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

Dílčí připomínky a návrhy

Z jazykového hlediska je bakalářská práce pozoruhodná. Čeština není rodným 
jazykem autorky. I přes spolupráci s jazykovým korektorem je vždy v takovém 
případě náročné udržet kvalitní úroveň a plnou odbornou srozumitelnost. Drobné 
chyby je možné prominout, protože nikdy nejsou na překážku jasnému sdělení, 
vyjadřování je hezké, plně odpovídající nárokům kvalifikační práce. Kromě toho je 
třeba ocenit práci s rozsáhlou japonskou a anglickou literaturou, překlady jsou dílem
M. Sakamoto.

Práce vychází z prostudování velkého množství materiálů, výběr jednotlivých 
reprezentativních položek plně odpovídá celkovému záměru. Bylo by jistě možné 
podat v detailech širší obraz japonského hudebního školství, ale vzhledem k rozsahu 
práce je volba autorky adekvátní. 

Příloha č. 6 by ještě potřebovala u jednotlivých položek zvážit české ekvivalenty 
vzhledem k obsahu jednotlivých předmětů.
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

Téma práce je vzhledem k mezinárodním úspěchům japonského hudebního 
vzdělávání vysoce aktuální a je jak pro budoucí praxi studentky, tak pro její budoucí 
teoretické zaměření velmi přínosná. Práce je provedena velmi pečlivě. Po formální
stránce je vyvážená, logicky členěná. Obsahová stránka je plně v souladu s cíli 
práce. 

Otázky pro diskuzi
Záměry další výzkumné práce vztahující se k tomuto tématu – rozvedení Závěru 
práce

Představení vlastních zkušeností ze studia klavírní hry v japonském prostředí.

Práci doporučuji k obhajobě.

Datum: 27. 8. 2014 Podpis vedoucího


