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Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití
Hloubka a správnost provedené analýzy
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Dílčí připomínky a návrhy
Připomínky k obsahové stránce:
- Jedním z cílů práce je „podat ucelenou charakteristiku lidových písní Chodska“.
Této oblasti je však věnováno pouze půldruhé strany (s. 23, 24).
- V podkapitole věnované sběratelům lidových písní jsou nepřesnosti – chybějící 
údaje (datum narození Z. Bláhy, jeho publikace), překlep v letopočtu (L. Kuba).
- Práci by bylo vhodné doplnit o přehled folklórních souborů, působících v daném 
regionu. Chybí také zmínka o kvalifikačních pracích s podobným zaměřením (lidové 
tradice na Chodsku).
Připomínky k formální a jazykové stránce:
- Číslování kapitol v Obsahu neodpovídá členění kapitol v textu.
- V práci se vyskytují pravopisné i jiné jazykové chyby: činny (s. 11), včeli pěstovali 
brtníci (s. 13), hudba bavorska (s. 19), s řehtačkama (s. 34, 36), děvčata…metly (s. 
34), žnečky…vpletli (s. 40), před obžínkama (s. 40), v minulých desetiletí (s. 67). 
Jistá nedbalost se projevuje i v oblasti interpunkce, v překlepech a v občasném užití 
dialektismů v tvarech slov (např. z ženichovo strany – s. 54).
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Bakalářská práce se zabývá lidovou hudbou a lidovými tradicemi v chodském 

regionu. Hlavní motivací pisatele byla snaha rozšířit zájem veřejnosti o lidovou píseň 
a lidové zvyky v tomto kraji. Prvotní cíl – zařadit písně do kontextu tradic – se 
podařilo naplnit. Autor zvolil zajímavou a poutavou formu, v podstatě zde vytvořil 
průvodce chodskou lidovou kulturou, „ilustrovaného“ lidovými písněmi. Předložený 
text splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Otázky pro diskuzi
- Jaké folklórní soubory v současné době na Chodsku působí?
- V Závěru uvádíte, že práci lze použít i pro pedagogické účely. Jak konkrétně?

Práci doporučuji k obhajobě.
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