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Diplomantka představila cíle, metody a výsledky diplomové práce –
poslechové činnosti v hudební výchově. Představila jejich klasifikaci
v jednotlivých kapitolách a výzkum realizovaný na fakultní škole v
rozsahu 12 vyučovacích hodin. Autorka objasnila zaměření výzkumu
na ověření efektivity postupu od zážitku k poznatkům. Vedoucí
zdůraznila návaznosti práce a prezentovaného výzkumu, váhu jeho
výsledků. Oponentka vyjádřila kladné hodnocení ke kvalitám práce z
hlediska odborného i jazykového, zároveň poukázala na úzkou
spojitost diplomové a bakalářské práce. V diplomové práci jsou
viditelné obsahové shody (např. v cílech, hypotézách atd.), v
doslovném přebírání teoretických skutečností z předchozího
autorčina textu. Diplomantka definovala cíle diplomové práce a
uvedla rozdíly ve srovnání s bakalářskou prací, rovněž u hypotéz
popsala posun ve stavu poznání při srovnání obou textů, totéž pak
uvedla ve vztahu k pramenům a ke struktuře textu. Na vznesené
námitky tedy diplmantka odpověděla uspokojivě s tím, že uznala
zachování části textu předchozí práce bez patřičných
bibliografických odkazů.
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