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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 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 2
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková úroveň 2
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
1) Občasné stylistické a jazykové nedostatky:
str. 16 – Lyra Pragensis; výraz „lidová muzika“ v nevhodném kontextu
str. 18 – „(...) dokonce dosáhli vrcholných úspěchů v mezinárodní soutěži folklórních 
nahrávek (...) jako nejlepší stanice všech ročníků.
str. 21 – „Avšak i do zahraničí postupem času vyvážel český folklór.
2) V Úvodu schází jasné vytyčení cíle, charakteristika literatury a metodologie práce.
3) Jasně a logicky vystavěná struktura práce.
4) Kvalitně zpracované přílohy práce, včetně barevných fotografií a notových partitur. 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Zvolené téma, zabývající se osobností Jaroslava Krčka, je aktuální a inspirativní. 
Velkým vkladem v předložené bakalářské práci je autorčin osobní vztah k J. Krčkovi 
a možnost rozhovorů, které s ním učinila. Do určité míry měla Anežka Hergeselová 
usnadněnou práci tím, že v loňském roce vydalo nakladatelství ABM Krčkovu 
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biografii. Díky osobním rozhovorům a analýzám vybraných skladeb však nelze 
pochybovat o vlastním přínosu autorky.

Otázky pro diskuzi
Bez otázek.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně

Datum  23.08.2012     Podpis vedoucího: PhDr. Leona Saláková, Ph.D.




