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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 2 

Náročnost tématu na praktické dovednosti 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2 

Hloubka a správnost provedené analýzy 2 

Práce s prameny a literaturou 2 

Logická stavba a členění práce 2 

Jazyková úroveň 3 

Terminologická úroveň 3 

Formální úprava a náležitosti práce 2 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy 
Deklarovaný výzkum je průzkumem. Otázky s otevřenými odpověďmi by mohly být též 

analyzovány, mohl by být nalezen frekventovaný jev i jevy ojedinělé a z toho by vyplynuly 

podklady pro analýzu a závěry z ní. Porozumění pak ztěžují nejasné stylizace i grafické a 

nedostatky. K detailům patří tečka za číslicí v názvu kapitoly. 

 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Práce se zabývá průzkumem na výrazně empirické úrovni, bylo by třeba opřít tuto aktivitu o 

příslušnou literaturu a tuto oporu skutečně deklarovat. Na základě literatury by také bylo možno 

koncipovat otázky pro respondenty a rozšířil by se obsah zjištění, které bezesporu bylo vedeno snahou 

o získání aktuálních údajů využitelných v hudebněpedagogické praxi.  

 
Otázky pro diskuzi 
S. 7: uvozovky nejsou napsány správně. 

S. 7: název oddílu je nejasný. 

S. 10: zdvojená souhláska s ve slově anglosasských je nesprávně, je třeba znát důvod i 

analogicky tvořená další adjektiva.  

S. 13: je třeba znát význam slovesa směřovat. 

S. 13, 14: je třeba znát interpunkci před spojením a to. 

S. 25: pokyny 17 a 18 jsou významově nesprávné. 
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S. 29: věta Otázka byla záměrně položena na … není stylizována správně. 

S. 32: tvrzení, že poslech je součástí člověka, je zřejmě myšleno dobře, ale 

nesprávně vyjádřeno. 

S. 41: souvětí Z odpovědí bylo zřejmé… je třeba rozebrat a zdůvodnit interpunkci. 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navržená výsledná známka: velmi dobře. 
 
Datum 1. 5. 2012       Podpis vedoucího 


