
OPONETSKÝ POSUDEK 

na diplomovou práci Bc. Ivety Buškové 

Tvorba rámcových vzdělávacích programů 
s námětem Hudební kultura na Podblanicku 

 
Diplomová práce Bc. Ivety Buškové dává čtenáři částečně tušit, že zvolené téma zabýva-

jící se tvorbou Rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) bude pojednávat o způso-
bu, jakým byly v předchozích letech RVP formovány a vytvářeny, popřípadě reflektovat je-
jich zavedení a fungování v českých mateřských, základních, středních a základních umělec-
kých škol. Obsah práce však avizovanému tématu neodpovídá. 

Rozpaky může v první řadě vzbuzovat označení či vyčlenění RVP s námětem Hudební 
kultura na Podblanicku, neboť RVP již ze své podstaty žádné konkrétní náměty tohoto typu 
neobsahují, ani nejsou námětově zaměřeny. Téma diplomové práce tak vykazuje znaky nelo-
gičnosti a rozštěpenosti. Přispívá tomu nemalou měrou i vyjádření autorky práce, která 
v úvodu vymezuje cíl svého diplomového úkolu, a to vytvoření integrativního projektu a ově-
ření účinků projektové metody v praxi. Je tedy patrné, že ani cíl práce s uvedeným tématem 
práce nekoresponduje.  

Rozštěpenost se bohužel projevuje i v obsahu práce. Čtenář nabývá dojmu, že před ním 
defilují různé práce (či přesněji čtyři vybrané části z různých prací). Z nich první (první kapi-
tola) se týká vzniku a charakteristiky RVP a ŠVP, má převažující kompilační charakter (čerpá 
především z dokumentů MŠMT ČR nebo manuálů pro tvorbu ŠVP) a nepřináší žádná zásadní 
nova. 

Druhá kapitola práce je opět kompilačního charakteru a je tematicky věnována projektové 
výuce. V této kapitole zřetelně chybí nastínění přímých souvislostí s RVP; kapitola tak ve 
čtenáři vyvolává dojem izolovanosti. Autorka se v ní zmiňuje mj. o tom, že „Někteří světoví, 
čeští i slovenští hudební skladatelé, kteří se věnovali také hudební pedagogice, realizovali 
projekty již v minulém století. Ty měly nejčastěji podobu hudební pohádky, kdy došlo 
k propojení nejen slov, děje a hudby, ale také například výtvarného umění a literatury.“ 
(str. 44). Jako příklad uvádí pohádkové opery N. Rimského-Korsakova nebo Prokofjevova 
Péťu a vlka. Jmenovaná díla nepochybně obsahují výrazný didaktický prvek, nicméně propo-
jení hudby, slova, výtvarného umění aj. ještě neznamená, že se jedná o projektové vyučování 
vycházející z progresivní pedagogiky (W. Kilpatrick a J. Dewey), tak jak je myšleno a jak je 
také autorka na začátku této kapitoly zmiňuje. 

Obdobnou izolovanost lze spatřit ve kapitole třetí, která je věnována výhradně osobnosti 
skladatele Jana Dismase Zelenky a festivalu Podblanický hudební podzim, který je se Zelen-
kovým odkazem do značné míry spojován. Jak autorka sama uvádí, vychází v této kapitole ze 
své bakalářské práce, kterou věnovala právě Zelenkovi. Kapitola působí dojmem jakéhosi vý-
tahu z textu; jsou v ní uváděny ve vztahu k tématu předložené diplomové práce neúčelné 
podrobnosti ze skladatelova života či jeho tvorby (např. přesné datum svatby Zelenkových 
rodičů, přesné datum nástupu Zelenkova otce do učitelského úřadu, profil sv. Lukáše a jeho 
atributy apod.). (str. 48 a 49) 

Jediné zásadnější novum, které práce přináší, je obsaženo ve čtvrté a páté kapitole. Jedná 
se o pouze dvacetistránkový (str. 62–65 a 66–81) popis přípravy a realizace integrativního 
projektu školního typu, který si autorka ověřila ve výuce 3. ročníku ZŠ ve Voticích. Ačkoliv 
má projekt sám o sobě velmi inspirativní námět, jeho uvedení v diplomové práci nemůže být 
omezeno pouze na popis či popisné vypravování o jeho průběhu. V kontextu RVP – tak, jak je 
uvedeno v první kapitole – by bylo zapotřebí zdůraznit použití jednotlivých klíčových kompe-
tencí, začlenění do vzdělávacích oblasti atd., a to nejlépe formou podrobného rozpracování 
v rámci každé z uvedených deseti vyučovacích hodin. To se týká i tak zásadní věci, jakou je 
explicitní reflexe. Domnívám se, že např. věty typu: „Velice jsem se těšila na čtvrtou hodinu 



a domácí úkol žáků 3.A. Je pravda, že někteří na něj zapomněli. Na druhou stranu však podo-
bizny skladatele, které namalovali a nakreslili ti, co úkol splnili, byly velice zajímavé a pečlivě 
připravené.“ (str. 68) se od evaluačních závěrů průběhu vyučovací hodiny značně odchylují. 

