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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 1
Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1
Adekvátnost použitých metod 1
Kvalita interpretace výsledků výzkumu 2
Logická stavba a členění práce 1
Formální úprava a náležitosti práce 1
Stylistická a gramatická správnost 1
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy:
Upozorňuji na pár detailů v textu (za tečkou se odsazuje – L. Amstronga (str. 42) a 
další; chybějící čárka – str. 42 Bach, Michna;  v bibliografických citacích není nutné 
uvádět pořadí vydání, pakliže jde o vydání první).

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Předkládaná bakalářská práce patří nejenom svým rozsahem (104 stran textu, 12 
stran příloh), ale i přesností a hloubkou zpracování k nadstandardním pracím. Stu-
dentka zúročila svou učitelskou zkušenost s hudebně výchovným působením na ZŠ
a prokázala velkou míru samostatnosti a odborné erudice nejenom při zpracování te-
oretické části práce (zde mimo jiné přesvědčivě vymezila v praxi dosud vágni pojem 
hudební gramotnost), ale též v části výzkumné, kde provedla sondu do stavu hudeb-
ní gramotnosti žáků 9. tříd u vzorku 100 respondentů. Samostatně vytvořila výzkum-
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né nástroje (sebehodnotící dotazník pro respondenty ze čtyř škol, testy jejich hu-
dební gramotnosti i dotazník pro učitele sledovaných žáků). Tuto metodiku je třeba 
považovat v hudební pedagogice za průkopnickou, podobně jako i samotné téma 
bakalářské práce. Na cca 50 stranách práce podává studentka podrobnou analýzu 
výsledků výzkumu a pomocí grafů přesvědčivě interpretuje zejména data ze sebe-
hodnotících dotazníků žáků. Jedná se o velký záběr dat, proto je pochopitelné, že
zůstala upozaděna např. konkrétnější analýza korelace testů hudební gramotnosti se 
sebehodnotícími dotazníky, případně kvantifikace porovnání výsledků jednotlivých 
škol (ZŠ a ZŠ s RVHV) v jednotlivých oblastech sebehodnotícího dotazníku. Tato 
fakta jsou v textu interpretována spíše z pozice kvalitativního výzkumu.  

Otázky pro diskuzi:
1. Na základě teoretického poznání i výpovědí respondentů zrekapitulujte chápání 
pojmu hudební gramotnost v dimenzích od úzkého k širokému pojetí.
2. Vaše dynamické pojetí hudební gramotnosti jako vyvíjejícího se procesu inklinuje 
k tzv. biodromálnímu přístupu k hudebnímu vývoji člověka. Co v hudební psychologii 
tento pojem znamená?
3. Lze konstatovat, že jmenované schopnosti (Helfert, Sedlák – str. 13) jsou znakem 
pouze hudebnosti aktivní?
4. Na vybraných příkladech respondentů dokumentujte konkrétně korelace mezi vý-
sledky testu a sebehodnotícího dotazníku. 

Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 14.5.2017 Podpis vedoucího


