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Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce 1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
 
 

Práce Bc. Markéty Chumové se věnuje tématu, jež v česky psané literatuře 

dosud leží spíše mimo centrum zájmu. Jeho zpracování vnímám proto jako velice 

přínosné a žádoucí. Autorka – stejně jako k bakalářské práci s tématem nástroje 

fiddle a irské hudby – přistoupila ke zvolenému tématu erudovaně a s pečlivým 

badatelským přístupem. Prokázala, že je schopna kvalitně zpracovávat jak psané, 

tak orální zdroje (na nichž tato práce stojí), které sama získala při studijním pobytu 

v zahraničí.  

Téma tradiční portugalské hudby a souborů rancho folclórico představuje 

diplomantka z pohledu hudebně-teoretického, tak hudebně-sociologického 
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a etnologického. V poslední části práce zhodnocuje autorka své pedagogické 

studium a tvořivě navrhuje též zajímavé aktivity na využití portugalské hudby 

v učitelské praxi.   

Po strukturální stránce postupuje metodicky dobře od obecného ke 

konkrétnímu, vychází z prostudování relevantní (a vzhledem k povaze tématu 

portugalsky a anglicky psané) literatury. Text je doplněn o zajímavé přílohy 

a videonahrávky, které svědčí o osobních zkušenostech autorky z autentického 

prostředí.  

 Přístup diplomantky i výslednou podobu práce celkově považuji za 

nadstandardní. Jsem přesvědčena, že vybrané kapitoly této jazykově i stylisticky 

dotažené kvalifikační práce jsou vhodné i k publikování v relevantní časopisecké 

literatuře, a jsem ráda, že takováto práce mohla na naší katedře vzniknout. Práce je 

totiž také dokladem vysokého přínosu zahraničního pobytu a inspirace, kterou může 

našim studentům takovýto studijní výjezd poskytnout.  

 

Otázky pro diskuzi 

 

 Na str. 62 autorka zmiňuje rozdělení hudebních nástrojů na strunné, dechové 

a bicí. K jaké obecné systematice dělení nástrojů se dnes v organologii 

přikláníme? Jaké jsou 4 základní skupiny? Proč uvedené dělení nevyhovuje, 

v čem je nesystematické? Kdy je možno toto dělení naopak využít?   

 Čím může zařazení tématu „nečeské“ lidové hudby do výuky přispět v obecné 

rovině výchovy a pedagogiky?  

 Chystá se autorka získané zkušenosti, dovednosti a znalosti nějak prakticky 

využívat v ČR? 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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