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Posudek bakalářské práce 
vedoucí/oponent !

 Jméno studenta: Alena Hofmanová Pírková, dipl.um. !
 Název práce: Rozvoj hudebního vnímání s vyjadřování dětí pomocí 
tance  !
 Vedoucí práce: Mgr. Martin Grobár 
 Oponent práce: MgA. Jindra Nečasová !

!
Dílčí připomínky a návrhy 
Obsah práce klade důraz na didaktickou praxi (což hodnotím pozitivně), vyhýbá se 
hlubokým teoretickým rozborům daného tématu a zaměřuje se na reálné využití 
poznatků, které studentka nabyla a se kterými seznamuje čtenáře. Avšak doporučuji 
se více zaměřit na strukturu práce a zdůraznit její základní “vědecké” parametry: 
podrobně specifikovat cíle, metody, uvedení do terminologie, aj. Také bych se 
přimlouval za přiložení didaktických audiovizuálních materiálů s ukázkami vzorových 
hodin. !!

Kritéria hodnocení práce Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1

Náročnost tématu na teoretické znalosti 1

Náročnost tématu na praktické dovednosti 1

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2

Hloubka a správnost provedené analýzy 1

Práce s prameny a literaturou 1

Logická stavba a členění práce 1

Jazyková a terminologická úroveň 2

Formální úprava a náležitosti práce 2

Vlastní přínos studenta 1

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Studentka si zvolila vlastní téma, které jistě souzní s jejím osobním postojem a 
pedagogickou praxí. Nejen v samotné práci, ale také v přístupu k jejímu zpracování, 
studentka prokazovala velkou osobní motivaci, zájem a vlastní angažovanost. 
V práci se objevuje teoretické i praktické uchopení daného tématu a domnívám se, 
že přínosné jsou zvláště praktické kapitoly, ve kterých vhodnou formou seznamuje s 
metodikou rozvoje pohybových dovedností žáků předškolního a mladšího školního 
věku prostřednictvím pohybových her (tak, jak dle mého odpovídá základní tézi 
výrazového tance). Domnívám se, že pro současnou obecnou školní praxi je tato 
práce příkladná a motivační. Metodické pokyny k příslušným didaktickým hrám jsou 
vhodně a čitelně předvedeny. Lze vytknout snad pouze menší zaměření na 
organizační aspekty popisu těchto her - časovou náročnost, klasifikaci vstupní kvality 
pohybového rozvoje žáka, či uvedení hodnotících škál pro evaluaci dané činnosti. 
Avšak vzhledem k šíři, a zaměření bakalářské práce je toto základní pojetí přínosné 
a splňuje daný předpoklad. 
Práci proto hodnotím výborně a doporučuji případnému dalšímu dopracování do 
podoby diplomové práce. !!
Otázky pro diskuzi 
Lze didaktické hry aplikovat také u žáků staršího věku (např. žáky 6. tříd)? 
Jak může výrazový tanec v prostředí základní školy konkurovat stále oblíbeným 
stylům street dance? 
Jak konkrétně koncipovat pohybovou výchovu na základní škole (rozvoj hudebnosti 
prostřednictvím hudebně-povybových činností); pokuste se nastínit základní rámec 
učebního plánu. !!!
Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě. !!!
Datum : 28. 8. 2014      Podpis vedoucího/oponenta 
         Mgr. Martin Grobár


