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Dílčí připomínky a návrhy:
Předkládaná práce zpracovává dosud ne příliš metodicky zmapovanou oblast získávaných klavírních dovedností při výuce klavíru na ZUŠ. Možná by bylo velmi přínosné se alespoň pokusit o návrh jakési metodiky výuky klavírní improvizace u dětí –
třeba na základě získaných informací z předkládaných dotazníků a vlastního pedagogického působení.
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Navrhuji celkové výborné hodnocení. Věra Matulíková velmi podrobně, zasvěceně
přehledně předkládá informace o současném stavu výuky klavírní improvizace na
ZUŠ. Problematiku velmi systematicky popisuje a analyzuje. V předkládaném textu
je také velmi patrná vlastní pedagogická zkušenost s výukou improvizace a
s vlastním improvizačním působením. Práce je tedy velmi inspirativní sumarizací stále diskutovanější a oblíbenější tematiky.
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Otázky pro diskuzi:
1) Kterou z improvizačních dovedností považujete za zásadní v hudebním vývoji malého klavíristy? (- např. harmonizaci melodií, stylizaci doprovodů písní, improvizaci na pevný harmonický základ, samostatnou improvizaci na představu, emoce, barvy, příběh apod.)
2) Kterou z improvizačních dovedností nejčastěji uplatňujete ve vlastní výuce a proč?
Práci doporučuji k obhajobě.
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