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   Předložená diplomová práce Bc. Jolany Moravcové na téma Využití powerpointových 

prezentací  v hodinách Hv reaguje na aktuální požadavek současné pedagogické praxe, 

spočívající v začleňování moderních technologií do vzdělávání a vytváření digitálních 

výukových materiálů s využitím interaktivních prvků a různých podob integrace.   

   Práce čítající 85 stran textu a DVD s 5 výukovými prezentacemi vychází z bohaté 

bibliografie (5 stran tištěných i internetových informačních zdrojů včetně mnohých 

zahraničních pramenů). Orientace ve stávající odborné literatuře umožnila studentce seriózní 

zpracování teoretické části práce, věnované zejména funkčnímu využití polyestetické a 

interdisciplinární integrace ve výuce hudební výchovy a principu vizualizace, který se 

s ohledem na změny v mimoškolním životě žáků jeví jako nosný trend hudebního vyučování. 

Práce přináší řadu zajímavých a pro učitele užitečných informací týkajících se možností 

elektronické vizualizace notového záznamu včetně počítačových hudebních animací, zmiňuje 

základní filmové animace inspirované artificiální hudbou, existující CD-ROMy, hudební 

výukové programy i hry na internetu. Ačkoliv některá uváděná fakta jsou již po určitou dobu 

známa, jejich popis v kontextu sledovaného problému je na místě a v komplexu informací 

mohou být tyto partie pro část hudebně pedagogické veřejnosti objevné a užitečné. 

   Práce sleduje kromě výukových cílů i některé technické problémy spojené s tvorbou 

prezentací i nutné penzum učitelových počítačových dovedností, týkajících se zejména 

okrajování audio a videoukázek s ohledem na didaktické cíle hodiny. Analyzuje též výhody i 

nevýhody prezentací v rámci hudebního vyučování.  

   Podnětnou částí práce je vytvoření pěti modelových powerpointových prezentací na 

tematicky odlišné okruhy týkající se záměrně jak artificiální, tak i nonartificiální hudby. 

Diplomantka zde prokázala nejenom zdatnost ve vlastních  počítačových dovednostech, ale 

znalost základních principů metodiky poslechu ve smyslu herdenovských proklamací. 

V předložených prezentacích aplikuje zásady strukturální a sémantické analýzy 

demonstrovaných hudebních děl a nezanedbává tématy nabízené možnosti integrace. Osobně 

považuji prezentace za zdařilé a doporučuji jejich zveřejnění na některém z metodických 

portálů, kde mohou posloužit širší pedagogické veřejnosti.   



Okruhy k obhajobě: 

• Zmapujte inventář aktivizačních prvků, které vedou k udržení pozornosti žáka při práci 

s prezentacemi a k zvýšení jeho učební aktivity. 

• Uveďte konkrétní příklady využití mezioborové a polyestetické integrace v předložených 

modelových prezentacích. 

• Na které problémy technického či didaktického rázu  jste narazila při vytváření 

powerpointových prezentací? 

    K práci nemám připomínky, počáteční hledání podoby práce krystalizovalo 

v absolvovaných konzultacích. Podle mého názoru práce plně splňuje z hlediska obsahového, 

formálního i jazykového podmínky kladené na úroveň diplomových prací. Proto ji doporučuji 

k obhajobě a hodnotím známkou: 

 

V Brandýse nad Labem, 14.5.2014                                       Doc. PaedDr. Hana Váňová. CSc., 

 


