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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 
Náročnost tématu na teoretické znalosti 1 
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 
Hloubka a správnost provedené analýzy 1 
Práce s prameny a literaturou 1 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková a 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 
Bakalářská práce by zasloužila pečlivější jazykovou korekturu – překlepy na titulní 
straně, stylistická neobratnost v dotazníku. 
V tištěné verzi BP chybí klíčová slova.  
Odsazení odstavců zleva znepřehledňuje seznam literatury (str. 50). 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Volba tématu Duchovní píseň v mateřské škole vyšla z parciálních zkušeností 
vedoucí i autorky bakalářské práce s touto tematikou. Cílem bakalářské práce bylo 
vytvořit sondu v oblasti hudební výchovy v církevních mateřských školách  
s akcentem na použití dětských křesťanských písní. 
V teoretické části práce studentka vyváženě pracovala s tradiční i moderní 
pedagogickou literaturou, správně z ní citovala. Věcně pracovala s aktuálními 
elektronickými zdroji informací. Šíři, kterou studentka věnuje odkazu J. A. Ko- 
menského, považuji za naprosto opodstatněnou. 
Studentka cíleně organizovala výzkum. Oslovené církevní mateřské školy reagovaly 
velmi vstřícně – návratnost dotazníků byla mimořádně velká. Navíc ředitelky 
mateřských škol umožnily studentce návštěvu, hospitaci nebo sledování akcí 
spojených s hudebními činnostmi. Tyto návštěvy byly pro dotvoření obrazu o použití 
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dětských duchovních písní v CMŠ významné, ačkoli nebyly natolik systematické, aby 
se staly podkladem pro analýzu dat ve výzkumu. Studentka využila i dostupnosti 
konkrétních školních vzdělávacích programů na webových stránkách církevních MŠ. 
Data získaná z dotazníku jsou přehledně zpracována, výsledky studentka 
srozumitelně interpretuje a srovnává s původními hypotézami. 
Krátce po odevzdání BP byla notová příloha této práce upravena do podoby 
zpěvníčku a distribuována do CMŠ, které se účastnily výzkumu. Zpěvníček obsahuje 
autorské písně studentky a několik písní vedoucí práce, které byly vytvořeny  
a zdomácněly v pražské CMŠ Laura, ještě před započetím výzkumu. Domnívám se, 
že uvedené písně mohou repertoár církevních mateřských škol výrazně obohatit. 
Studentka pracovala samostatně a iniciativně, akceptovala připomínky vedoucí 
práce. Tato bakalářská práce byla navržena na AGON. 
 
 
 
Otázky pro diskuzi 
− Během výzkumu jste nahlédla do způsobu využití křesťanských písní  

v několika CMŠ. Co považujete za inspirativní pro vlastní pedagogickou praxi? 
 
− Z charakteristiky dětské psychiky plynou dispozice předškolního dítěte  

k přijímání víry, ale i k  citlivosti k manipulaci ze strany dospělých (strašení dětí 
bubáky apod.) Které znaky dětské psychiky umožňují tyto skutečnosti? 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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