
 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Název katedry 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Bc. Filip Kratochvíl, DiS. 

Sociální dovednosti učitele hry na hudební nástroj a jejich rozvoj 

pomocí metody VTI 

Development of music instrument teachers‘ social skills by Video 

home training method 

 

 

Praha 2021 Vedoucí práce: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

 



 

 Rád bych poděkoval vedoucí své práce PhDr. Evě Šírové, Ph.D. za vřelé vedení a 

cenné připomínky. Dále bych rád poděkoval svým rodičům za neutuchající podporu při mém 

studiu. Partnerce pak za podporu v náročném období konce studia. V neposlední řadě bych 

rád poděkoval všem mým učitelům hudby a všem svým žákům, kteří jsou mi inspirací a 

motivací k další práci.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 23.7.2021 ……………………… 

 Bc. Filip Kratochvíl DiS. 

  



 

Abstrakt: 

 Tato práce se zabývá sociálními dovednostmi učitelů hry na hudební nástroj a jejich 

rozvojem pomocí metody videotrénink interakcí. Literárně přehledová část shrnuje poznatky 

z oblasti psychologie hudební pedagogiky, oblasti sociálních dovedností a přibližuje metodu 

videotrénink inerakcí.  

 Empirická část se pak zabývá pomocí dotazníku postoji učitelů hry na hudební nástroj 

k sociálním dovednostem a jejich rozvoji. Zároveň zkoumá pomocí případové studie možnou 

podobu VTI intervence v hudebně-pedagogické oblasti. 

 Výsledky dotazníkového šetření naznačují, že učitelé vnímají sociální dovednosti jako 

důležité, zároveň ukazují, že učitelé jsou zvyklí se dále rozvíjet zejména formou konzultací s 

kolegy, cvičení, či navštěvování odborných seminářů či masterclassů. 

 Případová studie pak nastiňuje možnou podobu intervence pomocí metody VTI. 

Klíčová slova:  
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Abstract: 

 This master thesis deals with socials skills of instrumental music teachers and their 

development through the VTI method. The theoretical part of the thesis sums up a knowledge 

of music education psychology, social skills and it outlines VTI method. 

 The empirical chapter of the thesis uses a questionnaire focused on music teachers´ 

attitude to social skills and their development. At the same time it analyses by means of a 

case-study an appropriate form of VTI intervention in the field of music education.  

 The results of the questionnare research show that teachers perceive social skills as 

important ones. As well they show that teachers are used to developing their skills by 

consulting their colleagues, practicing their musical instruments or participating in 

professional workshops and master classes. 

The case study shows a possible form of the VTI method intervention.  

Keywords:  

social skills, video interaction guidance, music teacher  
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Úvod 

Výuka hry na hudební nástroj je disciplínou na pomezí umění a pedagogiky. Učitel hry 

na hudební nástroj by měl disponovat mnoha kompetencemi. Tyto kompetence bychom mohli 

rozdělit na hudební (jak se hraje na nástroj), hudebně didaktické (jak se hraje stupnice, co učit 

žáka hrát dříve, co později...) a sociálně-pedagogické (jak podpořit aktivitu žáka, jeho 

motivaci, jak komunikovat). Domnívám se, že ve světe výuky hry na nástroj se věnuje 

mnohem více pozornosti hudebně specifické didaktice. Pedagogice a komunikaci s žákem je 

pak věnováno málo pozornosti. Tato práce se zaměřuje právě na sociálně-pedagogické 

dovednosti a jejich rozvoj pomocí metody Videotréninku interakcí (dále VTI). 

Metoda VTI se používá v práci s rodinami, ve firemním prostředí, jako supervize pro 

pomáhající profese ve školství, či v oblasti sportu. Využití v prostředí hudební pedagogiky mi 

není známo. Ve své práci nejvíce vycházím právě z využití VTI ve školství a ve sportu. V 

hudebně pedagogickém prostředí, stejně jako ve školství jde o výukový proces a vztah učitel-

žák. S oblastí sportu má oblast hudební pedagogiky společné téma výkonu a cílené přípravy. 

V teoretické části zaměřuji na psychologická specifika individuální výuky hry na 

hudební nástroj a sociálních dovedností učitele. Dále bude přiblížena problematika VTI. 

V praktické části je kazuistickou metodou přiblížena možná podoba práce na rozvoji 

sociálních dovedností učitele. Případová studie je doplněna dotazníkovou explorativní studií. 

Moje motivace k napsání této práce pramení z toho, že se kromě studia psychologie 

věnuji i studiu hry na akordeon, kterou zároveň vyučuji. Jsem tedy učitelem hudby, stále jsem 

studentem hudby a zároveň částečně i výkonným umělcem. To mi umožňuje hlubší vhled do 

této problematiky z perspektivy učitele, žáka, umělce a zároveň studenta psychologie.  

V naší práci se píše o výuce hry na hudební nástroj. Když se mluví o učiteli hudby, či 

hudební výuce, myslí se tím právě učitel hry na nástroj, případně výuka hry na nástroj. Učitel 

hudby by jinak mohl být chápán i jako učitel hudební teorie či výchovy. Touto problematikou 

se ale v naší práci nezabýváme. Tento problém nastává při rešerši zahraničních zdrojů neboť z 

označení music teacher (učitel hudby), není zprvu jasné co onen člověk dělá. 

Z této práce nevylučujeme učitele zpěvu. Výuka zpěvu je z psychologického hlediska 

a hlediska mezilidské interakce obdobná jako výuka hry na hudební nástroj. Pro zjednodušení 

ale v textu užíváme termínů jako hra na hudební nástroj atd. Myslíme tím i zpěváky a zpěv. 
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Část práce vychází a navazuje na mou bakalářskou práci (Kratochvíl, 2018). Zejména první 

kapitola. 

 Při zpracovávání teoretické části budu vycházet z domácích i zahraničních odborných 

zdrojů. Využiju poznatky aplikace VTI ve školství či sportu.  
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1 Výuka hry na hudební nástroj 

Hře na hudební nástroj se člověk může naučit mnoha způsoby. Může se učit sám, podle 

učebnice, podle sluchu, či podle instruktážních videí. Druhou možností je pak docházení na 

lekce k učiteli. Lekce mohou mít rozmanitou podobu. Od individuálních lekcí v základní 

umělecké škole, (dále ZUŠ) přes online lekce až po skupinovou výuku. V této práci se nejvíce 

budeme zaměřovat právě na individuální výuku (bez ohledu na instituci ve které probíhá). 

Domnívám se, že instituce do výuky přináší jistá specifika, stejně tak jako například různé 

hudební žánry. Tato specifika však nebrání a příliš neovlivňují užití metody VTI při rozvoji 

sociálních dovedností učitele, neboť centrem a předmětem (i subjektem) výuky je zejména 

žák. Případně vztah a interakce žáka s učitelem. 

Vycházíme tak z modelu evropské analýzy hudebně-pedagogické profese (AEC, 2010). 

Jde o model, kde v centru dění, v centru interakce je vždy žák. Tuto interakci pak ovlivňují 

fenomény jako hudební žánr, cíle výuky, forma výuky a další proměnné (viz. obr.1). Tato 

analýza tedy zdůrazňuje potřeby, motivaci a rozvoj individuality žáka. 

Obr. 1 

Faktory ovlivňující výuku žáka 

 

Pozn. Tento model byl převzat z evropské analýzy hudebně pedagogické profese (AEC, 2010). 

V této kapitole bych rád přiblížil právě některé psychologické aspekty kontextu výuky na 

hudební nástroj. Popíši běžné cíle této výuky, formu výuky, motivaci žáka a roli učitele 

ŽákŽák
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v tomto procesu. Kladen bude důraz především na osobnost učitele, jeho profesní vzdělávání 

a jeho kompetence. 

1.1 Cíle výuky hry na hudební nástroj 

Považuji za důležité pro svou práci diskutovat, co je vlastně dlouhodobým cílem 

výuky hry na hudební nástroj. Cíle můžou být různé a jejich konkrétní podoba se bude 

individuálně lišit napříč učiteli i žáky. Přesto si myslím, že existují společné obecné cíle. 

