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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 1 

Náročnost tématu na praktické dovednosti 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 0 

Hloubka a správnost provedené analýzy 0 

Práce s prameny a literaturou 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Jazyková úroveň 1 

Terminologická úroveň 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 

 
Dílčí připomínky a návrhy 
 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Práce je logicky členěna do pěti kapitol. V první kapitole autor podrobně 
pojednává o jednotlivých obdobích od vzniku kvarteta až po ukončení jeho 
činnosti. Dovídáme se zde o zajímavých momentech činnosti kvarteta, o 
několika změnách v jeho obsazení a o jeho bohaté koncertní a nahrávací 
činnosti. Druhá kapitola nás seznamuje s životopisy členů kvarteta a v 
navazující třetí kapitole nám autor popisuje osobnostní profily členů a 
charakterizuje jednotlivé posty v kvartetu. Ve čtvrté kapitole se autor zamýšlí 
nad  způsobem práce Smetanova kvarteta, nad výběrem a pečlivým studiem 
repertoáru. V závěru této kapitoly provádí interpretační analýzu dvou  nahrávek 
jedné skladby, což je jistě vlastním přínosem autora. A konečně v páté kapitole 
se věnuje významné pedagogické činnosti členů Smetanova kvarteta. 
Práce je po stránce obsahové, formální, jazykové i grafické velmi pěkná a 
dokazuje, že autor dovede dobře pracovat s prameny a literaturou. 
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Otázky pro diskuzi 
Co byste nám mohl říci o narychlo sestaveném studentském kvartetu, který 
spoluúčinkoval na bc. koncertě G.Pokludové a o vašich zkouškách na přípravu 
části  Dvořákova  „amerického“ kvartetu? 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navržená výsledná známka: výborně 
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