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umělecké škole 
Vedoucí práce: PhDr. Hana Krykorková, Csc. 

Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 110 
Počet stránek příloh: 20 
Počet titulů v seznamu literatury: 21 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Objasněte, jakým způsobem prožitek jlow podporuje vnitřní motivaci žáka a jaké žákovy 
potřeby naplňuje. 

2. Jak souvisí rozvoj metakognitivních dovedností žáka s rozvojem jeho hudebních 
dovedností na různých stupních žákova vývoje? 

3. Jaké otázky nebo náměty pro Vaši další pedagogickou praxi Vám přinesly výsledky 
empirického výzkumu prezentované v diplomové práci? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená diplomová práce je na dobré odborné úrovni. V teoretické části autor přehledně 
vymezuje základní pojmy a teorie, z nichž vychází, prokazuje orientaci v příslušné odborné 
literatuře. V empirické části přehledně podává výzkumem získaný materiál, výsledky 
interpretuje. V celé práci autor postupuje systematicky a uplatňuje i své vlastní zkušenosti z 
praxe, což je cenné. Diplomová práce jistě přispěje k prohloubení autorova vlastního vhledu 
do dynamiky jeho pedagogické práce a obohatí jeho praxi o hledání dalších, pro výuku 
vhodných, motivačních strategií. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
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