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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 1
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 1
Terminologická úroveň 1
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy
Práce by mohla být doplněna o hudební materiál na zvukových nosičích, obsahující  
písně a tance, popř. lidové zvyky zvoleného regionu.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Předložená práce patří k těm, jejichž smyslem je snaha o popsání, ale především 
uchování hudebního folkloru této nepříliš významné folklorní oblasti. Studentka se po 
úvodních teoretických kapitolách zaměřuje na současné folklorní soubory, jejiž 
prostředí dobře zná z vlasního působení ve folklorním sdružení Jizera. V existenci 
těchto souborů a jejich případných následovníků vidí možnost uchování povědomí 
o folkloru a znalosti lidových písní a tanců u dětí. Práce o celkovém počtu x stran je 
logicky a přehledně členěna. Po formální i obsahové stránce splńuje všechny 
požadavky kladené na bakalářskou práci.
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Otázky pro diskuzi
Uveďte, jakým způsobem by bylo možné využít  získané poznatky a hudební materiál 
v hudební výchově na základní škole, popř. v mimoškolní činnosti? 

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: v ý b o r n ě

Datum 19.4.2012
Podpis vedoucího Mgr. et Mgr. Jana Veverková




