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Průběh obhajoby: Autorka představila východiska, cíle, metody a výsledky práce.

Teoreticky zdůvodnila východiska a předpoklady ke splnění cílů,
dále představila metody a formy své analytické práce. Objasnila širší
kontexty zkoumané problematiky včetně aspektů srovnávací analýzy
interpretace. Vedoucí zhodnotila autorčinu analytickou práci i
metodologii celé práce. Požádala dále autorku o zhodnocení
analyzovaných výkonů a prokázat jejich klady ve vztahu k
soudobému posluchači. Autorka na výzvu reagovala kvalifikovaně a
uspokojivě. Oponentka zhodnotila námět a výběr nahrávek ke
srovnávací analýze, postup vlastní analýzy i způsob hodnocení
nahrávek. V kapitole biografické poukázala na možnou nadbytečnost
komplexních informací, i když jistou logiku akceptovala. Vytkla
však dílčí jazykové nedostatky, jež ovšem celkovou hodnotu práce
nesnižují. Autorce položila otázky na vytyčení zásad historicky
poučené interpretace ve smyslu pedagogickém. Autorka zodpověděla
dotazy uspokojivě, poukázala na nutnost zohledňování nahrávek i na
jejich množství, z něhož je nutno vybírat ty, jež mají pro určování
stylové interpretace rozhodující význam. Poukázala také na
subjektivní faktory, jež nelze z historických pramenů vysledovat.
Tyto komentáře považovala komise rovněž za uspokojivé.      
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