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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 — 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 
Hloubka a správnost provedené analýzy — 
Práce s prameny a literaturou 2 
Logická stavba a členění práce 2 
Jazyková úroveň 2 
Terminologická úroveň 2 
Formální úprava a náležitosti práce 1 
Vlastní přínos studenta 2 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 

• hojně se vyskytující jazykově vazebné a stylistické neobratnosti; 
• obsahová nepřehlednost, vazebná nelogičnost a spletitost textu – např. kap. 2.3; 3.1 nebo 3.3.1; 
• opakující se záměna pomlčky a rozdělovníku. 

 
Celkové posouzení práce a zd ůvodn ění výsledné známky 
Diplomantka zvolila téma spojené s osobností houslového virtuosa Jaroslava Kociana, hudební domi-
nanty ústeckého regionu, z něhož autorka práce sama pochází. Práce tohoto typu jsou vždy přínosné 
díky souhrnnému zpracování informací jak o hudebním životě daného regionu, tak i o významných 
osobnostech s těmito regiony spjatých. Těžiště autorčiny práce spočívá ve zpracování dostupného 
materiálu úzce souvisejícího s Kocianovým působením v městě Ústí nad Orlicí a ve snaze o zmapo-
vání vzájemného vlivu, a to jak ústeckého regionu na Kociana, tak zpětně Kocianovy osobnosti na ná-
sledný hudební i kulturní vývoj města a regionu. Samotná práce nepřináší zásadní faktografická nova, 
z velké části působí spíše kompilačním charakterem. Zdá se, že tato skutečnost ovlivnila i jazykovou 
a stylistickou formu práce. Autorský přínos lze spatřit v (byť stručném) zpracování informací, týkajících 
se zejména současné podoby ústeckých hudebních institucí, těles nebo aktivit spojených přímo či ne-
přímo s osobností Jaroslava Kociana (ZUŠ Jaroslava Kociana, Kocianova houslová soutěž, Kociano-
vo Ústí, Komorní orchestr Jaroslava Kociana, Cecilská hudební jednota).       
Předložený text odpovídá z hlediska struktury a obsahu požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Lze jej následně využít pro další zpracování nebo v rámci interpretační či následné hudebněpedago-
gické praxe autorky. 
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Otázky pro diskuzi 
Jak osobně vnímáte vliv osobnosti Jaroslava Kociana na Váš vlastní hudební rozvoj?  

 
 
Práci doporu čuji k obhajob ě. 
Navržená výsledná známka: velmi dob ře 
 
 

   PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
V Praze dne 12. 9. 2011                       vedoucí práce 
 
 
 
 
 
 


