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Kritéria hodnocení práce Stupeň hodnocení 

(1–4) 
Vymezení cíle práce a jeho naplnění 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 2 
Jazyková úroveň 3 
Formální úprava a náležitosti práce 1 
Vlastní přínos studenta 1 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 

1. V Úvodu a Závěru je vhodnější neskrývat se za plurál skromnosti, ale používat ich-
formu.  

2. K struktuře práce: Považuji za nadbytečné členění do až přebujelého počtu velice 
krátkých číslovaných podkapitol. 

3. Slabinou práce je jazyková rovina, a to téměř výhradně v oblasti interpunkce. Počet 
chyb je mimořádně vysoký.  

4. Věcná rovina:  
- „Čechy byly od roku 1749 součástí rakouské monarchie, později nazývané Ra-

kouské císařství, kterému vládl František I.“ Vyjádřete se k tomuto sdělení. 
- V popisu oslav křesťanských svátků jsou Vánoce zmíněny až na posledním místě 

a lidovým zvyklostem je ve srovnání s jinými svátky věnována nepatrná pozor-
nost. Jaký byl důvod?  

5. V poznámkách pod čarou není nutné uvádět tentýž zdroj opakovaně se všemi biblio-
grafickými údaji.  

 
Další otázky k obhajobě: 

1. Blíže osvětlete volbu tématu a svůj osobní vztah k němu. 
2. V práci se nezmiňujete o problému školního vzdělávání z jazykového hlediska obec-

ně. Jak je to s poměrem rumunštiny a češtiny?  
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Autorka si pro svou práci zvolila originální téma. O existenci české menšiny v Banátu existuje 
u nás všeobecné povědomí, ale o jejich hudebním životě se mnoho neví. Na práci oceňuji 
patrné autorčino zaujetí tématem a s výhradou týkající se interpunkce považuji práci za velmi 
zdařilou.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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