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Dílčí připomínky a návrhy:
V diplomové práci postrádám precizněji koncipované cíle – formulace, že cílem je
„vytvoření konkrétních vyučovacích hodin tak, aby výuka probíhala lépe a zajímavěji“, je příliš obecná a pro diplomovou práci nedostačující. Je možné stanovit, zda byl
tento cíl práce naplněn? Mé pochybnosti se týkají i efektivnosti dotazníkového šetření – záměrem bylo analyzovat stav výuky na okolních malotřídních školách. Autorka
však zjišťovala spíše materiální zabezpečení výuky, její organizaci a nástrojové dovednosti učitelů než kvalitu a obsah vyučování. V pojednání o historii malotřídních
škol není důsledně zachován chronologický postup – autorka na s. 14 popisuje stav
před 2. světovou válkou a odstavec poněkud nelogicky končí sdělením, že „Po vzniku samostatného československého státu roku 1918 k žádným výrazným změnám
ve školství nedošlo“. Ve čtvrté kapitole, věnované historii a chodu ZŠ Dvory, se jako
sporná jeví podkapitola 4.4, v níž autorka chtěla představit svoji výuku HV, avšak ve
skutečnosti zde popsala obecně známé didaktické postupy (dechová cvičení, rytmické hry, metodu opěrných písní, nácvik kánonu včetně vysvětlení tohoto známého
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pojmu, hru na ozvěnu atd.). Nadbytečná je také často opakovaná charakteristika hudebně výchovných činností ve třetí kapitole, podkapitola 3.5 je zcela zbytečná.
Další připomínky uvedu jen stručně:
- Ve všech přípravách hodin HV postrádám rozezpívání.
- Směšování dynamiky a tónové výšky ve sluchovém cvičení (s. 76).
- Drobné jazykové nedostatky: environmentální místo enviromentální (s. 89); nerespektování odlišností mezi pomlčkou a spojovníkem; chyby ve shodě podmětu s přísudkem (s. 46: „...zpívali oblíbené prezidentovi písně“; s. 100: „...školy vyjmenovali...“).
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Řešitelka v diplomové práci zpracovává zajímavé téma, jímž je specifičnost
výuky hudební výchovy na malotřídních školách. Cenné je, že autorka mohla vyjít ze
své vlastní pedagogické praxe, což jí zvláště v praktické části umožnilo vytvořit podnětný metodický materiál. Teoretická část přináší důležité informace o historii a
zvláštním charakteru malotřídních škol, které mají na našem území bohatou tradici.
Autorka tuto část zpracovala s využitím mnoha zdrojů, které vzájemně porovnávala a
komentovala. Celá praktická část je v podstatě popisem ZŠ Dvory a souhrnem 7 příprav na hodiny HV. V nich autorka využívá všech hudebních činností a rozmanitých
hudebních her. Poslední část tvoří dotazníkové šetření, které však, podle mého názoru, nepřineslo údaje vztahující se k obsahu a kvalitě hodin HV na malotřídních školách.
Přes výše uvedené nedostatky má diplomová práce své kvality, které spočívají především v přiblížení specifičnosti výuky na malotřídních školách a prezentovaných námětech hodin HV.
Otázky pro diskuzi:
- Uveďte prosím literaturu, v níž se autoři (byť jen okrajově) zabývají výukou HV na
malotřídních školách. Je podle Vás tato literatura dostačující?
- Jak konkrétně v hodinách HV pracujete s alternativním zápisem rytmických hodnot
(o – x atd.)? Nedomníváte se, že by stačilo při rytmizaci říkadel a slov vyjít pouze z
rytmu textu?
- Jaké další (rozmanitější) aktivity byste navrhovala pro poslech části Rybovy České
mše vánoční?
- Kdo je autorem uvedených umělých písní?
Práci doporučuji k obhajobě.
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