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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 2
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 2
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 1
Terminologická úroveň 1
Formální úprava a náležitosti práce 2
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

Dílčí připomínky a návrhy
Připomínky k obsahu a koncepci bakalářské práce:
- Téma je příliš široce pojaté, práci chybí zacílení na konkrétní problém. Formulace 
cíle práce „…analytický pohled na technickou i praktickou složku výuky…“ je příliš 
obecná (co přesně autorka rozumí technickou složkou výuky?), chybí vymezení 
dílčích cílů.
- Po přečtení celého textu je zřejmé, že hlavním záměrem bylo analyzovat 
Malotínovu metodiku a zjistit, jakým způsobem je využívána ve výuce na ZUŠ. 
Kapitoly o klasifikaci hudebních nástrojů, stavbě a historii příčné flétny jsou v takto 
zaměřené práci zbytečné, tím spíše, že se jedná o všeobecně známá a lehce 
dohledatelná fakta. Výjimku tvoří podkapitola 2.2.2, která pojednává o současných 
značkách fléten a jejich vhodnosti pro žáky ZUŠ – tato část s tématem opravdu 
bezprostředně souvisí a je přínosem do praxe.
- Zbytečně obšírná je celá 3. kapitola o historii ZUŠ a o RVP a ŠVP. Citovat celé 
dlouhé pasáže z RVP a ŠVP (s. 24-29) by mělo smysl pouze tehdy, pokud by se 
autorka v dalším textu zabývala např. tím, jak zmiňované flétnové metodiky a 
učebnice vyhovují náplni těchto dokumentů.



Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

- Vzhledem k tomu, že těžištěm práce je flétnová metodika, je zarážející, že ve 4. 
kapitole jsou charakterizovány jen některé (a pouze české) učebnice. Srovnání 
s dalšími učebnicemi, jako např. D. Popa nebo R Winna, by bylo přínosné.

Dílčí připomínky k obsahové stránce:
- V části věnované zařazení příčné flétny do skupiny nástrojů zmiňujete v oddílu 
2.1.1.4 Renesance a baroko pouze traktáty z 16. stol., chybí připomínka 
významného organologického díla M. Praetoria Syntagma musicum (De 
Organographia).
- Krátké pojednání o stávající literatuře k dané problematice je až v Závěru místo 
toho, aby bylo umístěno hned na začátek práce. Chybí zmínky o starších 
kvalifikačních pracích, které s tématem úzce souvisejí (např. diplomová práce R. 
Kaduchové, která taktéž seznamuje mj. i s historií a stavbou příčné flétny).
- V oddíle 2.2.3.1 Flétnové ansámbly nejsou uvedena některá důležitá komorní 
uskupení s příčnou flétnou, zvláště dechové kvinteto.

Dílčí připomínky k formálním náležitostem:
- U učebnic a škol chybí bibliografické údaje v poznámkách pod čarou.
- Páté kapitole Dotazníkové šetření by prospělo přehlednější členění (u každé otázky 
uvést závěry z šetření doplněné tabulkami či grafy). Chybí též časový údaj o době 
šetření.
- Úvod a Závěr se obvykle nečíslují.
- Velice kladně hodnotím jazykovou stránku celé práce, která je na výborné úrovni.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Z předložené bakalářské práce je zřejmé autorčino velké osobní zaujetí pro 

výuku hry na příčnou flétnu. Tím, že podrobně analyzovala dvě v současné době 
nejmodernější metodické materiály na českém trhu (Malotínovu metodiku a flétnovou 
školu), přispěla k hlubšímu pohledu na flétnovou výuku v rámci ZUŠ. Velmi podnětné 
je srovnání metodiky Malotínovy a Bílové-Tůmové. Práce však vykazuje i řadu výše 
uvedených nedostatků. 

Otázky pro diskuzi
- Proč jste do porovnání metodik F. Malotína a M. Bílkové-Tůmové nezařadila i 
metodiku L. Kantora, o níž se zmiňujete na s. 56?
- Je opravdu vhodné zařazovat u začátečníků pro hru z listu poměrně náročné 
sonáty a koncerty, tak jak to uvádíte na s. 36?
- Pokuste se při obhajobě přesněji formulovat cíl své práce.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka:
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