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Příloha – dotazník s odpověďmi 

Klavírní soutěže a jejich význam pro rozvoj žáků na ZUŠ 
 

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění dotazníku o ţákovských 

klavírních soutěţích. Dotazník je součástí mé diplomové práce a je adresován kaţdému, 

kdo někdy studoval klavír na základní umělecké škole. 

Moc děkuji za vyplnění. 

Petr Voruda 

 

1. Jste muž nebo žena? (moţnost jedné odpovědi) 

o Muţ 

o Ţena 

 
 

2. Zúčastnili jste se během studia na ZUŠ nějaké klavírní soutěže? (moţnost jedné 

odpovědi)  

o Ano 

o Ne 

 

81,4% 

18,6% 

Jste muž nebo žena? (118 odpovědí)  

Žena

Muž

81,4% 

18,6% 

Zúčastnil/a jste se během studia na ZUŠ nějaké klavírní 
soutěže? (118 odpovědí)  

Ano

Ne
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3. Pokud ne, z jakého důvodu? (tímto pro Vás dotazník téměř končí, můţete další 

otázky přeskočit aţ na poslední otázku a poté dotazník odeslat, více moţných odpovědí) 

□ Nevěděl/a jsem o nich 

□ Můj učitel byl proti tomu 

□ Netroufl/a jsem si 

□ Jiná… 

 
 

 

4. Pokud ano, čí iniciativa to převážně byla? (moţnost jedné odpovědi) 

o Má vlastní 

o Mého učitele 

o Mých rodičů 

o Jiná… 

  

1 

1 

9 

4 

6 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nevěděl/a jsem o nich, asi jsem nebyl na úrovni,
která by tomu odpovídala

Neměl jsem zájem, nezjišťoval jsem si o nich
informace a učitel mě sám od sebe neinformoval

Netroufl/a jsem si

Můj učitel byl proti tomu

Nevěděl/a jsem o nich

Pokud ne, z jakého důvodu? (21 odpovědí)  

7,1% 

83,7% 

4,1% 

4,1% 
1,0% 

Pokud ano, čí iniciativa to převážně byla? (98 odpovědí)  

Má vlastní

Mého učitele

Mých rodičů

Společná

Nevím, ale má vlastní
ne
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5. Jaká byla Vaše motivace se soutěže zúčastnit? (více moţných odpovědí) 

□ Zahrát si, vyzkoušet si skladby v soutěţní atmosféře 

□ Zjistit, jak na tom jsem v porovnání s konkurencí 

□ Vyhrát některou z cen 

□ Jiná… 

 
 

6. Kolikrát jste se během studia na ZUŠ soutěží zúčastnili? (moţnost jedné 

odpovědi) 

o Jednou 

o 2-5krát 

o 6-10krát 

o Více neţ 10krát 

 
  

3 

4 

1 

56 

19 

44 

0 10 20 30 40 50 60

Neměl/a jsem motivaci

Vyhovět učiteli nebo rodičům

Poznat nové lidi ze stejného oboru

Zahrát si, vyzkoušet si skladby v soutěžní…

Vyhrát některou z cen

Zjistit, jak na tom jsem v porovnání s konkurencí

Jaká byla Vaše motivace se soutěže zúčastnit? (96 
odpovědí)   

21,4% 

41,8% 

18,4% 

18,4% 

Kolikrát jste se během studia na ZUŠ soutěží zúčastnili?     
(98 odpovědí)  

Jednou

2-5krát

6-10krát

Více než 10krát
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7. Jak dlouho průměrně trvala Vaše příprava na soutěž? (moţnost jedné odpovědi) 

o Méně neţ 1 měsíc 

o 1-3 měsíce 

o 4-6 měsíců 

o 7-12 měsíců 

o Více neţ rok 

o Jiná… 

 
 

8. Připravovali jste kvůli soutěžím nový repertoár, nebo jste spíše vsadili na 

skladby, které jste již hráli? (moţnost jedné odpovědi) 

o Vţdy nový repertoár 

o Většinou to byla kombinace starého a nového repertoáru 

o Většinou jsem soutěţil/a se skladbami, které jsem jiţ dlouho hrál/a 

o Jiná… 

 

1,0% 

30,6% 

52,0% 

15,3% 

0,0% 

1,0% 

Jak dlouho průměrně trvala Vaše příprava na soutěž?       
(98 odpovědí)  

