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Masový rozvoj informačních technologií v posledních třech desetiletích se promítl a nadále 
promítá do na první pohled vzdálených oblastí, jakými se může jevit např. hudba nebo hudeb-
ní výchova. Příslušný software neslouží pouze k zvukovým či grafickým záznamům hudby 
nebo jejím úpravám, nejen jako pomocník v hudební kompozici, ale jako vítaná pomůcka pro 
oblast hudebního vzdělávání formou interaktivního typu výuky, která tak může pozitivním 
způsobem motivovat žáky k hudebnímu vzdělávání. K tomu může sloužit např. práce s inter-
aktivní tabulí nebo s pracovními listy ve formě prezentací v rámci programu PowerPoint 
(produkt společnosti Microsoft) nebo jeho FOSS (Free Open Source Software) alternativ – 
např. Beamer, OpenOffice Impress, Reveal.js, Calligra Stage aj. A právě problematice využití 
prezentací v programu PowerPoint ve výuce hudební výchovy se věnuje i předložená diplo-
mová práce. 

V úvodní kapitole se autorka práce zaměřuje na začleňování informační technologie do 
škol. Všímá si problémů zejména v souvislosti s vysokou pořizovací cenou nebo jistou nedů-
věrou či odporem určitého spektra učitelů vůči zapojování nových technologií do výuky nebo 
prostředí školy (str. 10). Vzhledem k dnešnímu masivnímu rozšíření počítačové technologie 
ve školách (díky neustálému poklesu cen těchto produktů a běžné existenci „počítačové učeb-
ny“ na většině základních a středních škol) a v podstatě každodenní práci s počítačem v řadě 
základních a středních škol (viz např. tvorba digitálních učebních materiálů – DUM v rámci 
programu EU peníze školám) by dle názoru oponenta výše uvedený argument diplomantky 
snad obstál na konci 90. let minulého století nebo v prvních letech století současného, nikoliv 
však dnes.  

Druhá kapitola by se dala vesměs charakterizovat jako shrnutí obecných poznatků v rovině 
mezipředmětových vazeb v rámci polyestetické výchovy a využití těchto vazeb ve výuce. 
Samostatná část je pak věnována možnostem propojení oblasti hudební výchovy a oblasti in-
formačních technologií.  

Třetí kapitola je věnována fenoménu vizualizace ve výuce hudební výchovy. Diplomantka 
jejím prostřednictvím vytváří jakousi pramennou základnu hudebního materiálu podpořeného 
vizuální stránkou, který by případně ti čtenáři práce/učitelé, pro něž jsou informace obdobné-
ho typu novinkou, mohli využít jako výukový materiál pro vlastní tvorbu audiovizuálních di-
daktických pomůcek. Těmto čtenářům by autorka jistě usnadnila práci k přesné identifikaci 
tohoto materiálu, kdyby např. u vybraných CD-ROMů uvedla příslušný bibliografický údaj 
(str. 30). Vlastní metodice tvorby prezentací je pak věnováno z pohledu oponenta mizivé pro-
cento textu – pouhé 3 strany práce!! Autorka v ní popisuje spíše softwarovou vybavenost nut-
nou pro tvorbu prezentací (v programu PowerPoint), případě zakomponování dalšího softwa-
rového vybavení a pracovní postup s ním (např. program Malování, Windows Movie Maker 
aj.). Na tomto místě by dle názoru oponenta neměla chybět metodika, resp. základní pravidla 
pro zpracování prezentací v programu PowerPoint – tj. typografická pravidla (druhy a typy 
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fontů, barevnost prezentace, možnosti animace objektů a textu, uvedení zdrojů nebo citace 
atd.)  

Pátá kapitola práce obsahuje příklady modelového využití prezentací ve výuce HV, resp. 
detailní popis pěti různých autorských prezentací (doložených na DVD v příloze práce) vy-
tvořených na základě vybraného učiva HV na 2. stupni ZŠ a na SŠ.  Z uvedeného vyplývá, že 
se jedná o návrhy – v rámci zpracování této diplomové práce by jistě bylo cenné ověřit si 
uvedené návrhy prezentací v praxi a seznámit čtenáře práce se závěry. 

 

Při zpracování práce autorka hojně využívala dostupných pramenů i literatury, prokázala 
orientaci v softwarových aplikacích a materiálů nejčastěji užívaných při tvorbě prezentací. 
Vytyčený cíl práce byl z větší míry naplněn – oponent by uvítal rozšíření o metodiku tvorby 
prezentací a závěr vyplývající z ověření experimentu v praxi (obojí viz výše). V práci se vy-
skytují občasné gramatické a stylistické nedostatky.  

 

 

Diplomová práce splňuje nároky a kritéria kladená na práci tohoto druhu. Z tohoto důvodu 
ji doporučuji  k obhajobě. 

 
 

Otázky k obhajobě: 
1. V souvislosti s pedagogikou – užívá se termín intergační, nebo integrativní? (str. 12) 
2. Vysvětlete termín Polyestetická hudební výchova (str. 12) 
3. Jak zní správně celé jméno skladatele J. J. Ryby? (viz str. 33) 
4. Jaká je efektivita zařazování prezentací v programu PowerPoint do výuky hudební vý-

chovy? 
 
 
 
 

V Praze dne 19. 6. 2014                                                           PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
oponent 