Vybral jsem tyto cíle, které jsou mimo jiné i zakotveny v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro Základní umělecké školy (MŠMT, 2010): 

Rozvoj hudebních schopností: Snažíme se žákovi pomoct rozvíjet jeho 

senzomotorické, kognitivní i emočně hudební schopnosti (Hodges & Sebald, 2011), které 

umožňují žákům hrát na hudební nástroj, analyzovat hudbu, detekovat emoční potenciál 

hudby atd. 

Motivace žáka ke hře na hudební nástroj a celoživotnímu učení: Sem patří podpora 

žákovy seberegulace, volních schopností. Podpora návyků (cvičení), které umožňují 

praktikování hudby. Patří sem ale i motivace k poslechu hudby a ztotožnění se s hudbou jako 

s hodnotou (MŠMT, 2010; McPherson & Zimmerman, 2011). 

 Ostatní výchovné cíle: Hudební vzdělávání má za cíl „kultivovat“ člověka. 

Podporovat jej ve spolupráci skrz souborovou či komorní hru (hra v orchestru či menších 

souborech). V rozvoji těchto takřka mravních hodnot pak učitel může hrát roli vzoru či 

důležitého dospělého (Galbo & Demetrulias, 1996). 

Cíle a  zejména jejich konkrétnější podoba jsou individuální. Mění se v závislosti na 

osobnosti žáka a učitele. Jiné cíle má učitel a jiné žák. Dokonce i odlišný nástroj klade různý 

důraz na různé cíle. Například cíl výuky hry na klavír bude obsahovat rozvinutí motorické a 

kognitivní dovednosti, případně harmonického cítění. Hráč na klavír navíc není nucen tolik 

komorní hře, není tolik uplatněn v orchestrech, a tak u něj není tolik důležitý rozvoj souhry. 

Cíl výuky hry na housle bude zejména rozvoj sluchové kontroly intonace, technické zdatnosti. 

Hráč na housle, ale třeba už nebude potřebovat ovládat basový klíč v takové míře jako 

klavírista (Ben-Tovim & Boyd, 2007). Pro všechny nástroje však platí cíl rozvoje žákovy 

motivace. 

 Pro tuto práci je ale důležité si všimnout hlavně dvou prvních cílů výuky- Rozvoje 

hudebních schopností a Motivace žáka ke hře. Rozvoj žákových dovedností a naplňování 

těchto dvou cílů jsou největší náplní učitele hry na hudební nástroj.  



15 

 Lze polemizovat, který z cílů je důležitější, jestli to, aby hraní na nástroj dítě bavilo 

nebo, aby dítě hrálo dobře (když zjednodušeně verbalizuji předchozí cíle). Domnívám se, že 

jedno často souvisí s druhým a vzájemně se ovlivňuje. V praxi je však možné pak vidět i žáky 

(nebo i více žáků od jednoho kantora), kteří rádi chodí na hodiny, ale nemají velkou 

technickou úroveň. Nebo naopak žáky, kteří jsou technicky skvěle vybaveni, ale přestanou 

být motivováni a hrát úplně. Domnívám se, že je důležitý rozvoj obou těchto cílů. Zároveň 

tyto cíle souvisí s dovednostmi učitele, kdy sociálně pedagogické dovednosti mají zejména 

přímý vliv na žákovu motivaci a odborně-didaktické pak na hudební schopnosti žáka.  

Z pohledu psychologie nás ale nejvíce bude zajímat právě rozvoj motivace a tedy i sociálně-

pedagogických dovedností u učitele. 

1.2 Forma výuky hry na hudební nástroj 

 Výuka hry na hudební nástroj má svá specifika, která ovlivní užití metody VTI 

v tomto prostředí. Výuka hry na hudební nástroj může probíhat v různých institucích 

v různých formách. Pro účely využití VTI pro rozvoj sociálních dovedností učitele je pro nás 

důležité, zda je lekce individuální nebo kolektivní.  

 V prvním případě VTI trenér zachycuje interakci učitel-žák. V druhém případě nás 

bude zajímat více interakcí učitel-žáci, případně i interakce v triádě a větší skupině učitel-žák-

žák. Pokud jsou na lekci přítomni rodiče (běžná praxe zejména u dětí mladšího školního 

věku), tak se učitel může dostávat do interakce triády učitel-žák-rodič (Davidson, Howe, 

Moore, & Sloboda, 1998). Forma výuky se v určitých rysech podobá školnímu prostředí či 

prostředí tréninku, inspiruji se proto využitím VTI ve školní třídě (Bidlová, 2005) a 

v prostředí trénování sportu  (Baláková, 2011).  

Výuka nejčastěji probíhá v těchto formátech: 

• Individuální lekce: Nejčastější forma výuky hry na hudební nástroj. Učitel je sám ve 

třídě s žákem (někdy třeba i s rodiči či jiným rodinným příslušníkem).  

• Lekce v menší skupině: Zde je učitel a dvě až čtyři děti. Může se jednat o lekce 

samotného nástroje (v ČR mají hromadně lekce přípravné ročníky ZUŠ) nebo hodiny 

komorní hry. 

• Lekce ve skupině: Zde se jedná hlavně o souborovou hru. Je zde větší míra 

organizovanosti (každý žák má své místo, svůj part). V určitých systémech jsou 

hromadné lekce používány vyloženě k výuce hry na hudební nástroj (například 

Suzukiho metoda) (Suzuki, 1968). 
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• Masterclass (mistrovské kurzy/mistrovská lekce): Je veřejně přístupná lekce. Diváci se 

dívají, jak (věhlasný) učitel učí žáka/soubor. V našem prostředí se používá běžně 

anglické označení masterclass, čehož se držím i v této práci. 

Podle  brazilsko-portugalské studie kde analyzovali videozáznam 130 kytarových 

masterclassů, bylo 40% času stráveno učitelovými verbálními projevy oproti 5% 

verbálních projevů žáka (Coimbra &  Zorzal, 2019). Specifikum tohoto formátu je, že 

z něj má těžit jak žák, tak i publikum, které tvoří jak učitelé, tak žáci.  

Londýnská studie zpracovávala dotazník daný 37 studentům konzervatoře týkající se 

otázek masterclassu. Studenti nejvíce zdůrazňovali roli vedoucího těchto lekcí 

(„mistra“). Jako přínos masterclassu pak uváděli novou motivaci, změnu náhledu, 

inspiraci. Jako případnou překážku a obtíž tohoto formátu pak trému před publikem 

(Creech, Gaunt, Hallam & Robertson, 2009). Masterclass má také význam pro 

profesní rozvoj učitelů hudby. 

1.3 Průběh výuky 

Z hlediska interakce je pro naši práci důležité se podívat, co vše v průběhu výuky učitel 

hudby používá, jak vypadá jeho interakce s žákem a z čeho se skládá. 

Výuka hry na hudební nástroj se skládá z několika komponent. Pro účely výzkumů 

(například: Colprit, 2000; Goolsby 1996; Moore, 1981) se používají tyto kategorie: 

Verbální projevy učitele. Pomocí nich učitel žáka instruuje, napomíná, chválí, 

diskutuje. Colprit (2000) ve svém výzkumu na 48 učitelích houslí a violoncell analyzoval 

48% času, kdy byl verbálně aktivní učitel. Moore (1981) zachytil při dvacetiminutových 

videonahrávkách 30 britských a amerických učitelů hudby 43% času věnovaného verbálním 

projevům (instrukcím a diskuzi). U různých učitelů (také různě úspěšných) a v různých 

situacích se mění také složení verbálního projevu učitele. Výše uvedení výzkumníci do této 

kategorie započítávali jak instrukce či vysvětlování, tak i „povídání si“ nebo diskuzi s žákem.  

Žákovo hraní na hudební nástroj (performance).  Na hodině hry na hudební nástroj 

žák zpravidla přehraje učiteli pasáže či skladby, které doma nacvičil (nebo také nenacvičil).  

Po hraní žáka může nastat zpětná vazba ze strany učitele, instrukce, předvedení a opětovné 

zahrání dané pasáže žákem. Goolsby (1996) také rozlišuje to, jestli momentální hraní žáka má 

nějaký cíl, zda je jeho pozornost zaměřená na nějaký důležitý aspekt hraní.  

 Neverbální modelování je obohacením repertoáru možností učitele. Kromě 

neverbální komunikace sem patří i přehrání/předzpívání určité hudební pasáže žákovi. Učitel 
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může gesty vyjádřit výšku tónu, hloubku či sílu. Pohybem ruky může ztišit celý orchestr. 

