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V předkládané disertační práci si Mgr. A. Sládková zvolila téma aktuální pro hudební
pedagogiku – zabývá se moderními přístupy k poslechu hudby ve škole, a to prostřednictvím
využití vizualizace hudby a některých dalších metod a technik, využívajících práce
s počítačem a příslušných softwarových aplikací.
Na základě provedené teoretické analýzy vývoje poslechu hudby u nás a v zahraničí a
charakteristiky jeho současné koncepce v rámci předmětu hudební výchova si autorka
stanovila následující dílčí cíle pro svůj výzkum (s. 9):
•

vytvořit didaktický materiál s využitím vizualizačních prvků, který navazuje na
současné progresivní metody a prostředky hudební pedagogiky a psychologie
a přispívá k rozvoji poslechových činností na ZUŠ;

•

vytvořit výzkumný nástroj pro identifikaci poslechových dovedností žáků;

•

experimentálně ověřit účinnost nových postupů technikou práce s kontrolní a
experimentální skupinou žáků;

•

analyzovat získané výsledky a posoudit efektivitu metodických postupů s prvky
vizualizace v rozvoji poslechových dovedností žáků PHV a HN;

•

verifikovat stanovené hypotézy a vyvodit výzkumné závěry.

Disertační práce má rozsah 154 stran vlastního textu, který je doplněn bohatým přehledem
výběrové bibliografie a internetových odkazů, seznamem obrazových příloh a přílohami na
přiloženém DVD, obsahujícím ukázky testových úloh, prezentace ke zjištění znalosti
hudebních ukázek a ukázky pracovních listů k prezentacím, pro různé věkové kategorie žáků.
Práce je strukturována do pěti hlavních kapitol, z nichž poslední, pátá, je částí výzkumnou.
Teoretická, výchozí část práce se věnuje problematice poslechu hudby ve škole a procesu
vnímání hudby. První kapitola je přehledem historického vývoje tzv. řízeného poslechu
hudby, přináší vývoj názorů na poslechovou složku hudební výchovy, sleduje vliv

výchovných koncertů a médií na rozvoj poslechových dovedností dětí a mládeže. Kap. 2 je
věnována otázkám vnímání hudby dětským posluchačem, které objasňuje jednak z hlediska
psychologie hudby, jednak z pohledu hudební estetiky (sémantické sdělení a prostředky
hudby). Třetí kapitola se věnuje didaktické interpretaci poslechových skladeb. Autorka zde
podrobně objasňuje cíle a principy tzv. modelování poslechových situací, do něhož ji
podrobně zasvětil její první školitel, prof. J. Herden. Od J. Herdena převzala A. Sládková i
teorii dynamického modelu struktury poslechové hodiny a jeho fází, s nímž následně pracuje
ve výzkumné části disertace.
K této teoreticko-analytické části disertační práce nemám významnější připomínky. Pouze
podotýkám, že o poslechu a poslechových činnostech je pojednáváno převážně z pohledu
všeobecné hudební výchovy, zatímco autorka práce nazvala 1. kapitolu „Poslechové činnosti
ve výuce PHV a Hudební nauky“. Je správné poukázat na společné znaky poslechových
aktivit a jednotnou problematiku práce se skladbou, avšak jisté odlišení obou vzdělávacích
oblastí by bylo žádoucí a jistě i realizovatelné (o cílech a očekávaných výstupech receptivních
činností na základních uměleckých školách a o jejich srovnání se školou základní by mohla
doktorandka pohovořit a doplnit poznatky v tomto směru u obhajoby).
Zajímavou a didakticky přínosnou částí je kap. 4 nazvaná Vizualizace. Autorka zde objasňuje
význam integrace zrakových a sluchových vjemů a jejich podíl na vzniku emocionálního a
estetického zážitku posluchače z hudebního díla. Všímá si nejrůznějších druhů a forem
vizualizace ve spojení s poslechem, připomíná i nutnost tvořivého přístupu učitele při tvorbě
výukových materiálů uvedeného druhu. Přínosné jsou odkazy na webové stránky s hudební
produkcí pro děti, přehled vhodných filmů o hudebních skladatelích, informace o
animovaných filmech s hudbou nebo přímo na hudební témata, o počítačových hrách
s hudební tematikou. Pozornost je věnována i tvorbě interaktivních a digitálních učebních
materiálů, pro učitele hudby a hudební výchovy je zde opět mnoho užitečných odkazů a
informací o českých i zahraničních zdrojích.
Rozsáhlá kap. 5, nazvaná Výzkum, je zprávou o provedeném výzkumu. Jeho cílem bylo
vytvořit didaktický materiál pro výuku přípravné hudební výchovy a pro 3. a 5. ročník
hudební nauky v ZUŠ, a to s využitím vizualizačních prvků, zpracovaný v souladu
s požadavky moderní pedagogiky a psychologie a přispívající k rozvoji poslechových
dovedností na základní umělecké škole. Zároveň autorka zamýšlí vytvořit výzkumný nástroj
pro identifikaci poslechových dovedností žáků, a dále výzkumně ověřit účinnost nových
postupů, analyzovat výsledky a verifikovat hypotézy.

