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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 1 

Náročnost tématu na praktické dovednosti 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Hloubka a správnost provedené analýzy 1 

Práce s prameny a literaturou 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Jazyková úroveň 1 

Terminologická úroveň 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy 
K práci nemám obsahové připomínky, názorové nuance se vytříbily během konzultací. 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Bakalářská práce řeší aktuální a společensky prospěšné téma vzájemných souvislostí mezi 
hudebními preferencemi dětí a jejich rodičů. Na obdobné téma sledující dynamické proměny 
vývoje společnosti a kultury a jejich odraz v hudebním i osobním životě dětí bylo u nás již 
vykonáno několik sociologických výzkumů, jejichž historii práce popisuje a z jejichž 
výsledků čerpá, zaměřovaly se však spíše na oblíbenost jednotlivých hudebních žánrů při 
poslechu hudby u různých výzkumných vzorků. Otázky vzájemného ovlivňování hudebních 
preferencí mezi dětmi a rodiči jsou tedy nové, málo frekventované i v zahraniční odborné 
literatuře, a je potěšitelné, že student si sám tento problém vytyčil jako téma své bakalářské 
práce. O samostatnosti jeho přístupu, zájmu o problém a odborné erudici svědčí i její 
charakter - propojuje sociologická hlediska s psychologickými, a reaguje tak na aktuální 
tendence v řadě současných výzkumů (Rentfrow a Gosling, North, Zuckerman a další, u nás 
zejména Franěk), vyžadující interdisciplinární přístup. 
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      Práce čítá  54 stran textu  a 4 strany přílohy (znění dotazníku). V logicky koncipované 
struktuře kloubí část teoretickou a výzkumnou. Část teoretická vymezuje nezbytný rámec pro 
výzkum, mapuje historická východiska problému a ujasňuje používanou terminologii. 
Výzkum byl proveden na značném počtu respondentů a z jeho zpracování je zřejmé, že si 
student výborně osvojil metodiku výzkumné práce a kvantitativní analýzy výsledků výzkumu. 
 
Otázky pro diskuzi 
1. V teoretické části práce se student pokusil na základě odborné literatury ujasnit pojmy, se 

kterými se v současné hudebně sociologické literatuře zachází značně volně a nepřesně 

(hudební postoj, vkus, preference). Tuto část teoretické práce považuji za velmi užitečnou a 

diskuse nad pojmy by mohla být i předmětem rozpravy při obhajobě. 

2. Jak byla provedena technika spárování výsledků dotazníkového šetření u rodičů a dětí 

v případě, že dotazníky byly anonymní? 

3. Jaké závěry z výsledků výzkumu si student odnáší pro vlastní učitelskou praxi i rodičovskou 

úlohu? 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržená výsledná známka: výborně 
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