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Posudek bakalářské práce 
oponent 

 
 Jméno studenta:  Kateřina Kocáková 
 
 Název práce:  Vývoj klavírních škol v Čechách 
  od počátku 19. století po současnost 
 
 Vedoucí práce:  MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 
 Oponent práce:  PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
 

Kritéria hodnocení práce Stupeň hodno-
cení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 3 
Náročnost tématu na teoretické znalosti 3 
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 4 
Hloubka a správnost provedené analýzy 3 
Práce s prameny a literaturou 4 
Logická stavba a členění práce 3 
Jazyková úroveň 3 
Terminologická úroveň 2 
Formální úprava a náležitosti práce 4 
Vlastní přínos studenta 3 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 3 
 
 
Dílčí připomínky a návrhy 
• Název práce Vývoj klavírních škol v Čechách... nekoresponduje s obsahem prá-

ce, neboť práce v převážné většině popisuje pouze školy českých autorů, nikoliv 
školy jak českých, tak zahraničních autorů nebo Čechů–emigrantů, které se 
v Čechách užívaly a jejichž užívání též prošlo vývojem.  

• V úvodu práce není uvedeno kritérium výběru popisovaných klavírních škol, dále 
chybí metodologie práce, shrnutí obsahu jednotlivých kapitol a shrnutí existující li-
teratury, která se tématu věnuje, nejasné vymezení cíle práce. 

• Celá podkapitola 1.1, 1.2.1, částečně i podkapitola 1.2.2, dále podkapitola 1.2.3, 
2.1, 2.2, částečně 2.3, 3.1, 3.2.1, 3.2.2 převzaty převážně z knihy Kapitoly z dějin 
klavírních škol: jedná se o výtah z originálního textu, často ve smyslu nepřímé ci-
tace vět s použitím synonym, aniž by v textu byly uvedeny přímé odkazy na pou-
žitý zdroj nebo i zmínky o jeho použití !!!, vyjma občasných poznámek o citaci 
(bez uvedené citované strany). 
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• V kapitole 1.2.2 autorka popisuje obsah díla O Smetanových klavírních skladbách 
a jeho klavírní hře, aniž by toto dílo bylo uvedeno v soupisu seznamu použité od-
borné literatury a pramenů. 

• Nepřesný název Fibichovy–Malátovy školy (str. 19) 
• Není zřejmá přímá souvislost tématu práce se školami zahraničních autorů (Dep-

pe, Calandová, Breithaupt, Leszetycki) – kapitola 3.1. 
• Na některých místech nejednotně uvedena plná znění křestních jmen, na jiných 

místech uvedena křestní jména ve zkratce, v některých případech křestní jméno 
zcela chybí (což např. v případě příjmení, známých rozvětveným rodem hudební-
ků, problematizuje identifikaci dané osoby). 

• Rozporuplná tvrzení – př. Švarcovo doporučení nahrazení basového klíče a jeho 
četba níže o 2 oktávy (str. 15) a 1 oktávu (str. 41) nebo rok narození J. Proksche 
– 1974 (str. 10).  

• V práci nalézáme řadu typografických, gramatických a jazykových chyb, př. 
„...mezera mezi palcem a druhým prstem se nám vytvoří mírná mezera.“ (str. 42) 

• Práce (dle oponentova názoru) postrádá notové příklady, které by např. doku-
mentovaly a demonstrovaly metodické prvky, které jsou pro popisované a srovná-
vané školy typické. 

 
 
Celkové posouzení práce a zd ůvodn ění výsledné známky 
 
Práce postrádá formální náležitosti (metodologie, shrnutí literatury zabývající se té-
matem, shrnutí jednotlivých kapitol, nejasné vymezení cíle práce – vše v úvodu prá-
ce). Více jak polovina textu práce je kompilačního charakteru – bez patřičného srov-
návacího pohledu, tj. vlastního přínosu autorky práce. 
 
Otázky pro p řípadnou diskuzi 
Vyjádření se k bodům viz výše, dále: 
Jaký je rozdíl mezi výrazem „školy v Čechách“ a „české školy“? Jaké další školy se 
používaly v Čechách? 
Byl zmiňovaný Václav Koželuh (str. 10) bratrancem Leopolda Koželuha? 
R. 1894 vyšel (dle textu práce) první díl Prokschovy školy. O kterou školu se jednalo, 
resp. jaký je název školy? (z textu práce nevyplývá) 
 
 
Vzhledem k výše jmenovaným skute čnostem práci doporu čuji k obhajob ě pou-
ze s podmínkou doložení popisovaných charakteristic kých rozdílných jev ů pro 
jmenované školy a jejich srovnání + p řípadnou demonstraci s výkladem. 
 
Navržená výsledná známka:  
Za předpokladu spln ění výše uvedené podmínky hodnotím známkou dob ře. 
 
 
V Praze dne 12. 9. 2010       Podpis oponenta 