1 měsíc

1-3 měsíce

4-6 měsíců

7-12 měsíců

Více než rok

Průběžně pořád

40,2% 

52,6% 

5,2% 

1,0% 

1,0% 

Připravovali jste kvůli soutěžím nový repertoár, nebo jste 
spíše vsadili na skladby, které jste již hráli? (97 odpovědí)  

Vždy nový repertoár

Většinou to byla kombinace starého
a nového repertoáru

Většinou jsem soutěžil/a se
skladbami, které jsem již dlouho
hrál/a

Na pololetí či na pár měsíců zadal
repertoár, a z toho se vybíralo, co
tam zahraju

Poprvé úplně nový repertoár,
podruhéskladby, které jsem už
dlouho hrála
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9. Měli jste během příprav na soutěže čas a energii na objevování nového 

repertoáru? (moţnost jedné odpovědi) 

o Ne, vše jsem věnoval přípravě na soutěţ 

o Ano, příprava se dala skloubit s nácvikem nových skladeb 

o Jiná… 

 
 

10. Motivovala Vás účast na soutěži k intenzivnějšímu a detailnějšímu cvičení? 

(moţnost jedné odpovědi) 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne  

o Ne 

o Jiná… 

 

57,1% 

38,8% 

3,1% 

1,0% 

Měli jste během příprav na soutěže čas a energii na 
objevování nového repertoáru? (98 odpovědí)  

Ne, vše jsem věnoval přípravě
na soutěž

Ano, příprava se dala skloubit s
nácvikem nových skladeb

Většinou jsem dostal/a nějakou
lehčí, drobnější, nebo
průpravné etudy

Ještě příprava skladeb pro
komorní hru.

45,9% 

40,8% 

11,2% 

2,0% 

Motivovala Vás účast na soutěži k intenzivnějšímu a 
detailnějšímu cvičení? (98 odpovědí)  

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne



6 

11. Odpovídal podle Vás soutěžní výsledek Vašemu hraní? (moţnost jedné 

odpovědi) 

o Vţdy ano. 

o Spíše ano. 

o Spíše ne. 

o Nikdy nebyl výsledek spravedlivý. 

o Jiná… 

 
 

12. Mají podle Vás všichni žáci na soutěžích stejné podmínky? (moţnost jedné 

odpovědi) 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne  

o Ne 

o Jiná… 

 

14,3% 

73,5% 

8,2% 

0,0% 
4,1% 

Odpovídal podle Vás soutěžní výsledek Vašemu hraní?     
(98 odpovědí)  

Vždy ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Nikdy nebyl výsledek
spravedlivý.

Nevím

12,1% 

32,3% 

33,3% 

17,2% 
5,1% 

Mají podle Vás všichni žáci na soutěžích stejné podmínky? 
(99 odpovědí)  

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím
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13. Byla pro Vás celková účast na soutěžích přínosem? (moţnost jedné odpovědi) 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne  

o Ne 

o Jiná… 

 
 

14. V čem vás soutěžení nejvíce obohatilo? (otevřená odpověď, 76 odpovědí) 

Poznání klavíristů podobného věku, přátelství a větší přehled o klavírní scéně  

Porovnání se stejně starými ţáky, odbourávání trémy 

Získání zkušeností, povědomí o úrovni dalších ţáků jednotlivých škol. Dále v práci s 

trémou a veřejným vystupováním.  

V tom, ţe jsem měla větší motivaci hrát dál. 

Podívala jsem se na nová místa, zahrála jsem si na různé nástroje, poslechla jsem si 

vrstevníky, v rozsahu a mnoţství repertoáru. 

Detailnější přístup ke skladbám, dotahování věcí 

Poznala jsem novou zemi. 

Soutěţila jsem jen jednou ve školním kole, ale byl to další z ukazatelů, ţe nejsem 

soutěţivý typ. Jinak mi soutěţení připadá pro určitý typ dětí určitě prospěšné. Ale musí 

se správně odhadnout, pro který typ. 

Obohatilo mě to záţitky (hlavně z mých začátků), poznání nových přátel, vyzkoušení té 

napjaté atmosféry a konkurence. 

Zkušenost sama se sebou. A taky značný nárůst sebevědomí. (člověk je většinou 

pochválen, i kdyţ nebylo ani za co)  

Ve zkušenostech hraní na velký sál a únosu nervozity při hraní. Tzv. jsem se časem 

otloukla. 

Zkušeností, seznámení s novými lidmi, poslechem ostatních ţáků 

Především zkušenost zahrát si před porotou. Zlepšení vyrovnat se s trémou. Poslechnout 

si ostatní soutěţící.  

