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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce 1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností - 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
Dílčí připomínky a návrhy 

• Vzhledem k neotřelému tématu - možno rozšířit závěr o detailnější nastínění, kudy 

by se badatelská práce o tématu dále mohla ubírat  

• Nutno opravit jisté interpunkční nedokonalosti, které svědčí o ne zcela soustředěné 

závěrečné korektuře výsledného textu 

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
 
Práce Eriky Kovaříkové se věnuje tématu, jež v česky psané literatuře dosud leží mimo 

centrum zájmu – jeho zpracování považuji tudíž za velice žádoucí. Autorka k tématu 

přistoupila s pečlivým a erudovaným přístupem, ráda bych vyzdvihla zvláště vynikající 

způsob zpracování orálních zdrojů a schopnost tvořit (i formulovat) správné souvislosti. 
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V čtivé, přesto odborné podobě představila autorka oblast Banátu jak z pohledu kulturně-

historického, hudebně-praktického i (řekněme) etnologického. Práce postupuje metodicky 

dobře od obecného ke konkrétnímu, vychází z prostudování relevantní literatury, je doplněna 

o zajímavé detaily, které svědčí o osobní  vazbě autorky na tuto lokalitu. Formálně i obsahově 

splňuje předložená práce veškeré nároky závěrečné práce bakalářského studia.  

 
 
Otázky pro diskuzi 
 

• Jak je (pokud vůbec) přítomna hudba Banátu v Čechách? Existují vazby mezi oběma 

územími, které lze posilovat, a více tak provázat popisovanou tradici?  

• Sdružují se původní obyvatelé Banátu, kteří emigrovali do ČR? Jak je to v jejich 

případě s provozováním hudby? 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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