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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2 
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 
Hloubka a správnost provedené analýzy 1 
Práce s prameny a literaturou 2 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková úroveň 1 
Terminologická úroveň 2 
Formální úprava a náležitosti práce 2 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 
 
Dílčí připomínky a návrhy 

• Po formální stránce bych doporučovala zřetelněji členit hlavní části práce (závěry 
a bibliografii dát na novou stranu, přílohy stránkovat zvlášť). 

• Poopravte terminologii na str. 56 ve větě “jedná se o schopnosti jako jsou 
jednoduchá rytmizace(?)...“ 

• Výzkumná zpráva se obvykle píše v minulém čase. 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
V předložené bakalářské práci o 64 stranách studentka prokázala schopnost 
teoretické analýzy problému i znalost základní metodologie výzkumu v hudební 
pedagogice. Práce má logickou stavbu. V části teoretické přináší soubor nezbytných 
poznatků pro vymezení rámce problému (obecná a hudební charakteristika dítěte 
předškolního věku a vymezení hry jako motivačního stimulu pro hudební aktivity). 
Část výzkumná je pak věnována analýze experimentálního působení studentky 
v rámci své vlastní pedagogické praxe. Stanoví cíle a pracovní hypotézy a v popisu a 
vyhodnocení průběhu experimentu přináší mnohé hudebně výchovné podněty pro 
práci učitele MŠ.  
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Práce po stránce obsahové, formální i jazykové splňuje požadavky kladené na 
úroveň bakalářských prací. 
 
Otázky pro diskuzi 
1) V jakých pedagogických dimenzích lze u předškolního dítěte počítat s hudebně 
tvořivými projevy? 
2) Jaký inventář herních situací využíváte motivačně ve své vlastní pedagogické 
práci? 
3) Jakým způsobem byl dokumentován průběh experimentu (bylo by vhodné doložit 
příklad záznamového archu – viz str. 31). 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navržená výsledná známka: 
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