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Průběh obhajoby:

1.Diplomová práce Pavlíny Červinkové na téma Výuka HV na
malotřídní ZŠ a MŠ Dvory se zabývá problematikou specifičnosti
výuky hudební výchovy v tomto typu škol. Autorka vychází ze své
vlastní pedagogické praxe, což jí zvláště v praktické části umožnilo
vytvořit podnětný metodický materiál. Práce je společensky
prospěšná z hlediska její praktické využitelnosti.
2.Diplomantka vysvětlila ve svém autoreferátu motivaci k volbě
tématu, stanovené cíle práce a její strukturaci, použité metody a
nastínila výsledky své práce.
3.Připomínky oponenta týkající se bližší specifikace cílů
práce,užšího výběru informací, drobných upřesnění práce, např.
doplnění literatury, v níž se autoři (byť jen okrajově) zabývají
výukou HV na malotřídních školách, konkrétní práce s alternativním
zápisem rytmických hodnot, rozmanitějších aktivit pro poslech části
Rybovy České mše vánoční apod. byly uspokojivě zodpovězeny.
4.Vyjádření vedoucího a následující diskuze členů komise se týkala
osobní zkušenosti diplomantky s projektovou výukou, specifik výuky
Hv na sledované malotřídní škole a některých detailů v notových
zápisech písní a způsobu jejich nácviku.
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