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Dílčí připomínky a návrhy
Písnička v příkladu č.1 na str.27 by podle mne měla být o oktávu níže, má-li ji
žák s učitelem zpívat (začíná od g2)
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
V úvodu práce se autorka zamýšlí nad současnou koncepcí školních
vzdělávacích plánů (ŠVP) pro ZUŠ, které jsou podle ní příliš obecné a
potřebovaly by určité specifikace. První kapitola je chronologickým soupisem
autorů houslových etud, z nichž mnohé se používají dodnes. Ve stěžejní druhé
kapitole podává autorka vlastní návrh ŠVP pro ZUŠ, vzdělávající výjimečně
nadané žáky, a to od přípravné hudební výchovy až po přijímací zkoušky na
konzervatoř. Tato kapitola je velkým tvůrčím přínosem autorky, která zde u
každé uvedené etudy zdůvodní její volbu ve vztahu k určitému technickému
problému a poradí i způsoby nácviku. Jen bych první část 2.kapitoly
nenazývala výzkumem, protože nemá jeho parametry. Spíše bych užila slovo
„průzkum“.
Práce je po stránce obsahové, formální i jazykové bezchybná, oceňuji práci
s notovou literaturou. Také grafická úprava je velmi pěkná.
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Otázky pro diskuzi
Věnovala byste se ráda v budoucnu výuce na ZUŠ podobného typu, který
popisujete ve své práci?
Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně
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