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Diplomova prace Marie Zakove s mizvem Vliv medii na hudebnost a poslechove 
zajmy zaIdi zakladnich skol je pozoruhodrui jednak vYberem tematu, ktere posluchacka sarna 
navrhla, ale pfedevsim jeho jednoznaenym vyUstenim do pedagogicke praxe a nastoleni 
mnoha ne pfilis frekventovanych, ale velmi zajimavYch a aktualnich otazek hudebni 
pedagogiky . 

Prace v rozsahu sedmdesati stran je formaIne logicky a pfehledne rozelenena do Sesti 
hlavnich kapitol. V uvodnich castech posluchacka strucne a vYsti:me formulovala teoreticka 
vYchodiska a prokRzala dobrou schopnost orientovat se v odbome literature. Dalsi kapitoly 
jsou venovany tfem zakladnim mediim, tj. rozhlasu, televizi a intemetu, piedevsim jejich 
historii. Velmi zasadni je cast venovana medialni vYchove. Krome obecnych socialne vednich 
oborU, ktere se medii zab-yvaji, jako je sociologie nebo psychologie, uvadi studentka pomeme 
novou vedni discipHnu, ktera se nazYva medialni pedagogika a neni u nas dosud dostatecne 
rozvinutci. Obsahem dalsich kapitol je charakteristika jednotlivYch televiznich a rozhlasovYch 
stanic a jejich zamefeni na cilove skupiny konzumenru. V dalsich castech uvadi studentka 
vYs1edky vYzkumit, ktere se zamefuji napf.na postoj posluchacit k jednotlivY'm ZRnrfun 
v souvislosti s hudebnim vzdelarnm respondenru a pfiruiSeji velmi zajimave poznatky. 

TeziStem prace jsou dve zaverecne kapitoly, ve kterych se autorka pokusila 0 vlastni 
vYzkumny projekt. Provedla kolektivni proverku hudebnosti, ktera byla zamefena na tonaIni, 
harmonicke a rytmicke citeni. Respondenty (celkovY pocet 125) rozdelila na chlapce nebo 
divky, a to ve mestt~ nebo na vesnici. Nasledne porovnavala ziskane udaje 0 hudebnosti 
s hudebnim vzdelarnm dotazovanych. Vysledky jsou velmi pfehledne znazomeny v grafech a 
opatfeny hodnoticimi poznamkami. Pfedmetem zkoumarn byl rovnez poslech vazne hudby, 
navsteva koncertii a divadeL Podrobneji se autorka venovala poslechu rozhlasovYch stanic a 
pokusila se 0 kratkY rozbor obsahu a Urovne radia Evropa 2, ktere je mezi detmi 
nejposlouchanejsi a je zamefene pfedevsim na m6dni hity. V kapitole Realizace hudebni 
vYchovy ve skole prokRzala posluchaeka pies sve dosavadni nevelke pedagogicke zkuSenosti 
pfekvapivY nadhled a vYsti:me hodnoceni neuspokojive situace v hudebnim vyucovarn na 
zakladnich skolach. Zjisrene skutecnosti ze svYch vYzkumit pak aplikovala na poslechove 
cinnosti v hodinach hudebni vYchovy na zakladnich skolach. Velmi ditleZitYm zaverem je 
nutnost vest deti k hodnoceni poslouchane hudby kritickYm zpitsobem. Jako mo:mou cestu 
k aktivnimu vnimarn hudby vytvofila hudebni projekt, ve kterem pouZila jako hudebni 
material skladbu Enia Morricona Gabrielitv hoboj ze slavneho filmu Misie. Toto konkretni 
spojeni s pedagogickou praxi a pfedevsim vlastni poznatky a nazory formulovane v zaveru 
prace jsou velmi pfinosne pfedevsim pro autorcinu budouci pedagogickou cinnost 

Diplomova prace je psana pfehledne, srozumitelne, jazykove spravne aZ na vYjimecne 
drobne chyby v interpunkci (str. 10,23). 
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