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Specifičnost pojetí klavírní výuky dětí předškolního věku

Autorka se v předložené práci věnuje tématu, které pro pedagogy klavírní hry 

považuje za velmi důležité. Upozorňuje na fakt, že zatímco ve vzdělávání pedagogů pro 

mateřské, základní a střední školy je vzdělávání studentů přímo zaměřeno na zvolenou 

věkovou skupinu dětí, ve vzdělávání učitelů základních uměleckých škol musí studenti oboru 

obsáhnout problematiku v celé šíři věkového spektra žáků od předškolního věku až po 

dospělé studeny. Jde tedy o téma cenné a potřebné. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se autorka věnuje 

specifikům psychického vývoje dítěte předškolního věku, ve druhé zaměřuje svůj pohled 

speciálně na problematiku hudebního vývoje dítěte této věkové kategorie a ve třetí kapitole 

danou problematiku zaměřuje přímo na klavírní výuku těchto dětí.  Čtvrtá kapitola je 

věnována analýze vybraných výukových materiálů, vhodných pro tuto věkovou skupinu, a 

poslední část shrnuje výzkum, zabývající se pohledem klavírních pedagogů na výuku dětí 

předškolního věku.

Z práce je zcela zřejmé, že autorka zvolené problematice dobře rozumí. Předkládá

podstatné myšlenky a dokáže je výstižně a srozumitelně zformulovat a uspořádat. Ve svém 

textu shrnuje jak poznatky získané studiem literatury, tak i zkušenosti, nabyté vlastní 

pedagogickou prací, a propojuje je v logický a smysluplný celek. Nejvíce vlastních názorů a 

postřehů autorky najdeme logicky ve čtvrté a páté kapitole a tyto postřehy jsou zajímavé a 

podnětné, rovněž názory pedagogů, uvedené v odpovědích dotazníku jsou zajímavé a 

inspirující.

Stavba práce je přehledná a logická, jazyk srozumitelný a kultivovaný. Formální 

náležitosti jsou bezchybně dodrženy.  V přílohách najdeme ukázky z klavírních škol a 

pomůcek pro klavírní výuku, vhodně doplňující a ilustrující pojednávanou problematiku a 

použitý dotazník. V závěru je rovněž uveden obsáhlý seznam použitých informačních zdrojů. 

Předložený text vyhovuje požadavkům diplomové práce, doporučuji k obhajobě.
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