
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Katedra informačních technologií a technické výchovy 

POSUDEK  

OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 

Jméno a příjmení autora: Václav Müller 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání [7507R040] 

Název tématu práce v českém jazyce: Implementace nástrojů informačních a komunikačních 
technologií do hudební výchovy  

Rok odevzdání: 2019   

Jméno a tituly vedoucího práce: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.  

Jméno a tituly oponenta práce: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 

Pracoviště: katedra ITTV, PedF UK v Praze      

Kontaktní e-mail: vladimir.rambousek@pedf.cuni.cz     
 

 

I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předložená bakalářská práce má rozsah 64 tiskových stran bez titulních listů a příloh. Tyto 
strany obsahují 150687 znaků, což představuje cca 84 normostran. Práce zahrnuje 21 příloh 
s náměty na aktivity pro školskou praxi v celkovém rozsahu 45 tiskových stran. V přílohách 
je vloženo 51 obrázků. Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 61 položek, z toho 9 
zdrojů cizojazyčných. Z hlediska rozsahu naplňuje předložená práce plně požadavky 
kladené na bakalářskou práci.   

Práce je vázána v pevné vazbě, obsahuje titulní list s validními informacemi, abstrakt 
v českém a anglickém jazyce, výčet klíčových slov v českém jazyce a v anglickém jazyce, 
podepsané prohlášení autora, obsah práce, seznam literatury a informačních zdrojů dle 
platných bibliografických norem. Předložené pare neobsahuje evidenční list žadatelů o 
nahlédnutí do práce a prohlášení žadatele o nahlédnutí do práce.  Práce obsahuje všechny 
základní v současné době požadované součásti a formální prvky v náležitém rozsahu.   

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Bakalářská práce neobsahuje samostatnou část s explicitní formulací problémů, cílů a metod. 
V rámci úvodu práce je cíl formulován takto: „Cílem práce je na základě analýzy Strategie 
digitálního vzdělávání a dalších s ní souvisejících dokumentů vyspecifikovat plánované 
změny týkající se využívání digitálních technologií v předmětu hudební výchova z hlediska 
obsahu i forem, z nich vyplývající nové požadavky na učitele tohoto předmětu na druhém 
stupni základní školy vymezením změn ve způsobu jeho práce se žáky, vyhodnotit aktuální 
stav využívání digitálních technologií ve výuce předmětu hudební výchova a navrhnout a 



ověřit konkrétní aktivity, které učitelům pomohou začít tyto technologie ve své výuce 
používat.“  

K formulovanému cíli dospívá práce bez předchozího explicitního vymezení pole výzkumu, 
vytýčení výzkumného problému, jeho redefinice a stanovení konkrétních dílčích cílů práce. 
Dlužno konstatovat, že formulovaný cíl práce je vskutku velmi široký a nestrukturovaný 
do cílů dílčích. Neposkytuje tak nejen prostor pro kontrolu, ale vzhledem k jeho ne zcela 
uchopitelné šíři ani reálnou možnost pro jeho naplnění.  

Na počátku teoretické části je uveden tento cíl: „Cílem teoretické části je vyhodnotit na 
základě předchozí analýzy potřeby učitelů, aby vyhověli současným požadavkům a trendům 
v oblasti předmětu hudební výchova z pohledu aplikace IKT do výuky. Teoretická část se 
opírá o aktuální znění Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, reflektuje potřebu 
digitální gramotnosti a informatického myšlení. Vychází z připravovaného znění RVP pro 
základní školu v předmětech hudební výchova a informatika. Predikuje potřebu a druhy 
hardwaru i softwaru pro tento účel. Posuzuje vhodnost metod a forem výuky vzhledem k 
předpokládaným změnám. Využívá sofistikované výzkumy, které mapují aktuální situaci 
podle parametrů, které se shodují s cíli práce.“ 

S úspěchem lze pochybovat též o reálné možnosti naplnění takto formulovaného cíle 
teoretické části v jeho šíři a mnohosti.  

V práci nejsou ve zvláštní části specifikovány užité teoretické či empirické výzkumné 
metody. Z textu lze odvodit, že z teoretických metod byla použita především metoda 
analyticko-syntetická a metoda induktivně deduktivní, a to při obsahové analýze primárních 
a sekundárních informačních zdrojů. V praktické části jsou uváděny případové studie a 
ověřování vytvořených výukových aktivit v praxi. Přestože nejsou tyto metody blíže 
specifikovány, lze je považovat za obecně odpovídající, byť bez zřetelné vazby 
k jednotlivým (v práci nespecifikovaným) cílům práce. 

Po stručném úvodu, v němž je formulován cíl práce (viz výše), přechází práce k teoretické 
části obsahující analýzu obsahu dokumentů a poznatků plynoucích z informačních zdrojů.  
Zaměřuje se na charakteristiku Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou 
považuje pro cíle práce jako dokument zcela nezbytný, zásadní, komplexní, neponechávající 
prostor pro spekulace. Recenzent však nalezl jen obecná konstatování využitá z tohoto 
dokumentu v rámci nejobecnější vazby k tématu práce. Bližší vazu k tématu má pasáž 
Digitální gramotnost, v níž je daný pojem charakterizován, a to včetně úrovně kompetencí, 
které jsou aplikovány do tvorby návrhových listů výukových aktivit. Další část Informatické 
myšlení již tuto blízkou vazbu opět postrádá stejně jako část charakterizující Rámcové 
vzdělávací programy, která vedle několika informací přináší často proklamativní stanoviska.  
Do oblasti hudební výchovy se práce zaměřuje kapitolou Digitální technologie vhodné pro 
hudební výchovu s přehledem několika příslušných druhů technologií a Formy a metody 
výuky vhodné pro zařazování IKT do HV, kde práce opět přechází více méně k obecným 
konstatováním a popisům. Na závěr teoretické části uvádí práce zjištění dvou výzkumů 
v hudební výchově realizovaných na Masarykově univerzitě v Brně. Pasáže přinášejí 
zajímavá zjištění. Jeden z výzkumů je však starší (2010) a v obou případech není uvedeno, na 
kolika školách či žácích byl výzkum prováděn.  

