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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  2 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 3 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 3 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 3 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 2 

Adekvátnost použitých metod 2 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 3 

Logická stavba a členění práce 2 

Formální úprava a náležitosti práce 3 

Stylistická a gramatická správnost 3 

Vlastní přínos studenta 3 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 

 
 
 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Paraskevi Antoniou si stanovila jako cíl své bakalářské práce seznámit čtenáře s 
životními osudy Mikise Theodorakise a s jeho klavírním dílem. Její záměr je 
motivován především skutečností, že pochází z Kypru a s dílem Mikise Theodorakise 
se setkávala velmi často po celou dobu svého studia v rodné zemi. V České 
republice je naopak klavírní dílo tohoto autora poměrně neznámé, a proto považuji 
za přínosné jej české odborné veřejnosti přiblížit. Jednu z kompozic, Zorbův tanec, 
provedla Paraskevi Antoniou na svém bakalářském koncertě a při tomto provedení 
jsem si uvědomila, jak je jí tato hudba blízká a jak přesvědčivě dokáže hudbu tohoto 
autora vystihnout. 
Cíle práce byly v základních rysech naplněny. Autorka seznámila čtenáře 
s podstatnými událostmi Theodorakisova života, s jeho myšlením, postoji, s jeho  
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inspiračními zdroji, s vybranými klavírními díly a nastínila možnosti jejich využití 
v klavírním vyučování.  
Slabší stránkou práce je soudržnost a logická stavba textu, autorce se ne vždy daří 
vést logiku a linii textu celistvě bez zbytečného přerušování celku. Problematická je 
v některých případech také úroveň jazykového projevu, která je ovšem vysvětlitelná 
skutečností, že autorka není v českém jazyce rodilým mluvčím. Nutno ovšem 
podotknout, že v této oblasti učinila autorka během přípravy bakalářské práce 
výrazný posun k lepšímu. Srozumitelnosti práce by také prospělo vložení notového 
textu klavírních skladeb, o nichž autorka pojednává, do příloh. 
Nedostatky vykazuje práce také ve formální a grafické úpravě. Jde o chyby vzniklé 
při nahrávání práce do SIS, v předcházejících verzích se nevyskytovaly a jsou 
naprosto zbytečné. Na str. 31 vypadlo více než půl strany textu, takže text ztratil 
návaznost. U odkazů pod čarou chybí čísla, odkaz na str. 38 chybí úplně. Písmena s 
diakritikou jsou větším písmem než ostatní písmena. Číslice, číslující stránky jsou 
graficky rozhozené. Nadpisy jednotlivých kapitol jsou často na konci strany. Na 
stranách 9, 16, 18, 20 21, 23 a dalších začíná text po mezeře, správně by měl 
začínat na začátku řádku. Autorka tyto chyby následně opravila a správné řešení 
práce nahrála do souboru errata. 
. 
 
Otázky pro diskuzi: 
Co Vám studium života a díla Mikise Theodorakise přineslo pro Vaši budoucí 
pedagogickou praxi? 
Srovnejte studium hry na klavír v České republice a na Kypru. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 14. května 2020                                      Libuše Tichá 


