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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti 1
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 1
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková úroveň 1
Terminologická úroveň 1
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy
Práce je zpracovaná z pohledu pedagoga (autorka má velkou pedagogickou 
praxi a s analyzovanými kompozicemi je důvěrně seznámena jak z hlediska 
klavíristy tak učitele), interpreta a umělce (nastudovaná kompletní sbírka Lesní 
scény). Zpracovávané období je začleněno do kontextu autorova života a 
celého jeho díla způsobem, který svědčí o důkladné znalosti daleko širších 
souvislostí, než které jsou nezbytné pro zpracování daného tématu. Zároveň je 
patrné hluboké pochopení uměleckého, myšlenkového a kompozičního odkazu 
skladatele.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Tato bakalářská práce je výjimečně kvalitní, po stránce formální i obsahové 
vyvážená, zcela koncentrovaná na zpracovávané téma, a to jak v zaměření na 
konkrétní problematiku, tak v souvislostech historických, sociálních a hudebně 
teoretických. Po stránce jazykové je nadprůměrná a plně adekvátní dané 
tématice jak v terminologické oblasti, tak v osobité poetice zvláště v rámci 
interpretační analýzy. Znalost a využití odborné literatury a pramenů svědčí o 
vysoké úrovni orientace v oboru.
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Otázky pro diskuzi
Zamyšlení nad Přílohou č. 3 – Domácí a hudební pravidla pro nastávající 
hudebníky. Zhodnocení aktuálnosti Alba pro mládež a uveřejněných zásad 
v současné výuce klavírní hry.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně
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