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Dílčí připomínky a návrhy
Předložená bakalářská práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni. 

Drobné připomínky mám pouze k její formální úpravě (hlavní části práce – jednotlivé 
kapitoly, závěr a soupis literatury dát vždy na novou stranu) a k jazykové úrovni. 
Objevují se zde občasné chyby v tvarosloví (např. s. 8, 13), zvláště ve skloňování 
zájmen (např. s. 12, 21, 28, 42), v interpunkci (věta vložená do věty řídící), v příčestí 
minulém ve větách s podmětem všeobecným. Tyto drobné nedostatky však nejsou 
nijak zásadní.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Autorka si zvolila téma, které je úzce spojeno s její vlastní pedagogickou praxí. 

Zaměřila se na hru jako na základní činnost dítěte předškolního věku, na její využití 
v rámci všech hudebních činností a především na její široké uplatnění v oblasti 
motivace.

Cílem práce je prohloubit vztah dětí k hudbě a co nejvíce je motivovat 
k tvořivým činnostem. Jako hlavní motivační prvek zde slouží právě hra, a to
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v různých podobách a formách. V teoretické části autorka prokazuje velmi dobrou 
obeznámenost s odbornou literaturou. Vymezuje základní pojmy, charakterizuje 
předškolní věk z hlediska hudebnosti, zabývá se teorií, funkcí i klasifikací hry, 
podtrhuje význam tvořivých her a zabývá se i samotným pojmem kreativita.

Jádrem celé práce je její praktická část zaměřená na podporu tvořivých 
projevů v hudebních činnostech dětí předškolního věku motivovaných hrou. Celý 
výzkum je proveden velmi zodpovědně. Autorka přesně definuje předmět, cíle a 
hypotézy výzkumu, seznamuje s metodami a organizací. Všechny navržené činnosti 
jsou promyšlené, jasně sledují konkrétní cíle (rozvoj hudebních schopností, podpora 
samostatnosti) a jsou koncipovány tak, aby u dětí rozvíjely jejich přirozenou 
kreativitu. Všechny činnosti autorka realizuje v běžné vyučovací jednotce a 
v jednotce motivované hrou, výsledky pak hodnotí a porovnává.

Cíl bakalářské práce se podařilo naplnit. Výzkum ústí do jasně formulovaných 
metodických závěrů do praxe a může se stát vhodnou inspirací pro učitele, kteří se 
stejně jako autorka snaží podporovat přirozenou dětskou kreativitu a rozvoj 
hudebních schopností a dovedností. 

Otázky pro diskuzi
- Čím si vysvětlujete špatné výsledky hudebně pohybových činností a nedostatky při 
vyťukávání rytmu známých písní?
- Jak jste konkrétně postupovala při zadávání poměrně náročného úkolu – vymýšlení 
a melodizace textu?

Práci doporučuji k obhajobě.
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