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Předložená bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem, jehož řešení jak v teoretické, tak 

praktické části podtrhuje nutnost pojímat výuku hudební výchovy především jako esteticko-výchovný 

předmět, který v sobě nese silný potenciál možností všestranného rozvoje žákovy osobnosti. Autorka 

vymezuje směr, jímž by mohla být výuka vedena: skrze hudbu a cílené hudební činnosti oslovit 

emoční a tvořivý svět dítěte, a díky tomuto aktivnímu prožitku ho vést k hlubšímu porozumění 

hudebnímu sdělení. Je to odvážná cesta, ale jak ukazuje praxe, asi jedině možná, pokud chceme 

obhájit „rovnoprávné“ postavení HV v současném vzdělávacím systému na ZŠ. Opakované tendence 

výuku hudební výchovy na druhém stupni omezovat či v některých ročnících zcela zrušit vypovídají 

nejen o stavu naší společnosti, která nedoceňuje přínos hudební výchovy pro zdravý rozvoj osobnosti 

jedince, ale i o realitě na našich školách, kde se HV učí schematicky, učitelé nevědí, jak součastnou 

generaci dětí zaujmout a jak je získat pro aktivní spolupráci v hodinách. Cesta, kterou ve své práci 

autorka navrhuje a následně ve waldorfské třídě ověřuje, je jedním z příkladů, jak navrátit hudební 

výchově opodstatněné místo v komplexu ostatních předmětů vzdělávacího systému.   

Hodnocení: Obsáhlá teoretická část se zabývá všemi aspekty zkoumané problematiky. V odkazech na 

prostudovanou odbornou literaturu autorka shrnuje základní informace. Prokazuje, že je schopná 

získané poznatky s nadhledem třídit a současně i v několika případech konfrontovat se svou 

dosavadní pedagogickou zkušeností právě na škole waldorfského typu. Možná nadbytečný se může 

zdát popis hudební ontogeneze dítěte již od narození, pokud je následný výzkum zaměřen úzce na 

žáky 6. ročníku.  Je zřejmé, že tuto část vypracovala autorka pro (své) pochopení vývojové kontinuity, 

která vyústí v podrobnější a všestrannější popis zkoumaného věkového období.  

Koncept experimentálního vyučování odráží v sobě již zkušenost pedagožky, která dokáže jasně 

stanovit cíle, organizaci a způsob provedení výzkumné sondy a vyhodnocení získaných výsledků. Za 

velmi cenné a inspirativní pro další pedagogickou práci všech, kteří by na daný experiment chtěli 

navazovat, považuji detailní popis průběhu výuky a její hodnocení jak ze strany pedagoga, tak i žáků. 

Velmi zajímavé je sledovat posun dětí ve výtvarném zpracování prožitkově vnímané zkušenosti 

(nejprve skrze text příběhu a následně skrze hudební činnosti).  Pokud by autorka obrázky vložila 

k textu, v němž velmi dobře tyto proměny analyzuje, umožnila by čtenáři bezprostřednější zážitek 

z prezentovaných souvislostí.  

Škoda, že získané poznatky jsou výsledkem pouze dvou didaktických setkání. Časově delší výzkum by 

jistě přinesl další aspekty, které se s opakovanou zkušeností dětí mohou při takto vedené výuce 

objevit.  

Čtivá, obsahem zajímavá práce Jitky Králové splňuje po odborné, obsahové i grafické stránce nároky 

kladené na bakalářskou práci, a proto ji plně doporučuji k obhajobě.  
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