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Dílčí připomínky a návrhy
Přes správnost uvedených teoretických východisek by se mohla pisatelka více 
zaměřit na hudební a textovou stránku písní z Horácka.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Pisatelka se zabývá folklorem z rodného Horácka a vřelý vztah k tomuto regionu a ke 
zpracovanému tématu je patrný v celé práci. Cenné je zejména propojení 
teoretických východisek s pedagogickou praxí. Po doplnění a rozšíření práce by 
tento materiál mohl být přínosným metodickým materiálem pro hudební výchovu na 
základních školách v regionu a zároveń při absenci současných publikací 
zabývajících se komlexně touto oblastí i zajímavým folkloristickým materiálem. Práce 
o celkovém rozsahu 49 stran ? je přehledně a logicky členěná a vybavená všemi 
formálními náležitostmi. Také po stránce obsahové a jazykové splňuje všechny 
požadavky kladené na úroveň bakalářské práce.
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Otázky pro diskuzi
Uveďte, jaké jsou možnosti uplatnění lidových tanců z Horácka v hudební výchově 
na základní škole.

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

Datum 17.4.2012
Podpis vedoucího                                              Mg. et Mgr. Jana Veverková




