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Abstrakt 

Disertační práce s názvem Hudební tvořivost dětí předškolního věku v kontextu pedagogické 

kreativity se zaměřuje na formální preprimární hudební vzdělávání, v rámci něhož je 

ovlivňován rozvoj dětských hudebnětvořivých schopností jejich pedagogy. Proto je na tuto 

problematiku nahlíženo dvojí perspektivou; perspektivou dětí předškolního věku  

a perspektivou preprimárních pedagogů. 

Teoretická část práce zařazuje dětskou hudební tvořivost do kontextu hudebního vzdělávání 

z hlediska historického mezinárodního a národního vývoje hudební výchovy předškolních dětí. 

Podobně se zabývá i souvislostmi v rovině výzkumu a představuje testy dětské hudební 

tvořivosti. Následovně vymezuje pojmy hudební tvořivost, dětská hudební tvořivost  

a pedagogická tvořivost ve vztahu k formálnímu předškolnímu vzdělávání. Na hudební  

a dětskou tvořivost nahlíží perspektivou vnitřních a vnějších vlivů. Podrobněji se následovně 

věnuje roli preprimárního pedagoga a jeho tvůrčímu pedagogickému působení v rozvoji 

dětských hudebnětvořivých schopností. 

Praktická část práce obsahuje popis provedeného výzkumného projektu. Jedna část výzkumu 

se věnuje hudebnětvořivému experimentálnímu vyučování dětí předškolního věku, jehož 

součástí bylo také testování autorským testem hudební tvořivosti a inspirovaným testem 

hudebnosti a doplnění rodinného hudebního klimatu prostřednictvím dotazníků podaných 

rodičům participujících dětí. Druhá část výzkumu se zaměřuje na preprimární pedagogy, jejich 

pedagogickou a hudební tvořivost ve vztahu k rozvoji dětských hudebnětvořivých schopností 

za využití metody dotazníku a rozhovoru. Ukázalo se, že experimentální vyučování mělo 

významný vliv na progres rozvoje dětských hudebnětvořivých schopností, a že pedagogicky  

a hudebnětvořiví pedagogové pozorovali ve svých třídách více dětských hudebnětvořivých 

projevů. 

 

Klíčová slova 

Dětská hudební tvořivost, dítě předškolního věku, formální předškolní vzdělávání, mateřská 

škola, pedagogická tvořivost, preprimární pedagog. 

  



Abstract 

The dissertation entitled Children’s Musical Creativity in the Context of Pedagogical Creativity 

focuses on formal pre-primary music education. A part of this education is the development of 

children's musical creativity influenced by their teachers. Therefore, this research problem is 

viewed from a dual perspective; one of pre-school children and the other of pre-primary 

educators. 

A theoretical part of this thesis describes children's musical creativity in the music education 

context o in terms of historical, international, and national development. Similarly, this 

thesis deals with the research context and presents constructed tests of children's musical 

creativity. Subsequently, the terms of musical creativity, children's musical creativity, and 

pedagogical creativity are defined. The children's musical creativity is viewed from the 

perspective of internal and external influencing factors. Finally, the role of the pre-primary 

pedagogue and their creative pedagogical work in the development of children's musical 

creativity is characterized in more detail. 

A practical part of this thesis contains a description of a research project. The first part of the 

research is devoted to musically creative experimental teaching of pre-school children, which 

also includes musical creativity testing, musical ability testing, and the family musical 

environment evaluation (questionnaires given to participating children's parents). The second 

part of the research project is focused on pre-primary teachers and their pedagogical and 

musical creativity in relation to the development of children's musical creativity (using the 

method of questionnaire and interview). The findings suggest that experimental teaching had  

a significant influence on the progress of the development of children's musical creativity. The 

results also show that pedagogical and musically creative teachers witness more children's 

musical expressions in their classes than non-creative teachers.   

 

Key words 

Children’s musical creativity, child of pre-school age, formal pre-school education, nursery 

school, pedagogical creativity, pre-primary pedagogue.1 

 
1 Abstrakty a klíčová slova v obou jazycích jsou doslovně převzata z disertační práce. 
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Úvod 

 

V souvislosti se změnami posledních desetiletí se měnila i povaha tvořivosti. Znalosti  

a vědomosti ustupují tvořivé schopnosti, která umožňují flexibilně reagovat na nové podmínky 

a hledat unikátní řešení. Schopnost dříve přisuzovaná jen několika neobyčejným jedincům je 

dnes považována za latentní schopnost, jejíž rozvoj by měl být nezbytnou součástí života 

každého člověka. Vzhledem k důležitosti rozvoje této schopnosti pro rozvoj celkové osobnosti 

již od útlého věku, měla by být také součástí všestranného formálního vzdělávání.  

