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Posluchač se ve své práci zabývá problematikou využití hudby v jednotlivých částech cvičební 
hodiny při výuce gymnastiky. Podařilo se mu velmi dobře zpracovat danou problematiku tím, že 
vytvořil dotazník, který rozeslal prostřednictvím internetu na 15 škol v České republice a 15 škol 
v Dánsku. Návratnost dotazníků byla v případě dánské verze 81%, v případě české verze 67%.  Na 
základě takto získaných údajů pak mohl kvalifikovaně posoudit stanovené hypotézy a vypracovat 
závěry práce. 

Celá práce je výborně zpracována a posluchač zde prokázal velkou iniciativu a samostatnost při 
získávání dat a při jejich zpracování. Dále zde využil svých zkušeností ze studijního pobytu na 
dánské sportovní akademii.

Jediným nedostatkem práce je, že zde není jasně formulována náplň jednotlivých částí hodiny, a to 
hlavně v případě úvodní a průpravné části  hodiny. Jejich náplň není jasně oddělena, protože v praxi 
také plynule přechází jedna ve druhou. Pro hodnocení bych proto doporučoval tyto dvě části spojit 
v jeden celek tak, jak je to formulováno v hypotéze č. 2. Při hodnocení zde pak ovšem uvádí (str. 
78), že hudba se nejčastěji používá v úvodní části hodiny. Na str.79 pak vzápětí konstatuje, že hudba 
se využívá především při rozcvičení, což ovšem není náplní úvodní části hodiny. 

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, posluchač zde dokázal shromáždit a 
prostudovat odpovídající literaturu a využití při zpracování dané problematiky. Diskuze a závěry 
jsou správně formulovány, jsou v odpovídajícím rozsahu a postupují čtenáři zajímavý pohled na 
výuku gymnastiky s využitím hudebního doprovodu. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení

Otázka k obhajobě: V čem spatřujete největší rozdíl v přípravě učitelů na výuku v Dánsku a v České 
         republice a jak se to projevuje ve výuce.

V Praze dne 9.9.2010 PaedDr. Otakar Mojžíš


