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Datum obhajoby : 07.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1.The author presented his thesis – why he chose the theme, aim,

methods, structure.
2.The supervisor prof. Pechacek informed about his review 
-positive evaluation of chapter 1
-very critical assessment of chapter 2. The most important deficiency
of the thesis>
The list of choral works of individual composers only enumerates
their pieces but does not organize them in a logical way according to
some criterions. 
The analysis of representative compositions can not be accepted at
all. The author only describes what happens in each measure but he
completely omitted characteristic of musical means of expression.
-there are great imperfections in the structure of thesis, e.g.
Introduction is completely missing, Abstract does not contain
description of the thesis in general.
-there is a complete mess in using Italics letter and inverted commas
concerning quotations, names of personalities, names of institutions,
names of artificial works etc. 
3.The examiner dr. Salakova supported critical notices of Mr
Pechacek.
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