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Kritéria hodnocení práce Stupeň hodnocení (1–4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 
Náročnost tématu na teoretické znalosti 1 
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 
Hloubka a správnost provedené analýzy 1 
Práce s prameny a literaturou 1 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková úroveň 1 
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 
• bez připomínek 

 
Celkové posouzení práce 

Předložená práce představuje zajímavou studii na téma lidové písně na Plzeňsku. 
Úvodní kapitoly (uvedení do problematiky lidové písně, specifika lidové kultury na Pl-
zeňsku, její minulost a současné aktivity) směřují ke stěžejní páté kapitole práce, kte-
rá je věnovaná lidové písni ve výuce hudební výchovy na II. stupni ZŠ. Tato kapitola 
přináší cenné informace (např. uvedení různých nápěvů písně Koulelo se, koulelo – 
str. 56–59), které mohou být výrazným inspiračním zdrojem zejména v oblasti hu-
dební komparatistiky. Z didaktického pohledu je rovněž cenný výběr osmnácti písní 
pocházejících z Plzeňska, na nichž jsou demonstrovány hudebně-didaktické jevy a 
problémy. Příloha práce obsahuje minisbírku písní s návrhem harmonického dopro-
vodu. Na tomto místě je nutno ocenit autorčin citlivý přístup ke způsobu harmonizace 
vybraných písní, kdy více než co jiného platí, že „méně znamená více“. 

Po stránce jazykové, stylistické a formální zasluhuje předložená práce ve srovná-
ní s pracemi obdobného typu nadstandardní hodnocení. 
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Otázky pro diskuzi 

• V jaké tónině/modu je uvedená píseň Vedla cesta? (str. 52 a 53) 
• V jaké tónině/modu je uvedená píseň Poslechněte mě, mládenci! (str. 55) 
 
 

 
 
Práci doporu čuji k obhajob ě. 
 
Hodnotím ji známkou:  
 
 
 
 
V Praze dne 18. 5. 2016       Podpis oponenta 


