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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1–4) 

Vymezení cíle  1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Práce s prameny a literaturou 2 

Logická stavba a členění práce 1 

Jazyková a terminologická úroveň 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Vlastní přínos studenta 2 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
 
S ohledem na kompilační podobu práce autorka uvádí veškeré zdroje, ze kterých 
opakovaně cituje, v poznámkách pod čarou by však prospěla úspornější forma. Na 
druhou stranu chápu, že zejména u tohoto typu práce se může vyskytnout 
plagiátorská pochybnost, s čímž se autorka vypořádala velmi důkladným způsobem. 
Je zřejmé, že rozlišení přiměřenosti v poznámkovém aparátu je věcí zkušenosti, 
přičemž u autorky jde o první práci s vědeckými parametry. 
 
Myslím, že by byla zajímavá kapitola o tradičních čínských smyčcových nástrojích. 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 
Autorku zaujal v rámci přednášek Dějiny a literatura houslí nástroj er-chu, o kterém u 
nás dosud neexistuje žádná publikace v češtině. Problém při zpracování tématu se 
vyskytl v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky. 
Autorka musela změnit koncepci díla a upustit od původně plánovaného výzkumu na 
téma er-chu a povědomí o něm mezi hudebníky i nehudebníky. Rozesílání dotazníků 
týkajících se čínského nástroje a otázek spojených s Čínou se v této náročné době 
navíc nejevilo jako etické. 
Musím vyzdvihnout fakt, že autorka pracovala téměř výhradně s cizojazyčnou 
literaturou.  
Za zajímavý považuji přehled českých hráčů na nástroj včetně uvedení jejich 
motivace k seznámení se s ním.  
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Bakalářská práce poslouží jako cenný materiál k prvotní systematické orientaci 
čtenáře v dané problematice. 
 
Pečlivě vypracovaná práce splňuje po formální i jazykové stránce kritéria pro 
bakalářskou práci. Drobné gramatické a faktické chyby budou studentce sděleny při 
obhajobě, na celkový dojem z díla však nemají zásadní vliv. 
 
 
Otázky pro diskuzi: 
 

1. Jedná se o nástroj, který, ač nese název housle, způsobem držení spíše 
připomíná violoncello. Hrají se na něj např. i transkripce Suit J. S. Bacha pro 
sólové violoncello. Hrají na tento nástroj výlučně houslisté, nebo i 
violoncellisté? 
 

2. Jak se díváte na virtuózní skladby (např. Saint-Saënsovo Rondo Capriccioso) 
v podání nástroje er-chu? 
 

3. Jaký je Váš názor na využití tohoto tradičního nástroje ve formě popových 
úprav proslulých děl klasické hudby? 
 

4. Budete nějak rozvíjet Váš zájem o er-chu a třeba se na tento nástroj i učit 
hrát? 

 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze 1. června 2020.     Gabriela Kubátová 


