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Jazyková úroveň 1
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Formální úprava a náležitosti práce 1
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Dílčí připomínky a návrhy
- Zásadní připomínku je možné mít již k názvu práce, pokud chápeme folklor 

jako hudební, slovesné, dramatické a taneční projevy lidu.
- Pisatelka označuje za stěžejní kapitolu Sběr lidových písní a výroba 

hudebních nástrojů, avšak prostor věnovaný především sběratelství a způsob 
zpracování není dostatečný. Pokud bychom přiřadili J. Krčka k významným 
českým sběratelům, je třeba pro srovnání s významnými osobnostmi tohoto 
oboru uvést některé základní údaje, např. počet zapsaných skladeb, data 
sběru, místo sběru a jména interpretů, označení variant, způsob třídění 
sebraného materiálu a vydané sbírky.

- Životopisné údaje končí působením v Supraphonu (1967-?), dále životopis 
nepokračuje, chybí např. dirigentská činnost.

- Na straně 23 jsou vybrány z množství druhů lidových písní dvě balady. Přes 
nespornou zajímavost textů nevyužila autorka možnost srovnat způsoby práce 
s lidovou textovou předlohou a úpravou epické písně ze 16. století . Zarážející 
je informace, že v prvním případu je originální pouze lidový text. Doslovné 
uvedení nápěvu totiž najdeme v 6. díle Prostonárodních českých písní a 
říkadel K. J. Erbena (zde o kvintu výše).
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- V přehledu tvorby chybí údaje o datu vzniku díla nebo vydání sbírky. Práce by 
byla přínosnější, kdyby byl uveden soupis gramofonových desek a CD.

- V kapitole Tvorba na lidová témata není přehledně rozlišeno, které skladby 
jsou komponovány na lidové texty, kdy se jedná o úpravy lidových písní 
řazených do sbírek (J. Krček, jiní autoři), zda se jedná o orchestrální úpravy 
nebo klavírní doprovod.

- Zdůvodněte výběr analyzovaných skladeb. V úvodu jsou označeny jako 
skladby na lidový text, ovšem na str. 32 je uveden jako autor textu J. Pecka 
stejně tak ve skladbě Kolíbačky. Chybí údaj o době vzniku u skladby 
Kolíbačky II.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Práce s celkovým počtem 47 stran bez příloh je formálně dobře rozložena do čtyř 
základních kapitol, postrádá však větší systematičnost  a hlubší analýzu Krčkovy 
práce s lidovou písní nebo s lidovým textem. Je psaná srozumitelně, pravopisně 
správně, výjimečně obsahuje neobratná vyjádření (s.16, 19, 26, 27)nebo překlepy 
(s.29, 30). Přes uvedené výhrady byly splněny požadavky kladené na úroveň 
bakalářské práce.

Otázky pro diskuzi
Definujte pojem folklor. Uveďte, v jakých hudebních formách spatřujete těžiště 
Krčkovy tvorby, jaké místo zaujímají skladby na lidová témata.
Zdůvodněte výběr skladeb k analýze.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: chvalitebně
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