V praktické části jsou uvedeny charakteristiky tzv. případových studií, v nichž je dle autora 
provedeno srovnání odlišných typů škol v oblasti využití nástrojů ICT v předmětu hudební 
výchova metodou kvalitativního výzkumu. Toto konstatování je vzhledem k uváděnému 
obsahu poněkud nadnesené. Následuje část Návrh aktivit, kterou je třeba považovat za jádro 
celé práce. V části jsou zpracované aktivity s programem Audacity, s programem MuseScore 



a s dalšími programy. Přiřazeny jsou též aplikace pro mobilní telefony a on-line nástroje.  
Následuje kapitola Ověření, v níž je charakterizován proces ověřování jednotlivých aktivit v praxi. 

Předposlední částí práce je Diskuse a poslední částí textu je Závěr. 

Po stránce formální je řazení částí práce vcelku standardní. Překvapuje však vlastní 
obsah některých kapitol či podkapitol, a to jednak z důvodu někdy velmi volného, někdy 
i žádného vztahu k tématu práce, jednak též z důvodu jejich vlastního obsahu. 
V kapitolách teoretické části, ale i v diskusi či závěru lze nalézt formulace všeobecné, 
proklamační až ideologické.  

Je to dáno volbou zdrojů, které autor vytěžoval. Užívá sice mnoho pramenů, ale často 
přebírá formulace z materiálů, které nemají charakter odborného sdělení, ale spíše 
populárního, diskusního či propagačního materiálu.  

V práci nebyly shledány věcné nepřesnosti a překlepy. Úroveň odborného vyjadřování 
práce je nadstandardní.  

III. Výsledky a přínos práce  

Práce naplňuje formulace svého zadání. Posouzení skutečných výsledků a přínosu práce 
je však problematické, a to především vzhledem k různě uváděnému cíli práce a jeho 
obtížné uchopitelnosti dané jeho šíří a mnohostí a absenci další specifikace dílčích cílů. 
Jako celek je práce jistě vystavěna se záměrem autora splnit cíl, který si stanovil, avšak tento 
záměr se ne zcela zdařil. Některé pasáže práce (především v teoretické části) jsou často 
obsahově solitérní, bez zřetelné vazby k tématu práce, a to proto, že autor se rozhodl řešit 
své konkrétní téma příliš zeširoka. Tyto části potom mohou evokovat dojem, že zde plní 
pouhou funkci hmoty. To však práce vskutku nepotřebuje. Kromě někdy zbytečně obecných 
a tématu i vzdálených pasáží zde však lze zhusta nalézt pasáže obsahující formulace, jež 
ne zcela odpovídají odborné práci.  Je to dáno tím, že autor nekriticky sahal po rozmanitých 
materiálech různého charakteru, úrovně a poslání, které vytěžoval. Tyto materiály ale často 
nemají charakter odborných statí.    

Za hlavní přínos praktické části práce, ale nutno konstatovat, že celé práce, lze ve shodě 
s autorem považovat „navržení a ověření aktivit vytvořených v souladu se současnými 
strategiemi, které jsou přístupné a realizovatelné pro pedagogy v hodinách HV s různým 
stupněm vybavení“. Tyto aktivity jsou zpracovány velmi pěkně a mohou být značným 
přínosem pro školskou praxi. Škoda, že proces a výsledky ověření jsou uváděny jen stroze, 
např. „Podle odezvy a reakce pedagoga i žáků je zřejmé, že navržené aktivity byly pozitivně 
přijaty a jejich efektivita byla nadprůměrná.“ 

IV. Zpracování 

Po stránce zpracování je práce vystavěna v kontextu s představou bakalanta o struktuře 
odborné práce. Práce je vystavena standardně, avšak obsahuje mnohé části zabývajícími 
se obecnými otázkami s jen volným vztahem k tématu práce.   

Počet použitých informačních zdrojů (61) je vysoký a zahrnuje i cizojazyčné tituly. Zdroje 
jsou však velmi rozmanitého charakteru a jsou mezi nimi zastoupeny i zdroje pro širokou 
veřejnost. Práce s literárními a informačními zdroji je na velmi dobré úrovni. Způsob 
odkazování pod čarou je sice pohodlný pro čtenáře elektronické verze, avšak 
neodpovídá standardům.   

V práci byly zjištěny drobné tiskové chyby. Po grafické i formální stránce je práce na 
velmi dobré úrovni.  

 



V. Otázky pro obhajobu a náměty do diskuze 
Zamýšlíte šířit Vámi zpracované aktivity mezi učitelskou veřejnost, případně jakou 
formou? 

VI. Celková úroveň práce:  

Celkově je práce nadprůměrná, a to jak svým zpracováním, tak i jejími výsledky.   

 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

Navrhuji hodnocení práce stupněm:    

 
 
V Praze dne: 6. ledna 2020 
  
           Vladimír Rambousek 
         …………………………………… 
                                   podpis  
 


