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Autorka předkládá kvalitní, ucelenou práci jak po stránce obsahové, tak formální. 76 stránek psaného textu 
doplňuje seznam 27 titulů použité literatury, seznamy elektronických zdrojů, zkratek, tabulek a přílohy.  
Práce je dílem promyšleným, prožitým  a vykazuje osobní zaujetí autorky o téma. Rovněž jazykově a 
stylisticky je autorka dobře vybavena, sdělení jsou věcná a srozumitelná. Čitateli se sice prvoplánově nedaří 
plynule vnímat text pro množství zkratek, které však, objektivně vzato, lze těžko nahradit.  
Oceňuji systematičnost a logickou linku s jakou jsou zpracována teoretická východiska k tématu, následně pak 
praktická, experimentální část práce. 

Výzkumná hodnota práce je ojedinělá tím, že řeší nový prvek v dosavadních praktikách MDS. Je to poměr 
přirozeného , vžitého  tempa lidových písní /zde Pásla ovečky a Pec nám spadla/ k pohybovým projevům na 
úrovni hrubé motoriky, jemné motoriky i grafomotoriky. 

Diplomová práce uvádí do problematiky, kterou lze v budoucnu rozpracovávat a dále řešit. 
V diskusi bych ráda upozornila na několik momentů. 
1)  Str. 13: Je třeba vysvětlit pojmy lateralisace, extense, flexe. 
2)  Str. 16, str. 59: V duchu dále citované Dalcroseho Eurytmiky se přimlouvám za rozšíření výzkumné 
pozornosti o emocionální reakci na hudbu. Viz. zpěv písně Pásla ovečky, která je vzhledem k téměř 
zvukomalebnému textu a jeho obsahu emočně motivující a tím i pohybově. Z hlediska pěvecké pedagogiky 
bych slabiky lo a no nahradila slabikami jo a do. Jsou jednodušší pro tvoření tónu. 
3) Str. 36: Věta „Nahrávku volíme dle požadovaného tempa určité skladby“ není srozumitelná. 
4) Str. 46: Čtenáři není zcela jasné, co bylo příčinou k vytváření vlastních lekcí v rámci MDS. Nabízí se úvaha 
inovovat grafické vzory ve prospěch našich lidových písní.  
5) Str. 52:  Tabulka 4 Organizace výzkumného záměru žádá podrobnější objasnění. 
6) Str. 53:  Souhlasím s autorkou práce, že obsah písně Pec nám spadla neodpovídá předkládanému vzoru 
MDS. Vyvolává spíše vertikální představu.  

  

Diplomová práce splňuje obsahové i formální požadavky a doporučuji ji k obhajobě. 
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