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Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Pedagogika
Forma studia: kombinovaná
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Název práce: Pohádka jako hudebně integrativní projekt pro předškolní děti a
jejich rodiče  
(tvorba, ověřování, metodické náměty do praxe)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Oponent(i): Mgr. Milena Kmentová

Datum obhajoby : 23.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila strukturu diplomové práce, sdělila komisi, že si

je vědoma velkého množství chyb v práci, proto již k obhajobě
zpracovala opravy formou errat, které vložila do SIS.
V průběhu obhajoby oponentka práce i vedoucí práce zopakovali, že
práce obsahovala určité nedostatky formálního charakteru, ale i z
hlediska gramatiky, stylistiky a metodologie výzkumné části. Komise
konstatovala, že v teoretické části práci nejsou téměř uvedeny
odkazy na odborné zdroje, na což studentka reagovala, že si je této
výtky vědoma. Dále komise konstatovala, že práce představuje
projekt, který je po umělecké stránce hodnotný a z pedagogického
hlediska vhodný pro děti předškolního věku.

Následně byly položeny následující otázky:
1. Přibližte propagační fázi projektu zacílenou na rodiče dětí v MŠ.
2. Sumarizujte a interpretujte data, která jste získala pozorováním
dětí během projektu.
3. Vyčleňte ze svého projektu situace, ve kterých byla u dětí
podněcována hudební tvořivost, kterou ve své práci proklamujete
jako důležitou součást osobnostního rozvoje dětí.
4. Objasněte, proč se nejednalo o experiment? (na tuto otázku
studentka nedokázala odpovědět)

63589171 - 384220 - Bc. Markéta Michenková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 384220/..... NMgr

Výsledek obhajoby: dobře
Předseda komise: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. ............................

Členové komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. ............................

 doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. ............................

 Mgr. Milena Kmentová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

63589171 - 384220 - Bc. Markéta Michenková

http://www.tcpdf.org

