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																																															Oponentský	posudek

Bakalářská práce Aleny Hofmanové Pírkové na téma rozvoje hudebního vnímání a vyjadřování dětí 

pomocí tance se obsahově dělí do dvou částí a sice: do části teoretické a části praktické.

V teoretické části se paní Hofmanová Pírková  zaměřuje na pohybovou a hudební ontogenezi. Zabývá 

se hudební a pohybovou ontogenezí jedince a to v období od narození do tří let dítěte, dále v období 

předškolního věku, v období  mladšího školního věku (zde dělí děti dále do skupiny 1.-3. ročníku a 4.-

5. ročníku I. stupně základní školy). Dále zmiňuje období středního školního věku a období staršího 

školního věku a dospělosti.

Velmi osobitě je zpracovaná kapitola 2, pojednávající vztah mezi hudbou a tancem, definice tance 

(citace E. Blažíčkové) a velmi výstižně jsou popsány vzájemné vazby hudby a tance. Přehledně je také 

zpracován náhled do historie tance s uvedením jednotlivých uměleckých názorů významných 

osobností v oblasti tanečního umění, jako byla např. Martha Graham, Mary Wigman nebo Merce 

Cunningham. Pozor na str. 17: Isadora Duncan … Tvořila taneční koncertní čísla na živou klavírní 

hudbu, ale i na celý orchestr (lepší : na orchestrální hudbu).

V kapitole 3 se autorka věnuje základní hudební průpravě, vysvětluje základní hudební pojmy. 

Jednoduše, ale vcelku přehledně, prochází všemi podstatnými složkami hudebního projevu. Na str. 23 

je ve větě: „Melodie patří spolu s rytmem a harmonií k základním prvkům hudebního projektu“ (mělo 

by být projevu). 

Kapitola 4: Spolupráce hudebního a tanečního pedagoga. 

Autorka zde vychází z vlastních uměleckých zkušeností, některé věty by bylo ale dobré přeformulovat 

např.:  „Dobré je, když korepetitor umí při hudební improvizaci využít umělecké hudby 19. a 20. století 



nebo z hudby lidové tvorby…“ (doplnit např. použít hudbu lidové tvorby). V této kapitole oceňuji 

především vlastní názor autorky doplněný o metodické pokyny.

    Za obsahově stěžejní část bakalářské práce považuji její druhou praktickou část. Paní Hofmanová 

Pírková v kapitole 6 popisuje metodické postupy taneční vyučovací hodiny pro 3-5 leté děti. Zaměřila 

se na hudební průpravu, kterou „podbarvila“ krásnými hudebně pohybovými hrami např.: Hra na 

sochy, Hra s tóny, Hra na stromy, Hra na květiny apod. Autorka jednotlivé hry prakticky s dětmi 

realizovala a pořídila barevné fotografie, které bakalářskou práci doplňují. Procvičování přirozené 

chůze a běhu s dalším důležitým prvkem hudebně pohybových her, a to s rytmizovanou řečí, je další 

součástí praktické části práce v kapitole 6. Originálně je popsaná Hra na ptáčky (procvičování 

tanečního běhu), dále hudebně pohybová hra Šneček, která učí děti vnímat hudební fráze. Taneční 

improvizace se objevuje ve hře Pampelišky. 

V kapitole 7 se autorka zabývá praktickou taneční hodinou pro děti  1.-2. třídy ZŠ. Kapitola se 

zaměřuje na pohybového ztvárnění a využití střídání taktu 2/4, 3/4 a 4/4. Dále využívá střídání 

durové a mollové tóniny a improvizaci. K některým hudebně pohybovým hrám je přiložena hudební 

příloha např. Trakař, Hra na louce. Velmi zajímavá je Hra se smysly, velmi kladně hodnotím osobitý 

přístup pedagoga.

Pro děti 3.-4. třídy vymyslela autorka cvičení, kde děti pracovaly se vztahem k prostoru, ke 

spolužákům a k rekvizitě. Jednotlivé hudebně pohybové hry nesou názvy jako: Rozpohybuj své tělo, 

Já a prostor, Já a skupina, Mým partnerem je balónek apod. Frázování hudební skladby procvičuje hra 

Na slepou bábu.

Závěrečnou 9. kapitolu tvoří  didaktický materiál, který se podrobně zaměřuje na výklad individuální 

práce s hudební předlohou. Skrze pohyb se paní Hofmanová Pírková dostává až k počátkům 

percepční analýzy hudby.

ZÁVĚR

Práce paní Aleny Hofmanové Pírkové Rozvoj hudebního vnímání a vyjadřování dětí pomocí tance  

splňuje po odborné stránce požadavky  bakalářské práce. Moje hodnocení je kladné.

V Praze dne 27.8. 2014                                                                                  MgA. Jindra Nečasová




