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hodnocení (1 - 4) 
Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2 
Hloubka a správnost provedené analýzy 2 
Práce s prameny a literaturou 2 
Logická stavba a členění práce 3 
Jazyková a terminologická úroveň 4 
Formální úprava a náležitosti práce 3 
Vlastní přínos studenta 2 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 
 
Dílčí připomínky a návrhy 

1. Největší slabinou práce je její jazyková úroveň. Nejedná se ani tolik o 
gramatiku a pravopis, ale stylistickou rovinu, která je velmi neumělá, naivní a 
mnohdy negativním způsobem ovlivňuje obsahové sdělení. Příkladů je 
bezpočet.  
Hrubá chyba: soubory působili (s. 35) 

2. K stavbě a členění práce – omylem je kapitola 5, kde jsou pod nadpis Lidové 
kroje zařazeny podkapitoly týkající se tanců, lidových tradic a lidové písně.  

3. Autorka používá formulací typických pro ústní, nikoli písemný projev. („Ráda 
bych se zaměřila…“, „v kapitole 5 si popíšeme…“, „nyní bych vám ráda 
představila…“ 

4. K obsahové stránce 
- Úvodní kapitola o městě Znojmo je natolik zestručněná, že ztrácí smysl. 

Např. na 6 řádcích překonat časovou vzdálenost od vymření Přemyslovců 
po návštěvu Adolfa Hitlera je unikum.  

- Za zbytečnou považuji kapitolu 2.1. Pokud ji autorka chtěla do své práce 
zařadit, tak mohla být v Přílohách. Výčty tohoto typu nemají ve vlastní práci 
místo.  

5. Autorka byla více odkázána na práci s prameny než s literaturou. Byla to 
především kronika sboru Dyjavánek. Výsledný text o historii sboru je však 
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pouhým chronologickým výčtem událostí, mnohdy heslovitým, bez snahy o 
vytvoření logicky plynulého textu. 
Podivné je také vysvětlení důvodu, proč autorka nemohla dovést historii sboru 
do současnosti.   

6. Pokud autorka pracuje s literaturou a odkazuje na ni, je třeba udat konkrétní 
stranu v dotyčné práci, nikoli pouze její titul. (např. s. 13) 
 

Otázky pro diskuzi 
1. Odkud autorka čerpala rozdělení národopisných oblastí, tak jak je uvedeno 

v kapitole 2.1? Jedná se o rozdělení jediné, všeobecně uznávané? 
2. Jmenuje se látka používaná k vyztužení kroje skutečně „orgatýn“? (s. 41)  

 
Celkové posouzení práce  
Autorka byla vedena dobrým úmyslem a upřímnou snahou zpracovat téma vztahující 
se k folkloru regionu, z něhož pochází. Navíc má k lidové hudbě osobní vztah. 
Výsledek však podle mého názoru není příliš uspokojivý, a to především po 
stylistické stránce. Všechny ostatní nedostatky jsou dílčího charakteru a je možné je 
tolerovat, proto také práci doporučuji k obhajobě.  
Pozitivní na celé práci je autorčino osobní zaujetí, které se projevilo především 
v sympaticky formulovaném závěru.  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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