Získání lepšího rozhledu, pohledu na úroveň kvality, vyzkoušení si soutěţního napětí, 

nervozity  

Téměř mě zbavilo trémy. Pamatuji si, jak jsem ze začátku vůbec nedokázala předvést 

46% 

32% 

15% 

7% 

Byla pro Vás celková účast na soutěžích přínosem?            
(98 odpovědí)  

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
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to, co jsem uměla, a teď se na koncertech/soutěţích maximálně vypnu a často zahraju 

nejlépe, jak umím. 

Disciplína, prohrávat, učit se novým věcem, sebekontrola nervozity  

Další příleţitost hrát na veřejnosti - lepší zvládání trémy 

V hudebním rozhledu 

Vyzkoušení si hraní více skladeb za sebou (bez not) v přítomnosti poroty a dalších lidí. 

Jsem trémistka. 

Výhra - koncert s orchestrem 

Práce s trémou a přednes před cizími lidmi  

V disciplíně  

Ovládání sebe sama 

Poznání nových lidí, zkušenosti 

Větší sebejistota v hraní 

Vůbec v ničem 

Nabytí nových zkušeností před fundovaným publikem 

Začala jsem si věřit a přestala jsem se tolik bát vystupovat. 

Uţ soutěţe nemám ráda! :)  

Ve víře v to, ţe umím hrát. 

Slyšel jsem nové skladby, na které jsem si třeba nevěřil, ale vytyčil jsem si je jako 

dlouhodobý cíl. Seznámil jsem se s jinými náhledy, z nichţ některé zněly tak 

přesvědčivě, ţe jsme je s paní učitelkou převzali nebo dále upravovali. Někdy jsme se 

naopak shodli, ţe touto cestou se nevydáme, nebo jsme alespoň mohli vést diskusi, 

pokud jsme se názorově nesešli. 

Co vás nezabije, to vás posílí. 

Poznání různorodého repertoáru 

Kontakty, zkušenosti hudební - klavírní, práce s trémou, při přípravě organizace času  

Zjistil jsem, jak to na takové soutěţi vypadá a teď, kdyţ uţ jsem starší a jako student 

chodím na soutěţe dobrovolně, vím, do čeho jdu. Ale stejně to furt celkem nesnáším. 

Otevřelo oči, jak hrají ti ostatní.  

Zvládání stresu 

V ničem 

Zjistila jsem, ţe na klavír umí fakt hodně lidí. 

Chuť víc hrát 

Nepamatuji se. 

Rozhodně mi pomohlo zbavit se trémy a plně se koncentrovat. 

Nejvíce to obohatilo mé znalosti (Poznávání nových skladeb od druhých). Potom v tom, 

ţe důleţité je zúčastnit se, jelikoţ se vţdy zrovna nepodařilo se umístit na hezké místo. 

Soutěţení v rámci ZUŠ? Ţe to můţe být i o něčem jiném, neţ chodit dvakrát týdně na 

hudebku. Jiné záţitky.  

V nových skladbách, rozvinutí techniky, v týmové spolupráci 

Tréma mě dovedla k lepšímu výkonu, procítění muziky. 

Setkávání s novými lidmi, kteří podobně smýšlí, při postupu do dalších kol pocit z 

dobré práce, najití sama sebe v něčem, co mě baví. Naučí to člověka i pracovat sám se 

sebou ve stresových situacích - aby přestaly být stresové. Také jsem "piplal" skladby do 
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detailů více, neţ bylo obvyklé - to jsem si částečně přenesl i dál. 

Nové lidi 

Zmenšení míry trémy, radost ze hry a předvést se, ve starším věku přehled o 

konkurenci, přístup k notovým materiálům a kontakty s klavíristy a pedagogy 

Vyhrála jsem pěkné fixy, jinak mě to spíš nebavilo. 

Zkušenost s trémou, s pravidelným cvičením, smíření s prohrami 

Poznání nových skladeb 

Pokora 

Detailnější práce, silnější motivace k hraní, seznámení se s ostatními soutěţícími a 

novými skladbami  

Motivace k nastudování nového repertoáru, zpětná vazba, nová přátelství 

Nové záţitky, vyzkoušet si své schopnosti, boj s trémou, věřit si, zaţít úspěch  

Nové kontakty, přátelé a první myšlenka na přihlášení na konzervatoř 

Rozsáhlejší a náročnější repertoár, pravidelná příprava, zvládání stresu, sebejistota 

Zkušenosti na pódiu, poslech ostatních (+seznamování se s repertoárem), motivace, 

pochopení, ţe ne vţdy je soutěţní výsledek objektivní, a hlavně to, ţe to jsou jenom 

soutěţe a na klavír nehraju kvůli nim. 

