
Posudek vedoucího práce 

Diplomová práce: Osobnost Evy Jenčkové a její přínos pro hudebně                      

pedagogickou teorii a praxi 

Diplomant: Eliška Dočekalová 

Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 

    Předložený diplomový úkol patří do kategorie prací zabývajících se 

osobnostní a profesní charakteristikou významných hudebně pedagogických 

osobností. Vědecká, pedagogická a osvětová aktivita Evy Jenčkové podnítila 

diplomantku k sepsání nadstandardní práce, čítající 115 stran vlastního textu a 

přílohu s 55 fotografiemi z profesního a soukromého života této osobité hudební 

pedagožky. Biobibliografický pohled čerpá jak z oficiálních publikovaných 

zdrojů teoretické i metodické povahy, tak i ze zdrojů empirických, získaných 

v rámci osobního kontaktu diplomantky s Evou Jenčkovou, s jejími kolegy a 

známými. V neposlední řadě jsou zúročeny i vlastní zkušenosti diplomantky 

z absolvování zvoleného metodického kurzu.  

      Práce je v textu logicky a přehledně členěna, životopisné a kvalifikační údaje 

pokračují analýzou hlavních myšlenek teoretického díla Evy Jenčkové a ústí do 

její rozsáhlé osvětové činnosti, ať již v podobě vlastního vydávání metodických 

materiálů, výroby hudebních pomůcek či vedení četných kurzů. Deskriptivní 

charakter práce je oživen drobným průzkumem názorů účastníků vzdělávacích 

kurzů na využitelnost získané inspirace ve vyučovacích hodinách a kapitolou 

Zrcadlo Evy Jenčkové, přinášející subjektivní výpověď několika přátel a 

spolupracovníků o osobní zkušenosti s touto výraznou hudebněpedagogickou 

osobností. V rozsáhlé bibliografii je uveden soupis publikační činnosti E. 

Jenčkové, obrazová příloha ji pak vykresluje v její všestrannosti a zpřístupňuje 

veřejnosti nejenom fotografie z jejích pracovních, ale i zájmových aktivit. 



   Jako vedoucí práce nemám k její předložené podobě výraznější připomínky, 

neboť diplomantka průběžně práci konzultovala a respektovala průběžná 

doporučení.  

Náměty pro diskusi:  

1. Stěžejní myšlenky teoretického díla Evy Jenčkové – možno dokumentovat 

na její konkrétní publikační činnosti. 

2. Ve kterých oblastech vidí studentka hlavní přínos Jenčkové pro 

zkvalitnění současné hudebně výchovné praxe?  

3. Které podněty si diplomantka odnáší do vlastního pedagogického 

působení?  

      Ráda konstatuji, že diplomový úkol je zpracován zodpovědně a pečlivě, 

z textu je zřejmé osobní zanícení diplomantky pro řešený úkol a obdiv 

k osobnosti Evy Jenčkové. Práci považuji za zdařilou po stránce obsahové, 

formální i jazykové a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace:  

 

V Brandýse nad Labem dne 10.6.2013 

 

                                              Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc., 

                                                              vedoucí práce                       