Mezi neverbální modelování patří i předvedení dané pasáže či skladby žákovi. Toto 

neverbální modelování často doprovází verbální komentář učitele. Učitel může i neverbálně 

reagovat současně s hrajícím žákem. Učitel gesty nebo paralingvistickými prvky může 

zdůraznit verbálně sdělenou informaci. 

 Aktivita mimo učení je také nedílnou součástí lekcí hry na hudební nástroj. Příchod 

do třídy, příprava nástroje a administrativní povinnosti jsou pasážemi, které výuka obsahuje, 

ale nejsou přímo výukou samotnou. Lze sem zařadit i rozhovor, který je zaměřen na téma, jež 

neodpovídá cíli hodiny. Někdy může být neformální rozhovor mimo téma hodiny důležitý pro 

motivaci žáka či pro jeho relaxaci.  Domnívám se, že obecně však platí, že tohoto času by 

mělo být co nejméně pro zajištění plynulosti hodiny. Ve výzkumu vedení orchestru bylo 10 

učitelů-nováčků a 10 učitelů-expertů pozorováno při nacvičování jedné (stejné skladby). 

Učitelé-nováčci trávili aktivitami mimo učení 2x více času než učitelé-experti 

(Goolsby,1999). 

 Z hlediska struktury lze hodinu také rozdělit na začátek, kdy žák přichází (nebo 

obráceně). Učitel se s žákem zdraví, nějakým způsobem se na sebe  „ladí“ (učitel čte žákův 

emoční stav, pojmenovává jej), rozcvičují se, rozehrávají před tím, než se pustí do hlavní 

práce. Pak následuje zpravidla samotná lekce, kdy dochází k většině cíleného učení, 

k přehrání dané látky, zpětné vazbě atd. Následuje pak závěr hodiny, při kterém učitel dává 

úkoly na příští lekci, hodnotí celkově hodinu, případně žák se sebehodnotí. Loučí se. Lekce 

trvá v závislosti na instituci ve které probíhá, nejčastěji 40-60 minut. Ve vyšším hudebním 

vzdělávání (konzervatoř, VŠ) může běžně přesahovat i 90 minut. 

 Z popisu a analýzy průběhu výuky vyplývá, že častěji je verbálně aktivní učitel. Udává 

většinou směr hodiny. Zároveň však reaguje na žákovi potřeby. Lekce také obsahuje delší 

pasáže vlastní hudební produkce. Toto prostředí a způsob interakce umožňuje užití metody 

VTI. 

1.4 Motivace žáka 

Motivace žáka je důležitý faktor ovlivňující učení. Zároveň však učení ovlivňuje 

žákovu motivaci. Jedná se o komplexní komponentu procesu učení hry na hudební nástroj. 

Rozvoj žákovy motivace je také jedním z cílů výuky.  

Mezi důležité faktory žákovi motivace (a zejména u mladších školních dětí) patří 

rodiče (Davidson, Howe, Moore & Sloboda, 1996; Upitis, Abrami, Brook, & King, 2016). 
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Mimo to, že s dítětem v počátku cvičí, tak mu i utvářejí podmínky (Bloom & Sosniak, 1981) 

pro jeho hudební rozvoj. Významný vliv na hudební vzdělávání dítěte také mají ambice, 

hodnoty a cíle rodiče (Addison, 1990; Davidson & Scott, 1999; Sosniak, 1985). Proto je z 

pohledu učitele kriticky důležitá komunikace v triádě, učitel-rodič-žák (Creech, 2006; 

Hallam, 1998; Manturzewska, 1990). Někdy jsou rodiče přítomni i přímo na hodině. 

 Dalším důležitým faktorem je učitel. Přímo osobností učitele se budeme zabývat 

v příští kapitole. Dalšími faktory ovlivňujícími motivaci mohou být: spolužáci, věk žáka, 

gender  či úspěšnost ve hře na hudební nástroj (Davidson, Howe, Moore, & Sloboda, 1998). 

Je důležité si však uvědomit, že motivace žáka je s ostatními faktory ve vzájemně se 

ovlivňujícím vztahu.  

 Zajímavým faktorem je například věk žáka. Davidson, Howe, Moore a Svoboda 

(1998) v Anglii zkoumali charakteristiky učitelů různě motivovaných žáků. Žáci mladší 12 let 

byli motivováni zejména vztahem s učitelem a jeho osobnostními vlastnostmi (vřelost, 

přívětivost...). Starší a pokročilejší žáci byli o něco více motivováni profesními dovednostmi 

učitele (schopnost hrát, profesní znalosti...). 

 Motivace žáka je dynamicky propojena s jeho hudebními dovednostmi a dalšími 

faktory. Když se například žák bude lepšit, začne hrát těžší skladby, začne jej to více bavit a 

pravděpodobně i rodiče ho budou o to víc podporovat. Obdobné, kazuistické případy 

takových vztahů má ve své práci Veronika Sailerová  (2011). 

1.5 Učitel 

Učitel hry na hudební nástroj je důležitým faktorem žákova hudebního vývoje. Má 

velký vliv na žákovo hudební formování. Může ovlivnit jeho hudební vkus a vnímání. Může 

samozřejmě sehrát i roli negativní- žáka od hraní odradit. Pro využití VTI při práci s učitelem 

hudby je dobré si přiblížit, v čem je jeho role specifická. 

Profesní příprava učitele probíhá různě v různých státech. V České republice je 

k výkonu učitele na ZUŠ požadováno vyšší odborné vzdělání z konzervatoře či magisterský 

titul z odpovídající hudební vysoké školy (MPSV, 2008). Většina (okolo 80%) učitelů měla 

v roce 2009 vystudovanou pouze vyšší odbornou školu, tedy konzervatoř (Sochorová, 2009). 

To je unikum také vzhledem k tomu, že v ostatním základním vzděláváním v ČR je 

podmínkou vysokoškolský diplom (Sochorová, 2009). 

Na konzervatoři se klade největší důraz na rozvoj praktických dovedností zvládnutí 

hudebního nástroje. Rozvíjí ze studenta výkonného umělce. Například student hudebního 



19 

oboru hry na kontrabas má každý rok během studia v průměru 9 hodin týdně praktické výuky 

nástroje (hlavní obor, orchestr, klavírní praktikum...). Předmětů pedagogických (didaktika 

hlavního oboru, hudební pedagogika a psychologie, praxe...) má oproti tomu pouze celkem 10 

hodin týdně za dobu šesti let (Pražská konzervatoř, 2012). Z hodinové dotace vyplívá, že 

konzervatoř připravuje žáka zejména na uplatnění profesionálního umělce (sólista, hráč 

orchestru...). Zároveň konzervatoř však produkuje nejvíce učitelů hry na hudební nástroj ze 

všech institucí. Z podstaty českého hudebně vzdělávacího systému vyplívá, že konzervatoří 

projde téměř každý učitel hudebního nástroje (Sochorová, 2009). 

Britská studie z roku 2010 (Welch et al.) zachycuje tento paradox. 66 studentů bylo 

dotazováno, jak by se chtěli ideálně uplatnit za pět let. 47% respondentů uvedlo hudební 

vystupování (ať už sólově, v komorním tělesu či v orchestru), 18% plánovalo kombinovat 

učení a vystupování. 3% studentů pak uvedla, že by chtěli učit. Když se výzkumníci ptali 

všech respondentů přímější otázkou zda by kariéru učitele zvažovali 85% vzorku odpovědělo 

že ne. 

Brněnská studie (Sochorová, 2009) s malým vzorkem (N=30) zkoumala motivaci 

učitelů (převážně z okolí Brna). Přes některé metodologické nedostatky (malý 

nereprezentativní vzorek, retrospektivní hodnocení motivace) nabízí zajímavý vhled 

z českého prostředí. 66% výběrového vzorku bylo již na konzervatoři rozhodnuto, že bude 

učit hru na hudební nástroj. 

Ha ve své studii (2015) kvalitativně analyzoval rozhovory s čtyřmi začínajícími 

australskými učiteli smyčcových nástrojů. Semi-strukturované rozhovory byly přepsány a 

analyzovány. Všichni uváděli, že své studium začínali s cílem hudebně vystupovat. Učit 

začali až později během či po ukončení studia. Zároveň uváděli, že jejich školy byly zaměřené 

více na hudebně-uměleckou stránku věci než na pedagogiku. Jako zdroj znalosti „jak učit“ 

uváděli, že napodobovali a přebírali vzory svého vlastního učitele a vlastní praxi. 