Zkušenost hry spojené se vším napětím, co s sebou soutěţe přináší. 

Poznal jsem mnoho nových zajímavých skladeb a také jsem se seznámil se spoustou 

talentovaných hráčů. 

Bohuţel ničím, díky velké trémě. Takţe spíše zátěţ. 

Zjištění, jaká je úroveň jinde, hraní před komisí 

Posun, porovnání 

Stresem 

Vyrovnat se s trémou, poznat nové lidi  

Ve zkušenostech a stálé práci, která mě posunovala. 

Rozhodně mě obohatilo o důleţité pódiové zkušenosti. Díky soutěţím jsem se také 

seznámila s dalšími podobně starými muzikanty. 

Zkušenosti s trémou - zvládání stresu 

Mít ráda publikum, získávat jistotu před lidmi, motivace 

Pokud se to dá počítat za obohacení - zkusila jsem si projít velmi stresovou situací. 

Disciplína, nová zkušenost 

Sţívat se s trémou 

Setkání s dětmi, které milují hudbu. 

V ničem 

Pódiová zkušenost 

 

15. Je naopak něco, co vám na klavírních soutěžích vadí? (otevřená odpověď, 73 

odpovědí)  

Občasné upřednostňování ţáků renomovaných učitelů  

Nadrţování místním studentům (kde se koná soutěţ) 

Časový limit - jednou jsem kvůli 2 vteřinám nedostala 1. místo s postupem ale pouze 1. 

místo (a to jsem zapomněla zahrát repetici a porota to věděla, tudíţ bylo jasné, ţe bych 

se do časového limitu vešla) 
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Výkony lze velmi nesnadno ,,měřit". Kaţdý porotce jedná dle vlastního úsudku a někdy 

je těţko objektivně výkon zhodnotit. Na některých soutěţích jsem se setkala s protekcí, 

proteţováním ţáků školy, na které soutěţ probíhala.  

Ne 

Předpojatost. Nadrţování. Ţe jsou v podstatě rozhodnuté dopředu. Brzdí to ţáky v 

klasickém a přirozeném rozvoji - jen se drtí určitý počet skladeb a na zbytek není čas. 

Nevím, jak je to teď, ale bylo to určitým způsobem svazující, dostát očekávání 

Stres, rivalita, nepřátelství 

Tréma 

Soutěţe jako takové mi nevadí. Vadí mi tendence některých (dospělých) lidí touţit po 

slávě a úspěchu a nebrat ohledy na nic a nikoho jiného neţ na svůj zisk. A z doslechu 

mám pocit, ţe při mnoha soutěţích nejde ani tak o hudbu, jako o peníze. 

Ano, vadí. Většinou je to zmanipulované. 

Často si kantoři prosazují své ţáky a nehledí na výkony ostatních  

Politika porotců, kdo se s kým zná a nezná a hůř - kdo koho má a nemá rád. (Sice to pod 

kategorii ZUŠ nepatří, ale příkladným prototypem byla letošní soutěţ konzervatoří v 

Pardubicích). Podle mě by měli být i soutěţe na ZUŠ anonymní, ţákům to totiţ můţe 

znechutit soutěţe na celý ţivot. Často také velmi nervózní atmosféra, jako kdyby šlo o 

nejdůleţitější věc na světě. 

Stres, nervozita.  

Nevadilo mi nic. 

Stres a napětí ze strany ambiciózních rodičů ostatních soutěţících. Jejich průbojné aţ 

sobecké jednání. 

Jak jsou ty malé děti aţ přemotivované. Hrála jsem na klavír od svých tří let a jezdila po 

soutěţích jen proto, ţe to poţadoval můj kantor a rodiče. Zhnusili mi cvičení asi v devíti 

letech, protoţe jsem jen musela cvičit na další a další soutěţe. Aţ po letech jsem se k 

tomu dostala sama. Taky mi vadí, a setkala jsem se s tím často, ţe porota dávala 

přednost technice před výrazem, chápu, ţe do jisté míry je to fajn, ale porotci mi často 

přijdou dost úzkoprsí. 

Ne všichni dostanou pochvalu. 

Stres, který ţáci zaţívají, nátlak učitelů. 

