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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Využití metakognitivních strategií v oblasti hudebního vzdělávání není příliš časté. Auorku k tomuto zaměření 
vedly dozaj ista osobní zkušenosti v této oblasti. 
Do jaké míry ovlivnily poznatky z pedagogicko psychologické oblasti, zejména poznatky z oblasti 
metakognice ji samotnou? 
Autorka uvádí, že atraktivita metakognitivních metod spočívá v akcentu na rozvoj tvořivosti, percepčních 
schopností a kontrolních mechanizmů. Mohla by autorka rozvést, proč akcent právě na tyto tři oblasti poznání je 
v oblasti uměleckého vzdělávání důležitý? 
Spatřuje autorka některé nedostatky v hudebním vzdělání, které by mohly být metodami metakognice 
odstraněny? 

Použila autorka některý z Feuersteinových sešitů v praxi, a jestli ano, jak je možné tuto metodu hodnotit? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

V bakalářské práci se Jitka Kubíková zabývá tematem, které je poněkud nevšední a v každém 
případě obtížné na správné uchopení. Jde o oblast poznání konkr. využití metakognitivních 
strategií v uměleckém hudebním vzdělávání. 
Práce obsahuje kapitoly, které se týkají analýzy hudebních schopností, talentu a složitosti hudby 
jako náročného oboru, v dalších kapitolách autorka rozpracovala temata z oblasti poznání, 
metakognice a učebních stylů. Literatura, kterou autorka použila, relevantně danou problematiku 
doplňuje. 

Nedostatečné propojení jednotlivých kapitol, zejména těch, které se na jedné straně týkají hudby a 
hudebního vzdělávání, na straně druhé otázek poznání a nových metod reflexe a sebereflexe je 
určitým nedostatkem, na jehož řešení by se autorka měla v další práci zaměřit .. 
V metodické části práce autorka uvádí Feuersteinův Program instrumentálního obohacování, ve 
kterém nalezla relevantní metodu k rozvoji učebních dovedností. 
V závěru hodnocení je třeba ocenit autorčino zaujetí nahlédnout do vztahu "hudby a procesu 
poznání", detekovat nedostatky, které by novými netradičními metodami mohly být odstraňovány a 
zároveň se zaměřit na rozvoj těch učebních dovedností, které mohou přispět k hodnotnějšímu 
hudebnímu vzdělání. 
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