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ÚVOD 

Zpěv je přirozený hlasový projev, skrze který člověk může být ve spojení se sebou, 

vyjádřit sám sebe, zároveň také obohatit druhé, vytvářet krásno. Sborový zpěv představuje 

jednu z možností, jak se lidé mohou věnovat zpěvu, jak mohou být kreativní, hudebně se 

realizovat. V České republice i ve světě existuje řada pěveckých sborů, což může nasvědčovat 

tomu, že sborový zpěv má v současnosti hodně příznivců a je pro řadu lidí atraktivní.  

Tato disertační práce se zaměřuje především na psychologické aspekty 

neprofesionálního sborového zpěvu. V práci se soustředíme především na vztah mezi sborovým 

zpěvem a osobní pohodou jedince. Zajímá nás, zda a čím může sborový zpěv osobní pohodu 

posilovat či naopak oslabovat. V tuzemsku také není tomuto tématu (vztahu mezi osobní 

pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem) věnována taková pozornost jako v zahraničí, 

a proto nám přijde podstatné prozkoumat vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou i u 

českých sboristů.  

 

TEORETICKÁ ČÁST  

1 Sborový zpěv  

1.1  Pěvecký sbor (vymezení) 

Pojem pěvecký sbor (jako pro nás v disertační práci klíčový fenomén) lze vymezit jako: 

„spojení řady zpěváků do jednoho tělesa, které vytváří společné pěvecké produkce“ (Lejska et 

al., 2012, s. 45). Způsob a charakter pěveckého projevu je důležitější než počet členů sboru, 

sbormistr stojí v čele sboru (Lejska et al., 2012).  

 Lejska et al. (2012) uvádějí, že pěvecké sbory jsou nejčastěji děleny na čtyři části, 

jejichž zpěv má čtyři harmonické party (nejčastěji soprán, alt, tenor, bas). Toto dělení však dle 

autorů v žádném případě nelze brát dogmaticky, protože pěvecký sbor může mít tolik 

harmonických partů, kolik jich je schopen zvládnout.  

 

1.2 Rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem  

Pro lepší specifikaci sborového zpěvu, jehož účinky na psychiku člověka se v disertační 

práci věnujeme, nyní pojednáme o rozdílech mezi sólovým a sborovým zpěvem.  
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  Hlas sborového zpěváka musí být svou barvou, výškou a kvalitou přizpůsobený sborové 

barvě či celkové barvě zvuku sboru, je možné ho dobře sladit s dalšími hlasy, je souznějící, 

neodlišuje se (Lejska et al., 2012). Pro vytvoření optimálního zvuku sboru je nutné, aby sborista 

neustále ladil svůj hlas rozsahem, výškou, hlasitostí i barvou s průměrem skupiny (Ternstrőm, 

1991). Žádný člen pěveckého sboru nesmí zpívat sólově, ale naopak musí zpívat sborově - to 

znamená, že by neměl vynikat a svůj hlas by měl začlenit do celku (Lýsek, 1958). Sboroví 

zpěváci jsou často žádáni, aby vytvářeli tóny s co možná nejmenší změnou frekvence, a to 

vyžaduje použití omezeného vibrata (pozn. periodické chvění hlasu na jednom tónu) (Kirsh et 

al., 2013).   

Na rozdíl od sborového zpěvu je sólový zpěv naopak založen na co největší podpoře 

vzniku, trvání a rozvoje pěvecké individuality (Lejska et al., 2012).  Většina sólových zpěváků 

používá takové vibrato, které napomáhá k tomu, že je jejich hlas vnímán jako oddělený od 

doprovodu (Kirsh et al., 2013).   

 

1.3 Další charakteristiky sborového zpěvu 

Ivan Poledňák (2007), muzikolog specializující se mj. na hudební psychologii, sděluje, 

že jedním z rysů sborové hudby je kolektivnost, kterou chápe jako poslání být nositelem 

společného povědomí, vědomí či až kolektivního nevědomí, a kterou dále považuje za protiklad 

subjektivního názoru, jednotlivého osudu. Dalším rysem sborové hudby je dle autora 

nadindividuálnost. Poledňák se domnívá, že v podání pěveckého sboru jsou myšlenková 

poselství naléhavější, než když by zazněla v jiné podobě. Za další rys sborových vokálních 

projevů autor považuje sakrálnost, kterou si podle něj sborové vokální projevy alespoň v určité 

podobě dochovávají až do současnosti. Zdroj sakrálnosti Poledňák konkrétně spatřuje ve vazbě 

mezi kolektivním zpěvem a bohoslužbou (v různých náboženstvích obec věřících vede dialog 

jak s knězem, tak s božstvem prostřednictvím tance, zpěvu, hlasitých modliteb). Sborové těleso 

poté představuje sbor vyvolených, zasvěcených (což je podporováno i zvnějšku jednotným 

oblečením sboru). Za další rys sborovosti Poledňák považuje dialogičnost, kterou 

charakterizuje jako: „polaritu celého sboru a možné vydělení se menšího tělesa či jednotlivce - 

sólisty, tedy prvek kontrastu, někdy až konfliktu, moment právě tak obsahový jako strukturálně 

formový“ (Poledňák, 2007, s. 1-2).  
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2 Osobní pohoda (well-being) 

2.1 Vymezení osobní pohody 

Vzhledem k tomu, že se v disertační práci zabýváme vztahem mezi neprofesionálním 

sborovým zpěvem a osobní pohodou člověka, budeme se nyní podrobněji věnovat vymezení 

osobní pohody.  

Kebza (2005) uvádí, že prožitek osobní pohody (well-being) je jednou z důležitých 

složek zdraví. Světová zdravotnická organizace v roce 1948 vydala definici zdraví, ve které je 

well-being zakotvený jako důležitá charakteristika zdraví. Rozlišuje se tělesná, duševní a 

sociální dimenze tohoto prožitku (Kebza, 2005). Zdraví již podle této definice není chápáno jen 

jako nepřítomnost poruchy či choroby (Blatný, 2010). V roce 1982 byla výše uvedená definice 

zdraví doplněna charakteristikou zdraví jako schopnosti vést ekonomicky a sociálně 

produktivní život (Kebza, 2005). 

Kebza (2005) považuje za vhodné používat pro well-being český ekvivalent osobní 

pohoda, ve kterém je obsažena tělesná, duševní, sociální a spirituální dimenze. Dle autora se 

však k překladu pojmu well-being do češtiny také někdy používá pojmů „subjektivní komfort“, 

„životní spokojenost“, „pocit nebo prožitek blaha“, „stav, kdy se člověk cítí dobře“. Případně 

se k překladu používá pojmů „radost“ či „štěstí“, které doplňují charakteristiku well-being o 

prožitkovou komponentu.  

