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Alexandra Cetlová si zvolila téma diplomové práce, které spojuje hudbu a pedagogiku. Edukační 

programy orchestrů se v posledních letech hlavně v Praze velice rozrostly, proto vítám, že se diplomantka 

rozhodla zabývat právě tímto tématem.  

V Úvodu je jasně formulován cíl i metodologie práce. Diplomantka vysvětluje kritéria výběru 

zvolených dvou orchestrů (PKF – Prague Philharmonia a Česká filharmonie), na jejichž edukační programy 

se zaměřuje. Teoretická část přináší definici edukačního programu, jeho cíle, klasifikaci a formy. U obou 

orchestrů je nejprve stručně popsána jejich historie a posléze podrobněji dějiny edukačních programů. 

Následuje jejich současnost a budoucí vize. 

Historii orchestrů popisuje A. Cetlová stručně, se zaměřením na nejvýznamnější mezníky. Brzy se 

tak dostává k vlastnímu tématu – edukačním programům. Jejich historie je sepsána čtivou formou a myslím, 

že pro většinu čtenářů jsou uvedené informace objevné a opravdu zajímavé. Historie edukačních programů 

obou orchestrů je bohatá, i když měřeno léty ne tak dlouhá. Diplomantka vhodně zařazuje také krátké 

portréty osobností, které za tvorbou edukačních programů stojí. Je skutečně optimistické číst, jaké veškeré 

aktivity orchestry pro své malé posluchače vyvíjejí. A vzrůst počtu návštěvníků i zapojených škol v České 

filharmonii za posledních pět let je fascinující. 

Ve čtvrté kapitole diplomantka srovnává vybrané faktory u obou orchestrů. Porovnání vychází velmi 

zajímavě, už také proto, že Česká filharmonie a PKF – Prague Philharmonia mají zcela odlišné materiální a 

personální podmínky. Alexandra Cetlová vytvořila dotazník pro členy obou orchestrů a jejich odpovědi 

vyhodnotila v páté kapitole. Počet respondentů sice není velký, ale získané informace jsou přesto cenné. 

Závěr shrnuje získané poznatky.  

Předložená diplomová práce je psána čtivým jazykem na stylisticky velmi dobré úrovni. Chyby se 

vyskytují v interpunkci či v nesprávném používání pomlček a spojovníků, včetně nadbytečných mezer (např. 

str. 16). U vlastních jmen se v odborné literatuře neuvádí titul „pan“ (např. pan Jopek, pan Radim Otépka). 

Alexandra Cetlová shromáždila velké množství cenných informací a uspořádala je do logického 

textu. Opírat se mohla pouze o prameny a její tvůrčí přínos je tak nepopiratelný. Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 22.08.2017     PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


