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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  2 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 4 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 2 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 3 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 2 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 3 

Logická stavba a členění práce 3 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 3 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 4 

  
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
Postrádám zmínku o historickém vývoji 2. části modlitby, od slov Svatá Maria. 

Názvy Musicam sacram a Sacrosanctum consilium se píší vždy zvlášť.   

Basso continuo a následná praxe číslovaného basu je typickým příkladem homofonního, 

akordického vnímání hudby (str. 28). 

Pozor na psaní Selva morale e spirituale (na str. 30 zásadně měníte smysl!). 

Caldara – Caldary (str. 32) 

Gramatické chyby v interpunkci na str. 23, 29. 
 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Od úvodních kapitol si čtenář klade otázku, proč autorka začíná tematicky tak zeširoka, navíc 

většina historicko-teoretických kapitol působí vágně (obsahují mnoho nepřesností a chronolo-

gických skoků – např. str. 10 výhradní lokace liturgických obřadů do Šalamounova chrámu; 

od 70 př. Kr., pak skok o 12. století). Mnohé vysvětlí zásadní nepoměr mezi rozsahem vstup-

ních kapitol a hlavní částí práce, navíc i v té tvoří většinu textu charakteristika epoch a infor-

mace o skladatelích. To vše vypovídá o malé nosnosti tématu nebo nesprávnosti jeho uchope-

ní. Jako nešťastné shledávám uvádění modelových příkladů zhudebnění textu (který je 

v předchozích kapitolách detailně analyzován), které jsou následně označeny za anomálie –  
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Desprez jiný text, Arcadelt původní kompozice na jiný text a následné osazení duchovním 

textem, Victoria jiný text, Monteverdiho Ave v kapitole o baroku je ale v podstatě renesanční, 

Fux zhudebňuje pouze část textu, Casali část textu. I vlastní analýza skladeb je zúžena na cha-

rakteristiku úvodu, označení vrcholového místa a charakteristiku závěru. I z tohoto důvodu 

nenabídne finální komparace žádný zásadní poznatek. Naopak zcela postrádám formální, tek-

tonickou analýzu jednotlivých skladeb, popis gradační výstavby, využití kontrastů, zejména 

od romantiků dál harmonický plán apod. 

Přínos práce tak shledávám zejména v autorčině vlastní zkušenosti se zpracováním vytyčené-

ho tématu a sestavením souvislého textu. Je však otázkou, zda je toto posláním bakalářské 

práce… 

 
Otázky pro diskuzi: 
Podle jakých kritérií jste vybírala autory a zhudebnění?  

Proč není ani jednou zastoupen český autor? 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 4. září 2017       Marek Valášek 