S podobnými poznatky přichází Johnson (2014). Tvrdí, že budoucí učitelé jsou 

připravování zejména z hudebního hlediska (které je také důležité). Zároveň tvrdí, že k využití 

pedagogického potenciálu učitele je zapotřebí sociálních dovedností učitele.  

Možností dalšího vzdělávání učitelů jsou různé kurzy a semináře, které jsou ovšem 

převážně zaměřeny na hudebně-uměleckou stránku věci. Více než na psychologickou rovinu 

učení a sociální kompetence učitele. V našem prostředí tyto semináře vedou nejčastěji také 

experti-hudebníci. Ne experti na sociální dovednosti a interakci. 
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Speciální možností celoživotního vzdělávání je pasivní (ve smyslu, že člověk sleduje 

masterclass) účast na mistrovských kurzech (masterclass). Masterclass je výše popsaný 

formát výuky, při němž velmi uznávaný hudebník/učitel učí žáka před odborným publikem 

(tzv. pasivní účastníci). Masterclassy mohou být pro učitele zdrojem inspirace k vlastnímu 

učení (Creech, Gaunt, Hallam & Robertson, 2009). 

Profesní příprava učitele hry na hudební nástroj v České republice je zaměřena 

zejména na rozvoj uměleckých dovedností. Samotní žáci konzervatoří (budoucí učitelé) sebe 

nejčastěji chápou jako umělce a hudebníky spíše než pedagogy. Domnívám se, že u mnohých 

začínajících učitelů je identita hudebníka silnější než identita učitele. 

Kompetence učitele hudby vycházejí z profesních činností a rolí, které učitel vykonává. 

Z tohoto pohledu zajímavou a ojedinělou studií je mezinárodní studie, která byla vedena na 

šesti vysokých školách v pěti zemích světa (mezi nimi i HAMU v Praze) (Lennon & Reed, 

2012). Jejím cílem bylo pomocí pozorování vytyčit hlavní kompetence, které by měl při 

studiu získat budoucí učitel hudby. Analýzou pozorování a rozhovorů s učiteli i žáky se 

ukázalo, že učitel hudby naplňuje ve vztahu k žákovi a jeho okolí následující role: 

1. Učitel jako vystupující umělec a vzor pro své žáky. Učitel může být pro své žáky 

vzorem a tedy i motivační silou v technických schopnostech, hudebním přednesu, 

anebo v teoretických znalostech. Je modelem a vzorem pro žáky i ve vypořádání se 

s trémou. 

2. Učitel jako organizátor žákova studia. Učitel určuje, případně spoluurčuje cíle žáka, 

dává vzdělávání formu. Dále vyhodnocuje efektivitu vzdělávacích metod, popř. 

efektivitu cvičení žáka. V rámci možností a vyspělosti žáka ho do tohoto procesu 

zapojuje. 

3. Učitel jako komunikátor a pedagog. Samotná výuka. Udělování zpětné vazby. 

Komunikace s žákem a jeho nejbližším okolím. Rozvoj motivace žáka. Rozvoj 

žákových hudebních schopností. Komunikace s žákovými rodiči. 

4. Učitel jako průvodce a tvůrce přívětivého prostředí. Učitel se snaží mít pozitivní vztah 

s žákem. Poskytuje mu podporu. Je si vědom individuality svých žáků a jejich potřeb. 

Rozvíjí samostatnost studenta. 

5. Učitel jako reflektující sebe-hodnotitel. Reflektuje své působení. Snaží se obměňovat 

podle potřeby své metody. Je schopen sebereflexe. 

6. Učitel jako součást kulturního dění. Učitel se podílí na organizování koncertů, 

festivalů, workshopů a masterclassů .Do tohoto dění zapojuje své žáky. 
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 (Lennon & Reed, 2012). 

Na základě těchto rolí výzkumníci stanovili mimo jiné následující kompetence (volně 

podle AEC, 2010): 

1. Učitel ovládá hudební schopnosti. Je schopen hudebně vystupovat. Využívá své 

vlastní hudební schopnosti, znalosti a zkušenosti ve výuce 

2. Učitel využívá své didakticko-pedagogické znalosti a dovednosti pro organizaci 

žákova studia. Tyto znalosti a dovednosti také využívá pro hodnocení a diagnostiku 

hudebního rozvoje žáka. 

3. Učitel umí efektivně komunikovat se svými žáky. Učitel dokáže naslouchat žákovi 

a zároveň ho vést. K učení žáka používá celou škálu pedagogických prostředků a 

metod. 

4. Učitel dokáže rozeznávat specifika jednotlivých žáků a reagovat na jejich různorodé 

potřeby. Učitel buduje kladný emoční vztah se žákem a vytváří bezpečné prostředí 

umožňující učení. 

5. Učitel dokáže hodnotit a reflektovat své pedagogické působení. Dokáže 

identifikovat co by potřeboval k rozvoji svých kompetencí. 

6. Učitel dokáže svou práci zasazovat do širšího kulturního kontextu. Organizuje 

koncerty, účastní se veřejného kulturního dění. 

(AEC, 2010) 

V českém výzkumu (Vlach, 2013) 13 expertů-řídících pracovníků ZUŠ popisovalo a 

vybíralo kompetence, které by měl mít učitel ZUŠ. Vybrali přes 30 kompetencí, na kterých se 

shodla většina expertů. Uvádím jen vybrané kompetence, které nebyly uvedeny výše: 

kooperace, kreativita, flexibilita, samostatnost, celoživotní učení, aktivní přístup, příprava 

žáků na vystoupení... Autor dělí kompetence učitele na měkké kompetence, obecné 

dovednosti, odborné znalosti, odborné dovednosti a umělecké dovednosti. 

Pro účely této práce bych výše uvedené kompetence zařadil do tří kategorií: hudebně 

umělecké, pedagogicko-didaktické a sociální. V profesionálním vzdělávání učitelů hudby je 

nejvíce kladen důraz na osvojení si uměleckých kompetencí, nejméně pak na sociální. 

Domnívám se, že je to i tím, že chybí jasná metoda a způsob kterým tyto dovednosti u 

budoucích učitelů rozvíjet. Rozdílnost kompetencí učitele a výkonného umělce také znamená, 

že virtuózní hráč není automaticky skvělým učitelem. Domnívám se, že se dokonce slabší 

hráč může stát skvělým učitelem i díky tomu, že určité technické obtíže pro něj byly těžší a 
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musel vykládat větší úsilí na jejich zvládnutí. Mohl by tak mít lepší vhled do procesu učení 

svých žáků a vyšší míru empatie k jejich obtížím. 

Výuka hry na hudební nástroj je specifický rámec, ve kterém se odehrává interakce 

žák-učitel. Forma této výuky může nabývat různých podob v závislosti na věku dítěte, 

vyučovaném nástroji, žánru, osobnosti učitele i žáka a instituci, ve které se odehrává. Kontext 

je vždy tedy pokaždé jiný. To, co zůstává, je interakce učitel-žák skrz kterou proces učení 

probíhá.  
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2 Sociální dovednosti učitele 

Zatímco kompetence jsou v psychologii chápány jako požadavky na určitou profesi, tak 

dovednosti jsou v psychologii chápány jako způsobilost k činnosti, která může být naučena a 

rozvíjena (Švec, 1998). To je pro mou práci stěžejní, neboť jejím předmětem je právě 

rozvíjení sociálních dovedností učitele pomocí VTI. Zprvu se zaměřím na specifikum 

sociálních dovedností v profesi učitele hudby, dále pak popíšu jejich význam a nakonec 

nastíním možnost jejich rozvíjení. 

2.1 Definice sociálních dovedností učitele hudby 

Sociální dovednosti nejsou zcela jasně definované. Jednak obsahují více dílčích 

dovedností (Hartl & Hartlová, 2000), jednak záleží na kontextu oblasti, ve které je definujeme 

(Rejžková, 2018). 

Sociální dovednosti jsou chápány jako sociálním učením získané dovednosti, které 

umožňují uspět v sociálních interakcích. Sociální dovednosti patří k dovednostem, kterými by 

měl učitel disponovat. Učitel tyto dovednosti uplatňuje v interakci s žákem, rodiči i kolegy 

(Rejžková, 2018). 