Výzkum byl realizován na třech základních uměleckých školách v Čáslavi, Chrudimi a
Pardubicích, s počtem 343 respondentů, kteří byli rozdělení do skupiny experimentální
(postup navržený autorkou) a kontrolní (klasická forma výuky). V průběhu jednoho školního
roku byl proveden pretest, výuka v obou vybraných skupinách a závěrečný retest. Jako
metody výzkumu autorka zvolila experiment, pozorování, test chápání výstavbové struktury
hudby, fonotest a kontrolní test poznatků. Všechny použité metody a jejich realizaci pro
potřeby výzkumu hodnotím jako vhodné, přiměřené, objektivní a dostatečně validní.
Zejména test chápání výstavbové struktury hudby, který autorka zpracovala s oporou o
podobný test Holasův, avšak naplnila jej vlastními úkoly a množstvím počítačově upravených
ukázek, vycházejících z pohádek, dětských filmů a oblíbených příběhů, může být považován
za velmi přínosný pro hudebně didaktickou oblast a je dobrým příkladem pro podobné
výzkumy v hudební pedagogice.
Průběh experimentálního vyučování s třemi vybranými skladbami (podkap. 5.4.2) vychází
z Herdenova poslechového modelu vyučovací jednotky, je dobře promyšlený a splňuje cíle,
které si p. Sládková zadala. Jeho didaktická pestrost, funkční propojenost činností a zřetel
k rozvoji hudebních dovedností žáků je evidentní, formální zpracování scénářů výukových
jednotek je přesné, přehledné a odpovídá hudebně didaktickým požadavkům.
Z výsledků výstupních testů (5.4.3) i z verifikace hypotéz (5.5) vyplývá potvrzení správnosti
experimentálních metodických postupů a efektivnosti poslechových činností ve spojení
s vizualizací. Plně se osvědčil rovněž vytvořený test chápání hudebně výstavbové struktury
s užitím vizualizačních poslechových prvků. Lze konstatovat, že disertační práce splnila
očekávané cíle a úkoly, prokázala efektivitu navrhované výukové strategie a kvalitně
koncipovaným i realizovaným experimentálním šetřením dokázala úspěšnost užití digitálních
technologií ve spojení s poslechem hudby v základní umělecké škole. Významnou měrou
přispěla k rozšíření nových technologií a metod do výuky hudby a hudební výchovy a tím
i k inovaci problematiky poslechu hudby v oboru didaktika hudební výchovy. Za velmi
přínosnou považuji též vytvořenou verzi testu chápání výstavbové struktury hudby
s uplatněním vizualizačních prvků, neboť podobné testy u nás zatím chyběly.
Disertační práce po obsahové i formální stránce splňuje podmínky kladené na toto řízení
v příslušném oboru a programu, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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