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Průběh obhajoby: 1.Diplomová práce Marie Novákové na téma Aktivizující metody ve
vyučování HV na 1. stupni ZŠ se zabývá ověřováním účinnosti
vybraných aktivizujících metod (pantomima, živé obrazy,
vizualizace apod.) při výuce hudební výchovy v kontextu Rámcově
vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV). Téma je
tedy aktuální a praxi prospěšné.
2.Diplomantka vysvětlila ve svém autoreferátu motivaci k volbě
tématu, stanovené cíle práce a její strukturaci, použité metody a
nastínila výsledky své práce.
3.Připomínky oponenta týkající se množství informací na pracovním
listu pro žáka, bližšího specifika 1. a 2. období mladšího školního
věku ve vztahu ke zvoleným aktivizujícím metodám, nastínění
možnosti uplatnění komiksu v hodině hudební výchovy v součinnosti
s hudebními činnostmi, proporcionality v osvojování poznatků v Hv
na 1. st. ZŠ a rozvoje emocionální složky osobnosti byly
zodpovězeny uspokojujícím způsobem.
4.Vyjádření vedoucího a následující diskuze členů komise se týkala
dalšího potenciálu aktivizujících metod v žákově hudebním rozvoji,
zkušenosti diplomantky v roli učitele průvodce, prostoru pro žákovo
sebevyjádření apod.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. ............................

Členové komise: Mgr. et Mgr. Jana Veverková ............................

 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. ............................
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