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Předložená disertační práce čítá 177 stran textu a 2 DVD s přílohami. Je koncipována jako
výzkumná zpráva s teoretickým východiskem. Teoretická část vymezuje obecně problematiku
poslechových činností, analyzuje historická a koncepční východiska řízeného poslechu hudby
a ústí do didaktického popisu modelové struktury poslechové části vyučovací hodiny. Na
základě tohoto obecnějšího teoretického rámce doktorandka úžeji specifikuje sledovaný
problém.
Podrobně mapuje možnosti vizualizace poslechových činností prostřednictvím moderních
médií, a to jak v informativní rovině (vývoj vizualizace jako takové, aktuální stav ve vztahu
k dětskému posluchači), tak i v rovině aplikační.
Stanoví základní pracovní hypotézy, týkající se efektivity vizualizace poslechových skladeb
za pomoci multimediální a výpočetní techniky a její pomocné funkce v chápání hudební řeči.
Sleduje též její úlohu v podněcování žákovy motivovanosti k práci s poslechovou skladbou.
Výzkumná část práce přináší podrobnou zprávu o provedeném výzkumu. Její stavba
koresponduje s jednotlivými etapami provedeného výzkumu. Zahrnuje informaci o předmětu,
cílech a základních pracovních hypotézách, o volbě výzkumného vzorku, průběhu
jednotlivých etap experimentu. Interpretace výsledků je dokumentována mnohými grafy a
tabulkami. Kvantitativní analýza výsledků ústí do verifikace hypotéz a závěrů z výzkumu.
Práce je doplněna bohatou bibliografií (175 titulů a řada internetových odkazů) a seznamy
obrazových příloh. Dvě přiložená DVD obsahují nahrávky poslechových testů, pracovní listy,
powerpointové prezentace, protokoly získaných výsledků výzkumu apod.
1. Aktuálnost zvoleného tématu
Tematiku předloženého spisu lze považovat s ohledem na změnu v domácím i
společenském prostředí (bouřlivý rozvoj informační technologie a její vliv na rozvoj
smyslového vnímání dětí) za vysoce aktuální a společensky prospěšnou. Autorka si
uvědomuje negativní dopady častého kontaktu dětí s médii všeho druhu na smyslové procesy
a konstatuje, že převládající zrakové nebo zrakově sluchové vjemy ochuzují sluchové vnímání
jako takové. Staví se však k tomuto novému problému čelem a z principu vizualizace
poslechových aktivit těží pozitiva pro motivovaný a uvědomělý poslech. Zároveň, ve vazbě

na primární motivaci dítěte, se tento princip stává prostředkem k ukáznění dětí a k rozvoji
jejich soustředěnosti.
2. Splnění cíle disertace
Je možné konstatovat, že stanovené cíle v části teoretické i výzkumné byly splněny.
Teoretické východisko práce přineslo jak stručnou historickou analýzu problematiky
poslechu, zaměřenou na měnící se koncepce vyučování hudební výchovy i přínosy
nejvýznamnějších osobností v oblasti poslechových aktivit, tak i psychologický a didaktický
vhled na daný problém. Domnívám se, že tyto interdisciplinární vazby jsou správně zvolenou
strategií, promítající se též jako metodologické východisko i do vlastního výzkumu. Dílčích
cílů výzkumu, podrobně specifikovaných v práci, bylo vesměs dosaženo, včetně verifikace
hypotéz.
3. Zvolené metody disertace
Metody disertační práce odpovídají stanoveným cílům. V teoretické části práce je využita
zejména teoretická analýza a syntéza, využita je též historická analýza a modelování.
Z empirických metod použila doktorandka pozorování, během dlouhodobé experimentální
výuky PHV a hudebních nauk na ZUŠ pak techniku práce se dvěma skupinami
(experimentální a kontrolní), testování, ať již v podobě fonotestu či kontrolního testu
poznatků apod. Za přínosný považuji doktorandkou koncipovaný test chápání výstavbové
struktury hudby, v němž využila animované úryvky hudby z pohádek, dětských filmů apod.
Podobně cením i její snahu vytvořit nové metodické materiály pro verifikaci
v experimentálním vyučování (powerpointové prezentace s audio a videoukázkami,
kinoautomat apod.). Domnívám se, že ve třídách s odpovídajícím technickým vybavením
(interaktivní tabule, počítač), by tyto materiály mohly obohatit jak dosavadní diagnostiku
poslechových dovedností a potažmo i hudebních schopností, tak i samotný proces aktivního
osvojování hudebního díla. Pozitivně hodnotím též stávající počítačové dovednosti
doktorandky a přehled o odpovídajícím hardwaru a softwaru.
4. Získané výsledky
Za cenný považuji zejména vytvořený didaktický materiál s využitím vizualizačních prvků
pro výuku přípravné hudební výchovy a pro 3. a 5. ročník hudební nauky v ZUŠ. Tvorba
tohoto materiálu byla zajisté časově velmi náročná (viz např. Prokofjevův Péťa a vlk, kde
autorka hudební stopu (nezapomenutelnou nahrávku s K. Högerem) skloubila s anglickou
animací, dostupnou na You Tube, a vytvořila tak nový hudební film). Zároveň je zřejmé, že
vytvořené testy pro identifikaci poslechových dovedností žáků jsou výsledkem
dlouhodobějšího úsilí doktorandky využít hudebních a počítačových dovedností a znalostí

