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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 2 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

V práci byl plně zužitkován zahraniční studijní pobyt evropského projektu 
Erasmus+.  

 Ráda bych se především zmínila o jazykové stránce. Diplomantka pracovala 
převážně se zdroji v jazyce portugalském a anglickém, české zdroje prakticky nee-
xistují. Přesto je jazyková úroveň práce vysoká (drobnosti v oblasti stylistické či inter-
punkční jsou nepodstatné). Zvláště oceňuji srozumitelný, nekomplikovaný styl a jas-
ně formulovaná sdělení. 

Téma je zpracováno v kontextu geografickém, historickém a sociálním, a to 
velmi citlivě, v souvislosti s formální a obsahovou stránkou práce vyváženě. 
Důležité je i kvalitní výtvarné zpracování Je připojena bohatá fotografická a DVD do-
kumentace. Opomenuto není ani didaktické využití nashromážděného materiálu, 
znalostí a zkušeností.  
 Práci považuji za nadstandardně přínosnou. 
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Otázky pro diskuzi: 
 

1. Zaujala mě věta na str. 33 v kapitole pojednávající o kastanětách: „ Japonci 
věří, že je vznik tohoto hudebního nástroje spjat s objevením hudby samotné.“ 
Já tomu bohužel nevěřím. Pokud je tato věta přejata, ráda bych znala zdroj, 
tedy autora této úvahy. A také názor autorky diplomové práce na tuto souvis-
lost.  

2. Na str. 21, v rámci podkapitoly hovořící o hudbě k tanci s tyčemi, je zmíněna 
souvislost s hudbou keltskou. Je možné být konkrétnější? Co má hudba 
k portugalskému tanci s tyčemi společného s hudebním odkazem keltské kul-
tury? 

3. Co Vám přinesl pobyt v Portugalsku, jak studijní, společenská a kulturní se-
tkávání ovlivnily Vaše myšlení a náhled na hudbu i život? 

 
 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 9. 9. 2017     Podpis oponenta 