Rigio a Carney (2007) v rámci svého inventáře rozlišují šest dimenzí dvou úrovní. Úroveň 

emoční (neverbální) a sociální (verbální). U obou úrovní pak rozlišují příjem (dekódování), 

expresivitu a kontrolu. Výsledkem je tedy následujících šest dimenzí sociálních dovedností. 

K popisu dle Riggia (1989) přidávám „ideální“ realizaci těchto komponent ve výuce hry na 

hudební nástroj: 

• Emoční vyjadřování (Emotional expressivity, EE) je schopnost neverbálně a zároveň 

srozumitelně a čitelně vyjadřovat emoce a postoje. 

Učitel neverbálně, přiměřeně a jednoznačně vyjadřuje svůj emoční stav. Je pro svého 

žáka čitelný a nedává mu zmatené víceznačné signály. 

• Emoční vnímavost (Emotional senzitivity, ES) je schopnost zachycovat a dekódovat 

neverbální projevy u sebe i druhých, správně je interpretovat. 

Učitel pozoruje a vnímá neverbální projevy žáka. Snaží se porozumět jejich významu. 

• Emoční kontrola (Emotional control, EC) je schopnost regulovat své emoce. 

Kontrolovat jaké emoce dávám najevo. 

Učitel je schopen regulovat své emoce a srozumitelně je vyjadřovat, pojmenovávat. 

Dokáže žákovi sdělit že má radost, nebo že ho něco mrzí. Dokáže regulovat svůj vztek 

a přiměřeně jej pojmenovat. 
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• Sociální vyjadřování (Social expresivity, SE) je schopnost verbálního vyjadřování. 

Schopnost srozumitelně formulovat sdělovaný obsah.  

Učitel přizpůsobuje jazyk věku a mentální úrovni dítěte. Užívá srozumitelné, 

jednoznačné instrukce. Mluví srozumitelně, své sdělení zvýrazňuje gesty a 

paralingvistickými prvky. 

• Sociální vnímavost (Social senzitivity, SS) je schopnost dekódovat verbální obsah a 

sociální situace. Schopnost chápání a orientace se v sociálních normách a situacích. 

Učitel poslouchá, co žák říká. Snaží se porozumět jeho sdělení, ověřuje si, zda tomu 

dobře porozuměl. Učitel vnímá i kontext situace, umí jednat  s rodiči i v kontextu 

hudebních vystoupeních. 

• Sociální kontrola (Social control, SC) zahrnuje schopnost vést sociální interakce, 

dodržovat sociální takt a normy. Sociální kontrola je důležitá i pro naplnění účelu dané 

interakce.  

Učitel vede hodinu. Udržuje cíl a účel hodiny. Je připraven reagovat na potřeby žáka 

a v tom případě vést hodinu jiným směrem. Učitel organizuje strukturu hudebního 

vzdělání žáka. 

Z tohoto pojetí bych pro účely mé práce zdůraznil, že sociální dovednosti učitele 

nesměřují pouze směrem k žákovi (správně ho něco naučit, dát mu správné instrukce, 

pochválit jej), ale jsou také receptivní, či senzorické (vnímání žáka, jeho podnětů, nálady...). 

Zároveň jsou v běžném životě tyto komponenty spolu organicky spojeny. Rozdělení na 

jednotlivé komponenty však umožňuje je jednotlivě měřit a také rozvíjet. Je jednodušší 

rozvíjet Sociální vnímavost a její konkrétní projevy než obecně rozvíjet Sociální dovednosti. 

Toto pojetí nám také dává nástroj jak rozvoj jednotlivých sociálních dovedností měřit.  

Inventář Riggia a Carneyho a jeho revize (1986, 1989, 2007) jsou navíc používány jako 

operacionalizace sociálních dovedností v některých výzkumech sociálních dovedností učitelů 

(Hamann, Lineburgh, & Paul,1998, ) 

2.2 Podoba sociálních dovedností učitele ve výuce 

V kontextu výuky hry na hudební nástroj se mohou sociální dovednosti realizovat 

například těmito způsoby: 

• Na začátku lekce se učitel vítá s žákem, ladí se na jeho emoční stav, případně jej 

pojmenovává Učitel pojmenovává, co budou dnes dělat, případně společně 

s žákem plánují průběh hodiny (co žák zrovna potřebuje), získává žákovu 

pozornost.  
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• Při kladení instrukcí učitel srozumitelně sděluje žákovi, co a proč budou dělat. 

Zároveň sleduje, případně se doptává, zda žák zadání a jeho smysl chápe. Vnímá a 

přijímá žákovy podněty. Aktivuje žáka. Případně zapojuje ostatní žáky, nebo 

pojmenovává rodičům, co je důležité s žákem cvičit doma. 

• Při hodnocení zahraného cvičení či skladby se učitel ptá žáka na jeho pocity a 

názory, přijímá jeho odpovědi. Sám dává zpětnou vazbu, popisuje svoje pocity. 

Zapojuje žáka do procesu a podporuje ho ve vlastních iniciativách. 

• Na konci lekce učitel vede hodinu k ukončení. Zadává společně s žákem cíle a 

způsob domácí přípravy. Ověřuje si, zda žák ví, co bude doma cvičit. Učitel 

hodnotí hodinu společně s žákem a sdílí své pocity ( např. „Mám radost, dnes jsi 

se pěkně soustředil.“). 

• Bezprostředně před koncertem/soutěží učitel pomáhá žákovi se vypořádat 

s trémou, správně se rozehrát. Je žákovi oporou. 

• Komunikace s rodiči je důležitá zejména pro hudební rozvoj žáků mladšího 

školního věku (Davidson, Howe, Moore & Sloboda, 1996; Upitis, Abrami, Brook, 

& King, 2016). Učitel informuje rodiče o průběhu výuky, naslouchá přáním a 

podnětům rodičů. Když je rodič přímo přítomen na hodině, tak jej může učitel 

zapojovat do interakce učitel-žák-rodič.  

Učitel ve všech daných situací využívá také svou posturiku, gestikulaci i mimiku pro lepší 

příjem žáka a podpoření vlastního sdělování, případně pro ilustraci instrukcí. Zároveň vnímá 

neverbální komunikaci žáka (Kurkul, 2007). 

Užití sociálních dovedností záleží na kontextu a cíli dané konkrétní hodiny. Učitel by měl 

být pružný a být schopen někdy více vést, někdy naopak více nechat prostor žákovi. Jinak 

bude vypadat úvodní hodina, hodina před koncertem, hodina se začátečníkem a hodina s 

pokročilým.  

Výše uvedené pedagogické situace (začátek a konec lekce, kladení instrukcí, hodnocení 

žáka) budou pozorovány a analyzovány v práci s klienty v rámci případové  studie v 

empirické části práce. 

2.3 Význam sociálních dovedností učitele hry na hudební nástroj 

Gillernová (2003) vytvořila model reprezentující vztahy vzájemně propojených 

dovedností učitele ve škole. Dovednosti dělí na oborové a didaktické, diagnostické a sociálně 
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psychologické. Přichází také s grafickým znázorněním, jak jsou tyto dovednosti vzájemně 

propojeny a ovlivňovány (viz obr. 2).  

Obr. 2 

Profesní dovednosti učitele 

 

Pozn. Tento model byl sestaven I.Gillernovou (2003). 

V tomto modelu Sociální dovednosti podmiňují využití velké části pedagogického 

potenciálu učitele ve výuce (Johnson, 2014). Ovlivňují motivaci dítěte ke hře na hudební 

nástroj (Davidson, Howe, Moore a Svoboda, 1998) a pomáhají učiteli plnit jeho pedagogické 

záměry a cíle. Konkrétní význam jednotlivých komponent sociálních dovedností bude 

rozepsán v další kapitole. 

Sociální dovednosti učitele jsou nesporně důležité i pro komunikaci s rodiči. 

Výzkumníci zdůrazňují (Creech & Hallam, 2009; Nolah, 2008;  Sichivitsa, 2007) důležitost 

zapojení (involvement) rodičů do výuky hry na hudební nástroj. Zároveň však autoři Muller 

(1995), Ho a Williams (1996) zdůrazňují, že toto zapojení může mít někdy i negativní dopad 

na úspěch dítěte v dané oblasti. S tímto fenoménem se potýká například i sportovní 

psychologie u rodičů svěřenců. 

