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Předložená diplomová práce hodnotí přínos významného hudebníka a pedagoga Ladislava Daniela. 
Přibližuje jeho dětství a mládí včetně vysokoškolského studia. Na straně 15 by bylo třeba doplnit, že o 
zavedení tzv. Orffovy školy v Československu se zejména zasloužili Vladimír Poš a Božena 
Viskupová. Jejich jména mi v textu chybí.  Ke straně 16 bych chtěl poznamenat, že L. Daniel 
vymýšlel pro české a zahraniční prostředí vhodné písně na volně nastupující stupně tóniny. Ale také 
doporučoval vhodné písně na jednotlivé intervaly.  Kombinace obou přístupů totiž upevňuje hudebně 
intonační představy.  Pěkné je srovnání našeho systému hudebního školství a v Dánsku. K tomu chci 
poznamenat, že v posledních 25 letech se snažíme v rámci EAS, aby výuka HV v evropských zemích 
zabírala dvě hodiny týdně. V Česku se to dlouhodobě nedaří. Podle Charty EAS výuka HV 
v evropských zemích má trvat do 9. ročníku ZŠ a může být dokonce i maturitním předmětem. L. 
Daniel nikdy nevzal na vědomí propadající se úroveň vzdělávání budoucích učitelů na pedagogických 
fakultách. Soudobý stav je přirozeným důsledkem společensko – ekonomického trendu. Tak jsem také 
chápal jeho protesty adresované stále se měnícím ministrům školství v České republice.   Mohla by 

diplomantka  stručně  nastínit hlavní výhrady profesora Daniela proti soudobým negativním 
projevům školské politiky? 
   
        Druhá kapitola představuje obsah vybraných kapitol z Metodiky hudební výchovy. Vysvětluje 
základní hudebně psychologickou terminologii. Zajímalo by mě, jaký má kandidátka názor na 

význam zpěvu dětí podle not a nebo zpěv pouze z paměti a bez notového záznamu?   
Autorka se  příkladně věnuje také názorům L. Daniela na práci s nezpěváky.  
 
        Tereza Knapová ve své diplomové práci hodnotí složky hudební výchovy podle profesora L. 
Daniela. Zabývá se zpěvem s hlasovým výcvikem, hrou na hudební nástroje, improvizací, hudebně 
pohybovou výchovou a poslechem hudby.  Podrobně není možné tyto činnosti v diplomové práci 
postihnout a autorka se o to ani nesnaží. Podařilo se jí jen představit užitečné odborné a metodické 
postřehy ke zmíněným hudebním činnostem. Na straně 43 je chybně uvedena píseň pod písmenem „c“ 
a „e“. V subkapitole 2.4.6 diplomantka tvrdí, že o improvizaci se hlavně zasloužil C. Orff.  Není tomu 
tak přesně, neboť C. Orff převzal  většinu  metodických myšlenek od E. Jaques Dalcrozea. Snahy 
tohoto  hudebníka se celosvětově rozvíjely a zasáhly i C . Orffa.  O zásadním vlivu  E. J. Dalcrozea na 
rozvoj hudební pedagogiky však diplomantka vůbec nepíše. Prosím, aby krátce  pojednala o metodě 
E.J.Dalcrozea, kterou  později C. Orff využil.  Jinak s pojednáním o instrumentální i poslechové 
výchově souhlasím. Ve 3. kapitole pozitivně hodnotím postoj diplomantky  k učitelské potřebě hrát na 
klavír. Domnívám se, že mohly být představeny i další možnosti, které poskytuje soudobá 
technologická praxe (např. hrát na elektrofonickém nástroji v C dur a  naprogramovat si jinou tóninu,  
zvolit si různé barvy nástrojů, doprovody, využívat interaktivní tabule aj.), které L. Daniel  v Metodice 
hudební výchovy nezmiňoval.  Jeho metodika je  však v řadě oblastí stále platná. Byla velmi 
prospěšná pro 70. a 80. léta minulého století. Vhodně diplomantka představuje Danielovy metodické 
práce a pomůcky, které je možné využívat i dnes (intonační tabulka, melodické nebo rytmické kostky, 
domino, písňové tabule).  
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Historie a současnost základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy je přiblížena přehledně. 
Precizní se mi jeví rozbor učiva  a metodik L. Daniela.   
 
        Kvalitativní výzkum ve spojitosti s úsilím L. Daniela řeší velmi aktuální situaci v Českém 
hudebně vzdělávacím systému. Diplomantka v něm oslovila formou rozhovoru celkem 15 učitelů 
z MŠ, ZŠ, ZUŠ a PedF UK. Otázky se týkaly všeobecného stavu hudebního vzdělávání v ČR a také 
osobnosti L. Daniela.  Byly voleny vhodně, avšak postrádám otázku, ve které by se učitelé zamysleli 
nad soudobými příčinami neutěšeného stavu hudební výchovy.  K této oblasti bych pak předpokládal i 
patřičně formulovanou pracovní hypotézu. V textu na straně 71 nerozumím grafu o dosaženém 
vzdělání. 93,3%  je umístěno pod bod „d“, které hodnotí kvalitu vzdělávání jako „jiné“ (podle přílohy 
na straně 102). Stálé listování v práci a hledání hodnotících kriterií není příjemné. Na otázku č. 5 
nemusela diplomantka vypisovat odpovědi respondentů doslovně, ale měla je popsat a zkrátit a uvést 
tak všechny odpovědi, ne jen některé. To platí i o dalších otázkách. V textu by měly být otázky 
označeny číselně a odpověď v číselném označení v příloze. Odpovědi, které diplomantka uvádí,  
postihují názorové klima, které panuje v praxi v učitelské veřejnosti. V tomto smyslu mě nepřekvapují 
verifikace pracovních hypotéz.  Oceňuji také zanícení autorky pro hudební výchovu a určitou 
nestrannost v hodnocení práce L. Daniela.  
Prosím, aby se u obhajoby zamyslela nad touto klíčovou otázkou: za posledních 25 let došlo 

k významnému posunu v osobnostních hodnotách dětí a mládeže, změnilo se společenské klima, do 

života dětí zasáhly nové technologie, prosadila se integrativní pedagogická reforma. Jak z tohoto 

pohledu diplomantka chápe snahy prof. Daniela v posledních létech? 

 
         Z práce je zřejmé, že autorka správně zachytila, oč L. Danielovi po celý život primárně šlo. 
Věřím, že rovněž pochopila aktuálnost problému v soudobém procesu neoliberální kapitalizace  
školství a kultury a uvědomila si konkrétní důsledky tohoto téměř krizového stavu. Proto naše 
společnost potřebuje nadšené učitele HV.  
 
        Věřím, že diplomantka svou práci osobně zúročí. Práce je gramaticky bez chyb, stylisticky je 
hodnotná, využívá reprezentativní odbornou literaturu a správně ji cituje. Práci doporučuji k obhajobě. 
Hodnotím ji známkou:  
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