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Oponentský posudek na disertační práci 

Mgr. Petry Slavíkové, UK v Praze, Pedagogická fakulta, 

Hudební tvořivost dětí předškolního věku v kontextu pedagogické kreativity  

Oponent: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., FPE ZČU 

Rok obhajoby: 2020 

 

Předkládaná disertační práce Mgr. Petry Slavíkové je příspěvkem ke zkoumání rozvoje 

hudebnosti a speciálně hudební tvořivosti dětí prostřednictvím formálního preprimárního 

hudebního vzdělávání. Na problematiku je v práci nahlíženo jednak pohledem dětí 

předškolního věku, jednak pohledem pedagogů tohoto věkového stupně.  

Výzkumná práce podobného zaměření a rozsahu je v českém prostředí vcelku ojedinělá. 

Téma práce je aktuální a pedagogicky významné. Zpracování vyžaduje velmi dobrou studijní 

průpravu, tj. zmapování dosavadního stavu poznání v oblasti hudební diagnostiky dítěte 

předškolního věku, a vytvoření výzkumných nástrojů k vlastním cílům výzkumu. 

V neposlední řadě téma předpokládá i náročnou terénní práci se vzorkem zkoumaných dětí 

takto nízkého věku. 

Koncepce a obsah disertační práce 

Disertační práce má rozsah 189 s. vlastního textu. Je doplněna seznamy tabulek, grafů, 

obrázků, použitých informačních zdrojů a rozsáhlou přílohovou částí. Je logicky členěna do 

šesti hlavních kapitol s řadou podkapitol. V teoretické části jsou zpracována teoretická 

východiska problému (kap. 1 – 3), praktickou část tvoří zpráva o provedeném výzkumu, 

analýza výsledků a dílčí závěry. 

V 1. kapitole autorka zkoumá historický kontext dětské hudební tvořivosti. Vymezuje 

dětskou hudební tvořivost v kontextu historického vývoje hudební výchovy u nás i 

v zahraničí. Mnohé z progresivních zahraničních trendů přejímala i naše hudební výchova. 

Práce dále mapuje možnosti výzkumu v této oblasti. 

2. kapitola definuje a objasňuje termíny dětská hudební tvořivost. Hudebně tvořivé 

schopnosti jsou prezentovány a objasněny jako součást celého komplexu hudebních 

schopností. Je zdůrazněna možnost ovlivnění dětské hudební tvořivosti pedagogem, a to již 

v předškolním věku, s odkazem na řadu našich i zahraničních výzkumů. 

V kapitole 3 autorka vymezuje pojem pedagogická tvořivost, zabývá se otázkami jejího 

uplatnění v předškolním hudebním vzdělávání dětí, a to včetně poukazování na požadavky a 
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doporučení rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. S obsahem a 

výsledky zkoumání, uvedenými v teoretické části (s. 13-70), lze plně souhlasit. 

Praktická část disertační práce zahrnuje rozsáhlé kapitoly 4 a 5 a následnou diskusi. V kap. 4 

autorka seznamuje s cíli výzkumu, a to: zjistit, zda je možné systematicky rozvíjet dětskou 

hudební tvořivost v předškolním věku v podmínkách současné mateřské školy, a dále zjistit 

současný stav podpory dětské hudební tvořivost pedagogy v rámci formálního preprimárního 

vzdělávání. (s. 80). Oba cíle považuji za reálné ke zkoumání a za věcně (pedagogicky) 

významné. Autorka si stanovila také pět logicky formulovaných hypotéz. 

V podkap. 4.3 jsou podrobně vysvětleny metody sběru dat, užití u nás málo známého 

kvalitativního typu výzkumu, experimentu zv. Solomonův čtyřskupinový design a rozdělení 

dětí na skupinu kontrolní a experimentální. Byl proveden pretest a posttest, formou 

autorského testu hudebně tvořivých rysů. Experimentální skupiny ze dvou zúčastněných 

mateřských školek absolvovaly experimentální vyučování, obsahující 25 lekcí po 20 minutách 

hudebně tvořivých aktivit s dětmi. Audiovizuální nahrávání práce s dětmi umožnilo pozdější 

analýzu průběhu a výsledků experimentu. 

