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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

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 2 

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 

 
Dílčí připomínky a návrhy: 
Studentka pracovala podle pokynů vedoucího práce a jeho návrhy implementovala do bakalářské 

práce v průběhu jejího sepisování. 

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Předložená bakalářská práce Anny Skalické pojímá ukolébavky jako důležitý harmonizační 

prostředek kvalitní výchovné péče o narozené dítě. Tuto tématiku zpracovává velmi citlivě a přitom 

odborně. Využívá doporučené a další literatury, zkušeností vynikajících zdravotnických odborníků, 

hudebních vědců a umělců. Záměrem autorky bylo podchytit, jak hudba dokáže vstupovat do 

vědomí každého citlivého dítěte jako poselství lidských hodnot, citové krásy a harmonie. Dnes toto 

novorozenecké období trpí častým přeskupováním obecně lidských hodnot rodičů, kteří se na 

výchovu novorozence nedívají jako na prioritu svého života a mnohdy pouze zabezpečují dítěti 

jeho materiální potřeby, reprezentují svou rodinu oblečením, hračkami a pohodlím. Dítě ale 

potřebuje uchovat ireverzibilní poutu s matkou a vstupovat láskyplně do rodinných vztahů s otcem, 

sourozenci, příbuznými, domácími zvířaty apod. dle prastarých vzorců, které jsou, zdá se, vsazeny 

jako drahokamy do zdravých lidských společností v celém světě (pokud nejsou degradovány 

hmotnými a nejrůznějšími dalšími umrtvujícími tzv. civilizačními faktory).  
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Podle J. A. Komenského platí, že „na dobrém počátku všechno záleží“ a Anna Skalická si ve své 

výzkumné a hudebně tvořivé a interpretační práci uvědomuje tyto priority a ve výzkumné části je 

prezentuje a navazuje na ně vysoce přínosnou iniciativou v překladech světových ukolébavek do 

českého jazyka a následnou jejich harmonizací, vlastním zpěvem, výrobou studiové nahrávky. 

Výčet je doplněn i relaxační hudbou a ukolébavkami, z nichž některé složila Anna Skalická sama 

(např. Stříbrné paprsky luny, Spinkej, můj maličký) a také jako příklad její otec, který svým dětem 

po narození jako hudební skladatel vždy věnoval příslušnou ukolébavku. Tyto ukolébavky 

ovlivňovaly hudební vědomí jeho dětí. Proto i těchto několik skladeb je uvedeno v příloze 

bakalářské práce. Vše je opřeno o poctivé výzkumné šetření kvalitativní (rozhovory s matkami, 

učitelkami MŠ a pečujícími osobami o děti raného věku) a kvantitativní prostřednictvím 

dotazníkového šetření u předškolních pedagogů. Otázky k těmto kvalitativním a kvantitativním 

způsobům výzkumu jsme společně konzultovali. Velmi si cením také odborné analýzy 

představených ukolébavek z různých částí světa, kde se studentka věnovala oblasti formální, 

následně genetické a sémantické.  Právě tak si představoval kvalitní poslechovou činnost přední 

odborník na poslech hudby pan prof. Jaroslav Herden. Anna Skalická pracovala velmi pečlivě a 

zodpovědně podle pracovní osnovy bakalářské práce, kterou jsme si na začátku vytkli. Jsou v ní 

obsaženy kromě odborných znalostí z oblastí vývojové psychologie také poznatky z hudební 

psychologie, pedagogiky, hudební teorie.  

 

Teoretická část bakalářské práce obsahuje 39 stran textu. Praktická část, včetně bohaté 

odborné literatury v publikacích a v internetovém prostoru je rozepsána na dalších 37 stranách. 

Přílohy obsahují jednak zajímavé obsahy rozhovorů a především uměleckou práci autorky – 

autorský sborník 21 vybraných světových a domácích ukolébavek s notovým a akordickým 

záznamem a velmi cenný zvukový záznam těchto ukolébavek, které autorka nahrála a osobně 

nazpívala na elektronický nosič CD. Grafická úprava a gramatická a stylistická kvalita práce jsou 

na výborné úrovni. Doporučuji dílo vydat samostatně jako publikaci a jeho výsledky publikovat 

v odborném časopisu Hudební výchova. Chci ještě akcentovat společenský význam této práce, 

který tkví ve snaze aktivovat tu nejkrásnější činnost pro každou matku pečující o narozené dítě- 

zpěv ukolébavek. Je to pro současnou dobu vzkřišující iniciativa, za kterou jako vedoucí bakalářské 

práce Anně Skalické děkuji. 

 

Otázky pro diskuzi: 
Na základě výzkumných a badatelských zkušeností uveďte několik pádných argumentů, proč je 

zpěv matky po narození dítěte tak cenným vkladem do jeho osobnostního rozvoje a budoucnost. 

  

Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

 

V Praze dne 10. 5. 2019                    Podpis vedoucího 

 


