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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má rozsah celkem 115 stran, z toho je 63 stran vlastního textu 
a 45 stran příloh. 

 Práce obsahuje bez titulních stran a včetně seznamu literatury cca 161 tis. znaků, tj. 89 
normostran, rozsah výrazně přesahu minimální požadavek (rozsah min. 72 000 znaků 
textu vč. mezer, bez titulních listů a příloh) 

 Přílohy jsou v počtu 21 na celkem 45 stranách. 
 Práce je předložena i v pevné vazbě, obsahuje titulní list, abstrakt v českém 

a anglickém jazyce, seznam klíčových slov, potvrzení o odevzdání diplomové práce, 
podepsané prohlášení autora o samostatnosti, citování a nevyužití práce jinde.  

 V práci je dále uveden Obsah, Seznam použitých informačních zdrojů a po 
seznamu příloh je uveden Seznam obrázků v námětech. 

 Práce obsahuje všechny požadované součásti a formální prvky v potřebném rozsahu. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Předložená práce se zabývá možnostmi uplatnění požadavků Strategie digitálního 
vzdělávání a dalších (připravovaných) dokumentů (RVP) prostřednictvím HV 
a směřuje cíleně na zvýšení digitálních kompetence žáků v HV prostřednictvím IKT. 



 Autor deklaruje cíl práce následovně: „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.“ Uvedený cíl je v souladu se zadáním BP.  

 Dále autor uvádí podcíl teoretické části („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.“) a v praktické části uvádí postup reflektující globální cíl. Cíle jsou 
vymezeny poměrně rozsáhle, popisují však záměr autora, který je v práci naplněn. 

 Autor používá v teoretické části především metodu analyticko-syntetickou a metodu 
induktivně deduktivní, obsahové analýze dokumentů (primárních i sekundárních 
informačních zdrojů). V praktické části autor použil případové studie a ověřil 
vytvořené výukové aktivity v praktické výuce ve školách. Metody jsou obvyklé a pro 
dané téma vyhovují. 

 Struktura a návaznost jednotlivých podkapitol teoretické části zohledňuje nejprve 
zásadní přístup k oblasti IKT (Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Digitální 
gramotnost a Informatické myšlení) vyžadovaný pro účelnou integraci IKT do HV, 
následuje „spojovací“ podkapitola (Rámcové vzdělávací programy) mezi těmito dvěma 
vzdělávacím obory, další podkapitoly se věnují aplikačnímu poli integrování IKT a HV 
(Digitální technologie vhodné pro hudební výchovu, Formy a metody výuky vhodné 
pro zařazování IKT do HV) a závěrečná podkapitola (Výzkumy v oblasti HV) vymezuje 
mj. nutnost účinného využívání IKT v a pro HV. 

 V praktické části autor nejprve uvádí dvě případové studie poukazující na možnosti 
integrace IKT a HV ve dvou typech škol, následuje odůvodnění pojetí navržených 
aktivit do výuky, jejich návrh (zásadní podkapitola Návrh aktivit včetně vlastních 
aktivit uvedených v přílohách) a popis ověřování. Aktivity jsou navrženy s ohledem na 
rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení. 

 Práce obsahuje Diskusi a následně Závěr. 
 Autor interpretuje vhodně dosažené výsledky (včetně kapitoly Diskuse). 
 Odborné vyjadřování autora je nadstandardní v oblasti IKT i HV. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

 Téma rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení je jednou z hlavních 
a zásadních priorit českého školství.  

 Zpracování prakticky využitelných námětů a metodik zejména pro vzdělávací obory 
výchovného charakteru je více než potřebné, ve výchovách je IKT často opomíjena 
nebo využívána jen účelově, nikoliv obecně pro daný obor či integrativně s ním. 



 Globální cíl – zpracování a ověření aktivit pro žáky integrující IKT a HV na základě 
podložení strategickými dokumenty zejména z oboru IKT a výzkumy v oblasti HV – byl 
naplněn a v praktické části zpracován poměrně rozsáhle a autorsky původně. 

 Výsledky práce (navržené aktivity) jsou původní, stejně tak i poznatky z ověřování se 
žáky ve školách, vytvořené materiály v počtu 21 aktivit včetně i jednoduchých popisů 
práce s technologiemi jsou v rozsahu 45 stran (samo o sobě téměř v rozsahu minima 
požadavků na BP). 

 Výsledky práce jsou plně využitelné v praxi, jak autor uvádí z poznatků ověřování.  
 
IV. Zpracování 

 Z pohledu cíle (návrh aktivit na základě strategických dokumentů a výzkumných 
poznatků k realitě výuky HV) je práce vystavěna logicky a přehledně. Vzhledem k šíři 
záběru práce je text místy obecný, což dává poznatky do takové vyšší úrovně. Zároveň 
části kapitol „Souhrn“ shrnují takové vazby. 

 Úroveň stylistického a jazykového zpracování je kvalitní, práce je srozumitelná. 
 Seznam literatury a informačních zdrojů je podle platných bibliografických norem. 
 Rozsah použitých zdrojů je velký (59 titulů), jsou použity zdroje různého zaměření 

a odborného charakteru. 
 Práce neobsahuje věcné nepřesnosti a překlepy.  
 Grafická a formální úroveň práce je na vysoké úrovni, drobné tiskové chyby jsou 

zanedbatelné. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

Z pohledu IKT je velice účelná integrace s HV, protože zvuk a obraz je člověku 
archetypálně blízký, práce s IKT a se zvukem/hudbou žáky obecně velmi láká a je ve 
výuce velmi efektivní. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Jaké hlavní poznatky jste získal při praktickém ověřování navržených aktivit? 
Jak je možné užít zpracované náměty/aktivity již na 1. stupni ZŠ? Jaké výhody oproti 
2. st. ZŠ takové užití může mít? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Práce je celkově velmi dobrá zejména v praktické části, přináší vhodně zpracované 
aktivity rozvíjející digitální kompetence žáků a nepřímo i učitelů HV. Důležitým přínosem 
je práce i pro HV, kde nejsou všeobecné známé a rozšířené možnosti tvořivého uplatnění 
IKT ve vyučování.  

 
Práci  

doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení práce stupněm: 

 
 
 
V Praze dne 13. ledna 2020     …………………………………… 

        Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. 



 


