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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 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 a návrhy
- práce vyžaduje výraznější jazykovou korekci (str. 31 dole, 32 bod 2, str. 35 –

12. řádek – chyby v příčestí minulém!),
- na str. 21 by bylo vhodné blíže upřesnit zdroj informací  (způsob citace části 

z celku – tj. autora studie, která je ve sborníku?),
- v kapit. 3.1 je špatně koncipovaný nadpis – Nároky na učitele?
- v části výzkumné je vhodnější používat minulý čas, jde o zprávu o 

realizovaném výzkumu.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Práce svým rozsahem (69 stran textu, 21 stran příloh, CD) přesahuje běžný úzus 
bakalářských prací. Volba tématu reaguje na několik vysoce aktuálních oblastí 
hudební pedagogiky předškolního věku (tvořivost dítěte, komplexní přístup 
k hudebním činnostem, integrace, projekty, pedagogická reforma). Tento velký záběr 
problému se zákonitě projevil v části teoretické, kde studentka mohla podat pouze 
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orientační vymezení některých struktur hudebnosti dítěte předškolního věku, stručně 
se dotknout problematiky projektového vyučování a integrace. Za těžiště práce 
považuji část praktickou, spočívající v experimentálním ověřování vlastního 
integrativního projektu. Studentka vytvořila promyšlené spektrum dětských 
hudebních činností, vedoucích k rozvoji hudebních schopností a tvořivosti. V této 
části práce je patrná její bezpečná orientace v logice a metodologii výzkumu, velká 
osobní zainteresovanost , empatie ve vztahu k dítěti a nevšední snaha
z navrhovaného projektu vytěžit maximum pro rozvoj dětské hudebnosti. Toto jsou 
hlavní důvody pro navrhovanou klasifikaci.
. 

Otázky pro diskuzi
1. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy elementární dětská improvizace a naivní 

komponování. Lze s dětmi předškolního věku komponovat? Pokud ano, za 
jakých podmínek?

2. Jak je pojímána originalita u předškolních dětí? Co znamená termín relativní 
originalita?

3. Zamyslete se nad schématem hudebních činností, uvedeným na str. 22. 
Nepřekrývají se některé aktivity? Jakou roli zde hraje dětská hudební 
tvořivost? 

4. Vysvětlete důvody, které vás vedly k tomu, že ve škálách, používaných ve 
Vašem výzkumu, udělujete při neexistenci jevu 1 bod.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka:
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