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I. Stručná charakteristika práce 

Předložená disertační práce se zabývá některými otázkami, které vyvstávají na poli vztahů mezi  
volnočasovým zpíváním v pěveckém sboru a pocitem osobní pohody. V teoretické části práci jsou 
představeny elementární poznatky a teorie týkající se sborového zpěvu, dále pak (do jisté míry již 
prozkoumané) aspekty sborového zpívání (hudební, sociální a další přínos pro zpěváky). Jádro 
teoretické části představují autorčiny úvahy, které na základě odborné literatury prezentují různé 
aspekty vztahu mezi sborovým zpíváním a osobní pohodou. V empirické části je představen výzkum 
sledující (zjednodušeně řečeno) prokazatelnost vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpíváním a 
pocitem osobní pohody. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práce je poctivě odvedená a vyznívá z ní osobní zaujetí autorky. Seznamuje čtenáře s významnými 
publikacemi ke studované problematice, pracuje s relevantním vzorkem pramenů domácích i 
zahraničních. Výzkum je proveden očekávatelným způsobem s využitím relevantních metod. Celkově 
jde o práci z formálního hlediska bez zásadnějších nedostatků. Určité otázky mi vyvstávají s ohledem 
na samotnou volbu tématu – do jaké míry lze předem očekávat zjištění, která přinese výzkum, do jaké 
míry se jedná o téma, v němž bychom mohli očekávat nějak zásadně nová zjištění. K tomu podrobněji 
níže. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

V teoretické části najdeme referáty již uskutečněných výzkumů k dané problematice a syntézu řady  
poznatků nabízející ucelený pohled na různé aspekty sborového zpívání, jakož i teorie osobní pohody. 
Zdá se mi, že první oddíl přibližující hudební aspekty celé problematiky by zasloužil malinko širší 
prostor. To ale není výtka. Zajímavé a u nás málo studované pasáže najdeme v oddílu 3.2 a 3.3 (sborový 
zpěv u klinické populace a ve vězeňství). 

1. Struktura argumentace. 

Výklad autorky je srozumitelný a k vytčenému cíli směřuje. Jen je zpočátku malinko nejasné, co je 
vlastně hlavní výzkumnou otázkou. Pole faktorů, které se nějak mohou podílet na ustavování vztahů 
mezi určitou aktivitou (zde sborovým zpíváním) a osobní pohodou, je rozsáhlé. Je samozřejmě možné 
a priori předpokládat, že volnočasová aktivita typu sborového zpěvu nějaký průmět do osobní pohody 
mít bude. Proto bych očekával, že formulace výzkumného problému a otázky bude už v teoretické části 
konkrétnější. V některých pasážích teoretické části není zcela zřejmý vztah k problému vztahu mezi 
osobní pohodou a sborovým zpíváním. Tento problém je však napraven v části empirické. 
Jako důležité spatřuji to, že autorka se zabývá dopodrobna mírou prožité zátěže sborových zpěváků a 
faktory, které ji mohou podmiňovat (od sociálních faktorů skupinových, přes typ osobnosti a projevy 
sbormistra až po náročnost a šíři repertoáru). Důležitou součástí práce jsou i referáty výzkumů 
mapujících souvislosti mezi zpěvem a biologickými, resp. psychofyzickými dopady na jedince. 
Rád bych také upozornil na jednu záležitost, která, domnívám se, by měla být v empirické části práce 
podchycena, a není, ačkoli v části teoretické je jí pozornost věnována (3.2). Řada sborů, jak ostatně 



autorka konstatuje, zajišťuje hudební doprovod liturgie – takové sbory se profilují jako sbory chrámové. 
U mnoha členů (i když nikoli nutně u všech) těchto sborů je vedle hudební či jiné motivace ještě silný 
motivační faktor spirituální. Nejsem si jist, zda právě toto není klíčový faktor ve srovnávání pěvců a 
nepěvců, pokud jde o osobní pohodu. V dotazníku je „spirituální přínos“ jednou z položek, ovšem není 
zřejmé, zda přímo jen ze zpěvu a také zda nutně jen u věřících. 
Na základě osobní a více jak třicetileté hudební zkušenosti se sborovými zpěváky bych polemizoval 
s tvrzením na s. 28, kde autorka předpokládá kvalitativní růst (procítěnost, emotivnost pěveckého 
projevu) v korelaci s náboženským prožitkem zpěváka. Daleko větší roli tu vždy hraje nadání, hudební 
cit a inteligence, jakož i pěvecká technika. 

2. Formální úroveň práce 

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, je přehledná, psaná kultivovaným jazykem, jen 
místy najdeme pár překlepů či jazykových nedotažeností (především v užívání plurálu zájmena již, jež). 
Vizuální stránka empirické části je příkladná (grafy, tabulky, legendy, komentáře), bibliografické údaje 
a práce s literaturou také.  

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autorka využívá řadu sekundárních pramenů, cituje a parafrázuje pečlivě. Jazykově je patrně 
orientována zejména na anglosaský svět. Jistě by bylo přínosné obohatit pohled na téma např. o 
francouzské či německé zdroje, nicméně pro potřeby studovaného tématu je výběr literatury 
dostačující. Metodologie práce je korektní, otázka k ní je specifikována níže, interpretace výsledků je 
v pořádku. 

4. Vlastní přínos 

Celkově jde o text, který jistě přináší do českého prostředí nové poznatky, není mi alespoň známo, že 
by se inkriminovaným vztahem mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou u nás někdo systematicky 
zabýval. Navíc jde o zdařilou syntézu celé řady domácích i zahraničních zdrojů, jichž bylo vhodně 
využito k formulaci teoretických východisek práce. Zajímavé je také to, že autorka zaměřila svůj pohled 
nejen k očekávatelným kladům účasti na sborovém zpívání, ale též k možným stránkám stinným.  

IV. Dotazy k obhajobě 

- Bylo ve výzkumu přihlíženo k tomu, zda jsou ve vzorku přítomni i zpěváci z chrámových sborů? 
Pokud ano, jak se to do výzkumu promítlo? 

- Počet výzkumných hypotéz (27) mi připadá dosti vysoký. Jak by autorka pro takto vysoký počet 
metodologicky argumentovala? 

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, proto ji doporučuji 
k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 
 
 
 
 
 
V Praze 15. 12. 2018       PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 


