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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Bc. Alena Dvořáková
Datum narození: 08.02.1991

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy anglický jazyk — hudební výchova

Zadavatel práce: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Název práce: Srovnání lidových písní českého a moravského regionu a jejich

využití v hodinách hudební výchovy

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Oponent(i): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Datum obhajoby : 12.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody a výsledky práce a specifikovala

problematiku lidové písně na Plzeňsku a Valašsku. Zdůvodnila výběr
těchto oblastí, charakterizovala zhudebněné texty. Představila
strukturu práce a obsah jednotlivých kapitol. Zvláštní pozornost
věnovala charakteristice hudby a kulturního dědictví. Podrobně
analyzovala tradiční a netradiční žánry obou regionů a interprety.
Poté představila jádro práce spočívající ve školním projektu
založeném na lidové písni. Vedoucí práce ocenila strukturu a obsah
práce i samostatnost zpracování. Vyjádřila ocenění čerpání ze zdrojů
a dovednost harmonizace písní, především valašských, jak jsou v
práci zaneseny. Oponentka vyjádřila připomínky ke struktuře práce,
navrhla možné přerozdělení do jiných tematických celků. Studentka
dotaz zodpověděla. Oponentka se dále zeptala na rozdíl pojmů
folklorní – folkloristický. Studentka dotaz zodpověděla. Zazněly i
dotazy na valašské tance zanesené do seznamu UNESCO. Komise
vznesla dotaz na důvody porovnání hudebně rozdílných regionů.
Studentka tyto tance charakterizovala v hudebním a pedagogickém
kontextu. Všechny dotazy byly zodpovězeny uspokojivě.

Komise v hlasování vyjádřila následující návrhy hodnocení:
1. člen: 1
2. člen: 1
3. člen: 1
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. ............................

Členové komise: MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D. ............................

 doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. ............................
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