Blatný (2010) definuje osobní pohodu jako: „dlouhodobý či přetrvávající emoční stav, 

ve kterém je reflektována celková spokojenost člověka se svým životem“ (Blatný, 2010, s. 198).  

   

2.2  Vybrané koncepty osobní pohody 

V kvantitativní části výzkumu měříme, zda je prokazatelný vztah mezi 

neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Ve výzkumu se zabýváme jak 

hédonickým, tak eudaimonickým pojetím osobní pohody, konkrétně subjektivní osobní 

pohodou v pojetí E. Dienera (hédonické pojetí osobní pohody) a psychologickou osobní 

pohodou C. Ryffové (eudaimonické pojetí osobní pohody). Na tyto koncepty osobní pohody se 

proto nyní zaměříme a vymezíme je.  
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2.2.1 Dienerův přístup k osobní pohodě 

Ed Diener hovoří o tzv. subjektivní osobní pohodě (subjective well-being), jež je v jeho 

pojetí chápána jakožto jedincova kognitivní a afektivní (emoční) hodnocení jeho života. Tato 

hodnocení zahrnují emoční reakce na události a také kognitivní posouzení spokojenosti a 

naplnění.  Subjektivní osobní pohoda je tedy dle Dienera široký koncept, který zahrnuje nízkou 

úroveň negativních nálad, prožívání pozitivních emocí a vysokou životní spokojenost (Diener, 

Lucas, Oishi, 2005).  

 

2.2.2 Psychologická osobní pohoda C. Ryffové  

Carol Ryffová (1989) přichází s multidimenzionálním modelem osobní pohody, jež 

stojí na pozitivním psychologickém fungování jedince a jež se nazývá psychologická osobní 

pohoda. Ryffová a Keyes (1995) uvádějí, že tento model psychologické osobní pohody se 

skládá ze šesti následujících dimenzí: 

- Autonomie (Autonomy): smysl pro sebeurčení.  

- Zvládání prostředí (Enviromental Mastery): schopnost efektivně zvládat svůj život 

a okolní svět.  

- Osobní růst (Personal Growth): pocit neustálého růstu a rozvoje jakožto člověka.  

- Pozitivní vztahy s druhými (Positive Relations With Others): schopnost mít 

kvalitní vztahy s druhými lidmi. 

- Smysl v životě (Purpose in Life): přesvědčení, že život je smysluplný.  

- Sebepřijetí (Self-Acceptance): pozitivní hodnocení sebe a své minulosti.  

 

3 Sborový zpěv a osobní pohoda  

V této kapitole se budeme věnovat vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a 

osobní pohodou. Nejdříve se zaměříme na přínosy sborového zpěvu. Uvedeme proto empirické 

studie, které se zabývají vztahem mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou, také studie 

zabývající se vztahem mezi sborovým zpěvem a zdravím, kvalitou života a studie zaměřující 

se na přínosy sborového zpívání.  

Následně pojednáme o motivaci pro sborové zpívání. Přiblížíme výzkumy, jež se 

zaměřily na toto téma. Zajímá nás totiž, proč lidé začali chodit a chodí zpívat do pěveckého 

sboru. Domníváme se, že zkoumáním motivace pro sborové zpívání můžeme také získat 

odpověď na to, jakým způsobem sborové zpívání přispívá k jejich osobní pohodě.  
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Poté pojednáme o negativech sborového zpěvu, zaměříme se na příslušné studie 

k tomuto tématu. Stinné stránky sborového zpívání se totiž k osobní pohodě také mohou 

vztahovat, a to tím, že mohou oslabovat pozitivní účinky sborového zpěvu.   

Z důvodu zachování stručnosti textu v rámci autoreferátu neuvádíme všechny výzkumy 

přínosů sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání, negativ sborového zpěvu, které jsou 

obsaženy v disertační práci.  

 

3.1 Přínosy sborového zpěvu 

Vârlan (2016) sděluje, že sborová hudba a aktivita sborového zpěvu celkově dodává 

sebevědomí a umožňuje vyjádření jedince. Poskytuje také důvěru ve členy sboru. To dle autora 

vysvětluje zásadu sdílení - že je jednodušší zpívat ve skupině než jako jednotlivec (což zahrnuje 

i plnou zodpovědnost za výkon). I výsledky výzkumů psychologických souvislostí sborového 

zpěvu podporují myšlenku, že sborový zpěv může být přínosný pro osobní pohodu a zdraví 

(např. Balsnes, 2012; Fogg-Rogers et al. 2016; Garrido et al. 2016). Nyní proto uvedeme 

výzkumy zabývající se vztahem mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou, vztahem mezi 

sborovým zpěvem a kvalitou života, vztahem mezi sborovým zpěvem a zdravím a výzkumy 

zabývající se přínosy sborového zpívání. Tyto výzkumy jsme tématicky roztřídili do tří 

kategorií: 1: sborový zpěv u neklinické populace, 2. sborový zpěv u klinické populace, 3. 

sborový zpěv ve vězeňství a u lidí bez domova.   

 

3.1.1 Sborový zpěv u neklinické populace 

Buschová a Gicková (2012) zkoumaly vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou. 

Ve studii se zabývaly jak hédonickým, tak eudaimonickým přístupem k osobní pohodě. 

Výzkumu se zúčastnilo 59 sboristů (44 žen, 15 mužů) ve věku 28 až 80 let (M = 55,2 let) ze 

dvou pěveckých neprofesionálních sborů v Ontariu v Kanadě. Výsledky výzkumu prokázaly, 

že v rámci jedné zkoušky sborového zpěvu došlo k významnému nárůstu  pozitivních afektů 

(partial η2=0,13), vitality (partial η2=0,16) a osobního růstu (partial η2=0, 11). Výsledky 

výzkumu dále prokázaly, že vnímaná sociální opora predikovala změnu (pozitivní) osobní 

pohody, konkrétně (pozitivní) změnu pozitivních afektů. Měřené osobnostní dimenze a počet 

hodin zpívání týdně změnu osobní pohody nepredikovaly.  
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3.1.2 Sborový zpěv u klinické populace 

Garrido et al. (2016) zkoumali vztah mezi sborovým zpíváním a kvalitou a života a 

sebehodnocením u lidí se závažným duševním onemocněním. Studie se zúčastnilo 26 probandů 

(15 žen, 11 mužů; M = 46 let), z nichž 13 mělo závažné duševní onemocnění a 13 bylo bez 

duševní poruchy. Probandi se společně po dobu 12 měsíců pravidelně věnovali sborovému 

zpívání (1h týdně). Na začátku a na konci (po 12 měsících) docházení do pěveckého sboru byla 

u těchto jedinců měřena kvalita života (WHOQOL-BREF) a sebevědomí (Rosenbergova škála 

sebehodnocení). Výsledky výzkumu prokázaly, že u lidí se závažným duševním onemocněním 

došlo v čase (po 12 měsících pravidelného zpívání) k signifikantnímu zlepšení kvality života a 

sebehodnocení. 

