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

 

 
 

Posudek diplomové práce 

vedoucí 
 
Jméno studenta: Ing. Petr Voruda  
 
Název práce: Klavírní soutěže a jejich význam pro rozvoj žáků na 
základních uměleckých školách  
 
Vedoucí práce: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.  
Oponent práce: doc. MgA. Jana Palkovská  
 

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 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Z textu práce je znát, že se autor ponořil do studia problematiky s hlubokým zaujetím 
a entuziasmem, a že získal o dané problematice široký přehled. Prostudoval značné 
množství dostupných zdrojů a odborné literatury, vztahující se k tématu. Je 
nepochybné, že umí skvěle vyhledávat informace a smysluplně a přesvědčivě s nimi 
pracovat. 
Práce je logicky uspořádaná, psána čtivým jazykem. Přináší přehledně a zajímavě 
velké množství informací o klavírních soutěžích, současně také zamyšlení nad jejich 
kladnými i možnými negativními stránkami. Pozornost věnuje také otázce vlivu na 
rozvoj mladých pianistů. V množství informací nachází podstatná zobecnění a 
souvislosti. V jednotlivých kapitolách se autor věnuje historii a vývoji klavírních 
soutěží, zajímavému srovnání kariéry vybraných klavíristů, kteří se prosadili díky 
soutěžím, a klavíristů, kteří se prosadili navzdory skutečnosti, že se žádné z 
významných soutěží nezúčastnili. Třetí kapitola je věnována významu klavírních 
soutěží pro rozvoj žáků ZUŠ. Součástí této kapitoly je výzkum, kterého se zúčastnilo  
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118 respondentů. Získaná data jsou autorem přesvědčivě interpretována, názornosti 
prezentace napomáhají přehledně zpracované grafy. Diplomová práce je formálně 
pečlivě zpravována. Pro odbornou veřejnost se může nepochybně stát zdrojem 
inspirace a poučení. 
 
Otázky pro diskuzi: 
Jaké podmínky je potřeba podle vašeho názoru dodržet, aby se účast na soutěži 
stala žákovi hry na klavír kladným stimulem v jeho rozvoji? 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze 11.5.202                                                       Libuše Tichá   