Myslím, ţe u ţáků ZUŠ, kteří většinou nejsou ještě moc zkušení hudebníci, hodně 

záleţí na práci pedagoga a na rodičích - jak moc děti nutí nebo nenutí cvičit. Výsledek 

pak tedy není jen úspěchem/neúspěchem ţáka, ale především rodičů a pedagoga. 

Někteří učitelé či rodiče jim mohou dát zbytečně velký význam a dítě (soutěţícího) tím 

vystrašit a vystresovat. 

Určitá neférovost výsledků, zvlášť u malých dětí  

Spoustu věcí...myslím, ţe všichni, co se v hudbě pohybují, ví, o čem mluvím. 

Občasná nerovnost v bodování 

Někdy špatná organizace soutěţe 

Nic. 

Díky jejich četnosti se často posuzují hráčské schopnosti člověka. Také mi vadí, ţe se 

ze soutěţí pomalu stává "sportovní disciplína": hledí se především na čistotu provedení, 

muzikální a umělecké atributy hry jsou aţ druhotné.  

Mám od té doby tendence dodrţovat přesně notový zápis, na který byl kladen velký 

důraz, odnaučila jsem se více improvizovat a hrát pocitově. 
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Členové poroty, kteří mají své ţáky na soutěţi. 

Přijde mi, ţe soutěţe občas vedou k přílišné techničnosti provedení s nedostatkem 

fantasie ("Dobrá technika přeci neškodí a příliš excentrický výraz by někomu mohl 

vadit."), někteří učitelé neustále opakují týţ repertoire (Jednak jeden ţák hraje dokola, 

co mu bylo toho roku zadáno, jednak různí ţáci opakují skladby, které se v soutěţi 

objevily uţ v uplynulých ročnících, coţ ţáka nevede dál a způsobuje stagnaci vkusu jak 

učitele, tak jeho svěřenců), nemluvě o tom, ţe se jistá část kantorů domnívá, ţe ţáci 

musejí hrát přesně s tím výrazem, který se oni učili nebo slyšeli u někoho jiného. 

Nepřátelství 

Český hudební (pro tento dotazník konkrétně klavírní) svět je velmi malý a velmi často 

se objevuje spojení mezi soutěţícími a porotci  

Předpokládám, ţe jde o soutěţe pro děti. Vadí mi přespříliš ambiciózní učitelky a 

rodiče. Přijde mi to jako taková přehlídka malých cvičných šimpanzů. Většinou pak 

všichni gratulují učitelce, jaká je šikovná cvičitelka a chudák dítě je pak jenom jejím 

prostředkem předvést se. Pohoníme ega a dobrý. Moje učitelka taková naštěstí nebyla, 

ale viděl jsem to všude kolem.  

V současnosti mi vadí neuvěřitelný tlak na výkon, jako ostatně ve všech odvětvích. 

Repertoár, který jsme hráli v začátcích studia na konzervatoři, hrají děti nyní v 10 

letech. Zároveň pozoruji, ţe spousta dětských hvězd po soutěţi vůbec nechodí na 

konzervatoř, často nechají nástroje úplně, jsou vyhořelí a opotřebovaní.  

Nadrţování ţákům od kantorů, kteří seděli v porotě. 

Málo společného času 

Paradoxně aţ příliš vysoká úroveň, kdy děti průměrné a podprůměrné jsou prakticky ze 

soutěţí vyloučeny, např. pro útoky uţ v okresních kolech soutěţí MŠMT ve stylu “ proč 

sem takové děti vůbec posíláte..” 

Teď uţ mi to nevadí, ale dřív mi vadilo to, ţe soutěţily ZUŠky s Gymnáziem hlavního 

města Prahy. 

Řevnivost mezi učiteli a jednotlivými ZUŠ.  Špatná vnitřní motivace některých učitelů, 

i mladých. Přestřelenost repertoáru. Mají být soutěţe něco, co pomůţe rozvíjet děti, i 

třeba ne na nejvyšší úrovni, nebo je to síto pro budoucí profesionální muzikanty stylu 

"kdyţ nepůjdu na soutěţ, nevšimnou si mě a nevezme si mě dobrý profesor na 

konzervatoři. " další věc - v případě ne dobrého učitele - dítě, které dělá, co můţe, snaţí 

se, cvičí, pak dostane 12 bodů. Co to pro dítě znamená? Na druhou stranu veřejné 

bodování dává určité limity porotě, coţ je dobře.  

