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Student: Anežka Soušková
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Identifikační číslo studenta: 42346728

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se

zaměřením na vzdělávání

Identifikační číslo studia: 353185
Datum zápisu do studia: 18.07.2011

Název práce: Saframentská kapela: harmonizace a úprava lidových písní

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Oponent(i): Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Datum obhajoby : 10.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Úvodní seznámení s tématem a cílem práce, vymezení pojmu

world music, metodika zpracování práce se zaměřením na práci s
prameny. Vznik a vývoj souboru Saframentská kapela, osobnost
umělecké vedoucí tohoto hudebního souboru, kritéria pro výběr
členu souboru a pro výběr repertoáru. Vysvětlení pojmu
"saframentská".
2. Vyjádření vedoucího práce - ocenění aktivity a flexibility při
sestavování koncepce práce, návrh na zpracování tématu pro stránce
hudebně pedagogické. Drobné jazykové a stylistické nedostatky.
úUpravy písní jsou zajímavé, mohou sloužit i jako inspirační zdroj
pro studenty či pedagogy.
3. Vyjádření oponenta práce - tématická nejednotnost práce,
jednotlivé části nesměřují k vytyčenému tématu. Ocenění zpracování
některých kapitol. Otázka po konkretizaci konceptu J. Herdena v
otázce lid. písně. Otázka - v práci vyskytující se nedostatečné
vysvětlení rozlišení práce s lidovou písní na ZŠ a ZUŠ. Otázka na
demonstrace ukázky lidové písně, jejíž zpracování je možné zahrnout
mezi world music.
4. Závěrečné shrnutí a zhodnocení.
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