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Dílčí připomínky a návrhy: 

 
V rámci charakteristiky vývoje hrubé motoriky bych si přál, aby kandidátka více přiblížila vývojové 
stádium kolem 2. roku dítěte, které je charakteristické senzoricko-motorickou jednotou.    

V kapitole, ve které kandidátka popisuje vývoj hrubé motoriky a lokomoční pohyby, se 
domnívám, že mohla více přihlédnout kromě vývojové psychologie také k hudební psychologii a 
uplatnit tak více hudební zřetele této problematiky. 

Výzkumnou strategii bych doporučoval situovat jen do jedné kapitoly se subkapitolami. Není 
vhodné mít  například 5.kapitolu na 10 řádků, 6. kapitolu na 9 řádků , 7. kapitolu na 5 řádků apod.  

Domnívám se, že 2. a 3. pracovní hypotéza mají obdobný obsahový základ, proto bych z nich 
doporučoval vytvořit jen jednu hypotézu. Názory na  ověřování hypotéz: Tempo tanečního běhu  není 
třeba, aby bylo příliš rychlé, jak autorka uvádí. V rámci klavírní  improvizace ho může učitelka upravit 
ve vztahu k potřebám a k percepční a pohybové vyspělosti. U předškolních dětí je možné dosáhnout 
kvalitní senzoricko-motorické koordinace. Je jen třeba například  prostřednictvím zrychlování a 
zpomalování tempa hudby vést a usměrňovat dětské pohyby a dbát na to, aby děti tyto změny vnímaly 
a pohybově realizovaly.  Tato připomínka souvisí s první a druhou pracovní hypotézou. U třetí 
hypotézy kandidátka vyjadřuje správný názor, že pohybové reakce na hudbu by se lépe rozvíjely při 
individuálním vyučování dětí. To ale naráží na obecně známé problémy našeho školství. 
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

 
Hlavním posláním předložené bakalářské práce je v hudebně pohybové oblasti u dětí v předškolním 
věku aplikovat teoretické poznání z oblasti hudební psychologie a hudební pedagogiky do roviny 
hudebně výchovné praxe. Velmi pozitivní vidím to, že bakalářka pojímá problematiku 
z ontogenetického hlediska a správně se zabývá rozvojem hrubé motoriky a lokomočních pohybů již 
od narození dítěte. Úspěšně přiblížila hudebně výchovné a tělovýchovné přístupy v procesech 
lokomočních pohybů. Poukázala na velký význam hudby, která umožňuje v esteticko výchovném a 
etickém smyslu výrazný rozvoj osobnosti. 

Arsenál hudebně pohybových projevů u předškolních dětí je vybrán kvalitně a rovněž 
srozumitelně popsán. Jako cenné myšlenky, které rozvíjejí současnou pedagogiku, vidím uplatnění 
zmíněných idejí Libuše Kurkové. Příklady hudebních osobností, které se zabývají touto 
problematikou, jsou zevrubně a pravdivě popsány. Souhlasím s hodnocením hudebně pohybové 
výchovy v polovině 20. století. Následně ale mohla  kandidátka zmínit, že situace v hudební výchově 
se pozitivně změnila ve 2. polovině 20. století, kdy začal od 70 let platit Program pro jesle a MŠ a ten 
byl v 80. létech rovněž  inovován. I v těchto programech byla podrobně rozpracována i  hudebně 
pohybová oblast. V práci je uvedeno dílo Evy Jenčkové Hudba a pohyb. Kandidátka měla správně 
napsat Hudba a pohyb ve škole (v literatuře je to pak správně). Kandidátka kvalitně vymezuje  
hudebně pohybové činnosti v rámci RVP PV a podtrhuje propojenost všech jejích múzických, 
psychologických a společenských aspektů. Ve 4. kapitole  zaměřila svou pozornost na význam hudby 
pro dítě z  psychologických a fyziologicko-tělesných aspektů. 

Obsah výzkumného záměru, hypotézy, metody, organizace jsou stanoveny precizně a 
kultivovaně. Předvýzkum a výzkum jsou  vytvořeny  na reprezentativním vzorku dětí  ve státní MŠ, 
kde  kandidátka vyučuje.  Z bakalářské práce je zřetelně cítit  i osobní nasazení a pedagogické 
zkušenosti autorky. Líbí se mi například praktické aplikace v oblastech průpravných cvičení cvalu, 
pochodu, běhu, poskoku, skoku stranou a dalších tanečních pohybů. Za zdařilé oceňuji subkapitolu 
Pozorování hry a činností, které jsou autorským dílem. Vše je kvalitně a přehledně graficky  vyjádřeno 
a popsáno.  

V závěru práce správně podtrhuje  velký význam  hudebně pohybových činností pro 
předškolní děti a uvádí možné příčiny současného  neutěšeného stavu, se kterými souhlasím.  Práce je 
stylisticky kvalitní, bez gramatických chyb, správně  uplatňuje citace a  využívá reprezentativní 
odbornou literaturu. Je patrna kvalitní koncepční práce a vedení. 
 

Otázky pro diskuzi: 

 
Charakterizujte na jednom příkladu z Vaší praxe uplatnění hudby a pohybu pro tělesný, estetický a 

etický rozvoj osobnosti. 

 
Jak vystihuje zkoumanou problematiku J. A: Komenský? Znáte nějaké jeho písně pro navození souladu 

pohybu těla a hudby? 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navržená výsledná známka:  
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