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Datum obhajoby : 19.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace při

poslechu hudby u dětí mladšího školního věku jako podpůrného
mechanismu při formování sluchových představ. V době priority
vizuální techniky v životě dítěte a nadbytečného "hudebního smogu",
který omezuje aktivní vnímání hudby, se toto téma jeví jako vysoce
aktuální a pedagogicky prospěšné. 
2. Diplomantka prostřednictvím powerpointové prezentace
představila hlavní záměry v teoretické i praktické části práce,
nastínila obsah jednotlivých teoretických kapitol a výstižně popsala
průběh a výsledky svého výzkumu.
3. V reakcích na připomínky oponenta, které se týkaly zejména
interpretace některých výzkumných dat, diplomantka zdůvodnila své
pojetí. Reagovala adevátně i na dotazy, týkající se reakce dětí na
hudební výstavbu jednotlivých skladeb z Karnevalu zvířat, porovnání
výsledků experimentu získaných technikou rotace faktorů apod. 
4. Vyjádření vedoucího práce a následná diskuze členů komise se
týkala motivačních aspektů vizualizace, terminologie vážící se ke
škálovému diferenciálu, specifikace Hurníkových metod výkladu
hudby, úlohy současných Standardů pro hudební výchovu apod. 
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