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   Autorka řešila problém na 58 stranách s využitím cca 32 zdrojů uvedených v seznamu. Cílem práce 

(s. 10) je analyzovat dvě hromadné pohybové skladby - spartakiádní skladbu pro mladší žákyně z roku 

1980 a sletovou skladbou ČASPV Mezi hvězdami z roku 2012 z hlediska prostorové choreografie a 

vzájemně je porovnat. Z tohoto cíle autorka vyvozuje 5 problémových otázek, které posouvají cíl od 

pouhého porovnání, k hledání příčinných vztahů mezi počtem účastníků, hudebním rytmem atd. a 

choreografií, k využití náčiní a naplnění principů tvorby pohybových skladeb. To zároveň signalizuje i 

srovnávací kritéria, s nimiž bude autorka pracovat. 

   Teoretická část je relevantní zkoumanému problému – s poznámkou, že konkrétní ukázky ohlasů 

z dobového tisku (s. 15 a n.) či obr. na s. 30 by měly patřit do příloh. Odkazy na použité zdroje jsou 

řešeny vhodně v podobě poznámkového aparátu. Osm hypotéz (s. 31) rámcově vychází 

z problémových otázek a zakládají možnost empirického ověřování. Použité metody (s. 32) jsou 

odpovídající, nadsazené je užití „indukce a dedukce“ pro informační přípravu. Kritéria hodnocení 

pohybových skladeb jsou formulována precizně. 

   Ve výsledkové části autorka postupuje od celkového popisu obou skladeb k jejich komparaci 

z hlediska vytyčených kritérií v přehledných tabulkách (event. v grafech), doprovázených dílčí 

interpretací. Zpracování i prezentace výsledků je pečlivá, nemám připomínek. Kapitola Diskuse (s. 50) 

obsahuje konstatování určitého problému při získávání záznamu spartakiádní skladby a dále verifikaci 

všech osmi hypotéz. 

   V kap. Závěry (s. 53) autorka předkládá své závěry z výzkumu v podobě konkrétních poznatků, ke 

kterým dospěla na základě svých „hypotéz a kritérií“ - mohla zde zmínit i to, že se vlastně jedná o 

odpovědi na problémové otázky, které si na začátku práce formulovala. Závěry jsou prezentovány 

precizně, od věci by nebylo je podat v číslované podobě, případně s odkazem na příslušnou hypotézu 

(např. „viz H1“). Chybí mi zde však alespoň zmínka o možném využití výsledků této práce. (??) 

  Není mi ale jasné, proč v souvislosti s prezentací textu práce zde není organicky uveden i její název, 

ani přílohy, které autorka v seznamu inzeruje. (?) 

   Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní. Prokazuje jak autorčino zaujetí pro problém, poučenost 

o principech vědecké práce, tak i pečlivost při zpracování.  Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh hodnocení:                                

V Praze, 10.5.2018                                Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

 



 