Už v předškolním vzdělávání je rozvoj tvořivosti zcela přirozenou a nezbytnou součástí 

všestranného rozvoje; souvisí s dětskou hravostí, spontaneitou, zvídavostí, motivovaností, 

fantazírováním a touhou experimentovat a objevovat. Stimulace tvořivosti v předškolním 

vzdělávání se nabízí zejména prostřednictvím uměleckých oborů. S přihlédnutím 

k přirozenému dětskému pohybovému a pěveckému projevu, se práce zaměřuje na tvořivost 

v hudební oblasti. Progrese hudebnětvořivých schopností v rámci preprimárního vzdělávání je 

závislá na atmosféře třídy, podnětném prostředí a tvůrčím pedagogovi.  

Tato disertační práce se tedy zabývá hudební tvořivostí předškolních dětí a pedagogickou 

tvořivostí, jejich vzájemným vztahům, vlivům a kontextům. Směřuje ke zjištění, zda je dětskou 

hudební tvořivost možné stimulovat v podmínkách českých mateřských škol. Zároveň mapuje 

soudobou situaci ovlivňování dětské hudební tvořivosti preprimárními pedagogy v rámci jejich 

pedagogického působení. 

Volba tématu práce vychází z mé vlastní fascinace fenoménem tvořivosti. Také mé profesní 

zkušenosti ukazují, že pedagogové opomíjejí rozvoj dětské hudební tvořivosti. Důvodem jsou 

například nedostatečně rozvinuté hudebnětvořivé schopnosti a dovednosti učitelů, nevědomost 

a neznalost problematiky, velké množství dětí ve třídě nebo nedostatečně vybavení. Dalším 

významným podnětem k výběru tohoto tématu bylo seznámení s polskou výzkumnou studií 

(Uszyńská 1998), ve kterém autorka došla k alarmujícím závěrům. Shrnula v nich, že faktor 

určující tvůrčí (umělecký a verbální) potenciál dítěte je pedagogický faktor, který ovlivňuje dítě 

přímo a nepřímo. Upozornila také na to, že pedagog svým působením může rozvoj tvořivosti 

stimulovat, brzdit nebo zablokovat. Tyto alarmující závěry ve mně podnítily touhu zjistit, zda 

tomu tak je i v hudební oblasti. 

  



I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Historický a výzkumný kontext dětské hudební tvořivosti a pedagogické 

kreativity 

Na dětskou hudební tvořivost se v této kapitole nahlíží pohledem historickým a výzkumným, 

perspektivou hudební výchovy a preprimární pedagogiky, na úrovni národní a zahraniční.  

Prvními impulzy ke změně v postoji k dítěti přineslo období humanismu a renesance 

(Komenský, Rousseau). Na tyto myšlenky nahlížející na dítě s láskou, úctou a důvěrou navázali 

Pestalozzi, Fröbel, Tolstoj. Ideje přirozenosti, spontaneity, zvídavosti, praktické zkušenosti  

a seberealizace se staly základem reformačního hnutí za novou výchovu na počátku 20. století 

(Ferrière, Dalcroze). Na experimentální zahraniční výzkumy (Stumpf, Révesz, Abraham) 

navázali výzkumníci i u nás (Hostinský, Čáda, Cmíral). Začaly se objevovat metodické 

materiály a hudebněvýchovné systémy respektující jak potřeby dítěte, tak systematičnost 

pedagogického řízení (např. Dalcroze, Orff, Kodály, Suzuki, Battke, Coleman, Carabo-Cone, 

Hauwe). Některé z těchto systémů se u nás snažili někteří hudební pedagogové adaptovat 

(Složil, Bída, Ježek, Poš, Eben, Hurník) nebo se jimi inspirovali (Daniel, Hába, Hromádka). 

Vznikaly první rozsáhlé projekty zaměřené na implementaci hudebnětvořivých činnostních 

prvků do hudebního vzdělávání (např. Contemporary Music Project for Creativity in Music 

Education, Response/Klangnetze/Slyšet jinak, Creative Music), nevládní neziskové organizace, 

společnosti a asociace (např. ISME, EMU, EAS). Teoretické základy současné hudební 

pedagogiky u nás položili Sedlák, Hlavsa, Herden a Drábek. Na těchto základech staví 

odborníci i pedagogičtí pracovníci dneška zaměřující se na rozvoj dětské hudební tvořivosti 

(např. Berdychová, Viskupová, Mišurcová, Kurková, Kulhánková, Váňová, Tichá, Synek). 

