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Průběh obhajoby: Studentka představila diplomovou práci, objasnila volbu tématu

hudebně pohybové choreografie pro děti předškolního věku.
Obhajoba pokračovala prezentací teoretické části, kdy se studentka
zaměřila na přínos České Orffovy školy a díla Boženy Viskupové v
hudebně pohybové výchově. Objasnila netradiční hudební nátroj
"cup song" a vytvoření symbolů pro hudební záznam. Následně
pokračovala v prezentaci praktické části, vysvětlení metodologie,
organizace výzkumného šetření a získaných dat. Studentka předvadla
názorně rytmický doprovod na netradiční hudební nástroj a přiblížila,
jak probíhala úvodní instruktáž hry na kelímek.
V průběhu obhyjoby byly položeny diskuzní otázky, na které
studentka výborně reagovala a vše plně zodpověděla:
1. Charakterizujte stručně choreografii pro předškolní děti a osvětlete
problwematiku očekávaného tepma, sladění doprovodu s rytmem a
tancem s pulzací u písně Nestarej se ženo má.
2. Vysvětlete, v čem jste navázala na bakalářskou práci a v čem jste
na ni konkrétně navázala?
3. Jak můžete uplatnit zásady choreografie pro děti předškolního
věku na základě realizované diplomové práce?
4. Proč v cíli nemáte zahrnuté respondentky?
5. Přínos DP pro pedagogickou praxi, případná rizika vytvořené
metodiky.
Studentka na všechny otázky odpověděla a případné nejasnosti velmi
dobře objasnila. Komise konstatovala mírný nesoulad názvu práce
(tvorba hudebně pohybových choreografií) a vlastního obsahu práce,
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která je však výborně zpracována.
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