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Jazyk práce: čeština
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Oponent(i): Mgr. et Mgr. Jana Veverková
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Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 3x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: 1.Diplomová práce na téma Lašské tance Leoše Janáčka a jejich
využití v hudební výchově na 1. st. ZŠ se jeví jako praxi užitečná,
neboť didaktickou interpretací Janáčkových skladeb ukazuje cesty,
jak přiblížit žákům mladšího školního věku díla klasiků. Neotřelými
nápady může posloužit jako inspirační zdroj pro práci stávajících i
budoucích učitelů.
2.Diplomantka ve svém autoreferátu vysvětlila motivaci, cíle,
metody a výsledky své práce a možnosti jejich aplikace v hudebně
pedagogické praxi.
3.Připomínky oponenta týkající se námětů na rozšíření popisu
folklórního prostředí, upřesnění kontextu Lašských tanců s další
Janáčkovou tvorbou, drobných chyb v notovém zápisu modelů k
rozezpívání apod. byly zodpovězeny uspokojivým způsobem.
4.Vedoucí práce zdůraznila kvalitu předložené práce, její logiku
výstavby, jazykové kvality a ocenila pedagogickou invenci
studentky. Následující diskuze členů se týkala termínu aktivní
poslech hudby a drobných nepřesností v textu (specifikace
základních vlastností tónů, upřesnění věkového období žáků
mladšího školního věku, kritérií pro výběr vhodných skladeb apod.).

Všichni členové komise hlasovali o klasifikaci (1,1,1) a shodli se na
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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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