
Posudek rigorózní prácc Mgr. Eriky Schubertové: 

Pi\xlkládanú rigorózní práce má povahu tcoreticko-empirické studic, jejímž ústkdnim 
tématem je postihnutí vývoje motivace k volbě studia na taneční konzcrvaloi\ ve srovnúní 
s V)ivojcm motivace studentů na jiných typech středních škol. Přestože, jak autorka sama 
udává, jde o specifickou oblast, pi'csto v ní spatřujeme poměrně zásadní téma volby k 
povolání. V)'ZkUl1l11á aktivita profesionálního poradenství, která byla v meziválečném období 
na světové úrovni, byla po mnoho let negativně ovlivněna politickou situací. Od roku 1 í)9() se 
postupnú snaha o t.kvalitnění přípravy k volbě povolání promítla do Rúmcového vzcičlúvacího 
programu a zasluhuje si bezesporu pozornost v podobě výzkumných aktivit. Stf"ední školy, 
zaměřující se na profilaci v umění či sportu, zajisté kladou na studenty vysoké nároky 
v ohlasti fyzické i psychické. Nutná míra nadání spolu s rozvinutými volními vlastnostmi 
Ještě ncpf'edzl1J1l1enává úspěšné uplatnění v profesi. Z velké části zde intervenuje zdravotní 
stav jedince. který umožňuje podávat vysoké fyzické výkony i příležitost k možnosti uplatni1 
se v silně rivalizujícím prostředí. O psychickém dopadu na mladého jedinl:c. kkrý není 
schopen obstát v konkurenci nebo nedostává šance k uplatněni. není pochyb. 1 výše 
uvedeného vyplývá, že motivace k výběru t\::chto typů škol i osobnostní nastavení hudoucích 
studcntú ponese specifické rysy. 

Práce je členěna Iln část teoretickou, v jejímž úvodu je stanoven hlavní ciL spolu 
s rozpracovimim dílčích cílú. Těžištěm práce se pak stává důkladné a z,~iímavé empirické 
šetřeni, snažíc i se ověřit stanovené hypotézy. 

Z teon:~tické části je patrné, že se autorka snaží vypořádat s aktuálním stavem v oblasti 
tanečního školství a otázkou přípravy budoucích tanečníkú. Text. ktel') pr-ináší "adu 
podnětli)ch myšlenek, však poněkud ztrácí vzhledem k jejich, ne zcela dúslednérnu 
rozvedení. Tento dojem by byl patrně zeslaben, v pi'"ípadě provázanější koncepce textu. 

V úvodu autorka seznamuje s taneční profesí, jakožto jednou z neodmysliteln)'ch součástí 

uměleckého vyjadj'·ování. Využívá členění do několika zúkladních dimenzí: tanec jako součúst 
lidské přirozenosti, tanec jako schopnost dosažení pohybové hannonie s druhým jedincem. 
tanec jako schopnost vyjadřovat a sdělovat pocity a nálady druhým lidem. tanec jako kulturní 
potřebu. Poměrně zajímavě započatý text bohužel autorka záhy přerušuje nastolením velice 
široce luí.cné otázky, a to: Jaké umělce naše současná kultura potřebuje. Odpovl'ď je pak 
vedena splše po linii obsahu tanečního vzdělání a možností rekvalifikace. Připomínku m:\111 
též k podkap. 4.4 .. ,Možné cesty hledání umčlecké citlivosti". Autorka zde opět twbízi pouze 
tll"l:ité body, které by bylo jistě velice z::tiímavé uchopit podrobn~ji, možnú b) ch luto (:áSl 

viděla v nějakém hlubším provázání. s úvodními postulacemi jtzn. podk. 4.1./. Tím, 1,(; je mezi 
nimí stanoven, dle mého názoru, ne velice šťastně, předěl v podobě historických koknú a 
součusného tanečního vzdělávání II nás. pak se potenciál těchto podkapitol zcela zbytečně 
vytrúcí. Dle mého názoru je výchova k citlivému vnímání vlastního těla a pohybové kultivaci, 
ve vzděláváni trvak podhodnocena a často obestřena předsudečnými tvrzenímí . .Jak sama 
autorka v úvodu udává. prací na toto téma je minimum, proto je myslím škoda. ž.e nekkré 
;,ajimavé podnčty nebyly využity. V rámci diskuse bych autorku pož.ádala o vyjasm:ní 
myšlenkové linie. kterou v rámci teoretické části zvolila. 