 

3.1.3 Sborový zpěv ve vězeňství a u lidí bez domova 

Cohenová (2009) provedla dvě výzkumné studie, ve kterých se zabývala sborovým 

zpěvem ve vězeňství. Konkrétně srovnávala osobní pohodu u vězňů, kteří během výkonu trestu 

zpívali ve sboru, a u vězňů, kteří se během výkonu trestu zpívání nevěnovali. V obou 

výzkumných studiích byla osobní pohoda měřena škálou FWB  (Friedman Well-being Scale), 

jež obsahuje pět subškál (emocionální stabilita, sociabilita, štěstí, veselost, sebedůvěra).  

V první studii 10 vězňů (ve věku 23-60 let; M = 38,3 let) působilo v pěveckém sboru, který se 

pravidelně (týdně) po dobu devíti týdnů scházel na sborových zkouškách (trvajících 90 minut) 

a který vystupoval pouze ve věznici.  Kontrolní skupinu tvořilo 10 vězňů (ve věku 22 až 44 let; 

M = 34,5 let), kteří se nevěnovali zpívání v pěveckém sboru. Výsledky výzkumu neprokázaly 

žádné významné rozdíly v osobní pohodě mezi skupinami (data byla měřena před a po prvním 

vystoupení pěveckého sboru ve věznici). Ve druhé studii byla výzkumná skupina tvořena vězni 

věnujícími se zpívání v pěveckém sboru (jednalo se o 10 probandů z první studie a 13 dalších 

vězňů), ale i sborovými zpěváky z okolí, kteří nebyli uvězněni (probandi neměli společné 

zkoušky, setkali se všichni společně až na veřejném vystoupení).  Jednalo se celkově o 48 

probandů (13 dalších vězňů ve věku 19 až 53 let; M = 37,85 let; 25 dobrovolných pěvců z okolí 

ve věku 23 až 78 let; M = 57,1 let). Pěvci se opět scházeli po dobu devíti týdnů. Kontrolní 

skupina zůstala stejná jako v první studii. Data byla sbírána před a po veřejném vystoupení 

pěveckého sboru mimo věznici (kontrolní skupina se koncertu nezúčastnila, sběr dat u nich 

proběhl ve věznici). Výsledky druhé studie neprokázaly významné rozdíly v celkové osobní 

pohodě u výzkumné a kontrolní skupiny. Výsledy druhé studie nicméně prokázaly signifikantní 

rozdíly mezi výzkumnou a kontrolní skupinou u těchto jednotlivých subškál měřené osobní 

pohody: emocionální stabilita, sociabilita, štěstí, veselost (ve prospěch výzkumné skupiny).   
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3.2 Motivace ke sborovému zpěvu 

Murniecová a Galejová (2012) ve své studii zjišťovaly motivaci sborových zpěváků pro 

účast v pěveckých sborech pro seniory v Lotyšsku. Výzkumu se zúčastnilo 200 sborových 

zpěváků ze 7 pěveckých sborů pro seniory a 36 sbormistrů. Zpěváci písemně odpovídali na 

otázky týkající se motivace pro sborové zpívání. Sbormistři se vyjadřovali k motivaci sboristů 

na základě svých rozhovorů se sboristy a také na základě výsledků jejich práce. Kvalitativní 

analýza dat (vytváření kategorií) zjistila, že důležitými motivy pro účast v pěveckém sboru pro 

seniory je příležitost setkávání se s ostatními zpěváky (příležitost být spolu) a dále to, že se 

sboroví zpěváci mohou kreativně vyjádřit prostřednictvím kontaktu s hudbou a písněmi. Mohou 

také získat nové zkušenosti a být součástí sborového hnutí v Lotyšsku (mohou se účastnit 

lotyšských sborových festivalů). Pro sboristy je dále důležitý repertoár pěveckého sboru a také 

tradice jednotlivých sborů (jednou z nejvíce oceňovaných tradicí bylo např. slavení narozenin 

sborových zpěváků, protože to pro ně potvrzuje jejich důležitost pro pěvecký sbor).  Dále je 

pro ně důležitý sbormistr. Ten by měl být nejen profesionál (který se stále profesně 

zdokonaluje), ale zároveň i emočně bohatý člověk a dobrý psycholog (měl by zajišťovat jejich 

potřeby a také posilovat jejich motivaci ke sborovému zpívání). 

 

3.3 Negativa sborového zpěvu 

Kreutz a Brünger (2012) se ve své studii zabývali možnými negativními aspekty 

neprofesionálního sborového zpívání. Výzkumu se zúčastnilo 3145 neprofesionálních 

sborových zpěváků (z toho 2150 žen) ve věkovém rozpětí 8 až 84 let (M = 43 let). Probandům 

byl administrován dotazník, ve kterém písemně odpovídali na otevřené otázky, jež zjišťovaly 

možné negativní zkušenosti spojené se sborovým zpíváním. Negativní zkušenosti se sborovým 

zpíváním uvedlo 778 jedinců (což je 24,7 % z celkového vzorku). Povahu negativních 

zkušeností upřesnilo 753 jedinců. Náhodně bylo vybráno 100 odpovědí (ze 753), které byly 

následně analyzovány prostřednictvím obsahové analýzy (vytvoření témat a kategorií). 

Výsledky obsahové analýzy poukázaly na dvě oblasti vnímaných negativ: 1. sociální vztahy a 

interakce; 2. hudební a estetické problémy. Pod téma sociální vztahy a interakce byly zařazeny 

následující kategorie: sbormistr, kolegové sboristi, já (self). Pod téma hudební a estetické 

problémy byly zařazeny tyto kategorie: obecné požadavky na výkon, literatura, preference a 

záliby, koncerty, zkoušky. Sbormistr (výskyt: 50 %; např. neschopnost sbormistra přizpůsobit 

svá očekávání hudebním schopnostem sboru), kolegové sboristi (výskyt: 38,1 %; např. 
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nespokojenost s tím, že druzí sboristé zpívají falešně; komunikační problémy; vytváření 

podskupin) a požadavky na výkon (výskyt: 13,6 %; někteří sboristé cítí, že jsou na ně po 

hudební stránce kladeny příliš velké požadavky; někteří sboristé naopak cítí, že jsou hudebně 

nadanější než ostatní zpěváci v jejich pěveckém sboru) byly identifikovány jako hlavní 

kategorie negativních zkušeností spojených se sborovým zpíváním.  

