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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 2 
Práce s prameny a literaturou 2 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková úroveň 2 
Terminologická úroveň 2 
Formální úprava a náležitosti práce 1 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 
1 je nejvyšší kvalita, 4 je nejnižší kvalita 
 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
V oblasti hudebních schopností bych měl námitku zařazovat mezi základní hudební 
schopnosti v předškolním věku tzv. hudební myšlení. Podobně bych měl výhrady 
k zařazení i tzv. harmonické cítění. K těmto dvěma tématům navrhuji diskuzi v rámci 
obhajoby. 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Práce Martiny Kuchařové s názvem Hra na zobcovou flétnu a její propojení 
s ostatními činnostmi dětí předškolního věku vzorně prezentuje zvolené téma. 
V teoretické části  zdařile popisuje tělesný a psychický vývoj dítěte v předškolním 
věku.  Pozitivně hodnotím základní přehled flétnových škol, který je  vyhodnocen 
podle  předem zvolených kriterií.  Od strany 31 následuje praktická část bakalářské 
práce. Ta je rozdělena do 11 lekcí, ve kterých  studentka projevila zdařilou motivaci a 
pedagogickou tvořivost.  Jako autorka sdílím její názor, že  v propojení  hry na flétnu 
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s dalšími uměleckými i mimouměleckými činnostmi spočívá pozitivní přístup k výuce 
dětí v předškolním věku. Velmi se mi líbí, že si děti mohou vybírat další  náměty 
z připravených barevných obálek. Cíle výzkumu jsou  dobře formulované a to platí i o   
výzkumných metodách, pracovních hypotézách nebo  organizačních formách 
výzkumu. Výzkum je vytvořen přehledně a kvalitně a ukazuje, že se  v současné 
době v mateřských školách věnuje hře na flétnu  kvalitní pozornost.  
 
 
 
Otázky pro diskuzi 
1. 
U obhajoby  prosím o  přesnější vymezení  termínů sluchové schopnosti a sluchové 
dovednosti ( str. 19). 
2. 
Autorka  ve výzkumu uvádí, že  dvě děti ze šesti nedokázaly kvalitně hrát podle not. 
Zdůvodňuje to tak, že často chyběly na lekcích. Zajímal by mě i další možný důvod, 
který bych si přál objasnit teoreticky. 
 
Závěrem bych chtěl konstatovat, že předložená bakalářská práce ukazuje velmi 
dobré propojení teoretických východisek s potřebami pedagogické praxe. Metodika 
hry na flétnu, kterou vytvořila Martina Kuchařová, je  skutečným přínosem pro 
předškolní vzdělávání. Je totiž málo podnětů, které by  takto citlivě a kvalitně  
doplňovaly  výuku na flétnu s množstvím ostatních  uměleckých a mimouměleckých 
aktivit. Doporučuji toto její dílo k širšímu publikování a uvedení do pedagogické 
praxe. 
 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
 
Navržená výsledná známka: 
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