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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  2 
Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 
Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 
Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 
Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 
Adekvátnost použitých metod 1 
Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 
Formální úprava a náležitosti práce 2 
Stylistická a gramatická správnost 2 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy: 

• Typografické nedostatky – častá záměna spojovníku a pomlčky. 
• Chybí explicitní stanovení cíle práce (v Úvodu) a jeho naplnění (v Závěru) a úvodní 

nástin literatury, která se tématem práce (tj. přínosem Aleny Tiché) zabývá.  
• Záměna křestních jmen – Miluše x Milena, str. 44. 
• Zvážení odlišného formátu číslování příloh ve prospěch přehlednosti práce. 

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Předložená diplomová práce včetně více jak sto stran příloh představuje poměrně rozsáhlou 
studii věnovanou naší přední hlasové pedagožce Aleně Tiché. V úvodní kapitole autorka při-
pomíná osobnosti hudební pedagogiky, které se ve své činnosti (ať už přímo, nebo např. insti-
tucionálně) zaměřovaly na práci s dětmi méně pěvecky rozvinutými, a nastiňuje současný stav 
v kontextu RVP. V další kapitole se autorka dotýká problematiky hudebně psychologické, 
související s oblastí pěveckých činností – shrnuje myšlenky našich předních osobnosti z ob-
lasti hudební psychologie, především Fr. Sedláka a H. Váňové. K samotnému tématu práce se 
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tak autorka dostává až v kapitole čtvrté (str. 46). Na základě informací čerpaných z autorské 
literatury Aleny Tiché a rozhovorů s ní je čtenáři předložen komplexní pohled na celoživotní 
práci naší přední hlasové pedagožky. Navazující a z pohledu oponenta velmi cenná kapitola 
nabízí výsledky dotazníkového šetření s cílem zmapovat, nakolik se učitelé hudební výchovy 
nebo sbormistři ve své praxi inspirují prací, metodickými poznatky a vedením Aleny Tiché.  
Výsledných 70 % tak svědčí nejen o tom, že si učitelé a sbormistři Aleny Tiché velmi cení, 
ale i o jejich snaze v neustálém sebevzdělávání a zaujetím pro své povolání, přesněji řečeno 
poslání.  
 
Otázky pro diskuzi: 
Jakým způsobem ovlivnila Alena Tichá Váš vztah ke zpěvu a k problematice práce s pěvecky 
méně rozvinutými dětmi? 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne 17. 5. 2017      Podpis oponenta 