Hodnocení dětské tvořivosti se provádí nejčastěji s oporou o psychometrické metody, kterými 

jsou tvůrčí procesy, tvůrčí osobnostní rysy, prostředí podporující tvořivost a charakteristika 

tvůrčích produktů. V této disertační práci se opírám zejména o testy zaměřené na zkoumání 

tvůrčího procesu – rysů tvořivého myšlení dětí předškolního věku. Konkrétně vycházím ze 

zahraničních hudebnětvořivých testů Webstera (1994), Wang (1985), Vold (1986) a u nás 

z testu Váňové (1989). 

  



2 Dětská hudební tvořivost 

 

Tento pojem, jeho vymezení a definice nejsou doposud v odborné literatuře konzistentní. Pro 

potřeby tohoto výzkumu se přikláním k termínu dětská hudební tvořivost, který Váňová (1989, 

s. 70) definuje jako „elementární, samostatnou hudební činnost, která na základě výběru  

a kombinace jednotlivých hudebních představ vytváří relativně novou a objektivně vyjádřenou 

hudební kvalitu.“ Výrazem elementární se rozumí základní a dostupný pro každé dítě. Dětská 

hudebnětvořivá činnost je jednoduchá, relativně originální a má význam zejména pro dítě. 

Tvůrčí činnost má většinou podobu improvizace, popř. elementárního komponování. 

Výsledným produktem je zvuková realizace nebo grafický záznam. 

Dětská hudební tvořivost je schopnost, která musí být nejdříve aktivizována a následně 

podnětně stimulována. Její rozvoj je ovlivňován vnitřními a vnějšími činiteli. Mezi vnitřní 

činitele patří tvůrčí potenciál, který je považován za latentní schopnost, dokud není uveden do 

tvůrčí činnosti. Každý jedinec jím disponuje, ale liší se úrovní, do které ji jednotlivec vykazuje, 

a oborem, ve kterém se v souvislosti s kognitivními a konativními faktory projevuje. Rozvoj 

tvořivých schopností je utvářen také kognitivními procesy. Jedním z nich je inteligence, avšak 

souvislost její úrovně a tvořivosti je předmětem kontroverzních debat odborníků. Dalším 

mentálním procesem je hudebnětvořivé myšlení, které se objevuje na hranici rozumu (hudební 

reality, pravidel) a fantazie. Pomocí tzv. rysů hudebnětvořivého myšlení lze alespoň částečně 

hudební tvořivost hodnotit v kvantitativním slova smyslu. Mezi těmito rysy se objevuje např. 

senzitivita, fluence, flexibilita, originalita, elaborace, integrace, restrukturace. Myšlení 

v průběhu tvůrčí činnosti nefunguje chaoticky, ale postupuje ve fázích: preparace, inkubace, 

intimace, iluminace a verifikace. Může se zdát, že tvůrčí proces, do kterého tvůrce vkládá své 

úsilí, je zásluhou pouze vědomých procesů. Je však prokázáno, že se jej v různých fázích  

a v různých poměrech účastní i nevědomé procesy jako je imaginace, intuice, inspirace nebo 

hudební snění. Kromě tvůrčího potenciálu a kognitivních procesů utváří hudební tvořivost také 

osobnostní rysy. Nejčastěji se objevují v literatuře charakteristiky dětské tvořivé osobnosti 

jako autonomie, nekonvenční myšlení, otevřenost vůči novým zkušenostem, tolerance 

k nejednoznačnosti, ochota riskovat a experimentovat, představivost, zvídavost, pohotovost  

a hravost. Pro tvůrčí růst osobnosti je směrodatná motivace; aktivizující síla, která může 

vycházet z vnitřních touhy, potřeby, vůle, nebo energie jedince, anebo z vnějších impulzů 

vycházejících směrem od okolního prostředí vedoucích ke splnění požadavků, získání 

ohodnocení, ocenění apod. Každá hudebnětvořivá činnost vzniká na základě získaných 



hudebních zkušeností. Hudbu vnímat, aktivně a všestranně ji prožívat umožňuje rozvoj 

hudebních schopností.  

