Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Název práce:

Vliv rytmizačních činností na osvojování učiva u žáků 1. stupně
vybrané základní školy
MgA. Zuzana Bubeníčková

Oponentka práce:

Hodnoticí kritéria

A. Obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti
s vedoucím/vedoucí práce.
B. Formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. Přínos práce
Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.
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Oponentní posudek na diplomovou práci

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):
Diplomová práce je po formální i obsahové stránce na výborné úrovni, splňuje stanovené cíle a je v ní
nadstandardně zpracovaná velmi zajímavá oblast vývoje hudební výchovy od její počátků až po současnou hudební výchovu v Rámcově vzdělávacím programu se zaměřením na rytmus, jeho kolektivní
využití, psychologii rytmů a terapeutické pojetí. V praktické části zavedla autorka rytmizační cvičení
ve výuce českého jazyka ve snaze najít nové a zajímavé postupy nejen pro vzdělávání, ale i pro potěšení a pobavení. Autorka aplikuje konkrétní aktivity spojené se říkadly i do jiných vyučovacích přemětů. Kladně hodnotím tvůrčí invenci v metodických listech pro učitele. Práci považuji za velmi přínosnou a inspirativní a navrhuji ji k ocenění ceny děkana fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Datum:

19. 5. 2014

Podpis:
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