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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 110 stran 
Počet stránek příloh: 18 stran 
Počet titulů v seznamu literatury: 21 titulů 

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

Zacházení s odbornou.lÍleraturou 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 

lx 
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lx 
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iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce I x 
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Vyváženost teoretické a praktické části I x 
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Návaznost kapitol a subkapitol I x 
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Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost I x 
výsledků v praxi '--__ ~ ___ ~ __ ---l. __ ~ 

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

Autor ve své práci zevrubně rozvedl prožitekjlow jako silný motivační prvek, zejména při vytváření vztahu 
k hudbě a hře na nástroj. 
Otázka: Kde vidí autor možnosti pro vytvoření, resp vytváření tohoto motivačního záměru? 

Lze uvažovat o přípravě určitého metodického materiálu v tomto směru? 

Dotazník, který autor pro svůj výzkumný záměr připravil, je přehledně strukturovaný, přinášející poměrně 
zřetelnou orientaci v jednotlivých motivačních vlivech. 
Otázka: Vidí autor - z pozice tičitele na ZUŠ možnost uplatnění tohoto dotazníku na ZUŠ nebo na ZŠ? 

Je vstřícnost hudebník'Ů (učitelů) dostatečná pro přijetí podobných diagnostických postupů? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce Jiřího Slavíčka spojuje ve svému tematu dvě oblasti. Pedagogicko psychologické otázky 
motivace a zájem o hudbu, v jejichž vztahu hledá možnosti dalšího rozvíjení. 
Práce je zpracována s velkÝI1l taujetím, autor jako učitel na ZUŠ řeší v diplomové práci otázky, které jsou v 
této oblasti aktuální a zhodnocuje tak svůj vhled do psychologie motivační problematiky. Kvalitu práce 
spoluurčují rovněž zkušenosti z výběrového semináře metakognitivních strategií (viz. příloha), které autor do 
práce funkčně začleňuje. 
V teoretické části dominuje část speciální, ve které autor uvádí vybrané psychodidaktícké motivační postupy, 
zejména dynamický model flow se ukazuje jako velmi hodnotný a podnětný model. 
V empirické části, jejímž základem je výzkumné šetření provedené na základě dotazníku vlastní konstrukce 
( ověřeného předvýzkumnou sondou), jsou presentovány závěry, které rozkrývají formování vztahu k hudbě 
a hře na nástroj z hledíska vnějších a vnitřnich motivačních vlivů. Jasně je formulována silná motivační 
pozice učitele a rodinného zázemí, a zároveň jsou naznačeny rezervy v podnětnosti širšího sociálního okolí. 
V předložené práci je zapotřebí hodnotit nejen konkrétní přínosy pro řešení dané problematiky, také 
komplexitu pohledu uvádějící tyto otázky do širšího kulturního rámce. Rovněž literatura, se kterou autor 
pracoval, vytváří relevantní seznam titulů dané problematiky. 
Diplomová práce Jiřího Slavíčka je práce kvalitní a splňuje všechny požadavky kladené na diplomvé práce. 
Diplomovou práci, po určitém metodologicko výzkumném dopracování, doporučuji předložit jako práci 
rigorózní. 
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