
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 
Katedra hudební výchovy 
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Posudek bakalářské práce 
oponent 

 
 Jméno studenta:  Markéta Kartáková 
 
 Název práce:  Pěvecké činnosti v logopedické prevenci  
  v mateřské škole 
 
 Vedoucí práce:  Mgr. Milena Kmentová 
 Oponent práce:  PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
 

Kritéria hodnocení práce Stupeň hodno-
cení (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 1 
Práce s prameny a literaturou 1 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková úroveň 1 
Terminologická úroveň 3 
Formální úprava a náležitosti práce 2 
Vlastní přínos studenta 2 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 
 
Dílčí připomínky a návrhy 

• užití nesprávné terminologie hudebně teoretické pojmů v souvislosti s jejich 
charakteristikou: takt, pauza, melodie (str. 28—30) nebo např. „tříčtvrteční 
rytmus“ (str. 45); 

• diskutabilní použití intervalového skoku velké sexty v nápěvu říkadla (str. 45), 
rovněž diskutabilní použití synkopického rytmu („Kráva má telátko – str. 95) 
nebo rytmu nerespektující deklamaci (Kočka, Ovce, Koza, Husa – str. 95 a 
96), obojí s ohledem na využitelnost v praxi;  

• pokračování číslování stránek v přílohách, stanovení cíle práce až v 6. kapitole. 
 

Celkové posouzení práce a zd ůvodn ění hodnocení 
Téma práce je v podmínkách současného školství navýsost aktuální, a proto jakéko-
liv zpracování této problematiky, přinášející nové poznatky, je potřebné a žádoucí. 
Zvláště cenné jsou informace získané na základě uvedeného výzkumu, které mohou 
být výchozím bodem pro případné další zpracování tématu. Práce je zaměřena pře-
devším na komunikační složku logopedické prevence; stálo by za úvahu, zda v rámci 
zpracování tématu nevyužít rovněž materiál sloužící například k terapii dyslalie apod.  
 
Práci doporu čuji k obhajob ě. 



Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 
Katedra hudební výchovy 
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

 
 

Otázky k obhajob ě: 

1) Zdůvodněte výše uvedené Dílčí připomínky a návrhy. 

2) Jedním z cílů práce je aktualizace slovní zásoby a obsahu výukového materiálu na 
principech Orffovy školy. Která ze slovních spojení uvedených v bakalářské práci 
jsou autorská a která převzatá? 

3) Ve výzkumné části vycházíte z Vámi „předpokládaného rozdílu mezi chlapci a 
děvčaty ve výsledcích a rozvoji v připravených činnostech, přičemž udělají větší po-
krok a budou lépe ohodnocené“. Čím jste podložila svůj předpoklad? 

 
 
 
V Praze dne 13. 5. 2015             PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 