K nejvýznamnějším vnějším činitelům, které dětskou hudební tvořivost ovlivňují, patří rodina 

a mateřská škola. Dle odborných studií hudební tvořivost jedince může v prostředí rodiny 

určovat nepřízeň osudu, socio-ekonomická situace, počet dětí a pořadí jejich narození, podpora 

tvořivé kapacity v raném věku, úcta a respekt k dítěti, stimulace nezávislosti a samostatnosti  

a cílené obohacování vzdělávacího prostředí. V prostředí mateřských škol se jeví jako velmi 

podstatné vytváření produktivní a zároveň psychologicky bezpečné atmosféry, ve které 

preprimární pedagog může stimulovat hudebnětvořivé schopnosti. Důležitosti roli pedagoga 

v tomto procesu je věnovaná celá následující kapitola (viz 3 Pedagogická tvořivost).   



3 Pedagogická tvořivost 

 

Pedagogická tvořivost je popisována jako schopnost, kterou pedagog uplatňuje v rámci svého 

pedagogického působení. Tvořivý pedagog je flexibilní, riskuje, inovuje, je nápaditý, rozvíjí 

myšlení dětí, hledá souvislosti, efektivně užívá různých vyučovacích strategií, forem a metod 

výuky.  

Oporou této problematiky se stala teoretická 

koncepce Lin (2011), v níž je vztah tvořivosti  

a pedagogického působení osvětlen jako vztah 

tří elementů (viz Obrázek 1): tvořivého 

vyučování (creative teaching), výukou 

k tvořivosti (teaching for creativity) a tvořivého 

učení (creative learning). Ty se vzájemně 

doplňují a ovlivňují. 

V kontextu hudebněvýchovného procesu lze 

tvořivému vyučování rozumět jako působení 

pedagoga, který nesklouzává k rutinně, ale 

naopak hledá nové hudební přístupy, metody, 

strategie, materiály a pomůcky. Pracuje s rozmanitým zdroji a spolupracuje s dalšími 

institucemi nebo umělci. Opírá se o dosavadní hudební zkušenosti, znalosti a dovednosti. Jeho 

vlastní hudebnětvořivé schopnosti se nepohybují na vysoké umělecké úrovni, stačí že plní 

funkci hudebněvýchovnou. Součástí výuky k tvořivosti je vytvoření bezpečné a důvěrné 

atmosféry ve třídě, ve které není prostor pro zesměšňování nebo odsuzování tvůrčích pokusů. 

Pedagog vzbuzuje zvídavost dětí, podporuje sebevědomí, motivuje k tvůrčí činnosti, dává 

prostor k experimentaci, riskování i chybování. Teprve v takové třídní atmosféře lze začít se 

seznamováním s hudebními pravidly, orientací v hudebním prostoru, hledání různých variací  

a osobitému tvoření. V řízených hudebních chvilkách děti získávají hudební zkušenosti, ve 

volné hře s nimi experimentují. Pedagog se stává spíše průvodcem, který citlivě usměrňuje 

hudebnětvořivé pokusy dětí. Tvořivé učení, které pedagog promyšleně implementuje, je plné 

praktických, smyslových, manipulačních, experimentačních a kooperačních úloh, do kterých 

se děti aktivně zapojují. Důležitou součástí je příprava prostředí třídy s hudebními materiály, 

nástroji a dalšími pomůckami, jež mohou stimulovat zájem k hudebnětvořivým pokusům. 

 
Obrázek 1: Schéma vzájemně se ovlivňujících prvků tvořivé 
pedagogiky (Překlad vlastní). Zdroj: LIN, Y. W. Fostering 
Creativity through Education – A Conceptual Framework of 
Creative Pedagogy. Creative Education. 2011, 2(3), 149-
155. 

 



Podle Uszyńské (1998) preprimární pedagog tvořivost ovlivňuje přímo i nepřímo. Přímé 

působení pedagoga ovlivňující dětskou hudební tvořivost se může projevovat v oblasti 

uplatňování hudebnětvořivých přístupů (např. Orff, Kodály), v pedagogově chování  

a vzdělávacím stylu, v čerpání z různých zdrojů a materiálů při hudebnětvořivé výuce nebo 

v podpoře dětské motivace. Nepřímo může pedagog dětskou tvořivost ovlivňovat třídní 

atmosférou, verbální i nonverbální komunikací nebo dostupností hudebních nástrojů a dalších 

hudebních materiálů. 

