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

Dílčí připomínky a návrhy

Použití termínu „analýza“ (klavírních skladeb) mi zde nepřipadá vhodné. Jedná se 
spíše o didaktický náhled na vybrané kompozice. Takový vhled do didaktické 
problematiky těchto pro výuku doporučených skladbiček je velmi užitečný, v rámci 
práce uměřený a vhodný, ale pojmu analýza je takto pojatý didaktický nástin 
poněkud vzdálen. 

Drobné poznámky k textu:
a) s. 14 - Uršulin klášter – jedná se o klášter sester řádu sv. Voršily, možné též 

použít název klášter Voršilek, starším termínem Uršulinek
b) s. 14 – lépe než Prešburg je použít název Bratislava
c) s. 21 – pokud uvádíme přibližný počet skladeb, je lépe uvést např. cca 30 

skladeb (ne cca 31 či 36), slovo circa znamená přibližně
d) je Pochod k mašírování opravdu programní skladba?
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e) v ukázce s. 37 č. 2 (vím, že se jedná o kopii z tištěného vydání) stojí za 
zmínku chybějící odrážka před poslední šestnáctinou (odrážka je o oktávu 
výše, ale vzhledem k tomu, že se jedná o instruktivní skladbičku, byla by 
vhodná).

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

Práce je velmi kvalitní, je formálně i obsahově vyvážená a z mnoha hledisek 
výjimečně přínosná.
Jedná se o skladatele, jehož dílo není kompletně katalogizováno, je tedy velmi 
vhodné pro výzkumnou práci. 
Poznání Vaňhalových klavírních skladeb je přínosné z hlediska budoucí pedagogické 
praxe autorky. Je učebnicí klasické hudby z hlediska formy, harmonie, melodiky a 
dalších hudebních atributů.
Vaňhal je autor ve své rodné zemi nedoceněný, taková práce, jaká je zde 
předkládána, je tedy důležitým vlasteneckým činem. 
Velmi kvalitní je práce se zdroji, které jsou v určitých případech obtížně dostupné, 
cizojazyčné, rozporuplné. Oceňuji jejich objektivní vyhodnocování, kvalitní překlady a 
návaznost na nejnovější výzkumy.

Otázky pro diskuzi

V čem vidíte didaktický přínos kadencí ve Vaňhalových sonatinách?
Zvažujete pokračovat ve zkoumání a rozboru klavírního díla J. K. Vaňhala v hlubších 
souvislostech?
Zvažujete nastudování a provedení náročnějších Vaňhalových skladeb?

Práci doporučuji k obhajobě.
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