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Dílčí připomínky a návrhy: 
K předložené diplomové práci mám drobnější připomínky formálního charakteru: ob-
časné chyby v interpunkci, kolísání mezi použitím první osoby singuláru a plurálu, 
chybějící odkaz na citaci na s. 40 (Christopher Simpson), 36 (G. Ph. Telemann). 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Diplomová práce s tématem výuky hry na zobcovou flétnu v rámci základní umělecké 
školy se zaměřením na interpretaci barokní hudby se jeví jako vhodný doplňující me-
todický materiál ke stávající nabídce učebnic a instruktivní literatury. Autorka zde 
hodnotí aktuální výukové materiály z hlediska jejich míry zaměření na barokní reper-
toár, který je pro hráče na zobcovou flétnu klíčový. Samostatnou kapitolu věnuje 
zdobení a klasifikuje tuto specifickou oblast interpretace do dvou typů (ornamentika a 
diminuce). Poslední dvě kapitoly jsou jakousi metodickou příručkou učitele ZUŠ, kte-
rý chce své žáky od samých počátků vést k pochopení a stylově čistému provádění 
barokních skladeb. Autorka stanoví čtyři věkové kategorie žáků a v každé  
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z nich se věnuje rozvíjení správných instrumentálních návyků ve čtyřech základních 
aspektech hry. Vše je vysvětleno na konkrétních ukázkách vhodných skladeb. Na 
základě propojení teoretických znalostí a vlastních interpretačních i pedagogických 
zkušeností se autorka snaží ukázat různé metodické postupy. Domnívám se, že vý-
sledky této práce jsou dobře využitelné v praxi.       
 
Otázky pro diskuzi: 
- V jaké věkové kategorii je podle Vás vhodné začít s výukou ornamentiky a diminu-
cí? Kdy je vhodné žáka začít seznamovat se specifickou artikulací pomocí tzv. dvoji-
tého jazyka? 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 17. 5. 2017    PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 


