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Koncepce prdce a jeji struktura: Diplomov6 pr6ce je rozd6lena na teoretickou a praktickou
d6st. Teoretickri dtist sest6vd ze tii stdZejnich kapitol, praktick6 z kapitoly jedn6. Pr5ce

obsahuje 20 stran piiloh. Jednotliv6 kapitoly jsou ristrojnE propojeny, zkouman6 oblast je
drislednd piedjimdna v irvodu kaLde kapitoly.

Obsahovd strinka: Diplomantka si zvolila t6ma ji blizke. Jedn6 se o tdma privodni, autorskd.

Ve sv6 pr6ci navazuje na pr6ci bakal6iskou, av5ak tentokr6te zpracovixh vybran6 t6ma

z hlediska profese uditele hudebni vychovy. Zcela dtislednd respektuje vybran6 t6ma,

informace pro teoretickou i praktickou d6st vhodnd vybir6, tiidi a pouLiv6. Chv6lim dobrou

frovei pr6ce s rozs6hlym citadnim apar6tem. T6ma odkryiv6 po ose v fvodu zvolenfch cihi:
fagot v historii, popis n6stroje a piekl6dani vybranlich t6mat o nEkterych aspektech hry na

n6stroj, jeZ mohou blft vyuZity ve vyuce HV. Kapitoly, ve kterych sleduje a) zda se t6ma

fagotu a b) vjak6m kontextu objer.uje v obsahu aktu6lnich udebnic hudebni vfchovy,jsou
rovndZ zpracoviny velmi pedlivd s detnlimi odkazy na strany zkoumanych udebnic a jejich
piislu5nych metodick;fch piirudek. Je podle vds prostor vdnovany ndstrojfim v uiebnicfch

dostaiujici? Jednd se o nosnti tdma hudebn{ vychovy? Modelov6 lekce jsou sestaven6 s cilem

dokazat, Ze vybran6 tema lze atraktivnim zprisobem realizovat v praxi Skoly. Obsahuji

vSechny ndleZitosti ve v5ech sloZk6ch, jeL md tento materi6l mit (dasovlf plSn lekci, materi6l,

pomricky, metody pr6ce, dinnosti Lirka, uditele, reflexe lekce, koment6ie kaktivit6m,...).
V;isledky jsou zpracov6ny do piehlednfch tabulek, lekce doplfluji pracovni listy v piiloh6ch
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(ejich piedlohy i piiklady vypracovanlich listti LAky). Byla jste spokojena s realizacl lekci?
Zmdnila byste na nich ndco? Jak jste reagovala na promdnnd ve tiidd (neklid Zdkfi, ilroveit
jejich motivace?). Jakd aktivizainl metody jste pouiila? DalSi piedloZeny, av5ak
neodzkou5en;f materi6l, lze tak6 povaZovat zavyuLitelnli v praxi.

Jazykovf strdnka: Priice je ps5na spisovnou de5tinou, stylisticky vytiibenE, aZ na sporadick6
vjjimky: s. 6 v ilvodu se vracite k uZ ieiendmu; v rivodu nemd byt ieieno, co jste uddlala!,
ale co budete ddlat a jakou cestou pfijdete; - ,,kostrbatd" napsany i:od x zdvdr spopisem
postupuv prdci a shrnujic{mi ildaji je excelentni; nevhodndformulace: s. 6 2. vdto; 3. vdta ...

formulace ,, dfileiitosti naulqt nen{ vdnovdna dostateind pozornost "; s. 7 ... ,, kontrafagot je
nejniZS[m ndstrojem (ndstroj s nejhlubiim tdnovym rozsahem)"; s. 28 ... do prvnl idsti je
fagot zapojen; s. 23 opakovdn{ slova moZnost 3x)

Form:ilni strdnka: Diplomantka umi vybirat podstatn6 informace k t6matu. Pr6ce obsahuje
velmi rozs6hlf seznam literatury, internetovych zdrojri, na kter6 v DP autorka drislednE
poukazuje. Neni tudiZ pochyb, Ze s uvedenou literaturou pracovala. Pr6ci vhodnE doplfiuji
tabulky, dokladovd piilohy. Ty jsou s praci tematicky (i pomoci odkazri) propojeny a
jednotliv6 t6mata tak vhodn6 dokumentuji. I ostatni form6lni n6leZitosti jsou v norm6.

Hodnoceni aktivity studenta pii zpracovfni kvalifikaini prfce: Na rozdil od psani BP,
kterou jsem tez vedla, pracovala na tdto DP diplomantka uZ s vEt5i samostatnosti
(chv6lyhodn6 dokumentace, form6lni strinka pr6ce). Konzultace probihaly pievaZnE

elektronickou cestou, diplomantka zadala intenzivn6 psiit a komunikovat aL v LS, z6vErednou
verzi jsem tudiL v kompletni verzi nemdla moZnost piipominkovat (en dildi d6sti). Piesto se
jedn6 o DP kvalitni.

Hodnoceni
stupnEm

DP doporuduji k obhajobE a navzdory drobndj5im prohieSkrim ji hodnotim
Vybornd
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