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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 1 
Práce s prameny a literaturou 2 
Logická stavba a členění práce 1 
Jazyková úroveň 1 
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: 
Autorka v některých podkapitolách teoretické části práce velmi často uváděla (náležitě 
označené a výstižné) citace z odborné literatury bez dalšího vlastního komentáře. Po 
charakteristice dětí v jednotlivých věkových podskupinách by bylo vhodné zařadit krátkou 
kapitolu vystihující velikost rozdílů schopností a dovedností dětí ve věkově heterogenní třídě 
(2 – 7 let). 
 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Autorka bakalářské práce zvolila vysoce aktuální téma, zúročila své teoretické znalosti  
i praktické dovednosti z pedagogické praxe. Účastnila se seminářů Hudební činnosti 

v logopedické prevenci a na metodiku navázala kvalitní vlastní tvorbou, která využívá stejné 
principy a sleduje stejné cíle: propojením aktuální slovní zásoby a hudebně výchovných 
principů Orffovy školy maximálně rozvíjet hudební a řečové dovednosti předškolních dětí. 
Studentka velmi dobře organizovala výzkum, nepodcenila fázi předvýzkumu, měla dostatek 
času na jeho evaluaci. Smysluplně stanovila a formulovala hodnotící škály k pozorování. 
Velmi podrobná a systematická pozorování během etap experimentu pak přinesla validní 
odpovědi na formulované výzkumné otázky. 
 



 

 

Vytvořený metodický materiál je přiměřený a kvalitní po hudební, jazykové i výtvarné 
stránce. Bylo by vhodné připravit jej k publikování pro širší využití v mateřských školách. 
 

Otázky pro diskuzi 
1. Pracujete ve velmi početné, věkově heterogenní třídě mateřské školy. Jak byste si 

představovala optimální organizaci výchovně vzdělávacího procesu ve Vaší MŠ? 
 

2. Společným předpokladem rozvoje pěveckých i řečových dovedností je sluchová 
pozornost / selektivní slyšení. Charakterizujte tento stav z neurofyziologického 
hlediska. 
 

3. Podrobná pozorování a jejich vyhodnocení přinesly až překvapivé odpovědi na 
stanovené výzkumné otázky. Shrňte, čím Vás realizovaný pedagogický  výzkum 
obohatil. 

 
 

Práci doporučuji  k obhajobě. 

 

Navržená výsledná známka: výborně 

 
V Praze dne 2. května 2015                                Mgr. Milena Kmentová 
 
           datum                         podpis  


