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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

(známky 1 - 4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 2 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 2 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 2 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 2 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 

Posouzení práce, připomínky a návrhy: 

 

Po jazykové stránce obsahuje práce určité stylistické neobratnosti. Autorka ale není rodilou 

mluvčí a v této souvislosti je možné mluvit o dobré jazykové kvalitě včetně pečlivě provedené 

korektury. 

 

Po stránce výtvarné je práce provedena ve vysoké kvalitě, zvláště tištěná verze převyšuje 

současný standard. Vzhledem k pedagogickému zaměření studia a tématu výzkumného 

záměru považuji tento fakt za důležitý i vzhledem k obsahové stránce a k celkovému 

posouzení. 

 

Přivítala bych erudovanější, hlubší náhled na jednotlivé klavírní školy, vždy se jedná o výběr 

toho nejlepšího, nejpoužívanějšího v daných zemích. Zde je třeba podotknout, že vystižení 

základních principů těchto publikací je správné, pouze z mého pohledu poněkud povrchní. 

 

Návrh schématu klavírní školy (škola – metodika – teoretický základ) tvoří meritum práce.  

Vychází z klasických, ověřených metod, nenabízí experimenty, ale po důkladném 

dopracování určitě může být dobrým průvodcem žákům, učitelům i rodičům na cestě za  
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zvládnutím hry na klavír. Zde oceňuji kvalitní metodický základ, jasnou vizi a praktickou 

proveditelnost. O jednotlivostech je samozřejmě možné diskutovat. Jako návrh pro pedagogy, 

kteří v Albánii vycházejí z autorkou uvedených klavírních škol, je již v této podobě přínosný.    

 

Paola Rapaj si již během své pedagogické praxe na ZUŠ a v soukromé výuce dokázala najít 

cestu k dětským duším a pochopila komplexnost hudebního vzdělávání a vztahu mezi výukou 

klavírní hry a rozvojem osobnosti. V představeném schématu klavírní školy hraje tento fakt 

důležitou roli. 

 

Velmi si vážím závěrečných slov diplomatky, jejichž dosah výrazně překračuje relativně úzké 

hranice tématu a dotýká se samotné podstaty, smyslu pedagogického působení učitele hry na 

klavír.  

 

 

Otázky pro diskuzi:  

Jaká je úroveň vydavatelských domů v Albánii – dostupnost odborné literatury v albánštině, 

v angličtině, notového materiálu v kvalitních edicích? 

V souvislosti s tím – na jaké úrovni je mezi dětmi, jejich rodinami a pedagogy možnost 

napojení na internet, získání informací a materiálů jeho prostřednictvím? 

Do jaké míry jsou umělecké školy a učitelé ochotni přijímat novou literaturu, měnit osnovy a 

zažité metody? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 12. září 2020   

                 Jana Palkovská 


