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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce 1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 2 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu - 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 2 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
Dílčí připomínky a návrhy 

 Cením promyšlené zpracování obsahové části hlavního těžiště textu – baletní hudby 

s pohádkovými motivy dvou jmenovaných skladatelů 

 Stylistika a korektury: Pečlivější korektura textu by přispěla k lepší čtivosti i pochopení 

textu, občasná nelogická výstavba vede k zavádějícímu vysvětlení obsahu. Je 

pochopitelné, že při práci se zahraničními zdroji a neustálým překládáním tyto vazby / 

chyby vznikají, nicméně závěrečné čtení by podobné nedostatky mělo odhalit. Styl také 

trpí častým užíváním ukazovacích zájmen či slovesa být. Z gramatických problémů 

nemohu nezmínit četnější absence čárek za vedlejšími větami nebo před spojením „a 

také“ apod. 
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 Typografické chyby: neslabičná jednopísmenná slova vždy patří k následujícímu slovu 

(na jeden řádek), např. „v“, „k“  

 K lepšímu využití „metodických listů“ by přispěla jejich vhodnější grafická úprava. 

Oceňuji však jejich „střízlivost“ („méně je někdy více“) a časový nástřel aktivit.   

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
 
Téma múzického zpracování pohádky je pro hudební vzdělávání velice inspirativní a žádoucí:  

dokáže připravit prostor pro propojování dávno získaných vědomostí s novými informacemi, 

a tak dát zakořenit nové znalosti lépe a hlouběji. Volbu tématu autorky práce tudíž považuji 

za vhodnou a přínosnou. Cíle, které si autorka stanovuje, naplňuje v obou zmíněných 

rovinách: v části historické i prakticky didaktické. Text je veden logicky od obecného ke 

konkrétnímu, klíčová část práce sama svým rozsahem převyšuje minimální nároky diplomové 

práce. Zvláště tyto pasáže si zaslouží ocenění – autorka promyšleně staví text ve čtivé (a 

přesto) detailní podobě, nechybí potřebný kontext ani přesah mimo balet samotný. Také 

v metodických listech dokládá autorka svou erudici, a to jak po stránce zapojení historických 

souvislostí, tak po stránce didaktické: předkládá řadu tvůrčích nápadů využitelných v praxi.  

Celkově bohužel výsledný text poněkud trpí nedotaženými korekturami, viz výše. Přes 

uvedené výhrady však práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.   

 

 
 
Otázky pro diskuzi 
 

 Realita možností využití hudebně-pohybového workshopu na různých stupních 

základního / středního vzdělávání 

 Dobová recepce přijetí „nového“ pohledu na balet a tanec ve 20. století   

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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