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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Naplnění tématu a rozsah práce 40 c

2 Nastavení cílů a metod práce 30 c

3 Úroveň teoretické části práce 50 d

4 Úroveň analytické části práce 50 d

5 Úroveň projektové části práce 50 x

6 Splnění cíle práce 60 c

7 Struktura a logika textu 40 c

8 Kvalita zdrojů a práce s nimi v textu 30 c

9 Inovativnost, kreativita a využitelnost návrhů 20 c
10 Jazyková a formální úroveň práce 20 c

Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,96 C

 
 
Hodnocení práce: 
Nadšení pro zvolené téma je v práci naprosto evidentní. Pozitivně hodnotím teoretickou 
bázi, opírající o velký rozsah odborných zdrojů (literárních i internetových). Za přínosný 
aspekt považuji zejména, že se nejedná o pouhou kompilaci myšlenek zvolených autorů, ale 
o snahu najít skutečnou obsahovou náplň pojmu hudba, umění, hudební umění, …, přičemž 
historický exkurz, byť je velmi zajímavý, bych vložila, vzhledem k rozsahu, do přílohové části. 
Analytická část tím pádem (se zbytečným přesahem) obsahuje vedle základních dat také 
rozšiřující teoretickou základnu, což však by nebylo v tomto případě až tak na závadu. Přesto 
bych zvážila nastavení struktury práce! Práce je zajímavá, určitě přínosná a je velká škoda, že 
v množství získaných informací, které jsou dokladem nejen již zmíněného zájmu autora o 
danou tematiku, ale také množství vynaložené práce, unikají přínosné výsledky a 
jednoznačné závěry. Také pozor na gramatickou stránku! O naplnění práce a dodržení 
rozsahu však není pochyb.   
 
Otázky k obhajobě:  

1. Zkuste přesně stanovit pro obhajobu cíl práce, výzkumnou otázku/y a následnou 
odpověď/di. 

2. Co bylo příčinou neplnohodnotného využití/zpracování šíře získaných dat? 
3. Úvod – uvádíte zde, že byste „získaných dat použil při případném plánování a 

budování vlastní umělecké kariéry“. Uveďte stručně, které informace se na základě 
závěrů práce staly pro Vás určujícími pro budování Vaší kariéry. 
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