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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 2 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 2 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 3 

Vlastní přínos studenta 2 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy: 

- Autorka není rodilá mluvčí, práce by velmi získala na kvalitě, kdyby byla pro-
vedena ještě jedna jazyková revize. Jedná se zde o poměrně velké množství 
drobností, které nenarušují smysl a srozumitelnost práce, ale snižují celkový 
jinak velmi pozitivní náhled na sepsané dílo (např. s. 8 – orchestrovou suitu na 
jeho téma a další).  

- V překladu názvů oceňuji velkou citlivost pro smysl daného titulu vzhledem 
k charakteru díla včetně uvedení originálu (v některých případech). Zde bych 
se nebála této dvojjazyčnosti využít častěji (např. v názvu Bojaryně Moro-
zovová – v češtině častěji užíváme bojarka). Volila bych i tvar 24 preludií a 
fug,  

- Právě tak by např. prospěl současně i ruský originál verše básníka Vozněsen-
ského (s. 16), protože jen v originále je plný smysl citace. 
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

- Volbu tématu, cíle práce, formu zpracování a její soulad s obsahovou stránkou 
považuji za velmi kvalitní.  

- Překlady, vlastní text i citace jsou logicky řazené v souvislostí s formou a ob-
sahem jednotlivých kapitol. 

- Po stránce výtvarné splňuje práce požadovaný standard, po jazykové stránce 
– viz výše. 

- Kvalitní a zajímavě řešená je i kontextuální stránka (kompoziční dílo, život, po-
litická situace, ohlasy…). 

- Práce je vysoce aktuální, zpracování je dotaženo až do roku 2017. Zároveň 
poskytuje mnoho informací, které nejsou v češtině dosažitelné. 

 
Otázky pro diskuzi: 

- Zajímá mě zdroj, ze kterého bylo čerpáno při tvorbě přílohy – katalogizace díla 
R. Ščedrina. Existuje již nějaká systemizace díla, vyjádřená symboly, číselně 
apod.? 

- Vlastní zkušenosti autorky s klavírním dílem autora 
 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 4. 9. 2018      Podpis oponenta 


