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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Studentka prostřednictvím bakalářské práce získala a svědomitě reflektovala nové zkušenosti
v mnoha aspektech pedagogické práce. Kladně hodnotím realistické plánování a organizování
výzkumu. Autorka vytvořila tematické hudební chvilky zahrnující kompletní spektrum
hudebních činností. S použitím vlastního diagnostického materiálu hodnotila míru zapojení dětí
do hudebních činností a tak získala hledaná data pro ověření hypotéz. Ojedinělé slabiny
používaného záznamového archu poctivě reflektuje v kapitole Diskuze. Výzkum potvrdil
důležitost hudebně pohybových činností jako motivačního faktoru v rozvoji hudebnosti dětí
s poruchami řeči.
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Připomínky:
Praktická i teoretická část práce se mohla hlouběji vracet k vytyčenému tématu motivace.
Praktická část práce nemá náležitou terminologickou úroveň v návaznosti na část teoretickou.

Otázky pro diskuzi
1. Během výzkumu jste pozorovala obtíže s pohybovou improvizací i postupné osvojování této
dovednosti u dětí. Které aktivity podle Vás nejvíce přispěly jejímu k rozvoji?
2. Během realizace bakalářské práce jste získala cenné zkušenosti s organizací hudebně
pohybových činností v menší skupině dětí. Za jakých předpokladů si dokážete představit
realizaci podobných činností s celou třídou?
3. Pozorování dětí během hudebních činností může být důležitou součástí pedagogické
diagnostiky. Na které odchylky psychomotorického vývoje nás může takové pozorování
upozornit?
Závěrem bych chtěla konstatovat, že předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka:
V Praze dne 20. prosince 2015

Mgr. Milena Kmentová
podpis vecoucího

