Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
katedra hudební výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Posudek bakalářské práce
vedoucí
Jméno studenta: Paraskevi Antoniou
Název práce: Mikis Theodorakis a jeho klavírní dílo
Vedoucí práce: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Oponent práce: PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
Kritéria hodnocení práce
Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce
Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu
Využití praktických a uměleckých zkušeností
Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň
Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací
Adekvátnost použitých metod
Kvalita interpretace výsledků výzkumu
Logická stavba a členění práce
Formální úprava a náležitosti práce
Stylistická a gramatická správnost
Vlastní přínos studenta
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi

Hodnocení
(známky1–4)
2
3
3
4
3
3
4
2
3
4
4
3

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Zaměření práce na klavírní dílo řeckého skladatele Mikise Theodorakise je jistě
vhodnou volbou. Klavírní dílo tohoto významného skladatele není u nás příliš známé
a v českém jazyce není dostupný materiál, který by se tímto tématem zabýval.
Kvalita odevzdané bakalářské práce však neodpovídá požadavkům, které má
takovýto text splňovat. Práce trpí značným množstvím nedostatků a nepřesností. Už
formulace abstraktu neodpovídají skutečnému řešení práce.
Zásadním problémem je stránka jazyková. Text vykazuje velké množství
gramatických a formulačních chyb. Nejproblematičtější je 3. kapitola, zaměřená na
analýzy Theodorakisových klavírních skladeb. Na mnoha místech není vůbec jasné,
co chtěla autorka říci, jazyk je zde zcela nesrozumitelný. Rozbory jsou z hlediska
hudebněteoretické systematiky chaotické, terminologie nepřesná, v mnoha
případech chybná. Rozborům chybí přehlednost a struktura, jejich charakter je
převážně popisný, bez pokusu o hledání hlubšího zobecňujícího závěru.
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Práce s prameny a literaturou také vykazuje množství nedostatků. Přímo v textu je
nutné doplnit zdroje, z nichž autorka čerpá informace k jednotlivým kapitolám. Často
chybí odkazy, odkud přejímá fakta i celé věty, ač jsou jako citát označeny
uvozovkami. Chybí prezentace vlastních zkušeností s interpretací Theodorakisových
skladeb a vlastního vztahu k jeho dílu.
Práci nedoporučuji k obhajobě.
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