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Diplomová práce Bc. Aleny Karpjukové je zaměřena na aktuální dění v českém hudebním 
školství, a to na tvorbu školních vzdělávacích programů, jejich praktické dopady na chod ZUŠ i 
perspektivy dalšího vývoje a směřování. Je třeba hned úvodem zdůraznit, že diplomantka je  v dané 
oblasti velmi aktivní a na formování ŠVP v ZUŠ Louny, kde pedagogicky působí, se velmi 
soustavně a výrazně podílí. Že jde o trvalý zájem, dokládá i bakalářská práce A. Karpjukové, 
věnovaná rovněž problematice ŠVP.

Tvorba ŠVP rozvířila v posledních letech nejrůznější diskuse o tom, zda nejde opět jen o 
jednu z „reforem“, kterých starší generace zažily už několik. Je zřejmě přirozené, že zkušení učitelé 
přistupovali k tvorbě ŠVP poměrně často s nedůvěrou a bylo tedy na mladých, aby se pokusili 
přesvědčit kolegy o prospěšnosti tohoto postupu a dokázat, že klady dominují nad případnými 
zápory. V tomto duchu je též tato diplomová práce koncipována.

Teoretická část navazuje na zmíněnou bakalářskou práci, pro význam diplomové práce je 
samozřejmě nejdůležitější část empirická. Zde se autorka zabývá třemi ZUŠ v Ústeckém kraji 
(Louny, Teplice, Litvínov), v nichž shromáždili první zkušenosti z fungování ŠVP. Diplomantka 
zvolila metodu výzkumu pomocí kvalitativní výzkumné strategie.

Je nutno ocenit diplomantčin trvalý zájem o problematiku, což se projevuje sledováním 
dalších kroků jednotlivých ZUŠ v realizaci ŠVP. Je jistě podstatné, aby zde fungovala zpětná vazba, 
byly sledovány inovace a na základě zkušeností mohly být jednotlivé ŠVP vylepšovány.

Interpretace výsledků hovoří o tom, že ŠVP nejsou akceptovány jednoznačně kladně, jejich 
realizace je velmi dlouhodobým úkolem, který vyžaduje trvalou pozornost a nepřetržitý aktivní 
přístup pedagogů ZUŠ.

Diplomová práce Bc. Aleny Karpjukové splňuje podmínky kladené na absolventy studijního 
oboru Hudební výchova – Hra na nástroj.

Práci doporučuji k obhajobě.
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