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Koncepce prdce a jeji struktura:

Diplomov6 pr6ce obsahuje 80 stran rozddlenych do dtyi rozs6hlych kapitol, d6le dlen6n;ich

do nEkolika podkapitol. Spis je opatien fvodem, zixlrem, resum6, seznamem literatury a

pramenri a piilohami. Diplomovd prdce derp6 z uvedene literatury, internetoqfch zdrojri a

vlastni hr6dsk6 praxe diplomanta.

Obsahovf strfnka: Jako cil sv6 diplomovd pr6ce si AleS Sladkf vytfdil zpracovat uk6zky

kytarovych postupri a doprovodri v r6mci ruznych hudebnich styhi a Lfnri. Tento zdmEr se

zdaill, snad jen drobnou vytkou, Ze uvedenjch doprovodri mohlo blit piece jen vice. V prvni

kapitole jsou pod6ny zitkladni informace o kytaie, a to v jejf evropskd a americkd modifikaci.

Autor vdnuje pozornost strudnd historii n6stroje a n6sledn6 popisuje tak6 technick6 parametry

n6stroje. Velmi cenn6 je zejmena podkapitolka o odli5ndm lad6nf, kterd piin6Sejici informace

praktickdho hudebnika - kytaristy. Vzhledem k t6matu pr6ce autor zaiadil jako n6sledujici

d6st Kytarov6 akordy a jejich znalky, kter6 je tieba pro kytarovou praxi zndt a umdt vytvoiit.
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Zde je systematicky zmapovan;f veSkerf soubor zndmych akordt od durov6ho kvintakordu aZ

k tercdecimoqfm akordtm (na str. 16 se objevuje drobn6 chyba v pojmenovtni zttkladniho

t6nu akordu - misto C m6 bit A). Sv6 znalosti praktikujiciho hudebnika uplatiuje diplomant

tak6 v kapitole Aplikace harmonie a hra podle akordoqich znadek, a to zejmena

v podkapitolk6ch Hra pravou a levou rukou. Pro praktick6 vyuZitf pr6ce jsou cenn6 zejmdna

informace o z6kladnich irderech pii hie na kytaru. Zmindnou d6st autor uviidi takd

z pedagogick6ho hlediska. St6Zejni kapitola t6to diplomov6 pr6ce nese n6zev Kytarov6

doprovody ruznych stylfi a Zanri. Diplomant iadi sledovane Linry od dvoudobych aL po

dtyidob6. Kaildy styl podrobnE rozebirl, z historick6ho pohledu a n6slednd z hlediska

praktikujiciho hudebnika. VSim5 si rovnEZ riskali pii aplikaci dan6ho stylu di Litnru.

Vfbornym doplikem k textu jsou tak6 riryvky zndmych skladeb a samoziejmE obrazov6

dokumentace v podobE notov6ho ziipisu. Tato diplomov6 pr6ce se tak stiivii cennfm

materi6lem piedevSim pro ty uditele hudebni vychovy, kteii doprov6zi pisnidky na kytaru,

nechtdjf se spokojit jen s primitivnimi zprisoby doprovodu a maji zi$em naudit se Sirokou

5k6lu doprovodti dle jednotlivlich Z6nru a stylt.

Jazykovf strfnka: Jazykovir str6nka je na velmi dobr6 jazykove a stylistick6 rirovni a

odpovid6 stanovenym norm6m.

Formrilni strinka:

Form6lni str6nka odpovfd6 vSem poZadavktm, kter6 jsou kladeny na diplomovou pr6ci vdetn6

spr6vnd c itovanych di par afr flzovanych zdroj ri

Hodnoceni aktivity studenta pii zpracovr{ni kvalifikaini price:

Pr6ce byla v prubdhu roku a pril pravidelnd konzultov6na prostiednictvim ristnich konzultaci

a prubdZnE zasilan6ho textu prostiednictvim mailu.

Hodnoceni: Z vyle uvedenych drivodt hodnotim tuto pr6ci jako vyborno

V Plzni dne27.5.2018
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