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Klavírní školství ve Španělsku

Ve své práci  autorka mapuje systém klavírního školství ve Španělsku. K volbě tohoto 

tématu přispěla především její zkušenost z ročního pobytu na univerzitě v této zemi v rámci 

programu Erasmus, intenzivní zájem o klavírní hru a klavírní vyučování. Autorka na téma české 

klavírní školy psala svou bakalářskou práci, sama hraje na klavír od dětství, vystudovala hru na 

klavír na hudebním gymnáziu a absolvovala klavír také na Pražské konzervatoři, sama již několik 

let hru na klavír vyučuje. Neposledním impulzem pro volbu tématu pak byla skutečnost, že autorka 

plánuje svůj další život právě ve Španělsku, kde by v budoucnu ráda učila jak anglický jazyk, který 

je druhým oborem jejího studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, tak i hru na klavír.

Práce je pro české čtenáře zajímavým pohledem na poměrně neznámou oblast klavírního 

vyučování. Autorka v práci prokázala zevrubnou znalost prostředí a problematiky, jimiž se zabývá. 

Opírá se o věrohodné zdroje, ať už jde o stránky španělského ministerstva školství, konzervatoří a 

dalších institucí, zabývajících se klavírním vyučováním, tyto informace konfrontuje s poznatky, 

získanými z článků a studií, jež se danému tématu věnují, a tento pohled doplňuje také  názory dvou 

klavírních pedagogů, kterým položila několik otázek. Součástí práce je též rozbor nejznámějších 

španělských klavírních škol a stručný komentář k nejčastěji používaným školám zahraničním.

Práce je logicky a přehledně uspořádána, psána srozumitelným jazykem. Pečlivá je také 

práce s citacemi, prameny a literaturou, ukázky z jednotlivých klavírních škol napomáhají 

názornosti a srozumitelnosti sdělení.

Práce je pro českého čtenáře přínosná, představuje mu nám málo známou oblast klavírního 

školství. Autorka prokazuje skvělou schopnost orientace v množství informací, přístupných na 

webových stránkách různých institucí, v článcích, studiích i jednotlivých klavírních školách. 

Schopnost najít potřebné informace a umět z nich vybrat ty podstatné je jistě také jednou z 

dovedností, které k současné vzdělanosti nezbytně patří. Celková úroveň práce je vysoká a 

hodnotím ji výborně.  

Hodnocená práce vyhovuje požadavkům diplomové práce
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