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Název práce: Hans Krása: Brundibár - inspirační zdroj pro projektovou výuku 
 v rámci hudebně dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: PhDr. Mgr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
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Datum obhajoby : 07.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1.Práce se zabývá novým úhlem pohledu (z hlediska dramatické

výchovy) na dětskou operu Hanse Krásy Brundibár. Je dokladem
toho, že operní žánr v integraci různých druhů umění je ideálním
inspiračním zdrojem pro realizaci školních projektů s převahou
estetických disciplín.
2. Diplomantka přednesla autoreferát, v němž objasnila stavbu práce,
cíle a průběh realizovaného projektu. Použité techniky dramatické
výchovy umožnily dětem vcítění se do životních osudů autora
samého i dětí, jež v Terezíně operu nacvičovaly. Současným dětem
tak byl otevřen prostor pro silné emoční zážitky, jejichž
prostřednictvím byl umožněn i etický vklad.
3. Diplomantka objasnila v reakcích na dotazy oponenta důvody,
které ji vedly k nezařazení vlastní pěvecké aktivity dětí do
projektových činností, a okolnosti možné zpětné vazby na projekt
Brundibár.
4. Závěrečná diskuse probíhala v intencích zhodnocení přínosu
dramatické výchovy a zážitkového učení pro osobnostní rozvoj dítěte
nejenom z hlediska jeho morální a estetické výchovy, ale též poznání
historických skutečností.  
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