Problematickým se též jeví naplnění cíle práce, a to ověření účinnosti projektové metody 
v praxi. V kapitole 5.2.2 autorka uvádí, že vytvořila vědomostní kviz, který byl předložen žá-
kům dvou tříd: třídě, v níž autorka použila projektovou výuku, a třídě paralelní, v níž výuka 
(dle autorčiných slov) probíhala tradičním způsobem. O formě tohoto tradičního způsobu vý-
uky se však v předložené práci diplomantka více nezmiňuje. K tomu, aby byl výsledek vý-
zkumu založený na komparaci rozdílných výukových metod a získaných vědomostí obou tříd 
objektivní, by bylo zapotřebí uvést (podobně jako v případě první z obou tříd) časovou dotaci, 
konkrétné náplň jednotlivých vyučovacích hodin, reflexi, evaluaci atd. výuky ve třídě paralel-
ní. Nic takového však autorka v práci neuvádí. Předložený důkaz jejího tvrzení, že projektová 
metoda přispívá k snadnějšímu pochopení a propojení učiva, proto není naprosto dostačující a 
pohybuje se z pohledu metodiky výzkumu pouze v rovině hypotézy či subjektivního názoru. 

Práci samotnou poznamenává velké množství gramatických, jazykových i typografických 
chyb – „v kostele Svatého Václava“ (str. 71) nebo „Výsledky ukázali...“ (str. 73). 

Dále pak jsou v práci nesprávně uváděna jména osob či oficiální názvy institucí – např. 
„...Jan Jakub Ryba“ (str. 58) nebo „Hradecká filharmonie“ (str. 60 a 61). 

Některá větná spojení zcela postrádají smysl – např.: „Bílá kniha, která rozděluje vzdělá-
vání do tří hlavních skupin: předškolní, základní a střední vzdělávání dětí a mládeže od 3 do 
19 let je první skupinou a nazývá se regionální,...“  (str. 15), „Na závěr hodiny, jsme si již sdě-
lili a zapsali do žákovských knížek datem a čas výletu. Připomněla jsem jim, že další hodina. 
Bude naše poslední a budeme tedy opakovat vše, co jsme se dozvěděli.“  (str. 73), „...místo, na 
kterém fara stála, je dnes postavený obytný dům.“ (str. 76) 

Některá větná spojení obsahují jazykové neobratnosti, vyvolávající polemiku – např. 
„Podblanický hudební podzim je nyní považován za nejrozsáhlejší festival vážné hudby 
v Čechách.“ (str. 59) nebo „Když už si byli žáci rytmicky jistější, naučila se každá řada odliš-
né ostinato, které na konci hodiny zahrála na Orffovy nástroje.“ (str. 66); některá spojení jsou 
hovorová a jejich použití je v jazyku diplomové práce zcela nevhodné – např.: „Program mu-
sí vždy zapadnout...“ (str. 60), „... Antonín Dvořák, který měl chatu u Příbrami.“  (str. 58), 
„Když jsme přijeli na náves...“ (str. 75) 

Poněkud rozpačitým dojmem, a to díky chybné interpunkci, která znesnadňuje dešifrování 
textu, působí sdělení autorky: „Na začátku páté hodiny jsem na tabuli napsala datum 16. 10 
1679 a 22. 12 1745 a ptala se, co si žáci myslí, že tato čísla znamenají. Pouze několik jich do-
kázalo letopočty přečíst.“  

 

Shrnutí: 

1. Název předložené práce nese prvky nelogičnosti. 
2. Téma práce nekoresponduje s jejím obsahem. 
3. Stanovený cíl práce nekoresponduje s tématem. 
4. Cíl práce, tj. ověření výsledků hypotézy na základě výzkumu není podloženo objek-

tivními, relevantními důkazy, pohybuje se tedy v rovině hypotetické a subjektivní. 
5. Práce obsahuje značné množství gramatických, jazykových a stylistických chyb. 
 

Hodnocená práce dle mého názoru s odkazem na výše uvedené skutečnosti nevyhovuje 
požadavkům kladených na diplomovou práci, a proto ji k obhajobě nedoporučuji .  
 
 
 
V Praze dne 20. května 2012         PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D 

                    oponent práce 


