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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 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 2
Jazyková úroveň 3
Terminologická úroveň 1
Formální úprava a náležitosti práce 2
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

Dílčí připomínky a návrhy
Práce by mohla být doplněna o hudební materiál na zvukových nosičích, obsahující  
písně a tance, popř. lidové zvyky v podání uvedených souborů.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Pisatelka se zabývá folklorními soubory Znojemska a vřelý vztah k tomuto regionu a 
ke zpracovávanému tématu je patrný v celé práci. Po úvodních místy až příliš 
stručných teoretických kapitolách (historie Znojma) se zaměřuje na současné 
folklorní soubory, jejiž prostředí dobře zná z vlasního působení. V existenci těchto 
souborů a jejich případných následovníků vidí možnost uchování povědomí o lidové 
hudbě této nepříliš významné folklorní oblasti.
Dílčí připomínky se týkají především jazykové úrovně:
chyby v interpunkci – např. s. 44, 47, hrubá chyba s. 35, neobratné formulace – např. 
s. 52 (tento festival) a nepřesnosti – s. 48 – folklor se začíná znovu rozvíjet, s. 47 –
masopust se slavil ve dny aj.
Připomínky k členění práce: 
5. kapitola Lidové kroje nesprávně zahrnuje podkapitoly Lidové tance, Lidové zvyky a 
tradice a Znojemská lidová píseň
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Některé věcné nepřesnosti:
s. 42 – šité ze lnu nebo plátna
s. 47 – dnes přijíždí i pouť

Otázky pro diskuzi:
Na s. 48 mluvíte o znojemském nářečí. Uveďte prosím příklad v lidové písni ze 
Znojemska.
Vysvětlete výraz užičkový tanec.

Přes uvedené dílčí připomínky práci doporučuji k obhajobě.
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