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Autorka dizertačnej práce sa orientuje na aktuálnu, prínosnú a na spracovanie 

mimoriadne náročnú problematiku, ktorú spracováva so sympatickým zanietením a odbornou 

rozhľadenosťou. V problematike hudobnej tvorivosti detí sa orientuje s istotou, fundovane, čo 

je výsledkom jej niekoľkoročných kontaktov s deťmi v materskej škole, vysokej dávky empatie 

a spoľahlivého zázemia v študovanej literatúre. Z formálneho hľadiska je práca rozčlenená do 

šiestich samostatných, kontinuitne spätých kapitol zostavených logicky a výstižne do dvoch 

hlavných obsahových celkov:  

Prvým je precízne spracovanie teoretickej platformy, ktorá v prvej kapitole 

v chronologickej postupnosti integruje široké spektrum pohľadov s pregnantným  zhodnotením 

osobností a systémov zaoberajúcich sa problematikou tvorivosti. Zdôrazňuje kategóriu detskej 

hudobnej a pedagogickej tvorivosti, ich vzťahy a kontexty v dvojakej perspektíve rozvoja 

detskej hudobnej kreativity, a to z pohľadu detí a z pohľadu pedagógov. Autorka upriamuje 

pozornosť na zahraničný i domáci kontext výskumu detskej hudobnej tvorivosti. Akcentuje 

priekopnícke impulzy v českom prostredí s poukázaním na základnú dimenziu modernej 

hudobnej pedagogiky zhmotnenú v publikačných výstupoch a tvorivej činnosti výrazných 

osobností českej hudobnej pedagogiky. V slovenskom kontexte by som rada zdôraznila 

Hatríka, Felixa, Blažekovú, Balcárovú, Schneiderovú a Boroša. V ďalších kapitolách sa 

konzistentne opiera o paradigmatický prístup a obsahuje aj kritické hodnotenie. Odkrýva 

vzájomné súvislosti a diskrepancie v existencii a genéze hudobnej tvorivosti detí.  

V druhej kapitole prevláda snaha o vymedzenie pojmov hudobná tvorivosť, detská hudobná  

a pedagogická tvorivosť. Širokospektrálna problematika tvorivosti nás v súčasnom 

globalizovanom svete posúva ku generovaniu nových, neobvyklých, ale často prijateľných 



a užitočných myšlienok, riešení a nápadov. Autorka práce na jednej strane poukazuje na 

nejednotnosť terminologického riešenia a rozsiahlu pojmovú variabilitu hudobnej tvorivosti, na 

strane druhej prevláda snaha o jej jasné pojmové ukotvenie. Oceňujem prácu s primárnymi 

zdrojmi; relevantnou domácou a zahraničnou literatúrou. Autorka z prameňov čerpá efektívne, 

jasne formuluje myšlienky, fakty spracováva s odborným nadhľadom a jej text disponuje 

značnou informačnou kapacitou.  

V tretej kapitole autorka akcentuje podporu kreatívneho myslenia u pedagogických 

a tvorivých pracovníkov rozvojom pedagogickej tvorivosti, poukazuje na stratégie ich rozvoja. 

Detailne rozoberá RVP pre predškolské vzdelávanie a ostatné záväzné dokumenty určujúce 

pravidlá a podmienky vzdelávania v MŠ.  

Druhý rozsiahly obsahový celok predstavuje praktická časť venovaná zrealizovanému 

výskumu detskej hudobnej tvorivosti v podmienkach predprimárneho vzdelávania. Vstupná 

