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Téma, jež si zvolila Alena Čápová, nebylo dosud v takové šíři řešeno. Autorka se na získávání 

a prvotní zpracování podkladů soustředila již při svém pobytu v Austrálii. Původní koncepce 

práce předpokládala začlenit kromě nezbytných odborných informací i bezprostřední vhled do 

praxe hudebního vzdělávání na různých typech australských škol. Autorce však nebyly i přes 

opakované pokusy hospitace ve školách umožněny.

Z objektivních důvodů tak zaměřila svou pozornost na zpracování didaktické dokumentace a 

na mapování výsledků výzkumů a veřejných diskusí, jež na téma zkvalitňování hudebního 

vzdělávání dětí v Austrálii mezi odborníky i laickou veřejností probíhaly a probíhají. 

Autorkou prezentované poznatky jsou zajímavé a inspirující.

Jediným řešením, jak získat informace ze současné pedagogické praxe na australských 

školách, se stalo studium webových stránek jednotlivých škol. Z popisu specifických 

programů a z nastíněného pojetí vzdělávání, jež školy na stránkách prezentují, si lze utvořit 

částečnou představu o tom, kam australské školství směřuje. Je však otázkou, do jaké míry je 

proklamovaný program těchto škol v praxi realizován. Je zřejmé, že původně zamýšlený 

výzkum by byl objektivnější a značně by tak hodnotu předložené diplomové práce povýšil.  

Kladně hodnotím kapitolu 6., v níž diplomantka konfrontuje australské školské systémy se 

systémem hudebního vzdělávání v České republice. Zatímco předchozí kapitoly byly 

založeny na komparaci z angličtiny přeložených dokumentů a výzkumů publikovaných 

v odborném tisku, tato kapitola představuje původní práci autorky (28 stran). Objevuje se zde

jak historický pohled, aktuální současnost, tak i závěry pro praxi, respektive návrhy, jak

přispět ke zvýšení úrovně a postavení předmětu hudební výchova na našich školách.

Je třeba ocenit píli autorky. Práce na zvoleném tématu vyžadovala (vzhledem k množství 

studijních materiálů dostupných pouze v anglickém jazyce) značné pracovní nasazení. Přesto 

je možné mít drobné výhrady k celkovému jazykově stylistickému zpracování textu  - stavba

věty i volba ekvivalentu v některých pasážích zůstává, i přes mnohé opravy, ovlivněna

angličtinou. Dokonalé zpracování by vyžadovalo věnovat práci ještě další čas.

Závětem: Diplomová práce Aleny Čápové i přes uvedené výhrady splňuje nároky kladené na 

závěrečnou práci v magisterském studiu, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením: 

VELMI DOBŘE

V Brandýse nad Labem 15. 5. 2011 PaedDr. Alena Tichá Ph.D.




