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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2 
Náročnost tématu na praktické dovednosti  
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2 
Hloubka a správnost provedené analýzy  
Práce s prameny a literaturou 2 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková a terminologická úroveň 2 
Formální úprava a náležitosti práce 1 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy 
Jazykové chyby a neobratné stylistické formulace: 
Str. 7 „vyhecoval jí tehdy rodinný přítel“ 
Str. 7 Sbor Boni pueri je označován jako nejstarší české chlapecké těleso. Chybí zde 
dodatek „po roce 1989“. 
Str. 9 „pražský Hlahol“ patří „Pražský Hlahol“ 
Hlasová poradkyně se nejmenuje Veronika Hösslová, nýbrž Höslová.(Uvedeno 
několikrát) 
Str. 39 „Nejmladší skupinkou jsou Ťutínci, kde nalezneme jak kluky, tak holky.“ 
 
Úsměvné formulace: 
Str. 7 „na první pohled shůry obdařené hochy“ 
Str. 10 „mateřský předchůdce a kolega Radost Praha“ 
Str. 19 „Sbor uvedl oblíbený kus Carmina burana.“ 
Str. 19 „Práce Zdeny Součkové si všiml i Český rozhlas, konkrétně jeho třetí kanál 
Vltava.“ 
Str. 21 „Při vyhlášení výsledků se dr. Jaroslava Macková na adresu korunních princů 
Pueri gaudentes vyjádřila takto…“ 
Str. 40 „Nejzářivější hvězdou souhvězdí Pueri gaudentes…“ 
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Kapitola o historii chlapeckých sborů v našich zemích je příliš stručná vzhledem 
k bohatým faktům. Stejně tak by bylo zajímavé rozšířit podkapitolu 3.6, popisující 
výhled sboru do budoucnosti. 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Předložená bakalářská práce má logickou strukturu, i přes občasné neobratné 
stylistické formulace je čtivá a přináší mnoho zajímavých informací. Jan Chytil se 
občas vyjadřuje velmi emocionálně, s použitím hovorových slovních spojení. Zvlášť 
zajímavá je 5. kapitola o vnitřní struktuře sboru. Rozhovory s bývalými zpěváky 
dokazují oblíbenost a kvalitu sboru Pueri gaudentes, myslím ale, že by tazatel mohl 
jít se svými dotazy více do hloubky.  
 
 
 
 
Otázky pro diskuzi 
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