Ani závazný dokument českého předškolního vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání, neopomíjí rozvoj dětských hudebnětvořivých schopností formou her 

podporujících fantazii, tvořivost a představivost v různorodých oblastech včetně hudební. 

Zmínku o elementárním komponování RVP PV neobsahuje, nicméně si jej lze představit pod 

některými obecnějšími doporučeními (např. sebevyjádřením v hudebním projevu). Pedagogové 

mají vzdělávací nabídku respektovat, adekvátně konkretizovat, uplatňovat vzhledem 

k možnostem a potřebám dětí, všestranně a pestře nabídku obohacovat, doplňovat, propojovat 

a vhodně motivovat. RVP PV dává pedagogům pouze rámec, se kterým jim zároveň ponechává 

dostatek svobody k jejímu tvořivému naplňování; vkládá velkou důvěru do tvůrčích 

pedagogických schopností.  



II PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4 Výzkum dětské hudební tvořivosti v hudebně vzdělávacím procesu 

preprimárního vzdělávání 

 

Předmětem výzkumu je dětská hudební tvořivost a její potenciální rozvoj v rámci formálního 

předškolním vzdělávání. Ve speciálním výzkumném zájmu jsou také pedagogové a jejich 

hudebnětvořivá stimulační funkce. 

K naplnění předmětu výzkumu jsou stanoveny hlavní cíle, které mají zjistit:  

o zda dětskou hudební tvořivost v předškolním věku je možné systematicky rozvíjet  

i v podmínkách běžných mateřských škol, 

o současnou situaci v podpoře dětské hudební tvořivosti pedagogy v rámci formálního 

preprimárního vzdělávání. 

Na základě stanovených cílů, předvýzkumné fáze projektu a orientace v odborné literatuře 

vznikají pracovní predikce, tedy hypotézy: 

1) Progres rozvoje hudebnětvořivých schopností je v experimentálních skupinách 

výraznější než v kontrolních skupinách. 

2) Progres v hudebnětvořivých schopnostech experimentálních skupin se pozitivně projeví 

na úrovni dalších základních hudebních schopností (ve srovnání s kontrolní skupinou). 

3) Motivační aspekt zvyšuje zaujetí, prohlubuje emocionální prožitek a prodlužuje 

pozornost dětí. 

4) Hudebnětvořivé pokusy dětí jsou častěji spatřovány u pedagogů implementujících 

tvořivou pedagogiku do procesu vzdělávání. 

5) Hudebnětvořivé pokusy u dětí jsou častěji spatřovány pedagogy hudebně  

a hudebnětvořivě zdatnými. 

S ohledem na stanovené cíle sleduje praktická část kvantitativní i kvalitativní parametry. 

V rámci předvýzkumu (tzv. orientační fáze experimentu) je stěžejní metodou zúčastněné 

pozorování ve dvou mateřských školách, která slouží jako fáze sběru informací pro konstrukci 

výzkumného materiálu, seznámení se s dětmi předškolního věku a pedagogickými pracovníky. 

Jednou z hlavních částí výzkumu je oblast dětské hudební tvořivosti, která je zkoumána 



prostřednictvím metody experimentu, přesněji Solomonova čtyřskupinového designu (viz 

Tabulka 1). Ten probíhá tak, že celkem 34 dětí ze dvou mateřských škol je rozděleno losem na 

experimentální a kontrolní skupiny. Děti z jedné mateřské školy (kontrolní a experimentální 

skupina) jsou následně na začátku školního roku individuálně podrobeny autorskému pretestu 

hudebnětvořivých rysů (zaznamenávanému audiovizuální technikou). Během školního roku 

probíhají hudebnětvořivé lekce s experimentálními skupinami (zaznamenávané audiovizuální 

technikou). Po ukončení experimentálního vyučování se všechny děti účastní posttestu 

hudebnětvořivých schopností (dále HTV) a testu dalších základních hudebních schopností 

(dále HSCH).2 Součástí výzkumu s dětmi předškolního věku je také dotazníkové šetření 

s rodiči, které dotváří obrazy rodinného hudebního a hudebnětvořivého klimatu. 

