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K diplomové práci celkově: 

Předložená práce je příspěvkem  k osvětlení  hudebního rozvoje předškolních dětí 

prostřednictvím lidové písně. V teoretické části  autorka charakterizuje lidovou píseň 

z obsahového a formotvorného hlediska. Ve druhé kapitole  obecně a stručně pojednává 

z ontogenetického hlediska o dítěti v předškolním věku. V charakteristice psychiky dítěte 

předškolního věku  prosím, aby u obhajoby pojednala ještě o dvou důležitých znacích: o 

eidetizmu a synkretizmu (k této tématice je zaměřena otázka pro obhajobu). Ve čtvrté 

kapitole s názvem Předpoklady a dispozice pro hudební činnosti jsou uvedeny rovněž 

hudební dovednosti. Rozdíl mezi hudebními předpoklady a hudebními dovednostmi mohla 

diplomantka více specifikovat. Je škoda, že problematika hudebních schopností není přímo 

zaměřena na předškolní věk dětí. Pátá kapitola  ústí do předškolní oblasti a pojednává o 

hudebních činnostech. Autorka správně akcentuje jejich integraci. Uvádí ovšem jen obecně 

známá fakta. Podobné je tomu i v šesté kapitole, která  rozebírá  Rámcové vzdělávací 

programy předškolní výchovy a rovněž popisuje hudební rozvoj.  V metodických listech na 

straně 36 pro předškolní děti je stanoven sporný úkol, aby děti zapisovaly noty do notové 

osnovy (pokládám v tomto smyslu otázku k obhajobě). U obhajoby bude třeba přesněji 

objasnit, jak  diplomantka rozvíjela myšlení prostřednictvím abstraktního porovnávání (s. 39). 

Výhradu mám k písni „Neťukej“, která je pro děti předškolního věku příliš náročná z hlediska 

rozsahu. Píseň „Žádnej neví“ je třeba pro děti transponovat do tóniny nižší (například  do D 

dur). Hypotézy by měly být formulovány tak, aby mohly být ověřeny a měly by být stručné a 

jasné. Studentka ale uvádí příliš dlouhá souvětí a myslím si, že je lze s obtížemi verifikovat. 

Kriticky posuzuji zvláště 3. hypotézu, kterou prosím u obhajoby osvětlit. 

     Sedmá kapitola je věnována výzkumu, který není dostatečně propracovaný. Autorka začíná 

metodickými listy, které mohla využít později, po svém průzkumu, v metodických námětech 

pro praxi. 

 

     Nyní k Metodickým listům. Rozebírají notový záznam skladby, pak následuje písňový 

záznam, následně je uvedeno, co bylo na stanovené činnosti sledováno. Následuje popis 

hudebního rozvoje dětí v různých esteticko-výchovných i mimohudebních vazbách v duchu 

integrativní pedagogiky. Diplomantce šlo především o doprovod písní základními 

harmonickými funkcemi (T,S,D). Zdůvodňuje to záměrem, aby uplatňování vedlejších 

doprovodných akordických funkcí neodvádělo děti od tóniky.  Chci ale poznamenat, že  

harmonické cítění  se utváří až na základě melodického cítění a to hlavně po vstupu do 

základní školy.   

 

     Ostatní náměty jsou užitečné pro hudební a osobnostní rozvoj dětí v předškolním věku. 

Aplikace písní  v uvedených činnostech jsou vhodné kromě písně „Neťukej“ a „Žádnej neví“.  

Příkladná interpretace je  uvedena prostřednictvím písní „Pekla vdolky“ nebo „Stála basa“. Na 

konci práce v její 8. kapitole se nachází verifikace hypotéz, které jsou hned spojeny s náměty 

pro pedagogickou praxi. Práci by prospělo, kdyby byly tyto oblasti oddělené.  



     Závěry pro praxi jsou velmi stručné, podobně jako seznam odborné literatury. Na konci 

práce jsou uloženy fotografie, které osvětlují atmosféru průzkumu. Stylistická a gramatická 

úroveň  předložené diplomové práce jsou na dobré úrovni. 

 

Připomínky: 

V úvodu diplomové práce je popsán kromě obsahu také výzkum, který patří do praktické 

části. Tam naopak tato část chybí, což považuji za nedostatek. Když hodnotím výzkumný 

záměr, tak postrádám přesnější rozbor metodiky výzkumu. Hypotézy by bylo třeba 

formulovat přesněji a hlavně stručněji. Na straně 10 diplomantka neuvedla citaci z díla 

Eriksona. Na straně 14 je napsáno, že k zapamatování melodie  u dětí ve věku 8 -11 měsíců je 

třeba abstrakce. Dodávám, že v této souvislosti jde ale o realizaci psychického znaku 

eidetizmus. Dítě v předškolním věku má  fenomenální paměť, která po jeho vstupu do 

základní školy mizí a více začíná pak využívat analýzu a syntézu. Proto je také metodika hry 

na nástroj odlišná v předškolním a v mladším školním věku. Charakteristika vnímání na 

straně 15 a na straně 16 není přesná, neboť tak jako jiné schopnosti, tak se před vstupem do 

ZŠ  rozvíjí i senzoricko-motorické schopnosti. V šesté kapitole mohla autorka  známá fakta o 

Rámcově vzdělávacím programu více naplnit vlastními přístupy a příklady s uplatňováním 

hudební kreativity. K praktické části se diplomantka dostává až v 7. kapitole.  Schází mi zde, 

jak už bylo uvedeno, jasně formulovaný předmět, cíle, metodika, stručné a ověřitelné 

pracovní hypotézy a přehledně popsaná organizace.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. 

Charakterizujte v rámci psychických znaků dítěte předškolního věku dva z nich: synkretizmus 

a eidetizmus. 

2. 

Přibližte sluch pro barvu tónu a sluch pro výšku tónu a jejich funkční ovlivňování v hudební 

výchově dětí předškolního věku. 

3. 

Pojednejte o rozvojovém procesu vnímání od názorných konkrét k nenázorným konkrétům 

(např. noty) s ohledem na synkretické vnímání a utváření hudební představivosti u dítěte 

v předškolním věku. 

 

S uvedenými připomínkami doporučuji předloženou práci k obhajobě.  

 

 

Hodnotím ji známkou: 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3.5.2016                                        doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 

                                                                                           oponent 