Pro hodnocení rysů dětského hudebně tvořivého myšlení autorka vytvořila hudební úlohy a 

pohádky, zahrnující všechny hudební činnosti a seřazené progresivně, a dále též škálovací 

stupnice pro jednotlivé složky testu. Autorka zařadila i diagnostiku pěveckoreprodukčních 

schopností, hudebně sluchových schopností, rytmického cítění, tonálního cítění a hudební 

paměti (s. 88 ad.), aby zjistila případné korelace mezi experimentálními činnostmi, 

rozvíjejícími tvořivost, a pozitivním rozvojem hudebních schopností dětí. – Z dalších metod 

výzkumu bylo použito též dotazníku pro rodiče dětí, pro pedagogy mateřských škol, a dále 

metod pozorování a rozhovoru s učitelkami mateřských škol. 

V kapitole 5 jsou podrobně shrnuty a analyzovány výsledky výzkumu. Autorka přesně 

popisuje a objasňuje užití testovacích úkolů pro děti, vysvětluje způsoby archivace a 

vyhodnocování výsledků, s příslušnými komentáři a dodatky. První část kapitoly je věnována 

experimentálnímu šetření s dětmi, je zde podrobně popsán průběh experimentálního 

vyučování a srozumitelně objasněny cíle a metodika, užité výzkumné nástroje. Na obrázcích 

v textu jsou zachyceny též četné příklady hudebně tvořivých projevu dětí. - Druhá část 

kapitoly podává analýzu výzkumného šetření s pedagogy mateřských škol. Zde bylo 

pracováno metodami dotazníku a rozhovoru. Autorka pojímá vyhodnocení výsledků, 

zjištěných u pedagogů, jako příležitost ke kritickému zamyšlení se nad aktuálním stavem 

odborné hudební přípravy preprimárních pedagogů a nad potřebností klást důraz na jejich 

hudební zdatnost a tvořivost, po jejichž zlepšení sami pedagogové volají. Výzkum odkryl i 

reálnou hudebně výchovnou situaci a výsledky práce v mateřských školkách a některé 
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nedostatky, např. zaostávání v elementárním komponování s dětmi, ale i v mnoha jiných 

hudebních činnostech, které by měly být v tomto prostředí zcela běžné. 

V 6. kapitole autorka provádí diskusi nad výsledky obou výzkumů a nad mírou splnění cílů 

vlastní disertační práce. Je patrné, že je velmi dobře poučena o zpracovávané problematice, 

dokáže vystihnout i adekvátně formulovat základní problémy a kriticky se zamýšlet nad 

tématy obsaženými v práci. Zcela souhlasím s uvedenými závěry a reflexemi (s. 196-198). 

Jazyková a formální stránka disertační práce 

Jazyková stránka je na výborné úrovni. Autorka se vyjadřuje přesně a výstižně, osvojila si 

odborné vyjadřování, text je srozumitelný a čtivý. Formální stránka je rovněž vynikající. Text 

práce je náležitě doplněn názornými obrázky, grafy a přehlednými tabulkami, 

sumarizovanými v seznamech. Práce disponuje bohatým seznamem použité literatury a 

pramenů, včetně zahraničních, vše je pečlivě zpracováno dle platných norem, přehledně a 

logicky uspořádáno. Rozsáhlá přílohová část je rovněž přehledně a názorně zpracována.  

Hodnocení, přínos disertační práce 

Disertační práce je velmi kvalitně zpracovaným materiálem jak pro oblast pedagogického 

výzkumu, tak pro současnou preprimárně pedagogickou praxi. Provedený výzkum má 

všechny náležitosti, odpovídající danému typu výzkumů. Vlastní test a experimentální 

vyučování jsou připraveny a zpracovány odborně poučeně, vyčerpávajícím způsobem ve 

vztahu k tématu a cílům práce; jsou originální a didakticky přínosné.  

V návaznosti na zjištění autorky a její konstatování nízkého zastoupení hudebních činností, 

podporujících hudebně tvořivé schopnosti a dovednosti dětí v mateřských školách, bych 

viděla významný úkol v implementaci zde uvedených a podobných aktivit a podnětů do 

školní praxe. Doporučuji vydání výsledků disertace formou odborné monografie, neboť 

problematika tvořivosti je klíčová a v současném vzdělávání u nás stále nedostatečně řešena. 

Otázky k obhajobě: 1. Jak hodnotíte přínos své odborné stáže z hlediska přínosu pro 

zpracování tématu? 2. Lze srovnat výsledky Vašeho výzkumu s podobnými výzkumy 

v zahraničí? 

Disertační práci Mgr. Petry Slavíkové hodnotím jako velmi zdařilou a pečlivě zpracovanou. 

Doporučuji disertační práci k obhajobě. 

V Plzni 10. září 2020                                                Marie Slavíková 