Tabulka 1: Experiment – Solomonův čtyřskupinový design 

Solomonův čtyřskupinový design 

 Skupina Počet 
dětí 

Náhodné 
rozdělení 

Pretest 
HTV 

Experimentální 
vyučování 

Posttest 
HTV 

Test 
HSCH 

MŠ 
A 

Experimentální 9 × × × × × 
Kontrolní 8 × ×  × × 

MŠ 
B 

Experimentální 8 ×  × × × 
Kontrolní 9 ×   × × 

 

Druhou částí hlavního výzkumu je oblast stimulace dětské hudební tvořivosti preprimárními 

pedagogy, která má podobu simultánního modelu smíšeného výzkumu QUAN-QUAL. 

Kvalitativní i kvantitativní části mají rovnocennou váhu. Kvantitativního výzkumu, který je 

proveden prostřednictvím elektronického dotazníku, se účastní celkem 207 respondentů.  

Ve kvalitativním výzkumu, provedeného formou polostrukturovaného rozhovoru, participuje 

17 preprimárních pedagogů. 

Realizaci výzkumu předcházelo podání žádosti Komisi pro etiku výzkumu PedF UK, ve které 

stálo, že provedení projektu je v souladu s etickým kodexem Univerzity Karlovy. Žádosti bylo 

vyhověno a výzkumnému projektu bylo vydáno souhlasné stanovisko. Zapojení všech 

participantů a respondentů do výzkumu předcházelo podepsání informovaného souhlasu  

(v případě dětí předškolního věku jejich zákonných zástupců).  

 
2 Zmíněné výzkumné nástroje, jejich tvorba a užití je podobně popsáno v disertační práci. 



5 Výsledky výzkumu 

 

Po ukončení realizace výzkumu, následovala fáze analýzy dat3, která vedla k následujícím 

podstatným zjištěním.  

Výsledky testování hudebnětvořivých schopností dětí předškolního věku: 

o Experimentální skupina dosáhla významně vyššího počtu bodů v posttestech 

hudebnětvořivých schopností než kontrolní skupina. Tyto výsledky lze interpretovat 

tak, že experimentální hudebnětvořivé vyučování pozitivně stimulovalo rozvoj dětské 

hudební tvořivosti u dětí z experimentálních skupin a způsobilo tak progres v jejich 

rozvoji hudebnětvořivých schopností. 

o Ze sledovaných hudebnětvořivých rysů dosáhl nejvyšších hodnocení faktor originality, 

následovala fluence a flexibilita. Nejnižší hodnocení se projevilo u hudební  

(a fantazijní) představivosti. 

Výsledky testování dalších základních hudebních schopností dětí předškolního věku: 

o Mezi experimentálními a kontrolními skupinami se neprojevily významné rozdíly ve 

výsledcích testu. Nelze tedy považovat experimentální vyučování jako příčinu progrese 

rozvoje ostatních základních hudebních schopností. 

o Ze sledovaných hudebních schopností dosáhly nejvyššího počtu bodů hudebně sluchové 

schopnosti, déle hudební paměť, pěveckoreprodukční schopnosti, tonální cítění  

a nejméně rytmické cítění. 

Výsledky experimentálního vyučování: 

o Během hudebnětvořivých chvilek bylo nutné budovat přátelskou atmosféru vzájemné 

důvěry, při které jsme se učili riskovat, objevovat, hledat nová řešení a citlivě hodnotit 

veškeré hudebnětvořivé pokusy. Teprve následně bylo možné upevňovat základní 

hudební pravidla, ve kterých se děti učily orientovat, obměňovat je a experimentovat 

s nimi. 

o Osvědčily se motivační příběhy, jež zahrnovaly hudebnětvořivé úkoly. Vzbuzovaly 

zájem, emocionalitu a prodloužily kvalitu dětské pozornosti. 

o Všechny děti experimentálních skupin rozvinuly své hudebnětvořivé schopnosti během 

realizace experimentu, což bylo zřejmé z pozorování jejich chování a jednání. 

 
3 Analýze dat je věnovaná kapitola disertační práce (viz 4.7 Analýza dat). 



o Děti předškolního věku ukázaly, že jsou schopné elementárního tvůrčího komponování, 

které sice nemá podobu notového zápisu, ale jiného grafického záznamu. 

Výsledky dotazníkového šetření s rodiči dětí: 

o U výsledků dětí v obou testech a dotazníkovém šetření s jejich rodinami se neobjevily 

významné lineární korelace. Nelze z tohoto vztahu tedy potvrdit, že rodinné hudební  

a hudebnětvořivé klima ovlivnilo výsledky dětí v rámci experimentu. 

o Potvrdila se však korelační souvislost stimulační funkce rodičů a hudební tvořivosti 

v rodině. Pokud hudební rozvoj rodiče podporovali, pak byli členové rodiny také 

tvořivější v doméně hudby a naopak. 

