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Dílčí připomínky a návrhy: 

Styl písma se v práci liší, nepůsobí to sjednoceně. V práci se často objevují stylistické chyby a 

překlepy.  

 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 

Práce se věnuje oblasti hudebních schopností dětí mladšího školního věku, která je zatím 

probádána málo. Pro výzkum byla použita pohádka, kterou autorka sama vymyslela a která má vysokou 

kvalitu. 

 

Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky českých autorů, kteří se zabývali či zabývají 

tématem hudebních schopností. Autorka se dobře zorientovala v odborné literatuře a stručně popsala 

základní teoretická fakta. Kladně tuto část hodnotím zejména proto, že není jednoduché se v současné 

době zorientovat v stále nesjednocené koncepci či pohledu na danou problematiku, přesto se autorce 

podařilo zaznamenat základní výstupy, které jsou pro práci přínosné. V teoretické části jasně, 

srozumitelně a logicky postihla základní poznatky a fakta z oblasti hudební psychologie tak, aby 

korespondovala s praktickou částí. Přínosem by však také jistě bylo využití poznatků jiných než českých 

autorů, kteří se zabývají hudební psychologií.   

 

Kapitola číslo 4 v teoretické části, která pojednává o charakteristice ZUV, RVP ZUV a srovnání 

RVP PV a RVP ZUV, je velmi krátká a není zcela jasné, proč byla do bakalářské práce zařazena. 

 

 Praktická část je vhodně vystavěna, srozumitelně formulována a je jasně popsán obsah, 

motivace, cíle, předmět, hypotézy, průběh i výsledky práce. Výzkumné metody jsou vhodně zvoleny, 

správně a přehledně doplněny konkrétními ukázkami v textu či v příloze. Velmi oceňuji invenci a 

kreativitu autorky, její estetické cítění a morální hodnoty, které se projevují ve vytvořeném příběhu, 
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kresbách a připravených úkolech pro děti. Autorský příběh je nápaditě, originálně a poutavě vystavěn 

s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku a citlivě pracuje s dětským světem fantazie.  

 

Zajímavou částí práce je zjišťování emocionálního zaujetí dítěte. Tato oblast je v hudební 

psychologii dosud velmi málo prozkoumána, avšak tvoří významnou část motivace dětí předškolního 

věku. Autorka našla jednoduchou cestu, jak odkrýt a zaznamenat základní emoce, kterých je ovšem 

velká škála, a to velice přirozenou cestou, kdy spojila příběhovou linii a spád, který predikuje možnost 

emocionálního zaujetí s vhodně zvolenou otázkou ve správnou dobu. Tato část by podle mého názoru 

zasluhovala větší pozornost například v další práci.  

 

Některé výsledky výzkumu zaznamenané v tabulkách nejsou zcela jasné či jsou opomenuty 

popsat (např. Tabulka č. 2). Někde grafy zcela chybí, což je škoda. Například bych velmi uvítala 

srovnávací tabulku či graf, který by názorně ukázal změnu od prvního testování k závěrečnému.  

Nicméně zásadní data jsou uvedena srozumitelně. Kapitola 6.5 je velice vhodně použita a spolu 

s kapitolou 7 dokazuje, že autorka umí na svou práci nahlížet koncepčně a v souvislostech.   

  

Práce působí uceleným dojmem. Zejména praktická část bakalářské práce je velmi hodnotná a 

vhodná k další badatelské práci, a také inspirativní a přínosná pro pedagogickou praxi.  

  

  

 

 

Otázky pro diskuzi: 

1. 

Z jakého důvodu jste do teoretické části zařadila čtvrtou kapitolu „Charakteristika ZUV, RVP ZUV a 

srovnání RVP PV a RVP ZUV“. Zají mně, jakou funkci tato kapitola plní? Proč jste například 

neporovnávala RVP PV a RVP ZV? 

2. 

Proč jste se rozhodla zjišťovat emocionální zaujetí dítěte při hudebních činnostech?  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako oponent známkou: výborně 
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