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Nezastupitelnou součástí kulturního dědictví každého národa je jeho lidová píseň. Podá-
vá svědectví o běžném životě jeho příslušníků, o jeho historii, společenském životě, tradicích 
a zvycích. S narůstajícím vlivem popkultury a masmédií je lidová píseň neprávem stále více 
odsouvána do ústraní. Jakýkoliv zájem nebo snaha o její znovuoživení jsou proto chvályhod-
né a navýsost prospěšné. Výsledkem jedné z takovýchto snah je i předložená diplomová práce 
Bc. Aleny Dvořákové, která je zaměřena na komparaci etnografického a následně hudebně-
výchovného pohledu na dvě výrazné folklórní oblasti – Plzeňsko a Valašsko.    

Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol. V první a druhé se autorka věnuje shrnuje 
nejdůležitější informace o obou zmiňovaných regionech, ve třetí a čtvrté kapitole čtenáře se-
znamuje s regionální historií a strukturou obou folklórních oblastí. Pátá kapitola nabízí pohled 
na typické prvky lidové kultury související s danými regiony (architektura, kroj, místní lidové 
zvyky, nářečí) včetně projevů lidové hudby (lidové písně a tance). Šestá kapitola připomíná 
nutnost péče o kulturní dědictví v těchto regionech (sběratelské aktivity, tradice pěstovaná ve 
folklórních souborech).  

Závěrečná kapitola je věnována pokusu o poněkud netradiční formu infiltrace lidových 
písní obou regionů do výuky hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. Vzniká tak návrh na školní 
projekt (v intentcích projektového vyučování), jehož výstupem je autorský muzikál s využitím 
lidových písní. Domnívám se, že tato nekonvenční forma prezentace lidové hudby může být  
jednou z cest, jak žákům (zejména těm, kteří ve folklórních oblastech nevyrůstají nebo nemají 
možnost se s projevy folklóru v běžném životě setkávat) tuto součást našeho kulturního dědic-
tví přiblížit a pomoci jim nalézt k ní pozitivní a osobní vztah.  

Několik poznámek k textu: 

1) práce je navzdory jejímu názvu zaměřena pouze na plzeňský a valašský region; 
stojí za zvážení, zda by v tomto smyslu neměl být pozměněn i název práce; 

2) místy nelogická struktura práce – některé kapitoly jsou tematicky spojeny (viz 
např. 3. Lidová kultura na Plzeňsku a Valašku), jiné tematicky korespondující ka-
pitoly naopak rozděleny (viz např. 1. Valašsko jako etnografický region, 2. Plzeň-
sko jako etnografický region), obráceně např. podkapitoly 5.6–5.13 by bylo 
s ohledem na téma práce vhodnější strukturovat jako samostatnou kapitolu;  

3) pozor na rozlišování pojmů folklórní versus folkloristický (tj. nikoliv folkloristické 
soubory a festivaly, ale folklórní soubory a festivaly – viz kapitoly 6.5, 6.6 a 6.7). 

Předloženou diplomovou práci je nutno považovat za přínosnou s ohledem na souhrnné 
zpracování materiálu opírajícího se o bohatou základnu dostupných pramenů, literatury a 
elektronických informačních zdrojů. Práce tak může obohatit hudebně kulturní rozhled zna-
losti nejen žáků ZŠ, pro něž je práce primárně určena, ale i stávajících studentů nebo učitelů 
hudební výchovy.  
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Na závěr je vhodné vyzdvihnout i osobní přínos diplomantky, která svou prací prokazu-
je nejen velké zaujetí tématem, ale i otevřenost k netradičním formám výuky, jež by u dětí 
vyvolaly tolik potřebné probuzení zájmu, ideálně osobní zapálení pro lidovou píseň a kulturu 
vůbec. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou 

Otázky k obhajobě: 

Z jakého důvodu (vyjma v úvodu předeslané kontrastnosti) jste si pro záměry práce vybrala 
z našich folklórních oblastí právě Plzeňsko a Valašsko? 

 
 
V Praze dne 3. 9. 2019                                                           PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
                                                                                                                   oponent 


