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I. Stručná charakteristika práce

Disertační práce PhDr. Elišky Randákové je empirickou studií, která se zabývá vztahem mezi zpíváním 

ve sboru a osobní pohodou člověka – z tohoto pohledu je název práce poněkud zavádějící, protože

navozuje očekávání, že se práce bude zabývat samotným aktem zpěvu a jeho specifik v rámci 

hudebního tělesa. Práce má bez příloh 160 stran textu a opírá se o cca 90 literárních pramenů, převážně 

zahraničních.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce

Z hlediska nároků kladených na disertační práce je studie PhDr. Randákové hraniční. Dosavadní 

poznatky rozvádí jen nepatrně a k analýze dat využívá velmi jednoduché statistické postupy. Kladně 

spíš hodnotím potenciál shromážděných dat, který lze využít pro další, sofistikovanější analýzy.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů

Teoretická část je přehledně uspořádaná, zaměřuje se na poznatky relevantní k cílům práce, což vždy 

hodnotím kladně. Další předností teoretické části práce je to, že se autorce podařilo shromáždit snad 

všechny studie zabývající se vztahem mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou či kvalitou života. Těch 

prací sice není až tak mnoho, ale je opravdu cenné, že jsou zde všechny přehledně představeny. 

    Způsob, jak jsou práce prezentovány, má však svá negativa. Za prvé, tytéž práce jsou opakovaně 

zmiňovány ve třech různých kapitolách. Hlavní pozornost je jim věnována v kapitole 3, kde jsou 

podrobně převyprávěny. Vcelku nevidím důvod, proč byly zmiňovány i v předchozí kapitole 2.4, kde 

jsou shrnuty obecné poznatky o osobní pohodě a jejích ovlivňujících faktorech. Za druhé, studie jsou 

referovány zbytečně podrobně, včetně takových detailů jako je směrodatná odchylka od průměrného 

věku respondentů. Studie však nebyly referovány s takovou podrobností soustavně, takže u jiné studie 

nebyl například uveden poměr mužů a žen. Co ale považuji za nejvíc problematické, celkové závěry 

byly vždy odbyty jednou větou např. „Výzkum prokázal spojení poslechu sborové hudby s negativní 

afektivitou“. Za třetí – a to považuji za nejzávažnější – autorka se ani v nejmenším nepokusila 

rozebírané studie nějak utřídit, podává jenom jejich prostý přehled. Daly by se utřídit minimálně 

z hlediska věku respondentů, kvalitativního či kvantitativního designu a porovnávacích skupin. Autorka 

rozdělila studie pouze podle toho, zda byly uskutečněny s klinickou či neklinickou populací nebo s vězni 

a bezdomovci.

     Proč považuji věk respondentů za tak důležitý: řada výzkumů byla provedena s lidmi důchodového 

věku či s důchodci a souvislost mezi zpíváním ve sboru a osobní pohodou je tak dána spíše 

zprostředkovaně, tím, že ti lidé mají aktivitu, která je zapojuje do komunity a poskytuje sociální styk.

     Na empirické části oceňuji, že hypotézy a výzkumné cíle jsou zakotveny v poznatcích dosavadních 

studií. Nicméně výzkum v kvantitativní i kvalitativní části více méně jen replikuje dosud provedené 

studie. Navíc kvantitativní a kvalitativní část výzkumu není navzájem propojena, ačkoliv to sama 

autorka na s. 141 avizuje. Proč například neporovnala skupiny sborových zpěváků vytvořené na základě 

jejich motivace ke zpěvu ve sboru v dimenzích psychologické pohody? To bych považoval jak za 



původní přínos, tak za zajímavou informaci. Taktéž mi není srozumitelné, proč autorka sboristy a 

nezpěváky porovnávala v míře prožité zátěže, rozdíly se ani nedaly očekávat. Tato proměnná však 

mohla být zařazena do analýz jako tzv. kontrolní proměnná a mohlo být zjišťováno, zda zpívání ve sboru 

má přínos pro osobní pohodu i při zvýšené míře zátěže. Za naprosto nepřijatelné pak považuji to, že 

autorka – aniž by ve výzkumu použila osobnostní dotazník – na s. 148 popisuje sborové zpěváky (resp. 

typického sborového zpěváka) na základě dimenzí pětifaktorového modelu osobnosti. To jsou čiré

dohady.

     Určitým přínosem práce je zjišťování negativ zpívání ve sboru, ale jak sama autorka uvádí, jde o 

neprofesionály, kteří zpívají z lásky k hudbě, a nelze tudíž očekávat nějaká zásadní negativa. Však také 

autorka zjišťuje jen to, že např. sboristé zrovna musejí zpívat něco, co se jim nelíbí, nebo že chodit na 

zkoušky je časově náročné.

     Co tedy autorka zjistila? Sboroví zpěváci se neliší od běžné populace (nezpěváci) v osobní pohodě a 

zpívají z lásky hudbě a také proto, že jsou rádi v kolektivu. Tedy vcelku nic, co by se dosud na základě 

provedených studií nevědělo.

Drobné připomínky

V teoretické části práce by bylo vhodné upozornit na to, že některé zdroje nejsou odbornou/vědeckou 

literaturou – např. Stašek (1981) „ABC začínajícího sbormistra. Receptář ve čtyřiceti bodech“ (Praha: 

Supraphon). Taktéž by bylo vhodné neužívat sekundární citace knih, které vyšly v českém překladu 

(E. Erikson).

     V empirické části práce mohly být všechny deskriptivní charakteristiky proměnných a údaje o 

normalitě shrnuty do jedné tabulky. U popisu souboru mi chybí informace o tom, kolik lidí bylo 

osloveno, tedy jaké je procento lidí, kteří se výzkumu nakonec zúčastnili.  

IV. Dotazy k obhajobě

Z mého posudku vyplývá, že provedené analýzy považuji za poměrně jednoduché a že potenciál dat 

nebyl podle mě plně využit. PhDr. Randákovou bych chtěl proto požádat, aby v rámci rozpravy nastínila 

další možné analýzy dat.

Druhá otázka se týká tzv. „prototypu“ sborového zpěváka. Autorka považuje vytvoření tohoto 

prototypu za přínos své práce. Prosím, aby vysvětlila, jak tento prototyp může být využit 

v psychologické praxi (poradenské, terapeutické apod.).  

V. Závěr

Přes uvedené nedostatky předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a 

proto ji doporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl/a.
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