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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 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková a terminologická úroveň 3
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy

Jazyková stránka je nejslabším článkem předkládané práce. Tato skutečnost je 
způsobena faktem, že čeština není rodným jazykem autorky. Nedostatky v 
textu jsou nejčastěji způsobeny směsicí drobných gramatických chyb,  
nesprávných větných vazeb a formulačních neobratností. (např. str. 37: 
„Studenti doktorského studia mají též jednu ročně doktorský recitál s 
celovečerním repertoárem.“ str. 38: „V případě jedné z podmínek přijetí  do 
bakalářského studia v oboru klavír na této fakultě je vykonání centrální 
zkoušky z japonského jazyka a cizího jazyka.“

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Práce je vypracována pečlivě, je logicky uspořádána, požadované formální 
náležitosti jsou precizně dodrženy. Autorka ve svém textu představuje systém 
klavírního vyučování v Japonsku. Tato problematika je u nás málo známá a 
zmapování této oblasti je pro českou odbornou veřejnost obohacující. 
Pozornost je věnována především struktuře a organizaci vzdělávání, mám za 
to, že do budoucna by bylo zajímavé zaměřit pozornost více k obsahu a náplni 
tohoto studia. (V případě počátečního vyučování např. zmínit, je-li výuka 
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realizována hrou podle sluchu, nebo hrou z not, je-li prvotním úhozem hra 
portamento, nebo legato atp.) 

Otázky pro diskuzi

V čem spatřuje autorka největší rozdíly mezi klavírním vyučováním  v Japonsku 
a v klavírní výukou v České republice?

Práci doporučuji k obhajobě.
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