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

 

 
Posudek bakalářské práce 

vedoucí 
 
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 
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 

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 

 Možno detailněji shrnout závažná fakta uvedená v jednotlivých částech práce do závěru 

 Oprava gramatických chyb 

 Přiložení notace  např.  jedné písně k vybranému žánru a rytmu (kterou by bylo možné se 

naučit a v rámci výuky zazpívat) by bylo velkým obohacením    

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
 
Práce Václava Maška se věnuje tématu, jež v česky psané literatuře dosud leží spíše mimo 

centrum zájmu – jeho zpracování je tudíž žádoucí a inspirativní. Autor k tématu přistoupil 

s pečlivým a osobním přístupem. V čtivé, přesto erudované podobě představil kubánské 

rytmy jak z pohledu hudebně-teoretického, tak v kontextu historického vývoje kubánské 
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hudby a tamějšího hudebního instrumentáře. Práce postupuje metodicky dobře od obecného 

ke konkrétnímu, vychází z prostudování relevantní (a vzhledem k povaze tématu převážně 

zahraniční) literatury, je doplněna o zajímavé přílohy a audio CD. Bohužel autor poněkud 

podcenil závěrečné korektury textu, a tak v práci zůstala řada gramatických chyb i drobných 

stylistických „nedotažeností“. Formálně i obsahově však předložená práce splňuje nároky 

závěrečné práce bakalářského studia.  
 
 
Otázky pro diskuzi 
 

 Způsoby využití kubánských žánrů v praktické hudební výchově 

 Rozvoj rytmiky jako jedna ze zásadních hudebních činností  

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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