 

4 Další aspekty sborového zpěvu (charakteristiky sborového zpěváka) 

Řada autorů v rámci svých výzkumných studií zabývajících se sborovým zpěvem a 

osobní pohodou uvádí (zejm. při popisu výzkumného vzorku), jak intenzivně se sboroví 

zpěváci sborovému zpěvu věnují. Autoři totiž uvádějí, jak často má pěvecký sbor zkoušku, 

jak dlouho zkouška pěveckého sboru trvá (např. Clements-Cortés, 2013; Cohen, 2009; 

Garrido et al., 2016; Gale et al., 2012; Tavormina, Tavormina, Nemoianni, 2014) či zda 

sboristé zpívají ve více sborech (Gale et al., 2012).   

Někteří autoři ve studiích (především v rámci popisu výzkumného vzorku) uvádějí 

délku působení sboristů v pěveckém sboru (jak dlouho se sboroví zpěváci zpívání věnují) 

(např. Balsnes, 2012;  Einarsdottir, Gudmundsdottir, 2016; Pérez-Aldeguer, Leganés, 2014;  

Southcott, Joseph, 2015).  

Hudební vzdělání sboristů je další charakteristika, kterou někteří autoři uvádějí 

v rámci popisu výzkumného vzorku sborových zpěváků (např. Einarsdottir, Gudmundsdottir, 

2016; Rohwer, 2010).  

 V rámci výzkumu Vondroušová (2013) také zkoumala, zda pěvecké či hudebně 

instrumentální dovednosti rodičů a sourozenců souvisejí se sebehodnocením, prožívaným 

klimatem pěveckého sboru a subjektivním vnímání pěveckého sboru. U sourozenců a otců 

vztah mezi hudebními dovednostmi a výše uvedenými závisle proměnnými nebyl prokázán. 

Bylo však prokázáno, že děti, jejichž matka má nějaké hudební dovednosti, nevnímají tolik sbor 

jako nutnost. Rohwerová (2010) ve studii sborového zpěvu zjistila (v rámci popisu výzkumného 

vzorku), že 14 sborových zpěváků (z 22 sborových zpěváků) má rodiče, kteří se aktivně věnují 

hudbě. 

 Nábor zpěváků do pěveckého sboru (jak se sboroví zpěváci o pěveckém sboru 

dozvěděli) je dalším tématem, kterému se věnovala Rohwerová (2010) ve výzkumu vnímání 

sborového zpěvu (jak sboroví zpěváci vnímají své působení v církevním sboru).  



12 
 

Někteří autoři se zabývali tím, jak sboroví zpěváci vnímají své působení v pěveckém 

sboru v budoucnosti (Major, Dakon, 2016) či zkoumali touhu sborových zpěváků věnovat 

se hudbě v budoucnu (Vondroušová, 2013).  

V literatuře jsme nenašli informace o tom, kdo je typický neprofesionální sborový 

zpěvák. Domníváme se, že na základě výše uvedených charakteristik sborového zpěváka (a 

dále na základě vnímaných pozitiv a negativ sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání) 

je možné prototyp neprofesionálního sborového zpěváka vytvořit. Ve výzkumné části disertační 

práce jsme si proto kladli za cíl (jeden z cílů) zjistit prototyp neprofesionálního sborového 

zpěváka.   

 

5  Sociální faktory sborového zpěvu 

Řada studií dokazuje, že pro sboristy jsou v souvislosti se sborovým zpíváním velmi 

důležité sociální přínosy (např. Clift, Hancox, 2001; Livesey et al., 2012; Southcott, Joseph, 

2015). Je však otázkou, zda sboristi těží přímo ze samotného sborového zpěvu nebo ze 

sociálních faktorů sborového zpěvu (z toho, že se na sboru potkají s dalšími lidmi, tráví s nimi 

čas i mimo sbor apod.). Výzkumy se neshodují v tom, zda přínosy sborového zpěvu pramení 

ze samotného sborového zpívání či ze sociálních faktorů sborového zpěvu (např. Bush, Gick, 

2012; Stewart, Lonsdale, 2016; Valentine, Evans, 2001). 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

6 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumná část disertační práce se skládá ze dvou částí - I. část je kvantitativní povahy 

a II. část je kvalitativní povahy. Výzkum se zaměřuje na psychologické aspekty sborového 

zpívání, zejména na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jedince.  

 

6.1  Cíle I. části výzkumu (kvantitativní povahy) 

Některé studie prokázaly přínosy neprofesionálního sborového zpěvu pro osobní 

pohodu sborových zpěváků (např. Balsnes, 2012). Některé studie však neprokázaly vztah mezi 

osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem (např. Cohen, 2009) a byly zjištěny i 

negativní stránky neprofesionálního sborového zpěvu (Kreutz, Brünger, 2012). Cílem I. části 
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výzkumu disertační práce bylo proto zjistit, zda je prokazatelný vztah mezi osobní pohodou a 

neprofesionálním sborovým zpěvem (pravidelným věnováním se neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu). Tomuto tématu také není u nás věnována tak velká pozornost jako v 

zahraničí, chtěli jsme proto prozkoumat vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a 

osobní pohodou i u sborových zpěváků v tuzemsku.   

Prokazatelnost vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jsme 

chtěli zjistit tím, že skupinu neprofesionálních sborových zpěváků (výzkumná skupina) 

srovnáme s kontrolní skupinou nepěvců  (tj. s lidmi, kteří se nikdy nevěnovali ani nevěnují 

sborovému zpěvu ani jinému druhu zpěvu) v míře osobní pohody a prožité zátěže.  

V našem výzkumu jsme se rozhodli sledovat u srovnávaných skupin i míru prožité 

zátěže (konkrétně za uplynulých 12 měsíců). Když by se totiž výzkumná a kontrolní skupina 

signifikantně lišily v míře prožité zátěže, mohla by být prožitá zátěž faktor, který vstupuje do 

vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou, a který by bylo nutné 

kontrolovat.  

Pro zjištění vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jsme 

dále chtěli zopakovat měření po roce a srovnat ho s prvním kolem měření. Zajímalo nás, zda se 

po roce pravidelného sborového zpívání budou sboroví zpěváci lišit v míře osobní pohody a 

míře prožité zátěže. Míru prožité zátěže jsme také sledovali z důvodů uvedených 

v předcházejícím odstavci.  

Aby byla výzkumná a kontrolní skupina porovnatelná (z hlediska sociálních faktorů 

volnočasové aktivity), rozhodli jsme se u nepěvců (kontrolní skupiny) sledovat, zda se 

pravidelně věnují nějaké skupinové volnočasové aktivitě za společným cílem. Pokud by se 

nepěvci se skupinovou volnočasovou aktivitou a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity 

signifikantně lišili v míře osobní pohody, mohl by být sociální aspekt volnočasové aktivity 

proměnná, která má vztah k osobní pohodě. Z tohoto důvodu by pak bylo nutné srovnávat 

neprofesionální zpěváky pouze s nepěvci, kteří se pravidelně věnují skupinové volnočasové 

aktivitě. 

