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Tereza Myšáková se ve své diplomové práci v rozsahu 66 stran zabývá činností 

Základní umělecké školy Týniště nad Orlicí.  

Po stručném úvodu autorka popisuje geografickou i historickou charakteristiku města 

a dále pokračuje vývojem hudebního vzdělávání v Týništi nad Orlicí. Stěžejní je druhá 

kapitola, kterou Tereza Myšáková rozčlenila do deseti podkapitol. V první podkapitole 

zmiňuje autorka období, kdy hudební vzdělávání zajišťovali soukromí učitelé nebo výuka na 

pobočce Městské hudební školy v Chocni. Po informaci o založení Městské hudební školy 

v Týništi nad Orlicí pokračuje Tereza Myšáková přehledem událostí, které souvisely 

s rozvojem této školy. Ve druhé podkapitole diplomantka uvádí soupis dřívějších ředitelů 

ZUŠ a blíže zpracovává období působení současného ředitele Pavla Plašila. Třetí podkapitola 

navazuje popisem činnosti ZUŠ a systému výuky. Čtvrtá podkapitola přináší soupis 

vyučujících na ZUŠ. V podkapitole věnované charakteristice žáků uvádí autorka úspěšné žáky 

a dále přináší přehled žáků, kteří byli přijati na školy s uměleckým zaměřením. Následující 

podkapitola pokračuje charakteristikou souborů, které na ZUŠ působí. V sedmé a osmé 

kapitole popisuje diplomantka odloučené pracoviště působící v učebnách Základní školy 

TGM Borohrádek a Spolek rodičů a přátel ZUŠ v Týništi nad Orlicí. V deváté a desáté 

podkapitole shrnuje Tereza Myšáková významné akce a úspěchy žáků i souborů, kterými 

svoji ZUŠ reprezentují. Třetí kapitolu diplomantka věnovala budoucnosti školy a doplňuje ji 

vyjádřením současného ředitele ZUŠ Týniště nad Orlicí. 

Po domluvě a prvních konzultacích bylo zřejmé, že má diplomantka jasnou představu 

o koncepci práce. Doba geneze diplomové práce Terezy Myšákové se vyznačovala zejména 

samostatným přístupem v uchopení problematiky, avšak dokončení práce již probíhalo 

v časové tísni, což se projevilo na řadě nedostatků při zpracování vlastní práce. 
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V Hradci Králové dne 23. srpna 2017   Mgr. Jiří Skopal, Ph.D. 