Neférovost-zkorumpovanost 

Porota, nespravedlnost 

Asi jako u všech soutěţí - porotci, kteří často i neskrývaně protlačují své favority a 

známé i přes horší výkony a naschvál škodí těm, kteří si to nezaslouţí. Hodnocení je do 

určité míry subjektivní, někdy to je ale přes čáru. To nevidím jen z pozice soutěţícího, 

ale i z pozice učitele, popř. tajemníka poroty, nebo porotce. 

Známosti učitelů, kdy jsou někteří ţáci protěţováni kvůli slavnějším a úspěšnějším 

učitelům. 

Vadí mi přemotivovanost některých pedagogů a tlak na jejich ţáky. Soutěţ v hudbě by 

měla být stále o hudbě.  

To předhánění učitelek mezi sebou, kdo má lepší ţáky. 

Malá podpora studentů v zátěţové situaci ze stran starších, odborníků, moţné zdravotní 

komplikace. 
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Není čas se posouvat dál více novými skladbami 

Protekce 

Přemrštěné nároky  

Někteří porotci nejsou objektivní a hájí zájmy svých známých kolegů. Zároveň tím, jak 

se pracuje na soutěţním repertoáru, zbývá méně času na jinou práci, klavírní 

improvizaci apod.  

V některých případech aţ nezdravá soutěţivost 

Ne  

Kdyţ má soutěţící v porotě známého, nebo dokonce svého vyučujícího, vţdy se umístí 

na vyšším místě, neţ odpovídá jeho hraní. 

Rivalita (ne vţdy a všude), stres 

Zbytečné přeceňování dětských soutěţí, vyzdvihování některých malých "géniů", ve 

starším věku se můţe vše změnit. 

Subjektivita a politika 

Přílišná soutěţivost dospělých a s tím vznikající nepříjemné ovzduší 

Soutěţe vyţadují pečlivou přípravu a ne všichni učitelé jsou plně motivováni. 

Absolvovat jsem musela povinné přehrávky, které mi vadily. 

Je pravda, ţe je to často protekční, zvláště ve školním nebo okresním kole. 

Soutěţivost 

Výsledek nebude nikdy objektivní, dle mého názoru nelze hodnotit umění, kaţdý muţe 

mít jiný názor, a to i porotci soutěţe. 

Častá nespravedlnost 

Hodnocení nikdy nebylo a nikdy nebude úplně objektivní. 

Pocit, ţe je někdo více privilegován, ţe záleţí na známostech. Celkově je vše hlavně o 

subjektivním pocitu porotců (pokud samozřejmě pominu technickou stránku věci, na té 

jistě velmi záleţí), kaţdý vyjadřujeme jiné emoce na jinou hudbu, tudíţ můţe dojít 

k nepochopení, a tím i soutěţící dítě můţe získat pocit, ţe není dost dobré.. ;)  

Vadí mi, ţe se ţákům zadávají nepřiměřené skladby jejich mentalitě a věku. Mám pocit, 

ţe nesoutěţí ţáci, ale učitelé. 

Při soutěţení na úrovni ZUŠ mi nevadilo nic.  

Vadilo mi, ţe jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, jak to bude probíhat, co se hodnotí - 

neměla jsem ţádné srovnání. Problém byl, ţe ani můj učitel nebyl tolik informovaný a 

výuka probíhala beze změn. (při první účasti na soutěţi) 

Ne 

Neobjektivní moţnost rozhodování 

Někdy porota 

Moc ambiciózní učitelé, přemotivované děti 

Z všeobecného pohledu nápor na dítě můţe být nepřiměřený, nebezpečí 

nespravedlivého či obecně špatného výsledku, který můţe dítě v dalším vývoji 

negativně ovlivnit. 

 

  



13 

16. Pomohla vám účast na soutěži získat nové koncertní, studijní nebo pracovní 

příležitosti? (moţnost jedné odpovědi) 

o Ano 

o Ne 

o Jiná… 

 
 

17. Znáte nějaké soutěže v České republice pro mladé klavíristy? (otevřená 

odpověď)  
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Pomohla vám účast na soutěži získat nové koncertní, 
studijní nebo pracovní příležitosti? (98 odpovědí)   
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18. Hrajete stále ještě na klavír? (moţnost jedné odpovědi) 

o Ano 

o Ne 

o Jiná… 

 
 

92,4% 

2,5% 
5,1% 

Hrajete stále ještě na klavír? (118 odpovědí)  

Ano

Ne

Občas


