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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 2 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
 1) V práci není úplně jasně vymezen rozdíl mezi hudebností a hudební gramotností. 
V podkapitole 2.1 Vymezení pojmu hudební gramotnost se hovoří hlavně o pojmu 
hudebnost jako o východisku pro rozvoj hudební gramotnosti. Jak autorka dospěla k 
definici uvedené na s. 15? K pojmu hudební gramotnost se vrací na s. 26 výrokem 
„Tak bychom tedy mohli popsat rozsah hudebních schopností, dovedností a znalostí, 
jinak také hudební gramotnost žáka 9. třídy základní školy.“ Znamená to, že mezi 
těmito dvěma oblastmi není žádný rozdíl? Na s. 39 pak autorka vymezuje pět oblastí 
hudební gramotnosti; neměly by být tyto oblasti zahrnuty do předchozí definice?  
2) Postrádám sumarizaci výsledků jednotlivých otázek testu zaměřeného na zjišťo-
vání úrovně hudebních znalostí a dovedností dětí.   
3) Drobné chyby v interpunkci (oddělování vložených vět čárkami, psaní čárky před 
spojkou než); používání chybného výrazu standartní (místo standardní); psaní vel-
kých písmen u označení aprobací. 
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 Předložený text především svým rozsahem (97 stran vlastního textu) převyšu-
je požadavky kladené na bakalářskou práci. Autorka zvolila téma, které je pro sou-
časnou hudební pedagogiku vysoce aktuální – úroveň hudební gramotnosti dětí. S 
tímto tématem úzce souvisejí další jevy, jako je prestiž předmětu, připravenost učite-
le apod. Celá práce je velmi důkladně a pečlivě zpracovaná, autorka si klade otázky, 
které více či méně zaměstnávají každého učitele HV, a snaží se nejen o zjištění pří-
čin současných problémů, ale též o kritické zhodnocení a naznačení východisek. Cíle 
práce byly naplněny. Výzkumná část je zpracována velmi solidně (nechybí ani před-
výzkum), hluboká analýza výsledků šetření a podnětné závěry z výzkumu svědčí o 
autorčině odborné způsobilosti jak po stránce vlastní pedagogické praxe, tak z hle-
diska teoretické přípravy. 
 
Otázky pro diskuzi: 
- Uveďte konkrétní literaturu, v níž se operuje s pojmem hudební gramotnost. 
- Výsledky výzkumu ukázaly, že znalosti a dovednosti žáků většinou nejsou v soula-
du s očekávanými výstupy RVP. Důvody, proč tomu tak je, v práci uvádíte. Pokuste 
se stručně navrhnout východiska, jak tento stav změnit. 
 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 17. 5. 2017    PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 


