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Téma práce, které  Bc. Martina Bohatá sama iniciovala, vychází z praktických zkušeností 

autorky – učitelky v MŠ. V současné době zájem o lidovou píseň upadá, a proto jsem 

zpracování zvoleného tématu podpořila.  

Těžištěm diplomové práce jsou autorkou vypracované metodické listy, které diplomantka 

formou experimentálního vyučování ověřila v praxi na MŠ.  

Teoretickým východiskem k zpracování tématu jsou kapitoly 1-6. Autorka zde prokázala 

schopnost pracovat s literaturou, široké spektrum informací se jí podařilo uspokojivě utřídit a 

systematizovat do logicky vystavěných statí. Právě šíře oblastí nedovolila autorce jít do větší 

hloubky. Odkazy na autory a citace jsou zde důsledně uváděné, pouze v případě 

parafrázovaného názoru Eriksona zdroj chybí.  

Druhá – praktická část práce, v níž autorka provádí ověřování vytvořených metodických listů, 

je ve své podstatě dílčí sondou do současné předškolní hudebně pedagogické praxe. 

Předmět, cíl, předpokládané hypotézy, metodika a průběh experimentálního vyučování, jsou 

čtenáři předkládány v úvodu diplomové práce. Toto umístění se vymyká zaběhlým 

konvencím a je na uvážení, jak tento formální „přestupek“ hodnotit.  V uvedeném případě 

získává čtenář jasný obraz o cíli práce, k němuž se „pročítá“ v průběhu teoretických a 

praktických statí řešících téma této diplomové práce.   

Provázanost teoretické části s konkrétním rozpracováním tématu do praktických ukázek je 

převážně v logické návaznosti. V případě zápisu not se autorka pokusila „nenásilnou“ formou 

děti s notovým zápisem seznámit. V teoretické části na str. 16 správně uvádí, že učit číst noty 

a zapisovat do osnovy je v MŠ předčasné. Následně sama v praktické části tento požadavek 

částečně respektuje, nevyžaduje od dětí pojmenování not, ale pokusila si ověřit, zda jsou děti 

podle šipek schopny v písničce Běžela ovečka umístit „kuličky“ do správných míst v notové 

osnově a tím si ujasnit směr průběhu melodie písničky. V rámci obhajoby by se moha 

diplomantka k této části experimentálního vyučování podrobněji vyjádřit a svůj záměr a 

získané poznatky přiblížit.  V této souvislosti by se měla vyjádřit i k problematice melodické 

paměti a hudební představivosti, která v dnešní době, kdy se v rodinách nezpívá, není 



procvičována.  Jaké důsledky z toho plynou pro změnu přístupu k rozvoji zpěvnosti dětí 

v současné hudebně pedagogické praxi (viz hypotéza 3)?                            

Jak bylo výše uvedeno, jádrem práce bylo ověření metodických listů, jejichž struktura má 

v textu důsledně jednotnou formu (popsáno na str. 32 - 3. odstavec shora). Navržené 

postupy práce s jednotlivými písněmi byly v konkrétní podobě realizovány v rámci třídního 

vzdělávacího plánu s názvem „Čáry máry s notičkou, prožijem rok s písničkou“ ve školním 

roce 2015-2016 na 27. MŠ v Plzni ve věkově heterogenní třídě (3-6) let s počtem 25 dětí. 

Volba písní byla v kompetenci autorky. Mezi jednoduchými pro děti „zpívatelnými“ písněmi 

se objevují i písně náročnější, textově a melodicky nápadité. Autorka by při obhajobě měla 

tento záměr vysvětlit.   

Hodnotíme-li předloženou práci celkově, je třeba vyzvednout velmi dobrou jazykovou a 

stylistickou úroveň textu, což v současných diplomových pracích nebývá vždy obvyklé. 

Oceňuji kreativitu autorky, kterou prokázala při didaktickém zpracování dílčích cílů a při 

metodickém řešení zadávaných úkolů podporujících hudební, ale i nehudební aktivity, jejichž 

smyslem bylo vedle celkového rozvoje podporovat koncentraci a zájem dětí o prováděné 

činnosti (viz metodické listy). To, že byla autorka schopna vše s dětmi vyzkoušet a ověřit si 

splnitelnost či nevhodnost navržených úkolů v praxi na MŠ (viz hodnocení uváděná důsledně 

vždy po práci s vybranou písní) je výsledkem snaživého přístupu autorky k splnění zadané 

problematiky.   

Při zpravování diplomové práce studentka Bohatá pracovala samostatně, aktivně. Přicházela 

s vlastními nápady a iniciativou. Konzultace s vedoucím práce probíhaly v rámci možností, jež 

nabízí dálkové studium.   

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: 

V Brandýse nad Labem 15. 5. 2016                            PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 

     

 

 

      


