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Průběh obhajoby: 1. Diplomová práce Mgr. Věry Marečkové na téma Podpora výuky
českého jazyka prostřednictvím hudebních činností v 1. - 3. třídě se
zabývá problematikou využití hudebních činností, které napomáhají
rozvoji řeči a podpoře výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Práce
reaguje na potřebu mezipředmětových vztahů českého jazyka a
dalších vyučovacích předmětů, především hudební výchovy. Vychází
přitom z požadavků RVP ZV, jeví se tedy jako vysoce aktuální a pro
potřeby praxe užitečná.
2. Diplomantka vysvětlila v úvodním autoreferátu motivaci, cíle,
metody a výsledky své práce a možnosti jejich aplikace v hudebně
pedagogické praxi.
3. Připomínky oponenta týkající se doplnění informací k organizaci
výzkumu, zhodnocení obtížnosti prováděných cvičení z pohledu
samotného učitele a upřesnění některých bibliografických zdrojů
byly zodpovězeny vyčerpávajícím způsobem.
4. Vyjádření vedoucího a následující diskuze členů komise
zdůraznila kvalitu teoretické části práce. V části výzkumné pak
vyzvedla jasnou formulaci výzkumných cílů a otázek a precizní
provedení vlastního výzkumu. Upozornila však na problém neshody
výzkumného vzorku (3. a 4. třída) s tématem práce (1. až 3. třída) i
na možnost opačné vazby – pronikání látky českého jazyka do hodin
hudební výchovy.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)
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