Jestliže si autorka stanovuje za cíl, zjišťování motivace k výběru určitého typu škol. pak zcela 
logicky začlelluje podkap. 4.5. týkající se teorie motivace. Obsahová náphl této čústi práce 
púsobí ukotveně. Je zde nabídnuto vysvětlení pojmú, nejvýznamnčjši koncepty. vážící se 
k tomuto tématu. dostatečné množství odkazů. Nenásilně pllsobí i postupný přechod v jejich 
aplikaci na výběr povolání. kde si autorka utváří prostor pro přechod k empirickému šetření. 
Opět mám však výhrady k jejímu navázání na předchozí kapitolu. Současně bych doporučila 
přenést podkap. 4.6. ,.Charakkristika škol vybraných ke komparaci s taneční konzervatoří" do 
empirické části. 

P93n{lDll~y_a mimetv k diskusi týlající se empirického vý·zkumu: 

Jak ji}. bylI) uvedeno výše. těžiště předkládané práce leží pfťdevším v její kvalitllí v)lzkumné 
části. Autorka si pro svůj výzkumný záměr vybrala konzervatoř Taneční centrum Praha, kterú 
dle .Íl;jího šetJ-enL odpovídá svým obsahovým zaměřením potřebám současnému trhu prúce. 
Ke komparací využívá SOŠ pedagogickou, SPŠ potravinářské technologie a Gymnázium 
s esteticko-- v)'chovným zaměřením. Stanovený výzkumný soubor zahrnuje lOS rcspondentú. 
z jednotlivých škol. Autorka stanovila sedm hypotéz, které ověřovala pomocí vlastního 
dotazníku a grafické projektivní metody. Jednotlivé položky dotazníku jsou objasněny a 
jednotlivé lllodifikace pro další typy škol uvedeny v příloze. Výsledky v)'zkumného šct1"enÍ 
jsou velice přehledně prezentovány v tabulkách i grafické podobě. doplněné popisem. 
Analýza výsledků výzkumného šetření přináší poměrně dtlležitá zjištění týbjící se nutnosti 
pěstovat vztah k práci a volbě povolání již od ranného dětství. Nejde zde samozřejmě o 
vedení ke konkrétnímu povolání, spíše o vytvoření představ, motivll a vnímání vlastní 
odpovědnosti za dúlcžité životní volby. Významně zde fornlUje představy především rodinné 
pros1i\:dL pozd.čji vstupují do popředí vlivy z širšího prostředí. Motivy k v)rbcru sk.ol} se 
z pohledu studentú TCP. zdají oproti vrstevníkúm z jiných typů škol vyzr;jlejší, patrně zde 
budeinlervenovat faktor nutnosti dlouhodoběji pěstovaných předpokladi'l pro pf"ijetí na tento 
typ školy. Studium na TCP je spojeno s nepoměrně vyššími fyzickými nároky i nutností 
vypořádat se s psychicky náročnými situacemi, které na školách využitých ke komparaci 
většinou příliš neintervenují /konkurence, rivalita, tréma. stres, zdravotní prohlémy vznikající 
nadměrným zatížením, atd/o Debatu k dalším výsledkům ponechávám k obhajobě. UpoZOl"ťíuji 
na nutnost z,ipisu bibliografie v platné normě. Současně postrádám zahraniční tituly, \ážící se 
k dané probiclllatice. 

Autorka pr'edstavila ojedinělé výzkumné šetření, které bezesporu přispívá k rozšiřování 
inlórrnacÍ o studiu na tanečních školách. Současně jde o příspěvek, který pf'inúší inspirativní 
myšlenky do oblasti profesionálního poradenství. Přes výhrady, které se sOllsth:ďují do 
teoretické části. doporučuji rigorózní práci k obhajobě. 

V Praze dne 10. ll. 2007 
PhDr. r'v1icJlaela Vítcčková, Ph.D. 
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