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Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 
Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 
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Logická stavba a členění práce 2 

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: 
Při případném publikování této bakalářské práce doporučuji kapitolu 7.3.3, věnovanou analýze 
vybraných světových ukolébavek, nezahrnovat do vlastního empirického výzkumu (působí zde 
nekompaktně ve vztahu ke stanoveným cílům výzkumu), ale ponechat ji jako samostatný oddíl, 
předjímající uvedený notový materiál v Příloze a nahrávky na CD. Případně lze přesunout tuto 
kapitolku na závěr teoretické části práce. 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Předložená bakalářská práce Anny Skalické čítá 76 stran vlastního textu, 45 stran příloh a CD 
s vlastními autorčinými nahrávkami vybraných ukolébavek. Svým zaměřením, rozsahem a kvalitou 
zpracování se řadí mezi nadstandardní bakalářské práce, které si zaslouží zvýšenou pozornost 
nejenom akademických pracovníků, ale s ohledem na využitelnost v praxi i širší pedagogické 
veřejnosti. Z práce i přiložených nahrávek je patrné autorčino nadšení pro řešené téma, jež 
v kombinaci se značnou erudovaností (odbornou i jazykovou – vlastní překlady cizojazyčných 
textů ukolébavek) a s její muzikálností (vlastní kompozice ukolébavek a relaxačních skladeb, 
vlastní harmonizace uvedených písní i vlastní interpretace a nahrávka) položilo základ pro 
vytvoření kvalitního a přesvědčivého díla. 
Práce je strukturována na část teoretickou a praktickou. V teoretických kapitolách podává studentka 
s oporou o dostupnou literaturu psychologickou analýzu hudebního (zejména pak sluchového) 
vývoje dítěte od prenatálního období po vstup do školy a hledá vazby mezi komunikovanou hudbou  
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a vnímáním jejího sdělení dítětem daného věku. A právě poslech ukolébavek vyzdvihuje autorka 
jako prostředek komunikace mezi dítětem na jedné straně a hudebním a textovým sdělením 
realizovaným bezprostředně matčiným hlasem a propojeným na interpersonální vztahy provázené 
pocitem bezpečí na straně druhé. Vyzdvihuje skutečnost, že matka zpěvem ukolébavek posiluje 
nejenom vzájemné pouto mezi ní a dítětem, ale zároveň i dítětem a hudbou (ukolébavky jako 
součást naší lidové kultury) a dítětem a mateřským jazykem. To vše považuje autorka za důležitou 
součást rozvoje osobnosti dítěte. Další teoretické kapitoly přinášejí fundovanou charakteristiku 
ukolébavky jako hudebního žánru, rozbor typických hudebně výrazových prostředků a historický 
vývoj ukolébavky od starověku po současnost, včetně nástinu současné autorské tvorby v této 
oblasti. 
Praktická část se skládá ze dvou oblastí – z vlastního výzkumu a ze sémantické, formální a 
genetické analýzy vybraných ukolébavek, jejichž notový záznam je součástí přílohy (návrh 
vhodnějšího umístění této analyzační části viz výše v dílčích připomínkách).  Co se týče vlastního 
výzkumu, je proveden velice seriózně, k vytčeným cílům byly stanoveny hypotézy a jejich 
verifikace proběhla za použití metod rozhovoru (kvalitativní výzkum) a dotazníku (kvantitativní 
výzkum) u stanoveného výzkumného vzorku (rozhovory s matkami, učitelkami MŠ a pečujícími 
osobami o děti raného věku a dotazníkové šetření u 70 předškolních pedagogů). Konkrétní znění 
otázek v rozhovoru i dotazníkových položek je obsaženo v Příloze včetně detailního přepisu 
jednotlivých rozhovorů. Práce je doplněna bohatou výběrovou bibliografií tištěnou i elektronickými 
zdroji. 
Práce je psána vytříbeným odborným stylem a z hlediska jazykového je prosta gramatických 
nesrovnalostí. Též formální náležitosti jsou v pořádku, jen bych upozornila na drobný fakt, že 
v bibliografických citacích se neuvádí 1. vydání publikace (str. 74, Sedlák).  
  
 
Otázky pro diskuzi: 
1) Zvažte, zda uvedený předmět bakalářské práce na str. 41 není spíš cílem této práce. Jaký je 
rozdíl mezi předmětem a cílem práce?  
2) Co bylo předmětem Vašeho výzkumu (str. 41)?  
3) Rozveďte blíže zajímavý výsledek Vašeho výzkumu: „ukolébavka působí pozitivně nejen na 
dítě, ale i na osobu, která mu zpívá“ – str. 70. 
4) Proveďte analýzu Vaší ukolébavky „Spinkej, můj maličký“ z hlediska použitých hudebně 
výrazových prostředků. Dokázala byste na základě zpětné introspekce popsat charakteristiku 
Vašeho tvůrčího procesu (etapy, vnitřní stavy) při komponování této skladby? 
5) Lze v elementární podobě očekávat obdobný průběh psychických procesů u předškolního dítěte, 
improvizujícího ukolébavku své panence, či nikoliv? 
 
Práce po stránce obsahové, formální i jazykové plně splňuje podmínky kladené na úroveň 
bakalářských prací, proto ji ráda doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Brandýse nad Labem 10. 5. 2019                    Podpis oponenta 
 