Fineberg (1994) přichází s myšlenkou že vztah učitel-rodič je často vnímán rodiči jako 

vztah poskytovatel-klient, kde službu obstará poskytovatel (učitel) a klient ji přijme. Pro větší 

zapojení rodiče (důležitého zejména u mladších dětí) je však výhodné vztah učitel-rodič 

chápat spíše partnersky.  
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 Dle Harrisova výzkumu (2005) chce většina rodičů podporovat své děti v hraní na 

hudební nástroj, ale velká část z nich neví jak. I proto je komunikace s rodiči důležitým 

uplatněním sociálních dovedností, které ovlivňuje nejen motivaci žáka, ale i jeho úspěch ve 

hře na daný nástroj. 

Z tohoto modelu také vyplývá, že učitelé různých hudebních žánrů či nástrojů budou 

mít odlišné profesní dovednosti i didaktické postupy. Sociální dovednosti ale pro jejich 

působení budou důležité nehledě na předmět (nástroj, žánr, věk žáka) jejich vyučování. 

Domnívám se tedy, že rozvoj sociálních dovedností učitele má dopad na uplatnění jeho 

profesních dovedností v praxi. Zároveň si myslím, že tyto nově nabyté a reflektované 

dovednosti může učitel využít i mimo samotný pedagogický rámec (výchova vlastních dětí, 

komunikace s okolím...). 

Pro další rozvoj sociálních dovedností je důležitá reflexe již nabytých sociálních 

dovedností. Umožňuje učiteli poznávat, co z jeho repertoáru chování funguje a proč. To mu 

umožňuje osvojování dalších pedagogických technik, případně upuštění od těch méně 

efektivních (Gillernová, 2003). 

2.3.1 Význam jednotlivých komponent sociálních dovedností učitele 

Koncept sociálních dovedností učitele je příliš široký pro výzkumné účely. Výzkumy 

se většinou zabývají nějakou konkrétní složkou sociálních dovedností. V některých 

výzkumech je užito dříve zmiňovaného pojetí Riggia a Carneyho (1986, 1989, 2007). 

Případně pod pojmem sociálních dovedností (social skills) zkoumají pouze část těchto 

dovedností. Proto se dále zabývám významem jednotlivých složek sociálních dovedností 

učitele. 

Kurkul (2007) zkoumal neverbální komunikaci v individuální výuce u 60 učitelů 

hudby. Byla zkoumána neverbální senzitivita učitele i expresivní neverbální komunikace. 

Zároveň byla studentem a nezávislým pozorovatelem určena efektivita hodiny. Byla zjištěna 

vyšší efektivita hodiny u neverbálně senzitivních učitelů. Učitel pomoci svého vnímání 

může zachytit, kdy je žák unaven, kdy je žák připraven pracovat. Může díky tomu reagovat na 

aktuální stav a potřeby žáka a tím vést hodinu efektivně. 

Neverbálně expresivní komunikace využívají učitelé v různé míře. Gesta mohou být 

spojována a  ilustrují někdy přímo vlastnosti hudby. Mohou tak pomáhat představivosti žáka 

(Simones, Schroeder, & Rodger, 2015). Tato gesta či postoj učitele může žákovi pomoci 

pochopit a představit si daný charakter skladby a lépe jej vystihnout. Sám hráč při hře na 
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nástroj „hraje“ i svým tělem. Když hraje hráč silně, slavnostně, tak své sdělení posluchači 

například podtrhne napřímeným postojem těla. Neverbální komunikace je tedy důležitá nejen 

ve vztahu učitel-žák, ale také ve vztahu hráč-publikum. 

Další důležitou složkou neverbální komunikace jsou paralingvistické prvky, tedy 

výška hlasu, rytmizace dikce slov, hlasitost řeči atd. Tyto prvky také mohou ilustrovat hudbu 

a její charakter. Opět tak mohou podněcovat hudební představivost žáka. Učitelé hudby tyto 

prvky využívají častěji než učitelé jiných oborů (Schiemann, 2017).  

Verbálně expresivní komunikace by měla být přiměřená věku žáka, či úrovni jeho 

znalostí (případně jeho rodiče). Ve výuce učitelé užívají specifickou hudební terminologii. Je 

třeba si ověřovat, zda žák anebo i rodič zadání rozumí. Srozumitelnost instrukcí učitele je 

stěžejní pro domácí přípravu žáka. Výuka hry na hudební nástroj vyžaduje od žáka 

systematickou domácí přípravu. Je tedy důležité, aby žák a případně i jeho rodič věděli, co a 

jak má cvičit. 

Sociální dovednosti učitele hry na hudební nástroj jsou významnou součástí jeho 

profesních dovedností. Rozvinuté sociální dovednosti u učitele vedou k vyšší efektivitě 

hodiny (Davidson et al., 1998; Juchniewicz,  2010; Kurkul 2007; Miksza et al., 2010). Učitel 

díky nim zapojuje žáka aktivně do výuky, zároveň zapojuje rodiče do vzdělávacího procesu 

dítěte. Zároveň je učitel pro žáka modelem toho, jak mohou sociální dovednosti vypadat 

(Gillernová, 2003). To má význam zejména pro žáky, kteří sami jednou budou učit. 

Sociální dovednosti jsou tedy důležitou složkou profesních dovedností učitele, nelze 

však opomenout také oborové, didaktické a diagnostické dovednosti. Ty potřebuje dobrý 

učitel také, zejména pak u pokročilých žáků. Čím lépe žák na daný hudební nástroj hraje, tím 

více svých odborně hudebních dovedností může učitel využít (Sailerová, 2011). To však 

nezmenšuje důležitost a význam sociálních kompetencí učitelů hudby právě i u těchto 

nadaných a pokročilých žáků. U nich je pravděpodobnost že jednou budou také učit a jejich 

vlastní učitel se tak pro ně stává modelem toho, jak učit (Ha, 2015).  

2.4  Rozvoj sociálních kompetencí učitele hry na hudební nástroj 

Rozvoj sociálních dovedností učitele hry na hudební nástroj může probíhat různými 

způsoby. Základem k tomu, aby si učitel osvojoval nové komunikační strategie a návyky, je 

však důležitý nácvik a reflexe sociálních dovedností. Důležitá je také otevřenost učitele 

k novým poznatkům a motivace k dalšímu sebevzdělání (Gillernová, 2003). 
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 Rozvoj sociálních dovedností by měl být zakomponován již do výuky budoucích 

učitelů na konzervatořích či hudebních vysokých školách. Reflexe těchto dovedností by 

mohla probíhat například v předmětech typu: „Pedagogická psychologie“, „Praxe“, 

„Metodika a didaktika“. 

Domnívám se, že v současné době je nejběžnějším způsobem rozvoje sociálních 

dovedností reflektovaní vlastní praxe. Učitelé hry na hudební nástroj uvádějí, že schopnost 

učit získávali postupně pomocí praxe, někdy i pomocí omylů a jejich reflektování (Ha, 2015). 

Domnívám se, že problém sebereflexe vlastní praxe tkví v tom, že je závislá na našem 

vlastním pohledu. Pro učitele může být těžké reflektovat vlastní pedagogické působení a 

odlišit jeho důsledky od ostatních proměnných. Ve své vlastní praxi učitele hudby se u 

ostatních učitelů setkávám spíše s přesvědčením, že největší vliv na své hudební vzdělávání 

má žák. Tento názor může vést k podceňování důležitosti vlastního pedagogického působení. 

Někdy učiteli k reflexi mohou pomoct kolegové a poskytnout mu zpětnou vazbu. 

Domnívám se však, že toto má daleko k odborné supervizi vedené odborníkem. Ta 

v současné době v našem prostředí hudebního vzdělávání není běžnou praxí.  

Johnson (2014) uvádí jako možnost podpory sociálních dovedností začínajících učitelů 

mentorování zkušeným pedagogem. Forma supervize a mentorování je i součástí profesní 

přípravy učitele hudby (Edelman, 2021). Podle Conwaye (2003) toto mentorování může mít 

různou podobu a témata, která se v nich objevují, jsou například: managment třídy, 

komunikace s rodiči, administrativa. V USA již fungují programy mentoringu na podporu 

začínajících učitelů hudby. Učitelé často vnímají mentorování a vedení zkušeným učitelem 

jako velmi přínosné (Clarke, 2001; Edelman, 2021). 

