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Dílčí připomínky a návrhy
Bylo by vhodné u všech soutěží uvést státy, které reprezentují členové porot a
laureáti soutěží, jako je tomu u Menuhinovy a Sibeliovy soutěže.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Autorka v této práci čerpala převážně z webových stránek, které uvádí
v přehledu pramenů a literatury. Její vlastní přínos spočívá v chronologickém
uspořádání houslových soutěží, jejich podmínek a soutěžního repertoáru, což
je jistě zajímavé pro všechny houslisty. Také uvádí u většiny soutěží seznam
laureátů a členů porot.
Práce má logickou stavbu a srozumitelnou terminologii. Jazyková stránka
vykazuje drobné nedostatky ve stylistice (str.3, 11, 28) a poměrně časté
překlepy (str.10, 13, 22, 26,29, 42, 45, 46, 48) ukazují na absenci finální

korektury. Po stránce obsahové i formální je práce v pořádku a plně
odpovídá požadavkům.
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Otázky pro diskuzi
Proč je v názvu práce dodatek „se zaměřením na soutěž královny Elisabeth“,
když např. 2.kapitola o Wieniawského soutěži je mnohem obsáhlejší a uvádíte
tam nejen přehled laureátů, ale i členů poroty v letech 1935 – 2011?
Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka:
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