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Studentka představila bakalářskou práci, zdůvodnila volbu tématu.
Následně prezentovala zvolenou metodologii. Strukturovaně
seznámila komisi s výsledky bakalářské práce, výzkumná data
vhodně interpretovala. Komise konstatovala menší rozsah práce,
který však studentka i vedoucí objasnila (hudební zápisy). S ohledem
na velmi kvalitně zpracovanou emirickou část a méně obsáhlejší
teoretickou část byly v diskuzi položeny otázky vztahující se
především k hudební teorii:

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
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1. Objasněte, proč děti měly problémy s melodickou pamětí?
2. Objasněte, jak jste zajistila, že nedocházelo ke vzájemnému
ovlivňování děti v kolektivním testu hudebnosti.
3. Vysvětlete psychický znak synkretizmus a eidetizmu .
4. Názorně vysvětlete na jednoduché dětské písni hudební rytmus
včetně poulzace, metra, hubenosti.
5. Popište pásmovou podstatu hudebního sluchu v kontextu
hudebního vývoje šestiletého dítěte.
6. Jaké jsou klady a zápory testu hudebnosti, který jste emiricky
ověřovala?
7. Vysvětlete jakými zákonitostmi se řídí výstavba melodie.
8. Bylo by možné modifikovat zkoušku hudebnosti i pro mladší děti,
případně jak.
Studentka v odborné diskuzi a v odpovědích na položené otázky
prokázala vysokou orientovanost.
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