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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
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Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

Dílčí připomínky a návrhy
V „obsahu“ by jako 5.kapitolu bylo lepší uvést „Slavní violisté“, což je i 
součástí názvu práce, kde by se zdůvodnilo, proč se budete zajímat právě o 
tyhle tři mistry violy a pokračovalo by se podkapitolami o významných 
jednotlivcích. Také bych nepočítala za kapitolu „Významné violové skladby“, 
když je to jen pouhý soupis patnácti známých violových děl.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Autorka v této práci postupuje od historie vzniku hudebních nástrojů až po 
vývoj soudobé violy, její charakteristiku a využití v hudební literatuře. Čerpala 
převážně z uvedené literatury a internetových zdrojů. Práce má logickou 
stavbu a srozumitelnou terminologii. Jazyková stránka však vykazuje
nedostatky, je tam dost gramatických chyb, nehledě na překlepy, což ukazuje 
na absenci finální korektury. (Přikládám své připomínky). Po stránce obsahové, 
formální i grafické je práce v pořádku, obrazové přílohy jsou velmi pěkné. 
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Otázky pro diskuzi
8.kapitola  „Významné violové skladby“ mohla být doplněna nějakými 
konkrétními údaji, zda jste sama některé z nich hrála, zda jste slyšela nějaké 
skvělé nahrávky , Váš názor na ně apod.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka:
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