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Dílčí připomínky a návrhy:
Část výzkumná se obvykle píše jako zpráva o realizovaném výzkumu, tedy
v minulém čase.
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Téma práce je třeba považovat za aktuální a praxi prospěšné, zejména díky záměru
diplomantky verifikovat metodiku poslechu Jaroslava Herdena v podmínkách mateřské školy a realizovat poslechový projekt na této metodice založený. Autorka zúročila
svou odbornou erudici i hudebně výchovné zkušenosti s prací s dětmi předškolního
věku a vytvořila logicky strukturovaný a detailně vypracovaný spis, jehož teoretická
část, zabývající se psychologickými a didaktickými atributy aktivního hudebního vnímání dítěte, tvoří vyčerpávající rámec pro provedení experimentálního výzkumu a
dedukci podnětných závěrů pro praxi. Verifikovaný hudebně činnostní projekt „Po
stopách Camille Saint-Saënse“ přináší mnohé podněty pro práci s poslechovou
skladbou a pro možnosti integrace poslechu s dalšími dětskými aktivitami.
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Práce je psána vědeckým stylem, v textu je dodržována etika práce s literaturou,
(snad jenom drobné doporučení – na několika místech není zcela zřejmé, zda jde o
autentickou citaci nebo parafrázi myšlenek citovaných autorů – např. str. 14 – Vágnerová (2000), str. 15 – Šulová (2004), str. 17 – Lejska 2003)…apod.). Též po formální a jazykové stránce je práce na výborné úrovni. Lze tedy konstatovat, že předložená diplomová práce (102 stran vlastního textu a 14 stran příloh) patří svým rozsahem, hloubkou a přesností zpracování mezi nadstandardní. Jako oponent mám jen
několik drobných připomínek:
Otázky pro diskuzi:
1. Za problematický považuji používaný termín „sluchová pozornost“. Pokud by šlo o
bližší specifikaci pozornosti jako takové, hovoří se spíše o záměrné či bezděčné pozornosti, případně pozornosti selektivní či rozptýlené…jde tedy o obecnější charakteristiky tohoto soustředění mysli, zaměřeného na nějaký objekt nebo děj. ´Je-li tímto
dějem vnímání hudby jako takové, je to důvod k zavádění tohoto termínu? Domnívám se, že pozornost jako mentální proces je pouze jedna, ale objektů nebo dějů, na
které se může selektivně zaměřit, je nekonečně mnoho. Uveďte při obhajobě důvody,
které Vás vedou k užívání tohoto termínu.
2. Na str. 18 uvádíte, že „sluchová pozornost má počátek ve vnitřním uchu, v hlemýždi v Cortiho orgánu.“ Nejde zde o záměnu s termínem aktivní hudební vnímání?
V čem spočívá vzájemná vazba těchto dvou psychických procesů?
3. V bibliografii není obsažena publikace AŠENBRENEROVÁ, I. Camille Saint-Saëns
– Karneval zvířat. Ústí n. L.: Albis, 2006. V souvislosti s tématem Vašeho projektu
doporučuji ještě její prostudování. Jak by mohl přiložený materiál na DVD dále obohatit možnosti motivace dětí při poslechu?
Práci doporučuji k obhajobě.
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