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Kritéria hodnocení práce

Stupeň 
hodnocení 
(nejlepší 1 bod, 
nejhorší 4 body)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 1
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 
Výběr barevnostních odstínů  u grafů je méně vhodný. V grafech měly být  zvoleny odlišné barvy, 
které by lépe charakterizovaly zkoumanou skutečnost.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

Bakalářská práce  Růženy Fantové s názvem Hudebně integrativní projekty pro děti na 1. stupni ZŠ se 
zabývá tvorbou projektů,  jejich praktickým ověřováním a uvádí i metodické náměty pro  učitele. Je to 
inovativní a potřebná problematika, která je uchopena s pochopením a s využitím teoretických 
základů. Ty se opírají o psychické zřetele podstatné pro ontogenetický vývoj dítěte v obecné i hudební 
oblasti. Pozitivně hodnotím, že  se  studentka zabývá i  problematikou transitivního (senzitivního) 
období při přechodu z prvního  na druhý stupeň všeobecného vzdělávání. V teoretické oblasti se 
zamýšlí správně nad významem integrativní a polyestetické výchovy v současném období 
uskutečňování pedagogické reformy.  Tu přibližuje v hudební oblasti.  Integrativní projekt  popisuje 
s potřebnou odbornou erudicí. Zabývá se také typologiemi koncertů, využívá  teoretického odkazu 
člena naší katedry doc.Václava Drábka, ale i jiných kolegů, například ze Slovenska.
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Jsem přesvědčen, že i praktická část má kvalitně stanovený předmět, cíle, metody, organizaci a 
pracovní hypotézy. Scénáře hudebních lekcí slouží jako experiment, jehož pomocí kandidátka 
následně ověřuje stanovené hypotézy Pravdivost hypotéz je ještě zpřesňována dalšími metodami  
rozhovorem s učitelkou a pozorováním.

Autorství scénářů je nápadité a rozvíjí vhodně vytčené cíle v hudebně integrativní vzdělávání, 
navazuje na teoretickou část.  Oceňuji  vhodně vybrané  ukázky a jejich využití v duchu teoretického 
odkazu člena katedry prof. Jaroslava Herdena. Inspirativní jsou náměty do praxe. Konstatuji, že 
spolupráce s kandidátkou byla v průběhu konzultací vždy velmi dobrá a naplněna jejím upřímným 
zájmem o zvolenou problematiku.
     Stylisticky a gramaticky je práce na dobré úrovni. Prezentace výsledků výzkumu je srozumitelná.
Přílohy vhodně dokumentují celý výzkum a mohou sloužit jako vhodná pomůcka pro pedagogickou 
praxi.

Z formálního hlediska je text členěn do logicky koncipovaných oddílů s adekvátními názvy 
kapitol a subkapitol. Literatura je citována dle normy doporučené katedrou Hv. Odborné prameny jsou 
reprezentativní.  Grafy  jsou správně označeny, avšak jsou barevnostně méně srozumitelné. 

Otázky pro diskuzi

Osvětlete specifika přechodového období  u dětí při jejich vstupu z MŠ do prvního ročníku ZŠ a 
z prvního na druhý stupeň ZŠ. Co je společným znakem těchto senzitivních období? Jak jsou tato 
období zohledňována ve školské praxi? Jaký má hudba v tomto období význam a jak by měla být 
vybírána?

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka:

Datum:  V Praze dne 5.května 2013      podpis vedoucího BP
                                                                             doc. PaedDr. Miloše Kodejšky, CSc.