Výsledky dotazníkového šetření s pedagogy: 

o Korelační koeficienty poukázaly na kladné lineární vztahy v oblastech pedagogické 

tvořivosti, 

hudebnětvořivých projevů 

dětí a hudební tvořivosti 

pedagogů. Pokud častěji 

pedagogové spatřovali ve 

své třídě hudebnětvořivé 

projevy dětí, pak také sami 

prokazovali více 

pedagogické a hudební 

tvořivosti ve své praxi. 

 

Výsledky rozhovorů s pedagogy: 

o Pedagogové ve výuce uplatňovali humanistický přístup, v jejich třídách vládla 

spokojená atmosféra a dobré vztahy. 

o Pedagogy práce bavila, rádi se učili novým věcem, považovali se za tvořivé a flexibilní, 

méně však za hudebnětvořivé nebo hudebně zdatné. 

o Jako problematická se ukázala odborná učitelská příprava, která pedagogy nepřipravila 

na vlastní uplatnění hudební tvořivosti či vhodnou podporu dětské hudební tvořivosti. 

 

Klíčová výzkumná zjištění tohoto projektu jsem zpětně reflektovala ve vztahu k původně 

stanoveným hypotézám. (1) V oblasti výzkumu s dětmi předškolního věku se ukázalo,  

Obrázek 2: Grafické znázornění lineárních korelačních vztahů 



že progres rozvoje hudebnětvořivých schopností byl v experimentálních skupinách výraznější 

než v kontrolních skupinách. (2) Nepotvrdil se však progres v ostatních hudebních 

schopnostech dětí experimentálních skupin. (3) Během experimentálního vyučování hrál 

významnou roli motivační aspekt zahrnující poutavý příběh a dramatizaci, který prodloužil 

pozornost dětí a prohloubil jejich emocionální prožitek. (4, 5) V oblasti výzkumu 

s preprimárními pedagogy se potvrdilo, že hudebnětvořivé pokusy dětí jsou častěji spatřovány 

u pedagogů, jež implementují tvořivou pedagogiku a považují se za hudebně a hudebnětvořivě 

zdatné. Shrnutí vyhodnocených hypotéz opět poukázalo na důležitost pedagogického faktoru  

v rozvoji dětské hudební tvořivosti. 

Závěry tohoto výzkumného projektu implikují podněty, návrhy a doporučení, jež mohou být 

uplatněny v rovině praktické i výzkumné. Doporučení pro pedagogickou praxi se týkala 

odborné přípravy pedagogů i předškolních institucí. Vzdělávací instituce by měly pedagogy 

kvalitně teoreticky a prakticky připravit, a to i v oblasti rozvoje vlastní a dětské hudební 

tvořivosti. Předškolní vzdělávací instituce by mohly přesunout část hudebnětvořivého 

vzdělávání do venkovních prostor, kde by mohly děti spontánně i kolektivně tvořit.  

Za nejdůležitější podnět do praxe považuji však vytvoření přátelské atmosféry ve třídě, kde se 

nebudou děti bát chybovat, experimentovat, objevovat a fantazírovat. Na úrovni výzkumné 

tento projekt otevírá relativně neprobádanou problematiku na našem území. Nabízelo by se 

provést studie komparativního charakteru na velkém výzkumném vzorku dětí předškolního 

věku s užitím hudebnětvořivého diagnostického nástroje v závislosti na různých typech škol, 

pedagogických stylech, umístění školy apod. Hlubší porozumění hudebnětvořivých schopností 

by umožnily dlouhodobé longitudinální studie, jež by postihly proměny v závislosti na vývoji 

dítěte a dalších podstatných změnách v životě. Neméně zajímavé by byly výzkumy dotýkající 

se elementárního komponování v předškolním věku nebo uplatňování hudebněvýchovných 

přístupů či jejich elementů preprimárními pedagogy. 

