
Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta 
katedra hudební výchovy 
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

 
 

Posudek bakalářské práce 
oponent 

 
Jméno studenta: Václav Mašek  
 
Název práce: Kubánská hudba, její vývoj, typické rytmy a instrumentář  
 
Vedoucí práce: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 
Oponent práce: Mgr. et Mgr. Jana Veverková  
 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

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 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 2 

Stylistická a gramatická správnost 3 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 

 
 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
 

V úvodu práce by bylo vhodné zdůvodnit zaměření na rytmickou stránku ku-
bánské hudby a absenci dalších hudebních charakteristik. 

Kvalitní zpracování tématu je bohužel poznamenáno nižší stylistickou a gra-
matickou úrovní práce. Kromě chyb v interpunkci (např. s. 8, 44,54, 79) najdeme 
v textu hrubé chyby, např. s. 11 „z dalšími kmeny“, „koledy působili“, s. 13 „byli zde 
silné vlivy“, „vliv měli dvorské tance“, s. 79 „abychom odstínily“. 

S. 23: místo kraví zvon lépe kravský zvon (zvonec). 
Seznam informačních zdrojů není uveden v abecedním pořadí. 

 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 
 Práce vyniká výběrem a kvalitním zpracováním zajímavého námětu, který ne-
ní v běžně dostupné česky psané literatuře komplexně k dispozici. Vysoce hodnotím 
autorovu schopnost práce se zahraniční literaturou. Vzhledem k jeho pedagogickému  
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zaměření doporučuji zamyslet se ještě nad možným využitím poznat-

ků ve školní praxi v české škole. 
 
Bakalářská práce o celkovém rozsahu 85 stran s přílohou zajímavých hudeb-

ních ukázek je přehledně a logicky členěná a vybavená všemi formálními náležitost-
mi. 
 

 
Otázky pro diskuzi: 
 
 Uveďte prosím, které z uvedených poznatků byste mohl využít jako motivační 
činitele v aktivizaci žáků v hudebních činnostech. 
 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 12. 5. 2018      Podpis oponenta 
         Jana Veverková 