Další možností rozvoje sociálních dovedností je Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Dle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících má učitel hry na 

hudební nástroj, pracující v základní umělecké, střední, či vysoké škole, povinnost se dále 

vzdělávat, udržovat svou kvalifikaci a  rozvíjet ji. 

V nabídce těchto kurzů jsou i kurzy zaměřené přímo pro učitele hudby. Část z nich je 

zaměřená na počítačovou gramotnost (notační programy, hudební software, prostředky 

k distanční výuce...). Další se zaměřují přímo na hudební problematiku (měchová technika 

hry na akordeon, hra ve třetí poloze na housle...). Jsou zde však i kurzy osobnostního rozvoje, 

psychohygieny či kurz komunikace s rodiči (Infra s.r.o., 2021).  
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Domnívám se, že užití VTI k rozvoji sociálních dovedností učitele kombinuje výhody 

obou výše uvedených přístupů. Využívá vlastní praxe učitele k tomu, aby učitel sám s pomocí 

a podporou videotrenéra rozkrýval, co se mu v interakci s žákem či rodičem daří. Zároveň 

díky využití videonahrávek může pozorovat i reakci žáka a důsledek svého působení. Tato 

metoda se využívá mimo jiné i v oblasti školního a předškolního prostředí (Bidlová, 2005) či 

v práci se sportovními trenéry (Baláková,2015).  
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3 Metoda Videotrénink interakcí
 ®  

V této kapitole stručně představím metodu Videotrénink interakcí®(VTI), jeho teoretická 

východiska, oblasti aplikace. Na závěr této kapitoly pak nabídnu přehled studií zabývají se 

účinností VTI. 

Metoda Videotrénink interakcí® je v zahraničí známá jako Video hometraining (VHT) či 

Video interaction guidance (VIG). Původně vznikla v Nizozemsku jako forma krátkodobé, 

intenzivní intervence v domácím prostředí (Bidlová, 2005). V České republice je VTI 

rozvíjeno organizací SPIN, jež je držitelem ochranné známky této metody a zajišťuje výcvik a 

supervizi VTI trenérů v České republice (Rejžková, 2018). 

Klientem Videotréninku interakcí® může být rodič, učitel, trenér, manažer... Každý, kdo 

chce pracovat na své komunikaci a interakci s ostatními lidmi. Klient společně s VTI 

trenérem domluví a upřesní zakázku na které budou společně pracovat. VTI je krátkodobá 

intervence trvající v rozmezí od jednoho až do šesti měsíců a probíhá zpravidla jednou týdně 

či jednou za 14 dní (Švamberk Šauerová et al., 2012).  

VTI probíhá ve třech fázích (viz obr. 3). Nejdříve videotrenér pořídí videozáznam 

interakce klienta (s žáky, dítětem, jeho klientem…). Následně VTI trenér záznam 

analyzuje, edituje a připravuje na zpětnovazební rozhovor s klientem. Následuje právě 

rozhovor s klientem nad nahrávkou, kterou společně analyzují a rozkrývají význam prvků 

interakce (Rejžková, 2018). V mezidobí mezi rozhovorem a dalším nahráváním má klient čas 

“trénovat” a posilovat prvky interakce, na kterých se s videotrenérem domluvili. 

Obr. 3 

Schéma VTI cyklu 

 

Pozn. Toto schéma je převzato z výukových materiálů společnosti SPIN (2021). 
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 VTI trenér při analýze videa vybírá úseky, kdy se daná interakce daří a snaží se 

s klientem hledat prvky komunikace, které přispívají k pozitivní interakci. Již při natáčení i 

analýze musí brát videotrenér v potaz zakázku klienta. 

VTI trenér by měl být odborný pracovník z oblasti pomáhající profese (psycholog, 

speciální pedagog, sociální pracovník...) s ukončeným výcvikem ve VTI. Součástí 

profesionality VTI trenéra je účast na supervizích. 

3.1 Teoretická východiska metody VTI 

Metoda VTI čerpá z několika vědeckých teoretických oblastí, které jsou podpořeny 

vědeckými studiemi. Významné pro praxi VTI jsou teorie týkající se interakce. Konkrétně 

jsou to zejména teorie citové vazby (attachmentu)  a intersubjektivity. 

Teorie citového vazby (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1970) poukazují na význam rané 

interakce a možné formy realizace citového vazby. Teorie také popisuje, jak se tato vazba 

tvoří, jak se tvoří jistá, bezpečná citová vazba a naopak, jak se může tvořit jiný typ citové 

vazby. Bowlby (1988) také popisuje že k tvorbě jisté vazby je potřeba poskytnutí dítěti pocitu 

bezpečí a jistoty ze strany matky. Zdůrazňuje také citlivost jejich reakcí. V pedagogické 

psychologie se zdůrazňuje jak důležitost primární citové vazby, tak i citové vazby s učitelem 

(Bergin & Bergin, 2009). 

Pro VTI má teorie citové vazby několik významů. Jednak zdůrazňuje význam rané 

interakce, zároveň říká, že význam interakce spočívá ve vytvoření bezpečného prostředí pro 

dítě/žáka, které umožňuje zdravý vývoj, nebo zdravý proces učení. 

 Další stěžejní teorií pro VTI je teorie intersubjektivity, kterou formuloval zejména 

Colwyn Trevarthen (1980). Intersubjektivitu popisuje jako předpoklad k úspěšné komunikaci. 

Jde o vědomí a reflexi sebe, ale i komunikačního partnera (Trevarthen,  & Aitken, 2001). 

V komunikaci se intersubjektivita projevuje těmito prvky: 

• Věnování pozornosti: sledování druhého a toho co dělá. Věnování pozornosti 

podmiňuje možnost užití dalších prvků v komunikaci. 

• Příjem: dávání druhému na vědomí, že mu rozumím, ujišťování se, zda mu dobře 

rozumím. Tento příjem může být verbální („Slyším že říkáš že tě to mrzí“) nebo i 

neverbální (přikývnutí). 

• Souhlas, sympatie: pozitivní, přívětivá komunikace směrem k druhému. 

Neznamená, že nekriticky souzníme se vším co říká druhý, ale že dokážeme mít 

pro druhého pochopení a reflektovat jeho situaci. 
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• Střídání se: dávání a braní si slova, ujišťování se, že řady nejsou příliš dlouhé a že 

jejich začátek i konec jsou jasně signalizovány.   

• Kooperace: přijímání a pomáhání, doplňování se navzájem skrz střídání se, 

koordinace.   

• Poskytování vedení: ujímání se iniciativ, navrhování, předkládání možností a 

alternativ, plánování, řešení problémů, tzn. používání předchozích prvků 

pozitivním a sladěným způsobem (Bidlová & Gillernová, 2005). 

Tyto prvky nazýváme v rámci VTI prvky naladěné interakce. Snažíme se je ve videu 

společně s klientem analyzovat, zvědomovat je, popisovat jejich význam a zkusit přenést tyto 

vědomosti a dovednosti i do jiných situací. 

 Teorie intersubjektivity je pro VTI klíčová. Popisuje podobu a jednotlivé principy 

naladěné, úspěšné interakce. Právě výše zmíněné principy jsou pak často předmětem analýzy 

videa a následného zpětnovazebního rozhovoru. 

Kromě těchto teorií VTI integruje i teorii proximálního vývoje Lva Vygotského (1976) 

či teorii vývojové responzivity (Walraven, 1977).  Druhá jmenovaná teorie zdůrazňuje 

responzivitu rodiče jako důležitý faktor zdravého vývoje dítěte. VTI také navazuje na 

výzkum lidské interakce. Například na výzkum vedený manželi Papouškovými (2002), kteří 

pracují s termínem intuitivní rodičovství.  

Dalšími zdroji a východisky jsou například: systemický přístup v terapii, sociální 

psychologie, psychologie komunikace, využívání videofeedbacku, či Feursteinova metoda 

zprostředkovaného učení  (Bidlová, 2005, Forsyth et al., 1996). 

3.2 Oblasti aplikace metody VTI 

Při výčtu oblastí využití a implementace metody VTI je třeba ji rozlišovat od 

videofeedbacku. Metoda VTI se od nespecifické zpětné vazby pomocí videa liší počtem 

setkání, svým teoretickým základem, zaměřením na prvky naladěné interakce a tím že jde o 

proces složený z několika cyklů nahrávání-analýzy-rozhovoru (viz. výše).  

