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Posouzení práce, připomínky a návrhy: 
 
Téma aktuální, zajímavé, přínosné a dosti citlivé bylo zpracováno dle mého náhledu 
ideálním způsobem, s plným porozuměním pro nejednoznačný, často komplikovaný 
náhled na tuto problematiku.  O interpretační soutěže se zajímá snad každý pedagog 
klavírní hry a velké množství profesionálních i amatérských klavíristů. Autor dokázal 
napsat práci, která osloví jak příznivce, tak klavíristy s ambivalentním vztahem k této 
formě prezentace, a zároveň i ty, kteří mají k soutěžení v oblasti klasické hudby více 
či méně zásadní výhrady. Dokázal objektivně, s nadhledem, ve všech směrech od-
borně zhodnotit klady i zápory a předložit kvalitní studii doplněnou výzkumem, jímž 
zhodnotil čtyři důležité hypotézy vycházející z tohoto fenoménu. 
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Práce je logicky strukturovaná, je rozdělena do tří základních kapitol. První je věno-
vána historii a současnosti soutěží. Druhá význačným světovým klavíristům, 
na jejichž profesních cestách je zajímavé sledovat, jak účast (či neúčast) v soutěžích 
ovlivnila jejich kariéru. Třetí, jejíž podstatou je výzkum, je věnována problematice in-
terpretačních soutěží v souvislosti se vzdělávání mladých klavíristů v základních 
uměleckých školách. Je nutné zmínit kvalitně vypracovaný dotazník (příloha) 
s dostatečným vzorkem odpovědí a velmi reprezentativní a přehlednou prezentací 
výsledků.  
 
Práce v plné míře splnila stanovené cíle, které byly zadáním tématu vymezeny. Je 
obsahově a formálně vyvážená, po stránce jazykové, výtvarné a technické odpovídá 
požadavkům, které jsou na diplomní práci kladeny. Použité nadstandardní množství 
relevantních zdrojů (tištěných, včetně kvalifikačních prací, a internetových) je plně 
adekvátní tématu, terminologie a práce s odbornými texty dokládá vysokou profesio-
nální erudici autora. 
 
Otázky pro diskuzi: 
Jaké kroky mohou postupně přivést bojácného a negativně naladěného žáka 
k pozitivnímu, přínosnému náhledu na účast v soutěžích?  
Jak zklidnit nekriticky nadšeného a soutěžně zaměřeného pedagoga, aby jednal více 
ve prospěch dítěte a jeho hudebního rozvoje než ve prospěch svůj?   
A je vůbec soutěžení v klasické hudbě vzhledem k její umělecké, intelektuální a du-
chovní podstatě smysluplné? 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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