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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 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 2
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková úroveň 3
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 2
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy
Připomínky se týkají zvláště jazykové stránky práce – chybné užití přivlastňovacího 
zájmena na s. 10, 53; drobné chyby v interpunkci; časté stylistické nesrovnalosti; 
pravopisná chyba na s. 27. Chybí detailnější popsání organizačního zajištění 
výzkumu.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Tématem bakalářské práce je vytvoření hudebně integrovaného projektu a naplnění 
základního cíle - zlepšení hudebních schopností dětí předškolního věku. Autorka 
pomocí dotazníku zjišťuje, jaké je hudební klima v dnešních rodinách, praktickým 
testem zkoumá úroveň základních hudebních schopností vybraných dětí a vytváří 
vlastní experiment – originální projekt zaměřený na zdokonalení klíčových hudebních 
schopností. Jde jí především o rozvoj dětí s nedostatečně hudebně podnětným 
rodinným prostředím. Celý projekt je ucelený, obsahově pestrý, promyšlený a 



Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

přiměřeně náročný. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům doporučuji známku 
velmi dobře. 

Otázky pro diskuzi
- Autorka v práci svůj výzkum vyhodnocuje, ale chybí zde jasná verifikace 
jednotlivých hypotéz. Prosím o doplnění při obhajobě.
- V 1. kapitole se rozebírá pojem výchova z různých hledisek, autorka však vychází 
pouze z jediného zdroje. Dalo by se toto pojetí výchovy porovnat s jinými názory na 
základě další odborné literatury?

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: velmi dobře

17. 8. 2011 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.




