Posudek oponenta diplomové práce Bc. Kateřiny Marešové
„Systém instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii“

V úvodu nás autorka seznamuje s cílem své práce, který v dalších kapitolách
systematicky sleduje. Vlastní text je opřen o solidní teoretický základ, jež
umožňuje kvalifikovaný pohled na danou problematiku. Kromě uvedených
zdrojů vychází autorka také z vlastních zkušeností načerpaných během jejího
ročního pobytu ve Velké Británii.
V diplomové práci můžeme najít podrobně propracovaný systém zkoušek
ABRSM, který znázorňují obrázky 2 až 7. Obsahují houslový repertoár pro
stupeň 5, dále rytmické vzory pro hraní stupnic a tempa stupnic pro stupně 1 až
8. Poslední tři jsou informacemi k disciplíně „hra z listu“ na stupních 1, 5 a 8.
Pro učitele houslové hry jsou tyto informace nesporně zajímavé. Ještě více je
ale jistě zaujmou tabulky 1 až 11. Zde se můžeme podívat na kritéria hodnocení
stupnic a přednesových skladeb a zejména na stránku finanční – ceny za
zkoušky a diplomy ABRSM ( v přibližném přepočtu na CZK) v tabulkách 6 až 10.
V poslední tabulce je pro srovnání cena školného na jedné z našich ZUŠ, kde
můžeme zjistit, že ceny ve Velké Británii jsou neúměrně vyšší, a to v nich není
započítaná výuka nástroje či hudební teorie, kterou si tam musí každý obstarat
sám.
V závěru práce nacházíme autorčiny konkrétní návrhy, které se týkají absence
některých hudebních aktivit na ZUŠ ( hra z listu, improvizace atd.), ale také
doporučeného a povinného repertoáru ke zkouškám, kritérií v hodnocení
zkoušek, jejich objektivity apod. Autorka v žádném případě nezatracuje naše
ZUŠ, naopak, považuje náš systém základních uměleckých škol za vyjímečný.
Nicméně touto komparací obou systémů hudebního vzdělávání dává podnět
k zamyšlení nad určitými oblastmi, ze kterých by se tyto dva systémy mohly
navzájem inspirovat. V tom s autorkou vřele souhlasím.
Diplomová práce je pečlivě zpracována, má jasnou strukturu, je jazykově
a stylisticky čistá. Po stránce obsahové i formální je velmi kvalitní a plně
odpovídá požadavkům na oboru Hv-nástroj.
Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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