Výzkumné otázky I. části výzkumu jsou tedy následující: 

- Liší se sboroví zpěváci a nepěvci v míře osobní pohody, prožité zátěže? 

- Došlo u sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry osobní pohody, prožité zátěže? 
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- Liší se nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

aktivity v míře osobní pohody, prožité zátěže? 

V rámci I. části studie jsme konkrétně zjišťovali subjektivní osobní pohodu (její 

kognitivní komponentu - spokojenost se životem) a dále psychologickou osobní pohodu a její 

jednotlivé dimenze (autonomii, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, 

smysl v životě, sebepřijetí).  

 

6.1.1 Výzkumné hypotézy pro I. část studie 

V rámci srovnávání výzkumné skupiny sborových zpěváků s kontrolní skupinou 

nepěvců v míře osobní pohody a prožité zátěže (za posledních 12 měsíců) bylo stanoveno 9 

konkrétních hypotéz (např. H1:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře životní 

spokojenosti/osobní pohody.).  

Balsnesová (2012) v případové studii prokázala, že sborová zpěvačka vnímá 

v souvislosti se sborovým zpěvem řadu přínosů pro osobní pohodu. Přínosy sborového zpěvu 

pro osobní pohodu, zdraví byly prokázány i v dalších studiích (např. Clift, Hancox, 2010; 

Livesey et al., 2012). V některých kvantitativních studiích však vztah mezi osobní pohodou a 

sborovým zpěvem nebyl prokázán (Cohen, 2009) a některé studie odhalily i negativa 

neprofesionálního sborového zpěvu (např. Kreutz, Brünger, 2012; Rohwer, 2010). Hypotézy 

proto byly testovány dvoustranně, jelikož jsme předpokládali, že sborový zpěv může mít 

k osobní pohodě pozitivní i negativní vztah. Vzhledem k tomu, že řada výzkumů (viz. 

teoretická část práce) prokázala souvislost mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou,  

předpokládali jsme, že pravidelné věnování se neprofesionálnímu sborovému zpěvu souvisí 

s osobní pohodou sborových zpěváků. Očekávali jsme proto, že se sboristi a nepěvci budou lišit 

v míře životní spokojenosti (kognitivní složka subjektivní osobní pohody), celkové 

psychologické osobní pohody a jejích dimenzí (v míře autonomie, zvládání prostředí, osobního 

růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě, sebepřijetí).  

V literatuře jsme nenalezli výzkumy, které by se přímo zabývaly srovnáváním míry 

prožité zátěže u sborových zpěváků a nepěvců. Neměli jsme ale důvod očekávat, že by se 

sboroví zpěváci a nepěvci v míře prožité zátěže lišili (za uplynulých 12 měsíců). Pokud by se 

však srovnávané skupiny v míře prožité zátěže lišily, bylo by nutné tuto proměnnou ve 

výzkumu kontrolovat.  
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V rámci opakovaného měření u sborových zpěváků po roce bylo stanoveno 9 

konkrétních hypotéz (např. H11: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání 

v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry celkové psychologické osobní pohody.).  

Na základě výzkumů, které prokázaly pozitiva neprofesionálního zpěvu (např. Clift, 

Hancox, 2010; Pérez-Aldeguer, Leganés, 2014) a negativa sborového zpěvu (např. Kreutz,  

Brünger, 2012;  Livesey et al., 2012; Rohwer, 2010) jsme opět předpokládali existenci vztahu 

mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Konkrétně jsme očekávali, že u 

sborových zpěváků dojde po roce pravidelného zpívání v pěveckém sboru ke změně míry 

životní spokojenosti/osobní pohody, celkové psychologické osobní pohody a i ke změně míry 

autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a 

sebepřijetí. Očekávali jsme tedy, že se budou sboroví zpěváci v 1. a 2. kole měření lišit ve výše 

uvedených proměnných.  

Nenalezli jsme výzkumy, které by u sborových zpěváků přímo zjišťovaly míru prožité 

zátěže a na základě kterých bychom mohli očekávat, zda se sboristi budou v míře prožité zátěže 

lišit (po roce). Pokud by však u sborových zpěváků byly zjištěny signifikantní změny v míře 

prožité zátěže, bylo by důležité míru prožité zátěže kontrolovat, jelikož by mohla vstupovat do 

vztahu mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou.  

Pro srovnávání nepěvců, kteří se pravidelně věnují nějaké skupinové volnočasové 

aktivitě za společným cílem, a nepěvců, kteří se nevěnují žádné skupinové volnočasové 

aktivitě, bylo stanoveno 9 konkrétních hypotéz (např. H26: Nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se liší v míře sebepřijetí.).  

Výsledky výzkumů (např. Stewart, Lonsdale, 2016; Valentine, Evans, 2001) nejsou 

jednoznačné v tom, zda s osobní pohodou člověka více souvisí skupinová či individuální 

volnočasová aktivita. Očekávali jsme proto, že se nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity 

a nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě nebudou lišit v míře životní 

spokojenosti/osobní pohody, v míře psychologické osobní pohody a jejích dimenzí (autonomie, 

zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě, sebepřijetí).  

Nenalezli jsme v literatuře výzkumy zabývající se srovnáváním míry zátěže u nepěvců, 

jež se pravidelně věnují volnočasové aktivitě za společným cílem, a u nepěvců bez skupinové 

volnočasové aktivity. Nicméně jsme neměli důvod očekávat, že by se nepěvci věnující se 

skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity v míře zátěže 

lišili.  
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6.2  Cíle II. části výzkumu (kvalitativní povahy) 

Cílem II. části výzkumu bylo prozkoumat podrobnější souvislosti sborového zpěvu a 

osobní pohody u českých neprofesionálních sborových zpěváků, zaměřit se zejména na 

vnímané přínosy a na vnímaná negativa sborového zpívání a také prozkoumat motivaci sboristů 

pro sborové zpívání. Na základě některých zahraničních výzkumů, jež jsou uvedeny 

v teoretické části disertační práce (např. Clift, Hancox, 2001, 2010; Livesey et al. 2012) jsme 

předpokládali, že zjišťováním vnímaných přínosů sborového zpívání získáme podrobnější 

vysvětlení toho, jakým způsobem sborové zpívání může přispívat k osobní pohodě sboristů. 

Inspirováni některými výzkumy uvedenými v teoretické části práce (např. Fung, 2017; 

Murniece, Galeja, 2012; Rohwer, 2010) jsme také předpokládali, že hlubší pohled na motivaci 

sborových zpěváků nám může poskytnout odpověď na to, proč je pro sboristy sborové zpívání 

důležité, co jim dává - tj. čím přesně může přispívat k jejich osobní pohodě.  

