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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Otázka péče o nehmotné kulturní památky je již řadu let nosným a velmi zajímavým 

tématem, na které je možné nahlížet z mnoha hledisek. Samotné téma je ale značně 

rozsáhlé a jeho kvalitní zpracování vyžaduje důkladné studium materiálů z řady oblastí. 

Protože se zároveň jedná o věc z mnoha důvodů velmi aktuální, nabízí se i její 

pedagogické zprostředkování studentům základních i středních škol.  

Je proto vítané, že se Anna Orságová rozhodla právě pro práci s tímto zaměřením. Na 

přibližně osmdesáti stranách textu a také v přílohách dokazuje jak své znalosti z oblasti 

etnografické, tak i znalost pramenů, práce na bázi orální historie i orientaci v současné 

právní problematice a ochraně nemateriálního kulturního dědictví.  

Z výše uvedených příčin proto musím konstatovat, že práci rozhodně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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