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Průběh obhajoby:

1.Diplomová práce Martiny Urbanové na téma Environmentální
výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby Jar.
Uhlíře a Zd. Svěráka domýšlí využití průřezového tématu RVP v
podmínkách školní hudební výchovy. V rámci projektového
vyučování hledá diplomantka výchovný potenciál obecně známých
písní Z. Svěráka a J. Uhlíře a ověřuje způsoby jeho zprostředkování
žákům prvního ročníku. Téma práce je tedy aktuální a praxi
prospěšné.
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 jazykové a stylistické stránky
práce byly akceptovány. Diskuse se rozvinula kolem snahy
diplomantky analyzovat komplex písní obou autorů a začlenit je do
kategorií podle předem vytčených tematických okruhů
environmentální výchovy. Dotazy byly cíleny též na vhodnost volby
písní zařazených do projektu s ohledem na výzkumný vzorek žáků
prvního ročníku.
4.Vyjádření vedoucího a následující diskuze členů komise upozornila
na nepřesnosti v používání některých hudebně didaktických pojmů
(intonační zkratka, intonace jako metoda nácviku písně), stylistické
problémy i na drobné formální nedostatky práce. Předmětem diskuse
byla i otázka recyklování odpadu a hledání možností, jak tento
problém přiblížit přijatelnou formou dítěti mladšího školního věku.
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