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Datum obhajoby: 21.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 3x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: 1.Diplomová práce se zabývá využitím houslí v hodinách HV na 1.
stupni ZŠ, a vychází tak ze současné situace, kdy housle jsou v
hudební výchově nástrojem spíše okrajovým a poměrně málo
využívaným. Autorka práce poukazuje na hlubokou tradici užívání
houslí v českém školství a snaží se o větší zapojení tohoto nástroje
do výuky.

2.Diplomantka vysvětlila motivaci, cíle, metody a výsledky své práce
a možnosti jejich aplikace v hudebně pedagogické praxi. Zdůraznila,
že vytvořený metodický materiál rozšiřuje znalosti žáků o houslích,
jejich historii, stavbě, způsobech hry a využití v hudební praxi a že
nově nabyté vědomosti žáků jsou důsledně propojovány se všemi
hudebně-výchovnými činnostmi.

3.Připomínky a otázky oponentky ohledně konkretizace metodického
postupu při melodizaci básně byly zodpovězeny uspokojujícím
způsobem. Diplomantka se vyjádřila i k dalšímu dotazu, který se
týkal její vlastní zkušenosti s využitím houslí v hodinách HV.

4.Vyjádření vedoucího a následující diskuze členů komise zdůraznila
kvalitu obsahové stránky práce, upozornila však i na drobné
terminologické a jazykové nedostatky.
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Všichni členové komise hlasovali o klasifikaci (1,1,1) a shodli se na
výsledku výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

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

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