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Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2
Náročnost tématu na teoretické znalosti 3
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2
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Jazyková úroveň 2
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 2
Vlastní přínos studenta 3
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

1 je nejvyšší kvalita, 4 je nejnižší kvalita

Dílčí připomínky a návrhy:
Autorka využívá ke svému výzkumu můj průzkum hudebnosti u dětí předškolního věku z 80. 
let. Myslím si, že by byla velmi zajímavá srovnání některých položek v průběhu obhajoby.

U zjišťování hudební paměti  studentka uvádí, že výzkum byl ovlivněn špatným soustředěním 
dětí. V tomto smyslu  vidím problém v časové organizaci výzkumu.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:

Bakalářská práce  Ivy Koudelkové pojednává o  kvalitě hudebnosti dítěte v jeho předškolním 
věku. Zabývá se především diagnostikou hudebnosti a kvalitou hudebního prostředí v rodině a 
v mateřské  škole.  V teoretické  části  přibližuje  ze  známých  pramenů  hudebnost  a  hudební 
činnosti u dětí v tomto věku, popisuje a srovnává RVP PV s RVP ZUV a hodnotí zkušenosti 
učitelů  s přijímáním  dětí  do  ZUŠ  v Plzeňském  kraji.  Teoretické  informace   využívá 



Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta

Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

z uváděných publikací – citace ale minimálně podrobuje vlastním komparacím. V této oblasti 
je tato práce jen průměrná.

Studentka  vypracovala  ve  formě  experimentu  vlastní  výzkumný  test.  Kvalitně 
formuluje předmět a cíle výzkumu i metody.  Inspiroval jí můj výzkum z 80. let. Hypotézy 
formuluje jasně a jsou ověřitelné. Organizace  výzkumu je pochopitelná. Výzkumný vzorek je 
poněkud malý, jen 15 dětí.

V kapitole 3.5 studentka prokázala, že  umí  dobře zpracovat empirický test na základě 
převzatého validizačního mechanizmu. Věrně popisuje průběh výzkumu a jednotlivé úkoly. 
Motivační podněty k výzkumu jednotlivých hudebních schopností jsou vhodně voleny a tyto 
schopnosti jsou následně přehledně vyhodnoceny. Je možné konstatovat, že vhodná autorská 
motivace k testu ve formě hudební pohádky zajišťuje, že jsou zjišťovány příslušné schopnosti 
před vstupem dítěte  do ZŠ nebo ZUŠ. Výsledky jsou zaznamenány přehledně do grafů a 
tabulek.

V závěru  bakalářské  práce  je  přehledné  vyhodnocení.  Bakalářská  práce  odpovídá 
nárokům  i  z gramatického,  stylistického  a  grafického   hlediska  .  Doporučuji  ji  proto 
k obhajobě.

Otázky pro diskuzi:
1. Jak si vysvětlíte fakt, že děti špatně rozeznávaly témbr některých nástrojů?

2. Podle Vašeho mínění sdělte, kde vidíte důvod toho, že výsledky děvčat byly v průběhu 
Vašeho testování lepší než u chlapců?

Navržená výsledná známka:

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


