
Hudební zpracování projektu v estetickém a etickém kontextu výchovy dětí 
předškolního věku s následným praktickým ověřením 

Jana Hutníková (obor UMŠ/Hv- 3. ročník) 

posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Studentka si vybrala užitečné téma, jehož myšlenka spočívá v tom, jak prostřednictvím odborných 
kompetencí působit na rozvoj klíčových kompetencí  a kultivovat estetické vědomí a etické postoje už 
v období dítěte před jeho vstupem do základní školy. K realizaci takové iniciativy je třeba tvůrčí 
pedagogické myšlení, které autorka práce prokázala v hudebně integrovaném projektu, který se 
zabýval především rozvojem klíčové kompetence na poznávání cizích zemí a jejich národních 
specifik. 
 
 Jestliže přistoupíme k hodnocení bakalářské práce detailně, tak chci uvést následně tyto 
odborné, stylistické a gramatické připomínky: v bakalářské práci jsou úvodní informace obecně 
známé. Autorka pojednává o hudebních činnostech, uvádí  známá fakta o Rámcově vzdělávacích 
programech, o hudebních schopnostech a jejich rozvoji. V kvantitativním hodnocení  jednotlivých 
činností jsou však rozdíly - například instrumentálním a poslechovým činnostem je v subkapitole 3.3.3 
věnována poměrně malá pozornost. Slečna Hutníková uvádí pojem hudebně integrovaný projekt, ale 
následně užívá pojem experiment, který ovšem dále nevysvětluje. U obhajoby bych předpokládal 
charakterizovat  integrovaný projekt a experiment. Autorka by měla také více pojednat o 
estetických a etických zákonitostech výchovy. U obhajoby prosím  osvětlit otázky: Co je to etika? 
Co je to estetika? Jaké jsou odvozené pojmy od těchto termínů, například estetická výchova. 
 
 V subkapitole 4.3  je chybně gramaticky formulována hypotéza číslo jedna i číslo dvě. Jak má 
znít správně? Organizaci výzkumu na straně 33 v subkapitole 4.5.1 bylo třeba více rozšířit- například 
v jakém časovém  horizontu se uskutečnilo vyplnění rodičovského testu o hudebním působení, jakým 
způsobem se tak stalo, jaké  okolnosti  to provázelo aj.? 
 
 V jednotlivých projektech je uplatněna vhodná motivace. Mám ale rovněž některé připomínky 
k metodické stránce. Například v části věnované České republice není vhodné učit předškolní děti 
píseň náslechovou metodou po jednotlivých taktech, ale po větších celcích.  V příběhu z Turecka 
uvádí studentka neprofesionální obrat „trénovat obloučky“, čímž myslí nacvičovat legato v určených 
částech písně. 
 
 Výsledky pretestu a postestu ve výzkumu hudebnosti byly pěkně prezentovány v práci a 
vyhodnoceny v přehledných tabulkách. Vyhodnocení subkapitoly 5.2 by mělo být obšírnější. Rovněž 
vyhodnocení dotazníku v subkapitole 5.3 je velmi obecné, přestože má studentka výsledky k dispozici. 
 
 Bohužel musím konstatovat, že se studentce nepodařilo vyhnout se množství drobných 
gramatických chyb a stylistických nedostatků.: například na str. 32 je chyba v psaní slova pozdrav, na 
str. 36 je špatný tvar slova „takováto“, často chybí za větou tázací otazníky (s.11,37,38,39,40,41,42). 
Také se vyskytla hrubá gramatická chyba  na straně 52  ve slovesu „pozvali“. V kapitole 4.5.2  je 
stylistický nedostatek (pokud se jedná v předcházející větě o děti, musí být v následující větě slovo 
všechny a nikoli všichni). 
 

Celkově je ale z předložené práce  patrné zaujetí a originalita v motivační a metodické části 
práce. Práce může být dobrou inspirací při sestavování obdobných projektů v mateřských 
školách.Zvýrazněným písmem uvádím podněty pro závěrečnou obhajobu. S  ohledem ke gramatickým 
nedostatkům a uvedeným připomínkám navrhuji známku dobře. 
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