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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. V čem vidíte přínos taneční a pohybové výchovy (TPV)v základním vzdělávání? Jsou
nějaké limity u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo je TPV vhodná pro všechny
žáky?
2. V čem se liší TPV od hudební výchovy a tělesné výchovy?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Autorka zvolila pro svoji bakalářskou práci aktuální téma taneční a pohybové výchovy
v základním vzdělávání. Práce je koncipovaná jako teoretická, zaměřená na úskalí, která
brání rozvoji a frekventovanějšímu začlenění oboru do ŠVP ZŠ – zejména na problém
vzdělávání odborných pedagogů. Na základní pojmy, spojené s taneční a pohybovou
výchovou, které práci otvírají, navazují logicky souvislosti s hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou. Kapitola věnovaná osobnosti tanečního pedagoga je doplněna
poukazem na petici za vzdělání tanečních pedagogů, která dokládá aktivní zaujetí autorky
tématem. Po ohlédnutí za historií pohybové výchovy se autorka soustředila na současnost
TPV v souvislosti s RVP ZV, zahrnující mj. i nástin čtyř možností, jak TPV využít. Oceňuji
kapitolu o integraci TPV v ŠVP v rámci RVP formou analýzy čtyř základních škol.
Seznam prostudované literatury i citace v textu jsou uvedeny v souladu s požadovanou
normou.
Nedostatky práce:
- cíl práce není uveden explicitně a vyhodnocení jeho splnění chybí
- v seznamu internetových zdrojů - nejednotná a méně přehledná grafická úprava
- chybějící seznam příloh
- číslování příloh není odlišné od textu práce.
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