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   Předložená diplomová práce čítá 106 stran (101 stran vlastního textu, 5 stran příloh). 
Volbou tématu pokračuje diplomantka v tendenci katedry Hv zmapovat přínos 
nejvýznamnějších osobností pro rozvoj oboru (viz již řešené práce věnované F. Sedlákovi, J. 
Herdenovi, E. Jenčkové apod.). Volba osobnosti prof. Ladislava Daniela byla umocněna 
nejenom viditelností tohoto pedagoga v mnoha sférách hudebně pedagogického dění, ale 
z hlediska aktuálnosti též jeho nedávným úmrtím na počátku letošního roku.  
   Práce má logickou a ucelenou výstavbu. Teoretická část přináší mnohé biografické údaje 
(dětství, záliby, hudební aktivity, formování pedagogické činnosti, publikační aktivity L. 
Daniela). Značná pozornost je věnována analýze jeho stěžejního díla Metodika HV, 
s důrazem na některé oblasti, nosné zejména pro učitele 1. stupně ZŠ (práce s nezpěváky, 
složky hudební výchovy). Diplomantka mapuje též další sféry Danielovy činnosti (Daniel 
jako tvůrce didaktických pomůcek pro Hv, autor koncepce škol s RVHV, autor učebnic (zde 
by bylo pro úplnost dobré zmínit i jeho pokus o tzv. překlenovací učebnici Hv pro 6. ročník 
ZŠ, tj. učebnici, která měla odstranit v kratším časovém intervalu stávající nedostatky 
v rozvoji hudebnosti žáků na 2. stupni ZŠ a vytvořit odrazový můstek pro jejich další řízený 
rozvoj hudebních schopností a dovedností)). Diplomantka citlivě pracuje s odbornou 
literaturou, cituje a parafrázuje hlavní Danielovy myšlenky . Pozitivním jevem je, že k nim 
často zaujímá vlastní postoje, ovlivněné již proběhlou jednoroční praxí s výukou Hv na 1. 
stupni ZŠ. 
   Výzkumná část jasně stanoví předmět a cíle výzkumu, podává charakteristiku výzkumného 
souboru a základní výzkumné otázky a hypotézy. Při stanovení výzkumných úkolů, volbě 
metodiky i při interpretaci získaných výsledků prokázala diplomantka znalost metodologie a 
logiky výzkumu v hudební pedagogice. Pro ucelenost výzkumné zprávy doporučuji promyslet 
ještě závěry z výzkumu, které nejsou totožné se závěrem celé práce.  
   Práce je seriózně zpracovaná, stylisticky na úrovni (jen s ohledem na vědecký styl slohu 
bych doporučovala vyhnout se v textu často se objevujícímu slovu „kantor“). Zřídka se 
objevují drobné nepřesnosti technického rázu (pokračování textu na str. 31-32, str. 60) či 
překlepy (str. 22 – u metodiky (letopočet vydání?), str. 22  Sedmikrásek?, str. 67 (základních)) 
nebo nejasné formulace (na str. 30  - během tří set hodin – dotace za rok?, doprovody na 
flétnu? apod.). Doporučuji též zkontrolovat tabulku na str. 71 (položka e není obsažena ve 
strukturovaných otázkách rozhovoru). K práci nemám podstatné připomínky, případné 
nesrovnalosti se vytříbily během častých osobních i elektronických. konzultací. 
 
Náměty k diskusi: 

• Které podněty si autorka z Danielovy metodiky vzala pro vlastní praxi pro nápravu 
nezpěvnosti dětí? 

• Kteří další autoři se problémem nezpěváků zabývají a v kterých dílech? 
• Kdo je spoluautorkou metodik k učebnicím Ladislava Daniela? 
• Jaký má diplomantka názor na Danielem navrhované rozvrstvení učiva z hlasové 

výchovy do jednotlivých postupných ročníků? Lze takto etapizovat kultivaci dětského 
hlasu?  

• Blíže rozeberte názor L. Daniela  na str. 63 o smyslu Hv v systému vyučovacích 
předmětů. 



Práce po stránce obsahové, formální i jazykové i přes výše uvedené drobnosti plně splňuje 
požadavky kladené na úroveň diplomových prací. Klasifikuji ji známkou:  
 
V Brandýse nad Labem, 26.8.2015                                 Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc., 
 
                                                                                katedra Hv Pedagogické fakulty UK Praha  
 


