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Dílčí připomínky a návrhy: 
V textu se objevují drobné typografické nepřesnosti při psaní rozmezí let (příloha str. 2 a mnohde 

jinde – rozmezí se píše s dlouhou pomlčkou bez odsazení 1983–2007); dále pak nepřesnosti při 

psaní bibliografických citací (je třeba dodržet jednotný způsob citačního stylu – příloha str. 21 – 

psaní několika autorů, psaní křestních jmen – iniciály nebo celá jména?).  

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Přeložená diplomová práce čítá 106 stran textu a 109 stran příloh. Jako vedoucí tohoto diplo-

mového úkolu ráda konstatuji, že studentka odvedla při jeho řešení nadměrný kus svědomité 

práce a notnou dávku trpělivosti při vyhledávání a sepisování faktografických údajů a při prá-

ci s výzkumnými daty. Počáteční dilema ve volbě tématu se promítlo do skutečnosti, že práce 

syntetizuje dva relativně samostatné úseky – problematiku nezpěváků a osobnost Aleny Ti-

ché, která se jí celoživotně zcela výjimečným způsobem věnuje. Každé z těchto témat by vy-

dalo na samostatnou diplomovou práci, což se projevilo i v rozsahu předloženého spisu. 

Studentka zahrnula do hlavního textu teoretickou část práce, v níž zevrubně analyzuje pro-

blematiku nezpěváků z hlediska historického, psychologického i pedagogického a zabývá se  
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podrobně specifickými znaky jejich klasifikace podle A. Tiché, rozebírá etapizaci vývoje ne-

zpěváků (otázkou je, zda uvedené projevy nemohou zároveň suplovat kritéria pro posouzení 

kvality pěveckého projevu?) a experiment na ZŠ s RVHV v Brandýse nad Labem, který stál 

v základě prvotních zkušeností A. Tiché s prací s dětským hlasem a jeho nápravou. Dále do 

hlavního textu diplomantka zahrnula vlastní výzkum, zaměřený na obeznámenost hudebně 

pedagogické veřejnosti s metodikou a publikacemi A. Tiché. Výzkum má jasně koncipované 

cíle a pracovní hypotézy (hypotéza č. 7 by zasloužila přestylizovat) a přesvědčivě interpretuje 

data, získaná pomocí diplomantkou zkonstruovaného dotazníku od různorodého výzkumného 

vzorku respondentů. Při vyhodnocení výsledků výzkumu byl zaznamenán ojedinělý jev – po-

čet získaných dotazníků převyšoval počet odeslaných dotazníků. To svědčí (rovněž tak jako 

výňatky z autentických výpovědí respondentů) o velké míře uznání české i slovenské veřej-

nosti k dílu a působení A. Tiché a o její oblíbenosti mezi učiteli a sbormistry.  

Rozsáhlé přílohy jsou pak výsledkem konzultací s A. Tichou a jsou věnovány podrobnému 

soupisu jejích publikačních, osvětových, pedagogických, uměleckých, sbormistrovských a ji-

ných aktivit, včetně přehledu o jednotlivých kurzech. Tento soupis je doplněn o podrobnou 

obsahovou a metodickou analýzu všech vydaných publikací A. Tiché. Zhotovení přílohové 

části jistě znamenalo pro samotnou studentku značnou časovou a pracovní zátěž.  V této ob-

lasti práce se zúročila její svědomitost, důkladnost a snaha do detailu analyzovat každý jev. 

Tato pečlivost se však do jisté míry jevila jako svazující při vypracování teoretické části prá-

ce, jíž by místy prospěla větší střídmost a jistá selekce poznatků ve vztahu k vytčenému cíli.   

 
Otázky pro diskuzi: 
 

1. Které metodické podněty z díla A. Tiché považujete za stěžejní pro Vaši vlastní pedagogic-

kou praxi? 

2. Jakou roli hraje tvořivá intonace v rozvoji hudebnosti dětí a jak napomáhá práci s nezpěvá-

ky? 

3. Jak byste vedla prověrku hudebnosti k posouzení, zda dítě je či není nezpěvák? 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 14.5.2017      Podpis vedoucího 


