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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 3 

Náročnost tématu na praktické dovednosti  

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 3 

Hloubka a správnost provedené analýzy 2 

Práce s prameny a literaturou 2 

Logická stavba a členění práce 2 

Jazyková úroveň 3 

Terminologická úroveň  

Formální úprava a náležitosti práce 2 

Vlastní přínos studenta 2 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 3 

1 je nejvyšší kvalita, 4 je nejnižší kvalita 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 
Autorce nelze upřít snahu postihnout všechny elementy, které souvisí s poslechovou 
aktivitou artificiální hudby žáků 4. až 9.tříd ZŠ. V teoretické rovině se projevila jistá 
nezkušenost při práci s mnohočetnou literaturou (pasáže občas ztrácí napětí), 
některé věty je třeba stylisticky vytříbit tak, aby informace byly srozumitelné. 
Př. str.16, 20, 21, 34, 64, 68. 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: Autorka se s empatií 
zhostila výkladu výsledků testů a poslechového dotazníku. Rovněž oceňuji celkové 
grafické zpracování s poznámkou, že uváděné poslechové skladby je nutné 
specifikovat. 
Dle mého názoru je poslechový dotazník příliš členitý a analyticky náročný. 
Nezohledňuje ani předcházející teoretickou stať o hudebně tvořivých činnostech a 
jejich funkci při poslechu. 
Autorka by mohla nabídnout odvážnější a samostatnější návrhy, jak zaujmout žáky 
při poslechu artificiální hudby, např. vycházet ze známé skutečnosti, že pro tuto 
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věkovou skupinu je přitažlivý rytmus, hlasitá, dynamická až dramatická hudba a tomu 
přizpůsobit poslechovou nabídku.  
 
Otázky pro diskuzi: Jakým způsobem lze fyzicky zapojit žáky v souvislosti s 
poslechovými aktivitami. Jakými jinými aktivitami lze probudit zájem žáků o poslech 
artificiální hudby. 
 
Závěrem bych chtěla konstatovat: 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
 
Navržená výsledná známka: Dobře 
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