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Diplomová práce Veroniky Křivancové je od výběru tématu po zpracování pozoruhodná. 

Námětem posluchačka navazuje na svou bakalářskou práci Dudácká tradice v Čechách a Irsku. Po 

studijním pobytu v Irsku, kde měla možnost setkat se v řadě kurzů s tradiční irskou hudbou, se 

rozhodla své poznatky zpracovat pro možné využití v české škole. Teoretická část práce je věnována 

informacím o geografických podmínkách Irska, památkách a zajímavých místech a stručně 

představuje dějiny Irska od doby předkřesťanské do současnosti. Navazující kapitoly o irské tradiční 

hudbě jsou tak logicky zasazeny do historických a geografických souvislostí. Pisatelka v těchto 

stručně, výstižně a přehledně psaných pasážích projevuje vyspělou schopnost práce s odbornou 

literaturou.

Na teoretická východiska navazuje praktická část přinášející konkrétní návrhy hudebních 

činností, které mohou být využity v hudební výchově na 2. stupni základní školy a v odpovídajících 

ročnících víceletých gymnázií. Rozsah těchto pasáží tvoří polovinu práce a kvalita zpracování výrazně 

převyšuje obvyklé vyústění do pedagogické praxe. V jednotlivých kapitolách jsou návrhy vokálních, 

instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vycházející z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v aktuálním znění z r. 2013. Využití irské tradiční 

hudby, kterou mnohdy žáci znají z podání českých folkových skupin, může být významným 

motivačním činitelem v aktivizaci žáků v hudebních činnostech. Hudební materiál je dokonale 

vybaven základními informacemi, ale také doplněný o zajímavosti a především o velmi cenné 

metodické poznámky. Za přínosné považuji možný přesah irské tematiky do dalších předmětů, např. 

do cizího jazyka, literární výchovy, dějepisu, zeměpisu. Poznání kultury jiného národa vede k posílení 

občanských kompetencí a kulturního povědomí žáků. 

V závěru najdeme neobvykle obsáhlý seznamem odborné literatury (s. 95-98), zdrojových 

webových stránek a kompaktních disků. Práce o celkovém počtu 94 stran bez příloh je logicky a 

přehledně členěná, po stránce jazykové i stylistické psaná zcela správně. Po stránce obsahové a 

formální splňuje všechny náležitosti diplomové práce. Kromě originálního tématu a kvalitního 

zpracování je třeba především ocenit značnou míru využitelnosti v české škole. 

Otázka k diskuzi: Uveďte, zda jste měla možnost ověřit navrhované hudební činnosti ve 

vlastní pedagogické praxi.
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