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1. Diplomová práce se zabývá problematikou přijímání hudebně
estetických hodnot žáky na 1. stupni ZŠ, což se v kontextu
společenských změn a proměny poslechových a zájmových priorit u
dětí jeví jako vysoce aktuální téma.
2. Diplomantka v autoreferátu stručně představila hlavní záměry v
teoretické i praktické části práce, nastínila obsah jednotlivých
teoretických kapitol a prameny, z nichž vycházela teoretická část
práce. Stručně a výstižně popsala průběh a výsledky svého
rozsáhlého výzkumu.
3. V reakcích na připomínky oponenta, které se týkaly zejména
struktury výzkumné zprávy a polemického umístění některých
kapitol v rámci práce jako celku, zdůvodnila své pojetí a
zodpověděla uspokojivým způsobem několik drobných dotazů.
4. Vyjádření vedoucího práce a následná diskuze členů komise se
týkala šíře provedeného výzkumu, hudebních ukázek, které byly
dětem prezentovány, muzikoterapeutických prvků při práci s
poslechovou skladbou, motivačních aspektů poslechu atd.
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