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Radka Soukupová - Rozezpívání dětí na 1. stupni ZŠ se zaměřením na 1. ročník. 

Předložená diplomová práce řeší v praxi stále aktuální a pro rozvoj hudebnosti a zpěvnosti 

dětí zásadní téma - rozezpívání nezpěváků. Zaměření na 1. ročník podtrhuje potřebu řešit 

problém již na počátku školní docházky. 

Práce je rozdělena do dvou částí - v první teoretické autorka zpracovala na základě dostupné 

literatury základní informace, jež sejí staly východiskem pro následující výzkumnou sondu. 

Prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou, třídit a systematizovat poznatky 

v logicky vystavěné celky. Nesetrvává pouze v teoretické rovině, ale snaží se postihnout 

různorodost řešeni problematiky v praxi (viz kap. č. 4 - Různé přístupy к řešení problematiky 

nezpěváků). 

Velmi přínosná je kapitola č. 6 Analýza didaktických materiálů, v níž se diplomantce podařilo 

výstižně zhodnotit z pohledu uplatnění práce s nezpěváky učebnice, metodické příručky a 

doprovodné publikace určené pro první třídu. 

Výzkumná sonda je vedena formou dotazníku, zaslaného do škol prostřednictvím internetu. 

Ze 150ti oslovených škol odpovědělo 68 respondentů. 1 tento vzorek dává jistou ppdstavu o 

zájmu učitelů řešit rozvoj zpěvnosti všech dětí ve třídě, tedy i žáků hudebně a pěvecky 

zaostávajících. Prokazuje, že na poli odborné přípavy učitelů je v tomto směru ještě mnoho 

nedořešeno, že mnozí učitelé nevědí, jak к nápravě nezpěvnosti dětí přistupovat. Zaslaný 

dotazník tak nejen donutil učitele se nad problematikou zamyslet, ale ve své podstatě je 

„vedl" k tomu, aby si uvědomili, co je při práci s nezpěváky stěžejní - autorka do jednotlivých 

bodů rozeslaného dotazníku vložila základní momenty metodické práce směřující к nápravě 

nezpěvnosti. 

Posluchačka Radka Soukupová předložila к posouzení velmi pilnou, pečlivě zpracovanou 

diplomovou práci, jež po obsahové a formální stránce splňuje požadované nároky. 

Diplomovou práci Rozezpívání dětí na 1. stupni ZŠ se zaměřením na 1. ročník plně 

doporučuji к obhajobě. 

Hodnocení: výborně 

V Brandýse 10.5.2006 PaedDr. Alena Tichá, Ph D. 


