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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2
Hloubka a správnost provedené analýzy 3
Práce s prameny a literaturou 2
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 3
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 2
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

Dílčí připomínky a návrhy
- Věcný obsah bakalářské práce neodpovídá anotaci, podle níž měl výzkum 

začít zkouškou hudebnosti a po experimentu se měla tato zkouška vykonat 
znovu.

- Vyhodnocení neobsahuje přehlednou komparaci výsledků dětí z hudebních 
a nehudebních rodin, nutnou pro potvrzení hypotézy. O verifikaci hypotéz se 
hovoří až v samotném Závěru, nikoli v kapitole 4.6, jak by bylo logické.

- V kapitole 4 chybí nadpisem avizované náměty do praxe.
- V kapitole 2. 3. 3 nepopisujete zdroj informací o podmínkách přijímání dětí do 

základních uměleckých škol. V kapitole 2. 3. 4 pouze citujete z elektronického 
zdroje, chybí vlastní komentář a komparace mimopražských a pražské ZUŠ.

- V kapitole 3.1 uvádíte, že předmětem výzkumu jsou i metody ZUŠ při přijímání 
dětí předškolního věku do přípravných ročníků. Touto otázkou se však 
v praktické části následně vůbec nezabýváte.

- Na str. 29 končí kapitola 2. 3. 1 uvozovkami. První odstavec kapitoly 2. 3. 2 je 
v uvozovkách, chybí odkaz na zdroj citace.
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- Na s. 23 zaměňujete pojmy píseň a skladba. (Čajkovského Album pro mládež 
je „klavírní píseň“?)

- Nedostatky v jazykové oblasti – časté překlepy, chyby v interpunkci, 
v tvarosloví, hrubá chyba na s. 40.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Bakalářská práce je zaměřena na zkvalitňování hudebnosti dětí předškolního 

věku, příliš se však nezabývá úrovní hudebních schopností ve vztahu k přijímání 
žáků do ZUŠ, jak je uvedeno v názvu celé práce.

V teoretické části studentka charakterizuje základní hudební schopnosti, 
popisuje svoji práci s dětmi předškolního věku v uvedené plzeňské mateřské škole, 
porovnává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s RVP pro ZUŠ. 
V praktické části provádí výzkum hudebnosti předškolních dětí. Z tohoto výzkumu 
však přesněji nevyvozuje náměty do praxe. To spolu s dalšími uváděnými nedostatky 
(viz výše) snižuje hodnotu celé práce. 

Otázky pro diskuzi
- Vysvětlete, proč jste se obsahově odklonila od cílů vytčených v anotaci a úvodu 
bakalářské práce.
- Proč byly úkoly zaměřené na zjišťování paměti pro rytmus a melodii „nad dětské 
síly?“
- Na str. 21 uvádíte mezi „jednoduchými písničkami“ píseň Pásla ovečky. Jaký rozsah 
má tato píseň a jaké intervaly se v ní objevují?

Práci doporučuji k obhajobě.
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