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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 3
Náročnost tématu na teoretické znalosti 1
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2
Hloubka a správnost provedené analýzy 3
Práce s prameny a literaturou 3
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 1
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
Pro využitelnost ve školní praxi by bylo vhodné doplnit práci bohatějším 

obrazovým materiálem, popř. hudebními ukázkami lidových písní a tanců na 
zvukových nosičích.
Zdůvodněte výběr lidových písní v příloze a možnost jejich uplatnění ve školní 
hudební výchově.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Pisatelka se podrobně zabývá lidovou hudbou Lašska a tvorbou Leoše 

Janáčka vztahující se charakterem nebo místem vzniku k tomuto regionu. Dobře se 
zhostila úvodních částí popisujících lidovou kulturu této oblasti, místy jsou však 
některé pasáže zbytečně podrobné, stejně jako některé podkapitoly věnované L. 
janáčkovi. Méně prostoru je pak věnováno lidové hudbě Lašska a především 
lašským kořenům Janáčkovy tvorby v souvislosti s hudebním materiálem písní a 
tanců, které by zasluhovaly hlubší analýzu. Zde by mohla autorka navázat na zdařilý 
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rozbor lidových písní z hlediska metra, tónin a dalších hudebních rysů. Takto 
utříděný hudební materiál by byl dobře využitelný v pedagogické praxi. 

Práce o celkovém rozsahu 57 stran je přehledně a logicky členěna, psaná 
jazykově správně (občas stylisticky neobratná vyjádření). Přes uvedené výhrady 
k obsahové stránce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji 
proto k obhajobě. 

Otázky pro diskuzi
Navrhněte strukturu hodiny hudební výchovy ve zvoleném ročníku s využitím 
uvedeného teoretického a hudebního materiálu (lidová píseň nebo tanec z Lašska).

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená známka: 
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