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Průběh obhajoby: Doktorandka představila cíle, metodologii a strukturu práce, poté
pohovořila o své motivaci pro vypracování disertačního úkolu.
Promluvila o své fascinaci tématem tvořivosti jako o motivaci ve
výchově a vzdělávání. Uvedla problematiku do historického
výzkumného kontextu, definovala dětskou hudební tvořivost s jejími
činiteli vnitřními a vnějšími. Představila dále koncepci pedagogické
tvořivosti (Lin, Uszyńska). Rozlišila tvořivou výuku a výuku k
tvořivosti. Poté představila předmět výzkumu – dětskou hudební
tvořivost v kontextu tvořivosti pedagogické – a průmět předmětu do
hypotéz. Mezi metodami a náborem výzkumného vzorku představila
Solomonův čtyřskupinový design. Dále se zmínila o vlastním testu
dětských tvořivých schopností na základě existujících testů.
Charakterizovala dále jednotlivé fáze výzkumu, etiku výzkumu a
výsledky. Představila výzkumné skupiny. Při verifikaci hypotéz
zdůraznila jejich potvrzení až na výjimku hypotézy progresu.
Podobně charakterizovala implikace do praxe.
Oponentský posudek doc. Slavíkové podtrhl kvalitu práce a přinesl
dotaz vlivu stáže doktorandky na výzkumnou práci. Doktorandka
připomněla stránku metodologie a etiky výzkumu.
Další dotaz se týkal srovnání provedeného výzkumu s výzkumy
zahraničními. Doktorandka uvedla výzkumy v dalších zemích a
jejich aspekty. Identitu nenašla, ale dílčí podoby ano.
Doc. Kološtová zdůraznila ve svém posudku slovenský kontext, z
čehož vyplývá otázka inspirace slovenským vědeckým a
pedagogickým prostředím pro provedený výzkum a pro disertační
práci vůbec.
V diskusi zazněl dotaz příčiny menšího úspěchu hudebněpohybové
tvořivosti a na problematickou fázi. Doktorandka uvedla metrické
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cítění.
Další dotaz směřoval k příčině výsledků v šetření rytmické
tvořivosti, zda příčinou nebyl způsob testování. Doktorandka
zdůraznila problematiku dětského projevu a představ.
Dotaz k hypotézám směřoval k provázanosti tvořivosti dětské a
učitelské. Tuto problematiku doktorandka vysvětlila výsledky
výzkumu.
Dotaz byly zodpovězeny uspokojivě.
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