  



6 Diskuse 

 

Výsledky výzkumu a jejich srovnání na úrovni národních i mezinárodních projektů potvrdily 

jejich dosavadní zjištění. Například didaktický postup experimentálního vyučování od 

nápodoby přes kolektivní tvořivost až k relativně osobitému tvoření byl v souladu s výzkumnou 

studií Váňové (1989). To bylo navíc doplněno cvičeními zahrnujícími elementární 

komponování a potvrdilo se, že děti předškolního věku dokážou hudbu zaznamenat, jak 

popisoval Upitis (1987) nebo Lee (2007). Stejně jako Uszyńska (1998) a Meador (1992) 

upozornili na význam pedagogického faktoru a preprimárního formálního vzdělávání 

v souvislosti s tvořivostí, se i v mé studii ukázalo, že předškolní pedagogové hrají 

nezastupitelnou roli v rozvoji dětských hudebnětvořivých schopností. Za úskalí aplikace 

hudebnětvořivých činností do vyučování považoval Rozman (2009) a Whitcomb (2007) to,  

že pedagogové nejsou obeznámeni se strategiemi výuky komponování a improvizování. Podle 

Stunella (2010) a Henleyho (2016) je obdobným úskalím také sebejistota ve vlastní hudební 

dovednosti a hudební zkušenost. V dotaznících a rozhovorech s pedagogy se přesně tyto dva 

typy úskalí potvrdily. 

Kritickým zpětným pohledem na celý výzkumný projekt spatřuji několik limitů disertační 

práce. Jeden z nich jsem zaznamenala v testu hudebních schopností. Spočíval buď v jeho 

nepřiměřené délce, nebo v nedostatečně poutavém motivačním příběhu. Projevovalo se tak, že 

některým dětem dělalo obtíže udržet pozornost. Situace se týkala omezeného počtu dětí, proto 

se domnívám, že výsledky významně neovlivnila. Za druhý nedostatek považuji provedení 

některých z rozhovorů digitální nebo písemnou formou. Důvodem byla zdravotní omezení 

volného pohybu v roce 2020. Tento deficit jsem se snažila vyrovnat koncipováním otázek 

konkrétněji, častěji jsem uváděla příklady, opakovaně jsme se obracela na participanty kvůli 

zpřesnění nebo doplnění výpovědí. Jsem přesvědčená, že i v těchto podmínkách přinesl sběr 

dat relevantní data s výpovědní hodnotou. 

 

  



Závěr 

 

Hudebnětvořivé schopnosti dětí předškolního věku je možné rozvíjet v rámci preprimárního 

vzdělávání. Významnou roli v ovlivňování tvořivých schopností má předškolní pedagog, který 

je může stimulovat, ignorovat nebo jejich rozvoji bránit. Prvním předpokladem progrese těchto 

schopností je vytvoření bezpečné a důvěrné třídní atmosféry, ve které se pedagog následně 

cíleně soustředí na podporu dětské zvídavosti, vnímavosti, experimentování a riskování, rozvoji 

fantazie a divergentního myšlení. Úmyslně se vyhýbá soudům a nadbytečnému srovnávání 

tvůrčích produktů. V takto připravených podmínkách je žádoucí nabízet vzdělávací nabídku 

respektující základní hudební pravidla. Se získanými hudebními zkušenostmi děti manipulují, 

obměňují hudební prostor a přichází s relativně unikátními hudebnětvořivými pokusy. Délku 

dětské pozornosti prodlužují a zájem prohlubují motivační činitelé: nadšení a příklad pedagoga 

a také atraktivní příběhy, možnost manipulace a praktické smyslové zkušenosti s didaktickými 

materiály a hudebními nástroji. Ukázalo se, že děti v tomto věku dokážou improvizovat  

a graficky zaznamenat vlastní elementární hudební kompozici, kterou později jejich vrstevníci 

interpretují. 

Cíle disertační práce stanovené na počátku byly splněny a většina hypotéz se potvrdila.  

Diagnostické materiály použité ve výzkumu hudebnětvořivých a ostatních základních 

hudebních schopností se ukázaly jako funkční výzkumné nástroje. Pro efektivnější užití testu 

ostatních hudebních schopností bych doporučila příběh s více dějovým zvraty. Dotazníky  

a rozhovory byly strukturovány a zkonstruovány taktéž efektivně a posloužily svému účelu. 

Z výzkumu je zřejmé, že značnou odpovědnost za rozvoj dětských hudebnětvořivých 

schopností v rámci předškolním vzdělávání nesou pedagogové. Jsou odpovědní za potenciální 

přípravu podmínek pro aktivizaci a další směřování těchto latentních schopností. Při přípravě 

preprimárních pedagogů je nutné zdůrazňovat jejich odpovědnost za tento proces, připravovat 

je metodicky, didakticky a prakticky v hudební i hudebnětvořivé oblasti a přiblížit jim principy 

koncepce tvořivé pedagogiky.  
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