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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy hudební výchova — hra na nástroj

Identifikační čísla studia: 586919

Název práce: Klavírní soutěže a jejich význam pro rozvoj žáků na základních
uměleckých školách

Pracoviště práce: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Oponent(i): doc. MgA. Jana Palkovská

Datum obhajoby: 11.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 3x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: 1. Velmi zajímavé a aktuální téma - Klavírní soutěže a jejich význam
pro rozvoj žáků na základních uměleckých školách.
2. Diplomant pohovořil o motivaci, která ho vedla k výběru tématu, o
konzultacích a vyhledávání literatury, o cílech práce a jejich naplnění
včetně zhodnocení výzkumu.
3. Vedoucí práce ocenila jak výzkumnou část, tak celkový objektivní
náhled na problematiku, kterou řeší každý učitel klavíru i mladí
interpreti samotní.
4. Oponentka vyzdvihla vysokou kvalitu práce, její aktuálnost a
hlavně přístup autora k tématu. Dokázal objektivně, s nadhledem a s
vysokou odborností ve
  všech směrech přistoupit ke každému z řešených problémů.
5. Bohatá diskuze prokázala velký zájem všech přítomných o toto
téma a vyplynul z ní mimořádný význam této diplomové práce pro
fenomén interpretačních
  soutěží mladých hudebních interpretů.
5. Komise jednohlasně navrhuje podat návrh na udělení ceny AGON
za výjimečnou kvalitu diplomové práce.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. MgA. Jana Palkovská ............................

Členové komise: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. ............................
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