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     Cílem této diplomové práce je zmapování českých houslových škol a pokus o řešení problematiky 

při výuce začátečníků, kdy vhodný a přiměřený výběr učebního materiálu spolu s pohledem na 

individualitu žáka jsou základními předpoklady dobrého vývoje jeho houslové hry. 

Práce je logicky rozčleněna do devíti hlavních kapitol. V úvodu práce nám autorka osvětluje výběr 

tématu v souvislosti s její poměrně dlouhou ped. praxí na ZUŠ a zamýšlí se nad významem správných 

začátků houslové výuky. 

V první kapitole se autorka krátce zmiňuje o historii nástroje a výuky hry na housle. V druhé až osmé 

kapitole pak velmi podrobně probírá sedm českých houslových škol, které pak v deváté kapitole 

srovnává a hodnotí. 

Diplomantka postupovala systematicky, u každé školy vyzvedla přínosy i nedostatky podle vlastního 

uvážení a nikde neodbíhala od tématu. Podle mého názoru bylo dost náročné zpracovat podrobně 

všechny houslové školy a jako osobní přínos považuji vlastní autorčiny názory na postupy a metody 

jednotlivých škol a vysvětlení, proč některé postupy vítá a jiné neuznává. Tyto její názory jsou sice 

někdy diskutabilní, ale o to cennější, protože autorka je dokládá svými poznatky z praxe a uvádí 

důvody, proč se domnívá, že by se postupovat tak a ne jinak. 

Formální stránka práce odpovídá požadavkům, terminologie je srozumitelná a správnost 

bibliografických záznamů ukazuje, že autorka dovede dobře pracovat s prameny a literaturou. Ovšem 

po jazykové stránce jsou v práci značné nedostatky (viz příloha) a to nemluvím o mnoha překlepech, 

které jsou zřejmě důsledkem toho, že autorka už neměla čas na zkorigování práce.  

     Diplomová práce jako celek se mi jinak jeví jako velmi kvalitní, oceňuji i autorčin pokus o zjištění 

konkrétní situace na českých ZUŠ (ovšem ze 300 zaslaných dotazníků se vrátilo pouze 15 vyplněných). 

Přínosem práce je možnost jejího využití houslovými pedagogy nebo našimi studenty, kteří už působí 

nebo chtějí působit na ZUŠ. 

Doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 11.6.2013     Doc.MgA. Marka Perglerová 

 

 

 



 

 


