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Dílčí připomínky a návrhy: 

 

  Předkládaná diplomová práce je aktuální a napsána čtivým jazykem. Zároveň však 

nepostrádá stylistické a gramatické požadavky, které jsou na závěrečnou práci kladeny.  

Z dílčích připomínek lze sdělit pouze drobné návrhy, např.:  

 přesun krátkých předložek či spojek na začátky řádků; 

 sjednocení citační normy a s tím související uvedení celého bibliografického záznamu 

zdroje (např. str. 9, 10 nebo 76 u odkazování na publikaci Chodsko - domov můj: život 

a dílo národního umělce Jindřicha Jindřicha či uvedení autora (FROLEC, Václav 

na str. 19 a 74) u díla Čas života: rodinné a společenské svátky v životě člověka);  

 nadužívání zájmen „tyto“, „tato“ nebo „toto“ (str. 10); 

 sjednocení jazykového slohu místo střídání 1. osoby jednotného čísla (např. str. 57), 

1. osoby množného čísla (str. 72) a 3. osoby jednotného nebo množného čísla (str. 7, 8 

nebo 14); 
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 Rovněž stručná poznámka k osobě Petra Buršíka, že se jedná o uměleckého vedoucího 

Národopisného souboru Postřekov, by jistě čitateli objasnila jeho angažovanost 

v šíření chodských lidových tradic a zdůvodnila autorčinu motivaci pro vedení 

korespondenčního rozhovoru s danou osobou. Z předkládaného textu tato souvislost 

nevyplývá. 

 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

 

  Diplomová práce se zabývá lidovou kulturou v oblasti Chodska. Vzhledem k tomu, 

že lidová píseň je neoddělitelnou součástí hudební výchovy, jedná se o námět, který je 

pro I. stupeň základního studia atraktivní. 

  Po stručném etnografickém exkurzu v první kapitole práce představuje diplomantka 

v kapitole druhé lidovou architekturu, kroje či tradice, které jsou pro oblast Chodska 

charakteristické. Zajímavé jsou pojmy chodského nářečí. Velmi rozsáhlý je oddíl o lidových 

zvycích a obyčejích, v němž autorka předkládá obecně známé informace chronologicky, 

dle ročních dob. Přínos spatřuji spíše v doplňujících informacích, které tento oddíl občas 

protkávají, např.: aktuální zvyky a tradice v chodské oblasti, odkazy na rozhovory 

s P.  Buršíkem nebo notové ukázky písní z různých chodských lidových sbírek (Jindřichův 

Chodský zpěvník aj.).  

  Oddíl o lidovém tanci (2. 4) přináší konkrétní příklady využití tanců v praktickém 

vyučování (ať už formou rytmických cvičení, jednoduchých choreografií nebo scénického 

provedení textu písní). Za hodnotné lze považovat notové příklady písní vhodných k tanci, 

které autorka doplňuje do své práce z různých sběratelských zpěvníků.  

  Aktivní spolupráce autorky se souborem Marjánek dává diplomové práci prostor 

pro její využitelnost v praxi. Tento potenciál by se dal jistě více využít v páté kapitole, 

kde autorka seznamuje s projektem „Tady jsme doma - regionální folklor do škol“. Uvedená 

kapitola působí spíše jako úvaha autorky nad integrací lidové kultury do výuky. Snahu 

zaměřit práci na praktické využití chodského folkloru ve výuce nesou přílohy v podobě 

pracovních listů. Příklad komplexního využití chodské lidové kultury v podobě scénáře 

k pohádce O Káči, čertovi a pastýři vnímám jako možnost představit činnostní princip 

hudební výchovy, např. formou projektové výuky. Ta skýtá další prostor pro uvedení 

praktických didaktických modelů, jak folklor do výuky aktivně začlenit.  
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I přes výše uvedené práce splňuje potřebné náležitosti a přináší mnoho cenných podnětů.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky pro diskuzi: 

 

Máte praktickou zkušenost s realizací projektu na motivy pohádky O Káči, čertovi a pastýři, 

u žáků na I. stupni základního studia?  

Stručně uveďte modelové příklady, jak navržené písně v scénáři pohádky lze (v duchu 

činnostního principu) uplatnit ve výuce hudební výchovy.  

 

  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20. srpna 2020.    

                 podpis 

 


