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Charakteristika práce 

 

     V úvodu ke své diplomové práci autorka stanoví její cíl: zkoumat moţné způsoby vyuţití 

anglistického jazyka v hodinách zpěvu v základní umělecké škole (ZUŠ) se zaměřením na 

vybrané jevy anglické výslovnosti. V úvodu také vysvětluje, proč si toto téma zvolila: 1. sama 

jiţ má vlastní zkušenosti jako učitelka zpěvu v ZUŠ v Kladně, 2. byla inspirována 

metodickým seminářem Dr. Hofmanové na fakultě, 3. obor studia diplomantky – Aj – Hv. 

Dále se ještě v úvodu zamýšlí nad specifickým charakterem výuky v hudebních školách a 

charakterizuje strukturu své diplomové práce (rozdělení na část teoretickou a praktickou). 

 

     Teoretickou část diplomové práce kolegyně Young Ţáková zahajuje definicí hudby, 

charakteristikou toho, co hudbou vyjadřujeme, analyzuje spojení hudba a lidský mozek, 

hudba a psychika osobnosti, hudba a učení, hudba a zpěv a motivace v procesu učení. 

V posledním oddílu teoretické části rozebírá, jak fyziologické procesy ovlivňují hlasovou 

techniku a jak souvisí s výslovností. 

 

     V praktické části práce diplomantka charakterizuje ZUŠ: na základě jakých kriterií jsou 

ţáci přijímáni, stručně popisuje přijímací řízení, uvádí počet ţáků ve skupině, popisuje ideální 

uspořádání učebny pro hodiny zpěvu. Dále se pak zabývá otázkou jednotlivých částí hodiny 

zpěvu, jaké metody a typy cvičení se v jednotlivých částech pouţívají a jak by cvičení mohla 

být vyuţita při výuce různých aspektů anglické výslovnosti. Ve třetí kapitole praktické části 

se pak zabývá metodami rozvíjení různých jevů anglické výslovnosti prostřednictvím 

vokálních cvičení v oblasti segmentálních i suprasegmentálních ( slovní a větný přízvuk, 

vázání, rytmus a intonace) jevů. Na samém konci této části popisuje vývoj anglické 

výslovnost u pěti studentů ZUŠ, které vyučovala a sledovala po dobu jednoho školního roku. 

Tato část je také doplněna výsledky krátkého dotazníkového šetření, které u těchto studentů 

provedla. Praktická část je hojně doplněna příklady ve formě notových zápisů, schématy a 

tabulkami. Autorka také nachází zajímavé paralely mezi termíny a jevy z oblasti hudební a 

z oblasti fonologie. 

 

     V závěru ještě diplomantka zmiňuje některé další způsoby vyuţití hudby, například pro 

terapeutické účely, a krátce shrnuje hlavní myšlenky teoretické a praktické části práce. 

 

 



Hodnocení práce 

 

Co povaţuji v práci za silné stránky: 

 

1. nadšení a zápal diplomantky, se kterými danou problematiku studuje a prezentuje a 

které z práce vyzařují, 

2. schopnost diplomantky studovat odbornou literaturu v češtině i v angličtině, schopnost 

zevšeobecňovat a prezentovat získané poznatky, 

3. logickou strukturu a ucelenost práce, 

4. vzájemnou propojenost a návaznost jednotlivých částí,  

5. vzájemnou propojenost obou studijních oborů diplomantky a jejich návaznost na další 

obory (především psychologii), 

6. zkušenosti osobní i sdílené s jinými kolegy, 

7. uţití hudební terminologie v angličtině. 

 

 

Co povaţuji v práci za slabé stránky: 

 

1. absenci zmínky o dotazníkovém šetření mezi ţáky ZUŠ v úvodu, 

2. opakování srovnání lidského těla s hudebním nástrojem na str. 22 a 36, 

3. ojedinělou nejednotnost v pravopisu velkých písmen v textu a v nadpisech: např. na 

str. 12,18, 21,22, 31, 

4. nejednotnost  v uţití interpunkce: např. na str.24,26, 28,33,,40, 42, 45,58,59, 61,67…, 

5. nevhodné uţití členu: např. na str. 22,32,33,40,42,43,56…, 

6. uţití „will“ na str. 26: „ When we will use our diaphragm and abdomen with full 

activity, it will….“, 

7. nesprávné uţití vazby „to be used to -ing“ na str. 30: „People who are not used to 

use…“, 

8. kolokace „mistakes done by“ na str. 32, 

9. spojení „during elementary, or secondary schools,“ na str. 32, 

10. uţití tvaru min. času na str. 48: „This analysis helps the student became…“, 

11. nesprávné pouţití „to“ v  konstrukci se slovesem „make“ v činném rodě na str. 65, 

12. překlepy např. na str. 45 „to“ místo „too“, na str. 55 „air steam“ místo „air stream“, 

„show of“ místo show off „ na str. 65, 

13. názvy publikací uvedené v textu nejsou psány kurzívou, 

a některé další. 

 

 

Doporučení: 

 

Při obhajobě práce bych doporučil diplomantce zadat následující otázky: 

 

1. Na straně 37 diplomantka zmiňuje „ the association method“: Jak je moţné aplikovat 

tuto metodu v hodinách jiných předmětů, především anglického jazyka? 

 

        

2. Na straně 48 diplomantka uvádí, ţe při práci s písní by ţáci měli rozumět všem jejím 

slovům. Jak v souladu s tímto tvrzením zařazuje do hodin práci se slovníkem? 

 

 



 

 

 

Závěr 

 

     Diplomovou práci, která pokrývá a propojuje oba studijní obory diplomantky, povaţuji  

 z  obsahového hlediska za velmi zdařilou a systematicky propracovanou Kolegyně si vytýčila 

cíl, který beze zbytku naplnila. Práce má některé jazykové slabiny (viz. slabé stránky), které 

ale nenarušují její obsahovou ani komunikační hodnotu. Po stránce formální splňuje 

poţadavky na diplomovou práci.  Vzhledem k velmi silné stránce obsahové navrhuji níţe 

uvedené hodnocení.  
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