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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 2
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2
Hloubka a správnost provedené analýzy 1
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková úroveň 1
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

1 je nejvyšší kvalita, 4 je nejnižší kvalita

Dílčí připomínky:
Na str. 12 v 10. řádku se nachází nelogické větné spojení. 
Papež Řehoř I. Veliký zastával svou funkci od roku 590-604, takže v textu na straně 12 je 
chyba v letopočtu (9. století).

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:

Oceňuji, že bakalářská práce Lucie Drahokoupilové se věnuje oblasti, která je v dnešní době 
negativních kapitalizujících projevů a preferencí hmotných potřeb dosud patřičně nedoceněna. 
Osobně  považuji  kvalitní  výchovu  dítěte  v harmonizaci  jeho  duchovních,  psychických  a 
tělesných životních projevů. Hudba nese etické poselství a duchovní písně vhodné pro děti 
v předškolním  věku  jsou  v tomto  smyslu  velmi  užitečné.  Vážím  si  i  toho,  že  autorka 
připomíná velmi podstatné názory J. A. Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské 
před uzavřením Vestfálského míru. 

Ve  druhé  kapitole  se  studentka  zabývá  charakteristikou  dítěte  předškolního  věku 
z několika  hledisek  (materiálního,  kognitivního,  emočního,  socializačního  a  hudebně 
ontogenetického). Přitom vychází a správě cituje  odbornou literaturu.
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Ve třetí kapitole se zabývá problematikou  církevních mateřských škol po roce 1989. 
Tuto kapitola  mohla studentka podle mého názoru více rozvinout.  Je správné, že autorka 
akcentuje  přístupy J. A. Komenského a ukazuje jejich aktuálnost.

K odbornému textu ve čtvrté kapitole bych chtěl také konstatovat, že vliv hudby je 
průkazný nejenom  po  narození,  ale  už  i  v prenatálním stadiu  vývoje  dítěte.  Potvrzují  to 
novodobé výzkumy psychologů a neurofyziologů. Při obhajobě bude možné se k této oblasti 
vyjádřit. 

V páté kapitole autorka  pěkně charakterizuje pět oblastí RVP a jejich aplikaci do ŠVP 
v podmínkách křesťanské předškolní výchovy a vzdělávání.

Chtěl bych konstatovat, že v bakalářské práci je výzkumné části  a jejího vyhodnocení 
věnováno méně stran než odbornému textu (12 stran). Studentka však  citlivě formulovala 
předmět, cíle, metody, hypotézy i organizaci svého výzkumu. Pět cílů a pracovní hypotézy 
jsou  srozumitelně podány a výsledné komentáře jim odpovídají. K metodě dotazníku, který 
byl  využit,  bych  chtěl  poznamenat,  že  dotazník  jako  metoda  obecně  nese  nízkou 
diagnostickou úroveň a je důležité ho zpřesňovat prostřednictvím rozhovorů.  Potěšila mě i 
skutečnost, že se studentce navrátil velký počet rozdaných dotazníků. Komentování dílčích 
výsledků  je  kvalitní,  stejně  jako  rozbory  jednotlivých  písňových  materiálů.   Verifikace 
hypotéz je vhodně doprovázena grafy a je vytvořena pečlivě.

Závěrem:
Z celé bakalářské práce, která je gramaticky a stylistiky  kvalitní, vyplývá upřímný zájem o 
zvolenou  problematiku.  Uplatněná  odborná  literatura  je  relevantní  a  správně  citovaná. 
Z koncepce a vlastního sepsání bakalářské práce je zřetelně i patrono pečlivé vedení. 

Otázky pro diskuzi:
Můžete krátce charakterizovat tři nebo čtyři kriteria, podle kterých je třeba vyhledávat písně 
pro děti v předškolním věku?

Zajímalo by mě například, zda existují střední, vyšší a nebo vysoké školy, které se zabývají 
problematikou církevního vzdělávání obecně a  v hudebním smyslu?

Setkala jste se se situacemi,  že učitelky v MŠ měly k dispozici  vlastní písňovou tvorbu a 
nechtěly se o ni  podělit se širší učitelskou veřejností?

Práci doporučuji  k obhajobě.

Navržená výsledná známka:

V Praze dne   30.6.2014                                                doc. Paed.Dr. Miloš KODEJŠKA,CSc.


