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Posudek vedoucího práce
Michaela Králová předložila k posouzení diplomovou práci, která se zabývá tématem těsně
spojeným s každodenní školní praxí. Hlasové nároky, jimž je pedagog v třídě vystaven,
vyžadují celkové zdraví a dobrou hlasovou kondici. Toho si je diplomantka ve své práci plně
vědoma. Podmínky a míru naplnění vize hlasově vybaveného profesionála mapuje autorka
nejen v úvodní teoretické části, ale též v následující výzkumné sondě, jejímž cílem bylo zjistit
úroveň hlasové připravenosti absolventek a studentek pedagogické fakulty pro jejich
profesní povolání. V první části, která je teoretickým východiskem pro tuto výzkumnou
sondu, se autorce podařilo přehledně zpracovat a lapidárně popsat základní poznatky
z anatomie a fyziologie hlasového ústrojí. Kladně je třeba hodnotit pokus autorky postihnout
problematiku v její komplexnosti. Správně vnímá hlas jako důležitou součást projevu
osobnosti jedince. Hlasovou výchovu pak prezentuje jako psychosomatickou disciplínu a
z tohoto úhlu pohledu analyzuje vznikající hlasové obtíže hlasových profesionálů (všímá si
vlivu psychických faktorů na hlasový projev) a nabízí řešení. Sem směřují kapitoly Poruchy
hlasu u hlasových profesionálů a následující statě: Edukace a reedukace hlasu, Hlasová
hygiena. Jednotlivé kapitoly nejsou rozsáhlé, přesto výstižně postihují postatu sledovaného
problému. Diplomantka v teoretické části tak prokázala schopnost pracovat s odbornou
literaturou, třídit a aktivním přístupem hodnotit získané poznatky.
Těžištěm diplomové práce je výzkum. Výsledky objektivního měření, příkladové studie,
zpracování dotazníku i závěry pro pedagogickou praxi přinášejí zajímavé a cenné poznatky.
Výzkumná zpráva, kterou posluchačka Králová překládá, má veškeré náležitosti. Z formálního
i obsahového zpracování této části diplomové práce je zřejmé zaujetí, s nímž k výzkumnému
úkolu přistupovala.
K diskusi v rámci obhajoby doporučuji zabývat se problematikou výběru respondentů výzkum
a perspektivám dalšího zkoumání v této oblasti.
Celkově lze hodnotit diplomovou práci Michaely Králové kladně. Jazykově vytříbený a
graficky pečlivě zpracovaný text je ve stavbě odstavů a statí přehledný, sdělný a obsahově
bohatý. Oceňuji i pečlivost výsledného zpracování. Diplomová práce splňuje všechny
náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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