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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1–4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti 1
Práce s prameny a literaturou 3
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 1
Terminologická úroveň 1
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

Dílčí připomínky a návrhy:

- Největším problémem je práce se zdroji. V Úvodu autorka uvádí, že neexistuje
kvalitní česká literatura, ale následně zcela chybí charakteristika zdrojů, 
z nichž čerpala.  

- Naprosto není nutné, aby autorka téměř u každého údaje dokládala, odkud jej 
získala. Práce se tím neúměrně zatěžuje. Je to vhodné či nutné v případech, 
kdy jde o informace mimořádně objevné či sporné. 

- Pokud se již na zdroj odkazuje, není nutné ani vhodné uvádět pokaždé 
kompletní bibliografické údaje. 

- Při odkazech na poznámky pod čarou je obvyklé uvádět více zdrojů pod jeden
odkaz. 

- Závěr nemá být shrnutím obsahu práce (k tomu slouží anotace), ale 
uzavřením vlastního bádání o tématu. Zhodnocení, co se podařilo, co zůstalo 
otevřené, jaké jsou možnosti využití práce apod. 

- Práce má mimořádně vysokou úroveň po stránce jazykové. Přesto se objeví 
několik chyb: 

o České země není oficiální název státu, proto se nepíší s velkým 
písmenem, s. 8.

o Časové nebo prostorové rozpětí se píše s dlouhou pomlčkou, např. 
1100–256 př. n. l., s. 25 a další.

o Ladící nebo ladicí kolíky? s. 31.
- Poznámky věcného charakteru:

o Oficiální název státu není Čínská lidově demokratická republika, s. 56.
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o Jako kulturní revoluce je v čínských dějinách označováno období 
1966–1969, případně až do r. 1976, nikoli celé období vlády Mao-Ce-
tunga, s. 41.

o V kapitole o notaci by bylo zajímavé uvést konkrétní příklady nejen 
tradiční notace čínské, ale i notace francouzské.

o V přehledu repertoáru a interpretů by bylo vhodné uvést na místě 
odkazy na nahrávky. Podobně u instruktážních videí a internetových 
návodů.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Autorka si zvolila originální téma, o němž u nás ještě nebylo v podobném rozsahu 
pojednáno, a jeho zpracování se zhostila se ctí. Vyzvednout musím nejen věcnou 
stránku, ale i výbornou úroveň jazykovou (v rovině stylistické i gramatické).  

Otázky pro diskuzi:
- Vyjádřete se ke kritickým připomínkám v posudku.
- Objasněte systém tří základních modů v čínské hudbě (do-sol, sol-re, la-mi), 

s. 46.
- Osvětlete přítomnost – nepřítomnost hmatníku, a jak to ovlivňuje techniku levé

ruky.
- Měla jste možnost se s nástrojem seznámit fyzicky či zahrát si na něj?  

Práci doporučuji k obhajobě.

V Dolní Dobrouči 11. 5. 2020 Podpis oponenta