k tvorbě smysluplného didaktického materiálu. Audiovizuální podoba jednotlivých produktů
je uložena na přiložených DVD a může ke stejným účelům posloužit dalším učitelům. Na
pozitivní vliv vizualizace poukazují i interpretované výsledky provedeného výzkumu a
verifikované hypotézy.
5. Význam pro společenskou praxi a pro další rozvoj vědy
Teoretická část práce přináší rámcový pohled na problematiku poslechu v mladším školním
věku z hlediska pedagogického, psychologického a částečně též sémantického. V této podobě
může posloužit jako studijní materiál pro širokou pedagogickou veřejnost. Cenná je kapitola
4., věnovaná přehledu dosavadních forem vizualizace, využitelných v hudebně výchovné
praxi. Velká pozornost je mimo jiné věnována animaci, přičemž doktorandka podává
zasvěcený výklad existujících softwarů, pracujících s výrazovými prostředky hudby a dalších
možných forem spojení vizuálních a sluchových vjemů. Domnívám se, že tento přehled je
v naší odborné literatuře ojedinělý a je výrazem dlouhodobého zájmu doktorandky o možnosti
vizualizace poslechu a hledání věkově adekvátních přístupů. Z hlediska rozvoje vědního
oboru představuje disertace jednu z prvních sond do možností formování poslechových aktivit
v podmínkách změněného mimoškolního i školního klimatu. Výsledky práce směřují
k poznání, že dnes již nepřehlédnutelný jev dravého pronikání médií všeho druhu do života
dítěte ovlivňuje jeho hudební vědomí a vyžaduje tedy adekvátní odlišnosti od klasického
způsobu výuky.
5. Splnění podmínek kladených na disertační práci
Náměty pro diskusi a doporučení:
Náměty pro diskusi: V obsahově rozsáhlé práci může čtenář nalézt velmi mnoho podnětných
informací. Za nosnou považuji myšlenku interaktivity učitele a žáka, jejíž různé formy jsou
v práci analyzovány a některé z nich verifikovány výzkumem. Toto téma doporučuji pro
diskusi při obhajobě.
Dále by se autorka mohla zabývat problémem úlohy hudební paměti a jejího rozvoje v rámci
poslechových činností.
Doporučení: předložená práce by vyžadovala detailnější jazykovou korekturu. Je na škodu, že
autorka neopravila některé drobné stylistické a gramatické nedostatky: neobratné formulace
(např. str. 35 nahoře: „Individuální vyučování je využíváno..“, str. 16 dole: „Poledňák, Budík
publikují...“, str. 85: „…se zapojují do učení, aktivně se zapojují do výuky“), chybné vazby
(str. 10: „Masarykovy univerzita“), nadbytečné čárky ve větě (str. 9 „psychologie, a přispívá“,
str. 23: „ nástroje, Zabývá…“ dál na str. 75, 89 a 99 atp.), chybějící čárky ve větě (např.: str.

96: „ ..podle toho kde..“), chybějící slova (str. 81: „školního….“), zdvojený odstavec (str. 160
dole).
Závěrem lze konstatovat, že předložená disertační práce přes výše uvedené připomínky
splňuje požadavky kladené na úroveň disertačních prací. Doktorandka prokázala svou
způsobilost k samostatné vědecké a výzkumné práci, a proto práci doporučuji k obhajobě.
V Brandýse nad Labem, dne 13.6.2012
PaedDr. Alena Tichá. Ph.D., katedra Hv PedF UK Praha

