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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 2 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 2 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 2 
Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 2 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 
 
 
 
Dílčí připomínky a návrhy: 

Úvodní teoretické pasáže jsou příliš závislé na odborné literatuře, kterou mu-
sela autorka prostudovat vzhledem k dosavadnímu stupni znalosti didaktické literatu-
ry. Ve snaze po komplexním postižení problematiky přináší mnoho obecných charak-
teristik pojmů, které znesnadňují orientaci na těžiště práce. 

- Vysvětlete prosím tvrzení, že bez znalosti formy si nemůžeme hudbu zapama-
tovat, a ztrácíme o ni zájem.  

- Můžeme zobecnit, že hudba nonartificiální využívá pouze jednoduché formy? 
- Zdůvodněte názor ze s. 55, že …učitel by měl vybírat ukázky spíše uklidňující 

vzhledem k citlivosti žáků ve věku dospívání. 
- Vyjádřete se prosím k tvrzení ze s. 21, kde uvádíte, že … sonátová forma mu-

sí nutně projít rozborem, aby bylo docíleno pochopení posluchači. 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
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Předložená práce o celkovém rozsahu 65 stran využívá autorčiny poznatky 
z vlastní pedagogické praxe a je jcenná především z hlediska jejího dalšího učitel-
ského působení. Nabízí zevrubný pohled na problematiku poslechu artificiální hudby  
v kontextu současné školy a postavení předmětu hudební výchova. Zabývá se meto-
dami, které může použít učitel při formování vztahu dětí k poslechu artificiální hudby. 

Práce je psána srozumitelně a až na výjimky jazykově správně (s. 63), obsa-
huje pečlivě zpracované přílohy. Po stránce obsahové i formální splňuje všechny po-
žadavky kladené na úroveň bakalářské práce. 
 

 
Otázky pro diskuzi: 

Popište zvolená kritéria pro výběr zkoumaných skladeb. 
 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
V Praze dne 28. 8. 2017      Podpis vedoucího práce 
         Jana Veverková 