časť obsahuje štandardne formulovaný predmet výskumu, reálne stanovené ciele a logicky 

formulované hypotézy výskumu. V štvrtej kapitole sú podrobne vysvetlené metódy zberu dát 

kvalitatívneho (u nás menej známeho) výskumu aplikovateľného ako Solomonov 

štvorskupinový desing (s. 82). Pre potreby experimentu autorka zvolila dve skupiny detí: 

experimentálnu a kontrolnú. V experimentálnej skupine pracovala s vyzretejšou kategóriou detí 

vo veku od 4-7 rokov navštevujúcich materskú školu, ktorých „verbálne schopnosti umožňujú 

lepšie popisovať nálady, nápady, tie, ktoré dokážu rešpektovať elementárne hudobné 

pravidlá...“ (parafrázované zo s. 97). Experimentálne vyučovanie realizovala na dvoch 

materských školách jedenkrát týždenne po 20 minút v počte 25 lekcií. Do experimentu zahrnula 

všetky oblasti výskumu, ktoré súvisia s problematikou detskej hudobnej tvorivosti; test rysov 

detskej hudobnej tvorivosti, test základných hudobných schopností, vlastné experimentálne 

vyučovanie a rôzne druhy dotazníkových šetrení (dotazník pre rodičov, pre pedagógov, riadený 

rozhovor s učiteľkami materských škôl). Zvolené diagnostické postupy zamerané na spevácko-

reprodukčné, hudobno-sluchové schopnosti, rytmické, tonálne cítenie a hudobnú pamäť sa 

preukázali ako funkčné a využiteľné v praxi. Uvádzané vyhodnotenia sú relevantné a umožňujú 

postihnúť kauzality, komparácie a pod. Tým sa výsledky jednotlivých testov neocitajú 

v izolácii a nestrácajú schopnosť globálne riešiť stanovený cieľ výskumu, čo sa v dizertačnej 

práci podarilo. Vyhodnocovanie výskumu chápem aj ako autodiagnostický proces zacielený 

na atribúty zvyšovania efektivity vlastnej práce autorky a optimalizáciu jej vlastného 

pedagogického pôsobenia.  

 



V záverečných kapitolách autorka primeraným spôsobom reflektuje, interpretuje, 

vyhodnocuje a syntetizuje výsledky svojho rozsiahleho niekoľkoročného výskumu, v detailoch 

s využitím podpory štatistickej metódy. Oceňujem metodologické spracovanie, množstvo 

vynaloženého úsilia, prácu s vyhodnocovaním výsledkov a pôsobivé grafické vyobrazenia 

dotvorené bohatou projekciou dát, tabuliek, detských tvorivých nápadov, obrazového materiálu 

a špecifiká práce s ním.  

Predložený text autorky Petry Slavíkovej je spracovaný na veľmi dobrej kvalitatívnej 

úrovni s evidentným autorkiným poznaním a empíriou. V koncepčnom riešení a štruktúre práce 

prevláda snaha o komplexnosť. Po jazykovo-štylistickej stránke je koncipovaná na štandardnej 

úrovni. Nesprávne tvrdenia, nepresnosti, či nesprávne formulácie som v predloženej práci 

nenašla. Vplyvy individuálneho kontextu sú v celej práci evidentné a preukázateľné. Práca 

obsahuje dostatok relevantných domácich a zahraničných zdrojov, ktorých spracovanie 

považujem za tvorivé, obohacujúce, syntetizujúce a komplexné. Podotýkam, že inšpirácia 

zahraničnými titulmi, vnímaná autorkou, poukazuje na úctu k tradícii a špecifikám národného 

vzdelávacieho systému. Predloženú dizertačnú prácu autorky Petry Slavíkovej hodnotím 

vysoko pozitívne, nakoľko originálnym a inšpiratívnym spôsobom odkrýva možnosti využitia 

hudobnej tvorivosti detí predškolského veku podoprenú rozsiahlym výskumom. Je prínosná, 

obohacujúca súčasné poznanie, ďalší rozvoj vedy a spoločenskú prax v česko-slovenskom 

kontexte.  

 

Predložená dizertačná práca Mgr. et Mgr. Petry Slavíkovej spĺňa všetky požiadavky 

kladené na tento typ prác, a preto ju odporúčam na obhajobu.  

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 12.septembra 2020 

 

 

 

  


