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Stupeň 
hodnocení

(nejlepší 1 bod,
nejhorší 4 body)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 1
Práce s prameny a literaturou 2
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 2
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy

Celková úroveň práce je velmi dobrá. V teoretické části však došlo k poznatkové 
fragmentaci. Autorka se v některých částech nedržela tématu dané kapitoly, což 
mělo za následek menší logickou návaznost.

Doporučuji praktickou část práce k publikaci a hlubší propracování hudebních 
projektů. Autorka by se v nich mohla více zaměřit na sémantickou analýzu skladeb a 
rozšířit tak nejen slovní, ale hlavně pojmový repertoár dětí mladšího školního věku
založený na praktické zkušenosti ze světa hudby i světa reálného. 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

V teoretické části práce se autorka zabývá psychickými znaky prepubescentního 
dítěte, hudebním vývojem jedince a tranzitivním obdobím, které je klíčové jak 
z hlediska ontogenetického, tak z hlediska hudebního vývoje. Autorka ve své práci 
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také uvádí RVP ZV, z kterého vycházela při tvorbě praktických scénářů. Praktická 
část práce je podložena filozofickým základem integrativní hudební pedagogiky a 
polyestetické výchovy. Tyto koncepce byly inspirací pro tvorbu integrativních 
projektů, mezi něž řadíme také výchovné koncerty pro děti.

Praktická část práce je velmi kvalitně zpracovaná. Autorka použila empirické metody 
výzkumu: experiment, dotazník a rozhovor. Velmi kladně hodnotím přehledné 
zpracování výsledků výzkumu do grafů a statistických ukazatelů, které zvyšují kvalitu 
bakalářské práce. 

Otázky pro diskuzi

1. Vysvětlete pojmy integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova a 
objasněte jejich postavení v hudebně-výchovném procesu.

2. Co je hlavním úkolem výchovných koncertů?

3. Proč absentuje estetická a etická výchova?

Práci doporučuji k obhajobě.

Navržená výsledná známka: 

Datum : v Praze dne 4. 6. 2013                     podpis oponentky práce
                                                                         Mgr. Jaroslavy Lojdové