Považovali jsme za velmi důležité zkoumat i vnímaná negativa sborového zpívání, a tak 

zjistit, čím může sborové zpívání negativně působit na osobní pohodu sboristů. V některých 

výzkumech bylo totiž poukázáno i na stinné stránky sborového zpěvu, které mohou přínosy 

sborového zpěvu oslabovat (např. Kreutz a Brünger 2012; Livesey et al. 2012; Rohwer, 2010). 

Ve srovnání s výzkumem pozitivních účinků sborového zpěvu se jeho negativním stránkám i 

zahraniční výzkumy věnují jen okrajově. Zjišťováním negativ sborového zpívání jsme proto 

také chtěli získat reálnější pohled na psychologické aspekty sborového zpěvu a předejít tomu, 

aby byl výzkum zaměřen pouze na pozitivní stránky sborového zpěvu, což by mohlo být 

zkreslující, jednostranné.  

V některých výzkumech zkoumajících psychologické souvislosti sborového zpěvu 

(např. Clements-Cortés, 2013; Cohen, 2009; Gale et al., 2012; Garrido et al., 2016; Tavormina, 

Tavormina, Nemoianni, 2014) byly zjišťovány (nejčastěji při popisu výzkumného vzorku) další 

aspekty sborové zpěvu (charakteristiky sborového zpěváka). Z tohoto důvodu bylo dalším 

cílem kvalitativní části výzkumu podrobněji zmapovat tyto aspekty sborového zpívání (např. 

intenzitu věnování se sborovému zpěvu, hudební zaměření primární rodiny sborových zpěváků; 

jakým způsobem se sboroví zpěváci dozvěděli o pěveckém sboru, ve kterém působí).  

Na základě zjištění vnímaných přínosů sborového zpěvu, motivace ke sborovému 

zpívání, negativ sborového zpěvu a dalších aspektů neprofesionálního sborového zpěvu jsme 

poté chtěli vytvořit prototyp neprofesionálního sborového zpěváka, jež by nám typického 

neprofesionálního sborového zpěváka více přiblížil. Nenalezli jsme totiž žádné výzkumy (ani 
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domácí, ani zahraniční), které by se prototypem neprofesionálního sborového zpěváka 

zabývaly.  

Výzkumné cíle II. části výzkumu můžeme tedy shrnout do následujících výzkumných 

linií:  

- Jaké jsou vnímané přínosy neprofesionálního sborového zpěvu? 

- Jaké jsou motivy pro věnování se neprofesionálnímu sborovému zpěvu? 

- Jaká jsou vnímaná negativa neprofesionálního sborového zpěvu? 

- Prozkoumání dalších aspektů neprofesionálního sborového zpěvu (charakteristik 

sborového zpěváka).  

- Jaký je prototyp neprofesionálního sborového zpěváka? 

 

7 Výzkumný vzorek a sběr dat  

Skupina sborových zpěváků  (výzkumná skupina) se skládala ze 148 jedinců (32 mužů, 

116 žen) ve věkovém rozmezí 16 až 76 let. Jednalo se o sboristy z neprofesionálních pěveckých 

sborů v Čechách i na Moravě: např. Ajeto, Pěvecký sbor ACANT, Všelijak, 440 Hz, Canti di 

Praga, Pěvecký sbor Dopravního podniku hlavního města Prahy, VUS, Jílovský komorní sbor, 

Pěvecké sdružení Kopřivnice, Komorní sbor Cantica laetitia Zlín atd.). Sboroví zpěváci (n = 

148) se zúčastnili I. části (kvantitativní povahy) i II. části (kvalitativní povahy) výzkumu. 

 V rámci I. části výzkumu (kvantitativní povahy) byla vytvořena kontrolní skupina, která 

se skládala z nepěvců. Jednalo se o jedince, kteří se nevěnují a nikdy nevěnovali zpívání 

v pěveckém sboru, ani se nevěnovali či nevěnují jinému druhu zpívání. Vzhledem k tomu, aby 

kontrolní skupina nepěvců byla složením co nejvíce podobná výzkumné skupině, byli do 

skupiny nepěvců vybírání jedinci na základě pohlaví a věkové kategorie dle výzkumné skupiny 

sboristů. Skupina sborových zpěváků a skupina nepěvců měly tedy stejný počet mužů a žen 

v každé věkové kategorii. Jednalo se o čtyři věkové kategorie: 16 - 30 let, 31 - 45 let, 46 - 59, 

60 let a více.  

Skupina nepěvců se skládala ze 148 jedinců (32 mužů, 116 žen) ve věkovém rozmezí 

18 až 79 let. U nepěvců jsme sledovali, zda se věnují nějaké skupinové volnočasové aktivitě za 

společným cílem. Skupinové volnočasové aktivitě za společným cílem (např. fotbal, volejbal, 

basketbal atd.) se věnovalo 29 nepěvců, 119 nepěvců se nevěnovalo žádné skupinové 

volnočasové aktivitě.    
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Pro sestavení výzkumné i kontrolní skupiny byl použit příležitostný výběr vzorku 

v kombinaci s lavinovým výběrem vzorku.  Probandům byl e-mailem zaslán odkaz na výzkum 

- na google formulář, který probandi elektronicky vyplnili.  

V rámci I. části výzkumu (kvantitativní povahy) bylo u sborových zpěváků (n = 148) 

po roce zopakováno měření (osobní pohody, prožité zátěže za posledních 12 měsíců). Do 

výzkumu bylo v rámci 2. kola sběru dat zařazeno 72 sborových zpěváků (14 mužů, 58 žen).   

 

8  I. část výzkumu (kvantitativní povaha)  

8.1  Metody 

 K měření osobní pohody byla použita Škála spokojenosti se životem (Satisfaction with 

Life Scale, SWLS; Diener et al., 1985; český překlad Lewis et al., 1999), která měří celkovou 

spokojenost se životem. Jedná se o kognitivní hodnocení spokojenosti se životem (kognitivní 

složku subjektivní osobní pohody).  

 Osobní pohoda byla dále měřena prostřednictvím Škál psychologického well-beingu 

(Scales of Psychological Well-Being, SPWB; Ryff, 1989; Ryff, Keyes, 1995; český překlad 

Smékal, 2007).  SPWB zjišťuje míru psychologické osobní pohody, která se skládá ze 6 

základních dimenzí: autonomie, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, 

smysl v životě, sebepřijetí  

Ke zjištění míry zátěže byla použita Škála sociální readaptace (Social Readaptation 

Rating Scale, SRRS; Holmes, Rahe, 1967). Tato škála obsahuje 43 životních událostí (životních 

událostí, které vyvolávají u jedince stres/zátěž).  

