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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Cíl práce je stanoven trochu nejasně. „Cílem práce je zaměření na praktické aspekty
klavírní výuky, a to z pohledu žáka (jeho hudebních potřeb, obtíží), tak i z pohledu
učitele.“
Název práce Metodické přístupy k výuce improvizace na základních uměleckých
školách vede čtenáře k předpokladu, že základem práce bude představení metod,
kterými je možné u žáků základních uměleckých škol rozvíjet výuku improvizace.
Tomuto tématu je však věnována pouze sedmistránková závěrečná kapitola.
Problematice improvizace však celá práce věnována je. Diplomantka srovnává
pohled mnoha autorů na danou problematiku, improvizace je v práci nahlížena
z mnoha hledisek. Je zde představena historie improvizace, improvizace jako
pomocník při interpretaci, zvláště v boji proti trémě, jako nástroj k všeobecnému
hudebnímu rozvoji, jako prostředek k vyjádření emocí i jako součást vlastních
hudebních potřeb žáka.
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Přesvědčivě působí záznam vlastních zkušeností autorky, např. příběh žáka z
kapitoly Improvizace jako možnost pro všechny. Některé z informací jsou pro čtenáře
velmi zajímavé, např. poznatky v kapitole Notová dyslexie.
Práce je logicky uspořádána, autorka prokazuje odpovídající přehled po literatuře,
pečlivě pracuje s citacemi. Text je psán kultivovaným jazykem, pouze s občasnými
neobratnostmi, např. „Z průzkumu vyplývá celkově nízká priorita věnovat se ve výuce
improvizaci.“ (Abstrakt). Str. 58… „improvizace v ostatních stupnicích“ – lépe by bylo
napsat v tóninách. Autorka práce o témě, Ena Stevanović, je opakovaně uváděna
chybně Ena Stanovič.
Diplomantka svým textem upozorňuje na nesporný význam improvizace ve
vzdělávání žáků na základních uměleckých školách a snaží se vnést do přístupu k
výuce klavírní hry více svobody a tvořivosti.
Otázky pro diskuzi:
Jakým způsobem jste Vy sama byla ve výuce improvizace vzdělávána a jak se tento
způsob vzdělávání liší od Vašeho přístupu k Vašim žákům?
Myslíte si, že rozvoj tvořivosti je v nástrojovém vyučování vyhrazen především
improvizaci, nebo by měl prostupovat celým spektrem činností v daném oboru?
Práci doporučuji k obhajobě.
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