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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Práce Analýza metod klavírní pedagogiky v Albánii a návrh inovace systému vychází 
z pohledu, znalostí a zkušeností Paoly Rapaj, která prošla hudebním vzděláváním v rodné 
Albánii i v České republice. Při studiu oboru Hra na nástroj na katedře Hudební výchovy 
Pedagogické fakulty UK se také seznámila s nejvýznamnějšími světovými klavírními 
školami. V posledních letech studia diplomantka také intenzivně vyučovala hru na klavír na 
základní umělecké škole. Všechny tyto znalosti, zkušenosti a poznatky dokázala ve své práci 
zúročit. Úroveň klavírní výuky není v současné době v Albánii příliš vysoká a autorka se 
pokouší svým návrhem tento stav zlepšit.  
Ve své práci mapuje hudební život a systém hudebního školství v Albánii. Nejpoužívanější 
klavírní metodiky a alba porovnává s nejvýznamnějšími českými i světovými klavírními 
školami. Z tohoto srovnání jasně vyplývá skutečnost, že inovace systému klavírního 
vyučování v Albánii je nutná. Diplomantka se této výzvy chopila a pokusila se s detailní 
znalostí místních poměrů načrtnout návrh systémového řešení klavírní výuky v Albánii a 
současně vytvořila návrh schématu klavírní školy, která by odpovídala místní situaci. Tento 
návrh akceptuje aktuální pohled na moderní klavírní vyučování, upřednostňuje celkový vývoj 
hudebnosti žáka před rozvojem technickým, současně se v otázkách technického rozvoje žáka 
řídí požadavkem přirozenosti a volnosti hry a nezanedbává také důležitý aspekt rozvoje  
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tvořivosti. Návrh disponuje množstvím názorných obrázků, které činí školu pro žáka 
přitažlivější a mnohé z problémů pomohou zvládnout žákovi snadněji. S novými prvky 
hudební teorie seznamuje žáky účelně až ve chvíli, kde tyto prvky začnou aktivně používat při 
hře. Společně s novými hudebně-teoretickými pojmy seznamuje žáky také se základy dějin 
hudby. Návrh školy je laděn spíše populárně a může tak být přístupný širokým vrstvám žáků. 
Podrobnější informace k výuce zařadila autorka do sešitu určeného pro učitele a rodiče a 
nezatěžuje tak učebnici pro žáky nadměrným množstvím textu. Práce může být společně 
s působením diplomantky velikým stimulem pro posun klavírní výuky v Albánii na vyšší 
úroveň. 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
V textu se vyskytují občasné formulační neobratnosti, vyplývající z faktu, že autorka není 
v českém jazyce rodilým mluvčím. V průběhu práce tyto nedostatky velmi zredukovala. 
K ještě vyšší úrovni jazykového projevu by byl zapotřebí delší čas a ještě další trpělivá práce. 
 
Otázky pro diskuzi:  
Porovnejte Vaše praktické zkušenosti z klavírní výuky v Albánii a v České republice. 
Zkuste reálně odhadnout možnosti prosadit Váš návrh schématu klavírní školy do systému 
hudebního školství v Albánii. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 2. 9. 2020                   Libuše Tichá 
             
 


