
 

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 
Katedra hudební výchovy 
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Posudek bakalářské práce 
vedoucí 

 
Jméno studenta:   Michaela Čeřovská 
 
Název práce:         Hudebně pohybové činnosti v rozvoji lokomoce předškolních dětí 
 
Vedoucí práce :    Mgr. Milena Kmentová 
Oponent práce:     doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 
 

Kritéria hodnocení práce 
Stupeň hodnocení 

(1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 2 

Náročnost tématu na praktické dovednosti 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Hloubka a správnost provedené analýzy 1 

Práce s prameny a literaturou 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Jazyková úroveň 1 

Terminologická úroveň 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

1 je nejvyšší kvalita, 4 je nejnižší kvalita 

 
Dílčí připomínky a návrhy: 

Studentka během hudebně pohybových činností používala vlastní hudební doprovod, vlastní 

nahrávky i vybranou reprodukovanou hudbu. O výhodách a nevýhodách těchto možností nás 

podrobně informuje v BP. Do budoucna (např. v rámci diplomové práce) by bylo možné 

navázat na tuto problematiku a pracovat s přesným tempovým označením používaných 

skladeb (živých i reprodukovaných). Cílem práce by pak bylo vystihnout nejvhodnější tempa 

pro provedení sledovaných tanečních kroků vzhledem k fyziologickým znakům dětí. Zcela 

funkční metronomy jsou pro tyto účely zdarma ke stažení do tabletů či telefonů. 

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

Bakalářská práce odráží dlouhodobý a niterný vztah autorky k hudebně pohybové výchově. 

V teoretické části studentka vystihla podstatné průniky vývojové psychologie a didaktiky 

hudební i tělesné výchovy předškolních dětí. Vše úzce směřovala k naplnění cíle práce. 

Výzkum byl pečlivě organizován, dostatečný čas byl věnován předvýzkumu, což se odrazilo 

v kvalitě i množství dat získaných ve vlastním výzkumu. Důležitým momentem bylo rozšíření 

a upřesnění hodnotících škál na základě vyhodnocení zkušeností z předvýzkumu. Vysoce 

oceňuji, že studentka vždy dbala na přiměřenou motivaci a zapojení všech přítomných dětí do 

hudebně pohybových činností.  



 

Výsledky výzkumu velmi konkrétně zpřesňují naše představy o očekávaných dovednostech  

4-5letých dětí v oblasti osvojování základních tanečních kroků – pochodu, cvalu, kroku 

dvojposkočného a tanečního běhu a o projevech citlivosti pro pulzaci. Vznik bakalářské práce 

evidentně kladně ovlivnil hloubku pedagogické diagnostiky dětí i evaluaci vlastního 

pedagogického procesu autorky. 

 

Otázky pro diskuzi 

Během výzkumu jste si povšimla, že pozorování dětí při hudebně pohybových činnostech nás 

může upozornit na zkříženou (bohužel méně výhodnou) lateralitu. Popište tyto projevy  

a zmiňte další hudební činnosti, které mají potenciál kompenzace případných dalších následků 

zkřížené laterality. 

 

Zvládala jste pracovat s velmi početnou skupinou dětí. Jaký počet dětí by Vám připadal pro 

hudebně pohybové činnosti ideální? 

 
 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
 
Navržená výsledná známka: výborně 
 
V Praze dne  28. července 2015     Mgr. Milena Kmentová 

 

                                      


