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Výuka předmětu Estetika zvuku je
koncipována za účelem získání
základních informací o hudbě a
estetice hudby. Zapojení nových
didaktických pomůcek se ukázalo jako
velice efektivní řešení, které pomáhá
obohatit a diverzifikovat výuku.
Vytvoření studijního textu pomůže
studentům v lepší orientaci napříč
celým učivem a nabídne další cesty
k prohlubování znalostí o estetice
hudby.

Ověření části pracovních listů
probíhalo při vyučování a zaznamenalo
kladný postoj většiny studentů.
Nečekaný přínos studijního textu i
pracovních listů se ukázal v období
nucené karantény a uzavření běžného
provozu škol, kdy pohotově velmi
pozitivně doplnil distanční výuku
předmětu.

ABSTRAKT

UKÁZKY PRACOVNÍCH LISTŮ

ENGLISH SUMMARY

This thesis deals with the creation of a study text and worksheets for the subject of Aesthetics of
sound. The text is primarily intended for students of Film and TV production discipline at the
Secondary Technical School of Communication Technology. It contains empirical research
investigating the actual need for text and requirements on its form. The questionnaire method is
used for the research. Addressed respondents are current students and graduates of Film and TV
production discipline. The thesis includes a didactic analysis of the curriculum for the subject in
connection with SEP and FEP. The aim of the thesis is to create a specific study text and follow-
up worksheets.
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Tvorba studijního textu a pracovních listů pro 
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ABSTRAKT

MOTIV A CÍL ZÁVĚR

Práce se zabývá tvorbou studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku. Text je
primárně určen pro studenty Střední průmyslové školy sdělovací a televizní techniky oboru
Filmová a televizní tvorba. Práce obsahuje empirický výzkum, zjišťující aktuální potřebu textu
a požadavky na jeho formu. Pro výzkum je použita dotazníková metoda. Oslovenými
respondenty byli současní studenti oboru Filmová a televizní tvorba a absolventi.

Součástí práce je didaktická analýza učiva pro daný předmět v návaznosti na RVP a ŠVP.

Cílem práce je vytvoření konkrétního studijního textu a na něj navazujících pracovních listů.

Předmět Estetika zvuku vyučuje studenty
během jednoho školního roku základům
několika hudebních nauk. V současné době
nemá k dispozici studijní text, který by
přehlednou a relativně stručnou formou
postřehl celou šíři vyučované látky předmětu
Estetika zvuku. Primárním zdrojem informací
zůstává výklad učitele a odborná literatura.
Získané teoretické znalosti jsou upevňovány
praktickým nácvikem, přičemž studenti čerpají
z vlastních zápisků. Ty však občas mohou
vykazovat chyby a zkreslené či nepochopené
údaje. V souvislosti se širším výskytem
specifických poruch učení dochází velice často
ke špatnému grafickému záznamu při
samotném zápisu, při opisování poznámek
z tabule nebo prezentace a zejména při
vypracovávání praktických úloh.