 

8.2 Analýza dat  

Data byla zpracována ve statistickém programu SPSS 18 a 23. Pro testování 1. až 9. 

hypotézy (pro srovnávání výzkumné skupiny sborových zpěváků a kontrolní skupiny nepěvců) 

byl použit  t-test pro dva nezávislé výběry (dvoustranný). Pro testování 10. až 18. hypotézy 

(pro srovnání sborových zpěváků v 1. a 2. kole měření) byl použit párový t-test 

(dvoustranný). Pro testování hypotéz č. 21 a 25 (pro srovnávání podskupin nepěvců) byl použit 

parametrický test, a to  t-test pro dva nezávislé výběry (dvoustranný). Pro testování hypotézy 

č. 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 (pro srovnávání podskupin nepěvců) byl použit neparametrický 
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test, a to Mann-Whitney test (dvoustranný). Pro testování všech hypotéz (tj. hypotéz č. 1 - 

27) byla zvolená požadovaná hladina významnosti  α = 0,05. 

 

8.3 Vybrané výsledky 

Srovnání výzkumné skupiny sborových zpěváků s kontrolní skupinou nepěvců: 

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře životní spokojenosti/osobní pohody.  

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře celkové psychologické osobní pohody. 

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře zvládání prostředí, osobního růstu, 

pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřiejtí (dimenze psychologické 

osobní pohody).  

- Sboroví zpěváci a nepěvci se liší pouze v míře autonomie (dimenze psychologické 

osobní pohody). Nepěvci vykazují signifikantně vyšší míru autonomie. 

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců) 

- míru zátěže tedy nebylo nutné sledovat jako proměnnou, která vstupuje mezi 

sborový zpěv a osobní pohodu.  

Tabulka č. 1: Srovnání výzkumné skupiny sborových zpěváků s kontrolní skupinou nepěvců: 

souhrn výsledků 

Proměnná  t p  d  

SWLS  1,781 0,076   

SPWB celkově  -0,312 0,755   

SPWB autonomie  -2,288 0,023 0,267 

SPWB zvládání prostředí  -1,722 0,086   

SPWB osobní růst 1,695 0,091   

SPWB poz. vztahy s druhými 0,114 0,910   

SPWB smysl v životě 0,349 0,727   

SPWB sebepřijetí 0,412 0,681   

SRRS 1,564 0,119   

  

Opakované měření u sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru: 

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry životní spokojenosti/osobní pohody. 

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry celkové psychologické osobní pohody.  
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- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, 

pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí (dimenze psychologické 

osobní pohody).  

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců) - míru 

zátěže tedy nebylo nutné sledovat jako proměnnou, která vstupuje mezi sborový 

zpěv a osobní pohodu.  

Tabulka č. 2: Opakované měření u sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání 

v neprofesionálním pěveckém sboru: souhrn výsledků  

Proměnná  t p  

SWLS  0,184 0,855 

SPWB celkově  -0,385 0,702 

SPWB autonomie  -0,625 0,534 

SPWB zvládání prostředí  -0,602 0,549 

SPWB osobní růst 0,308 0,759 

SPWB poz. vztahy s druhými 0,857 0,394 

SPWB smysl v životě -0,735 0,465 

SPWB sebepřijetí -0,547 0,586 

SRRS -1,558 0,124 

 

Srovnání nepěvců, kteří se pravidelně věnují skupinové volnočasové aktivitě za společným 

cílem, s nepěvci bez skupinové aktivity:  

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře životní spokojenosti/osobní pohody. 

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře celkové psychologické osobní pohody.  

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, 

pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí (dimenze psychologické 

osobní pohody).  

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  



21 
 

Tabulka č. 3: Srovnání nepěvců, kteří se pravidelně věnují skupinové volnočasové aktivitě za 

společným cílem, s nepěvci bez skupinové aktivity: souhrn výsledků 

Proměnná  t/U p  

SWLS  U = 1542 0,377 

SPWB celkově  U = 1616,50 0,601 

SPWB autonomie  t = 0, 282 0,778 

SPWB zvládání prostředí  U = 1653 0,728 

SPWB osobní růst U = 1492 0,260 

SPWB poz. vztahy s druhými U = 1591 0,517 

SPWB smysl v životě t = -0,992 0,323 

SPWB sebepřijetí U = 1591,50 0,519 

SRRS U = 1617 0,603 

 

 

9 II. část výzkumu (kvalitativní povaha)  

9.1  Metody 

Výzkumné cíle II. části výzkumu byly zjišťovány prostřednictvím 13 otázek 

(uzavřených, otevřených) vlastní konstrukce, na které sboroví zpěváci písemně odpovídali 

(např. „Co Vám zpívání v pěveckém sboru dává, přináší (možné uvést i více přínosů)?“). Tyto 

otázky také byly umístěny na google formuláři, na který probandi dostali odkaz e-mailem. 

Sboroví zpěváci nejdříve vyplnili škály SWLS, SPWB, SRRS (v rámci kvantitativní části 

výzkumu) a poté 13 otázek v rámci kvalitativní části výzkumu (jež se uskutečnil během 1. kola 

sběru dat).    

 

9.2  Analýza dat 

Data byla analyzována metodou prostého výčtu a metodou zachycení vzorců.  

 

9.3  Vybrané výsledky 

9.3.1  Vnímané přínosy neprofesionálního sborového zpěvu (18 kategorií) 

1. Sociální přínosy  n = 111  

(např.  kamarádi/přátelé, sounáležitost, výborná parta, kolektiv, společenství, nové 

kontakty) 
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2. Přínosy pramenící z hudby, hudebních aktivit  n = 76 

(např. harmonie zpěvu, hudební rozvoj, pěvecký růst, hudební realizace, prožitek hudby) 

3. Emocionální přínosy (pozitivní emoce)  n = 66 

(např. radost, štěstí, zábava, energie, legrace) 

 

9.3.2 Motivace k neprofesionálnímu sborové zpívání (16 kategorií) 

1. Pozitivní vztah k hudbě, ke zpěvu  n = 54 

(např. mám rád/a zpívání, hudbu, sborové umění, hudba je má vášeň) 

2. Společenské důvody, společenské motivy  n = 31 

(např. pro nové sociální kontakty, fajn parta, skvělý kolektiv, zpívání v kolektivu; chodily 

moje děti, chtěla jsem se přidat s ostatními rodiči k nim) 

3. Nabídka někoho jiného  n = 26 

(např. pozvání, doporučení kamarádky, žádost dcery) 

 

9.3.3 Vnímaná negativa neprofesionálního sborového zpěvu  (9 kategorií negativ) 

I. Ne - žádná negativa nevnímá; neví  n =  56 

II. Ano  n = 92 

1. Časová náročnost  n = 37 

(např. vyžaduje hodně času, málo času na rodinu, hodně koncertů, dojíždění) 

2. Negativa spojená s lidskými vztahy, s kolektivem, osobnostními vlastnostmi členů 

sboru  n = 20 

(např. nespolehlivost, laxnost, špatná docházka, nedostatečná domácí příprava, nesrdečný 

kolektiv, ne všichni jsou pozitivně naladěni, nepěkné chování mladých členů sboru vůči 

starším, neshody, potřeba pracovat na komunikaci, osobnostní třenice)  

3. Negativní pocity             n = 13 

(např. sebepochybnosti - pocit, že občas něco nedáš nebo neumíš, únava, stres před 

koncertem, stres s učením se těžkých skladeb, stres na koncertě, vyhrocené emoce, 

příliš mnoho zodpovědnosti)  
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9.3.4 Prototyp sborového zpěváka 

 Prototyp sborového zpěváka byl sestaven na základě nejčastěji uváděných odpovědí 

(kategorií) na jednotlivé otázky týkající se sborového zpívání. 

