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Dílčí připomínky a návrhy

Je velmi obtížně vyrovnat se přínosným způsobem s tématem, které je 
vyčerpávajícím způsobem zpracováno, ke kterému je k dispozici výjimečně 
bohatá literatura. A zde se to autorce podařilo. Vzhledem k názvu práce by bylo 
vhodné zvážit ještě analýzu další sonáty vyššího opusového čísla. 
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

Práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na bakalářskou kvalifikační 
práci. Její zpracování vyžadovalo značné praktické i teoretické znalosti, které 
autorka prokázala jak ve svých interpretačních výkonech, tak zde 
v teoretických výstupech. 

Velmi oceňuji kapitoly, které jsou věnovány Beethovenovu interpretačnímu, 
improvizátorskému a pedagogickému umění. Zajímavé jsou komparativní 
příklady shod a rozdílů v sonátové tvorbě vídeňských klasiků. Cenný je také 
vlastní náhled na interpretační problematiku a uchopení tématu 
v souvislostech s budoucí pedagogickou prací autorky.

Otázky pro diskuzi

Zamyšlení nad dalšími sonátami, které by doplnily stávající analýzu opusů 2 a 
13 tak, aby vznikl reprezentativní náhled na jednotlivé etapy Beethovenovy 
tvorby.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně
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