Prototyp sborového zpěváka: 

- Sborové zpívání mu dává sociální přínosy. 

- Do pěveckého sboru, ve kterém nyní působí, začal chodit kvůli pozitivnímu vztahu 

k hudbě, ke zpěvu.  

- Jako negativum sborového zpěvu vnímá časovou náročnost.  

- Sborovému zpěvu se věnuje 1x týdně (v rámci zkoušky pěveckého sboru). 

- Sborovému zpěvu se věnuje 121 až 240 minut týdně (v rámci zkoušky/zkoušek 

pěveckého sboru). 

- Působí pouze v jednom pěveckém sboru.  

- V současném pěveckém sboru působí 13 až 60 měsíců. 

- Před působením v současném pěveckém sboru zpíval v jiném pěveckém 

sboru/jiných pěveckých sborech, a to 13 až 60 měsíců. 

- Má hudební vzdělání - ZUŠ.  

- Některý z členů v jeho primární rodině se věnoval hudbě - hře na hudební nástroj. 

- O pěveckém sboru, ve kterém nyní působí, se dozvěděl od určitého člověka (který 

ho o sboru informoval, sbor mu doporučil).  

- V současném pěveckém sboru by chtěl působit, co nejdéle to půjde. 

- V posledním půlroce byl na 11 až 20 zkouškách sboru (poslední půlrok - myšleno 

v době realizace výzkumu).  

 

10 Diskuse 

Za limity výzkumu disertační práce lze považovat: opakované měření (osobní pohody, 

míry prožité zátěže) u sborových zpěváků s dlouhodobou pěveckou zkušeností (optimální by 

bylo zkoumat sborové zpěváky bez zkušenosti se sborovým zpěvem); neprokázání toho, zda 

má k osobní pohodě vztah samotný sborový zpěv či sociální faktory sborového zpěvu; nebyla 

prokázána kauzální souvislost mezi nižší mírou autonomie a neprofesionálním sborovým 

zpěvem.  
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Za další limit výzkumu považujeme to, že výzkumný vzorek není reprezentativní. Dle 

našeho názoru je však nemožné vytvořit reprezentativní soubor neprofesionálních sborových 

zpěváků, když nevíme, jak vypadá soubor základní (v literatuře jsme nenalezli údaje o existenci 

základního souboru). Výsledky výzkumu (vzhledem k nereprezentativitě výzkumného vzorku) 

nicméně nelze zobecňovat (na všechny neprofesionální sborové zpěváky) a musí být 

interpretovány pouze na našem výzkumném vzorku (tj. sborových zpěvácích z několika 

neprofesionálních sborů v České republice). Ve výzkumu byl k sestavení výzkumné i kontrolní 

skupiny použit příležitostný typ výběru vzorku v kombinaci s lavinovým výběrem vzorku. I 

když tyto typy výběru nezaručují reprezentativitu vzorku, domníváme se, že jsme se díky nim 

dostali k velkému množství probandů, což vnímáme - s ohledem na naše výzkumné cíle - jako 

pozitivní.  

Neprofesionální sboroví zpěváci a nepěvci (výzkumná a kontrolní skupina) se mohou 

lišit v řadě proměnných, jež mohou mít vztah k jejich osobní pohodě (např. osobnostní 

vlastnosti, psychické zdraví apod.) a jež jsme v rámci našeho výzkumu nesledovali  - to 

považujeme za další limit našeho výzkumu. Tak např. sboroví zpěváci by mohli být více 

extravertovaní, což může mít vliv na jejich zapojení se do volnočasových aktivit a úroveň 

osobní pohody. V dalším výzkumu by proto bylo žádoucí sledovat, zda se sboroví zpěváci a 

nepěvci v dalších proměnných (zejména osobnosti, psychickém zdraví) liší.   

Při analýze a interpretaci výsledků obou částí výzkumu nás napadaly další otázky a 

několikrát jsme došli k závěru, že by některá zjištění (např. sociální faktory sborového zpěvu) 

bylo vhodné dovysvětlit či doplnit dalším kvalitativním výzkumem (za použití rozhovoru). 

Předpokládáme, že např. několik případových studií by nám mohlo poskytnout podrobnější 

informace ohledně vztahu neprofesionálního sborového zpěvu a osobní pohody a také ohledně 

dalších aspektů sborového zpěvu (charakteristik sborového zpěváka).  

 

ZÁVĚR 

 V kvantitativní části výzkumu jsme neprokázali vztah mezi neprofesionálním sborovým 

zpěvem a osobní pohodou (vyjma autonomie). V kvalitativní části výzkumu jsme zjistili i 

negativa neprofesionálního sborového zpěvu. Přesto máme důvod předpokládat, že sborové 

zpívání působí spíše pozitivně na osobní pohodu sborových zpěváků. Všichni sboroví zpěváci 

v našem výzkumném vzorku vnímají totiž přínosy sborového zpěvu (negativa sborového zpěvu 

vnímá méně než polovina sborových zpěváků). Řada sborových zpěváků také vypověděla, že 
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chce v pěveckém sboru působit, co nejdéle to půjde. Myslíme si proto, že z neprofesionálního 

sborového zpěvu mnoho sborových zpěváků spíše profituje a je významnou součástí jejich 

života.   

 Disertační práce představuje jednu z prvních sond do vztahu mezi neprofesionálním 

sborovým zpěvem a osobní pohodou v tuzemsku. Kromě prokazatelnosti vztahu mezi 

neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou práce zkoumala širší souvislosti 

neprofesionálního sborového zpěvu a osobní pohody (zejména přínosy sborového zpěvu, 

motivaci pro sborové zpívání, negativa sborového zpěvu). Její význam vnímáme především 

v tom, že se snažila o komplexní pohled na problematiku sborového zpěvu a osobní pohody (tj. 

zaměřila se i na výzkum negativ sborového zpěvu) a také v tom, že zkoumala prototyp 

neprofesionálního sborového zpěváka (který jsme doposud v literatuře nenalezli).   
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