Metoda VTI byla vyvíjena a původně zamýšlena zejména jako podpora vztahu mezi 

dospělým a dítětem v primární rodině. Své uplatnění však metoda našla i v prostředí školní 

třídy (Brons, 1995). Zejména v interakci učitele a žáka, případně učitele a více žáků (Bidlová, 

2005). Postupně metoda našla další oblasti uplatnění. Obecně lze konstatovat, že metoda VTI 

je nejčastěji využívána v asymetrickém vztahu, kdy pracuje s tím kdo je za interakci 

"zodpovědný" (rodič, učitel, trenér...).   



34 

V následujících podkapitolách popíši jednotlivé oblastí aplikace VTI a jejich specifika. 

Jednotlivé oblasti se liší postavením klienta a interakcí vztahu na kterém chce klient pracovat. 

Liší se také cíli kterých chce typicky klient v dané oblasti dosáhnout. Pro VTI trenéra je pak 

výhodou, pokud v dané oblasti má již nějaké zkušenosti/vědomosti. Přístup k VTI v rodině 

bude lehce jiný než přístup k VTI ve škole či ve sportu. Každá tato oblast bude představovat 

pro videotrenéra jiné výzvy. 

3.2.1 VTI v rodině 

VTI se původně vyvinulo jako intervence podporující úspěšnou interakci mezi matkou 

a novorozeným dítětem či kojencem. Také teoretický rámec VTI je odvozen od primárního 

vztahu matka-dítě. Metodu VTI lze však použít i pro starší děti. Metoda není omezena věkem, 

ale spíše tím, že tato metoda byla vyvíjena pro asymetrický vztah. Může tedy jít například i o 

klientku- matku starající se o dvacetiletého syna s mentálním postižením (Pardoe, 2020).  

V Nizozemí se tamní obdoba VTI využívá i jako prevence poškození vazby a 

interakce mezi rodičem a dítětem u předčasně narozených dětí, u kterých je běžně vyšší riziko 

zanedbávání a vývojových poruch (Feldman et al., 1999; Tooten et al., 2012). VTI lze v 

rodině použít tam, kde je tématem interakce mezi rodičem a dítětem. V případě interakčního 

charakteru problému či zakázky. VTI trenér by měl také vyhodnotit je metoda VTI pro 

klienta vhodná, případně zda je potřeba jej doplnit další podporou.  

Na druhou stranu se některé diagnostické kategorie jako porucha chování, porucha 

příjmu potravy mohou mít interakční rozměr. Některé diagnostické kategorie na straně dítěte 

jako ADHD, porucha autistického spektra, poruchy intelektu, poruchy řeči atd. také mohou 

ztížit interakci mezi dítětem a rodičem a VTI může být v daném případě vhodnou intervencí 

(Pardoe, 2020). VTI trenér by však měl znát limity svých kompetencí a zvážit odkázání 

klienta na další odbornou psychologickou anebo lékařskou pomoc. 

VTI lze využít nejen jako prevenci či řešení určitého problému, ale také jako rozvoj a 

podporu rodiče. Cílem je zplnomocňovat klienta, podporovat jeho intuitivní rodičovství a 

dodávat mu jistotu (Pardoe, 2020). Zároveň je třeba VTI vnímat jako jednu možných metod, 

kterou lze zakomponovat do širší péče o rodinu. 

3.2.2 VTI ve školním prostředí 

VTI ve škole se rozvinulo v návaznosti na VTI v rodinách.. Metoda VTI ve škole se 

rozvíjela zejména v rámci základního a speciálního školství (Bidlová, 2005). Aplikace VTI ve 
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škole přebírá metodiku práce z prostředí rodiny a pouze jí lehce pozměňuje. Dle C. Bronse 

(1995) může metoda VTI ve škole vést k: 

• zlepšení pedagogického klimatu ve třídě i ve škole 

• zachycení problemu ve vztahu učitele a žáků 

• odstraňování sociálně emotivních problémů učitele i jednotlivých žáků,  

• lepšímu zvládání dětí s poruchami učení a zlepšení jejich postavení ve třídě  

• rozvíjení organizačních a didaktických dovedností učitele,  

• zavádění inovací, podpoře a vedení učitele.  

VTI ve škole má tedy za cíl rozvíjet sociální a didaktické dovednosti učitele a jejich 

realizaci v interakci. Ty mu pak umožní udržovat příznivé klima ve třídě, lépe vést žáky a 

dále rozvíjet inovovat a rozšiřovat svůj repertoár pedagogických technik. VTI a analýza videa 

videotrenérem je také jakousi formou diagnostiky interakce ve třídě. 

Při natáčení ve třídě je možno sledovat mnoho interakcí. Lze natáčet jak dyadické 

interakce tak interakce mezi učitelem a více žáky. Záleží zda je zakázka například orientována 

na zvládání konkrétního žáka či zda je jejím předmětem spíše interakce s celou třídou. Při 

natáčení ve třídě se metoda VTI zaměřujeme i na didaktickou stránku interakce. A to jak se 

s její pomocí učiteli daří plnit své pedagogické cíle. 

 VTI se dá použít i v předškolní péči o dítě (Petrová, 2013). Zde může posloužit jako 

nástroj k profesionalizaci a rozvoji profese učitelky v mateřské škole a rozvoji jejich 

dovedností. 

3.2.3 VTI ve sportu 

V našem českém sportovní psycholožka V. Baláková (2016) úspěšně aplikovala 

metodu VTI jako prostředek ke zlepšení komunikačních dovedností trenérů volejbalu. Při 

rešerši jsem nenalezl obdobné využití VTI jinde ve světě. 

VTI ve sportu má podobné cíle jako VTI ve škole. Rozvíjet sociální dovednosti 

trenéra, efektivně vést svěřence a trénovat je, podpoření příznivého klimatu, seberozvoje a 

sebereflexe trenéra (Baláková, 2016). V rámci své práce Baláková natáčela a analyzovala 

videozáznamy trenérů mládežnického volejbalu. Soustředila se zejména na momenty při 

zadávání cvičení, individuální korekce a činnosti během cvičení. 
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Při těchto aktivitách analyzovala zejména získání si pozornosti svěřenců, udržení 

pozornosti, verbální sdělení, kladení otázek, zapojení svěřenců, ověření si příjmu a sdělení 

cíle (Baláková, 2016). 

VTI ve sportu je způsobem použití snad nejblíže využití VTI ve výuce hry na hudební 

nástroj. Obě oblasti mají společné to, že jejich cílem je nácvik praktických dovedností. 

Zároveň v obou oblastech má velkou roli korekce od trenéra či učitele. V neposlední řadě se 

obě oblasti zabývají výkonem a jeho psychologickými souvislostmi. S trochou nadsázky se 

dá říct že sport má mnohdy blízko k umění (krasobruslení, tanec,...), stejně tak je někdy hraní 

na hudební nástroj takřka sportovní disciplínou (soutěže, důraz na výkon...). 

3.2.4 VTI ve zdravotnictví 

 Při své rešerši jsem se setkal také s využitím VTI v oblasti zdravotnictví. Zejména v 

oblasti péči o předčasně narozené děti, kde VTI je užíváno jako prevence poškození a podpora 

vzniku citové vazby (Feldman et al., 1999; Tooten et al., 2012). 

 VTI se však dá využít i pro podporu sociálních dovedností zdravotnického personálu, 

či jako formu jejich supervize (Quinn et al., 2015). Ve Skotsku Quinn (2015) a její 

spolupracovníci prováděli případové studie (n=3) na zubařích. Pomocí VTI je natáčeli při 

práci s pacienty a následně s nimi nahrávky analyzovaly. Zubaři považovali VTI intervenci za 

přínosnou, kvitovali že byla prováděna odborníky na interakci a ne medicinskými odborníky. 

Jako jeden z největších benefitů uváděli, že si jsou více vědomi co v komunikaci dělají a jaký 

to má význam pro jejich práci. 

 Domnívám se, že vzhledem k mnohdy emoční náročnosti práce ve zdravotnictví 

(Zacharová, 2008) by VTI mohla v dané oblasti sloužit nejen k rozvoji komunikačních 

dovedností, ale i jako supervize a do jisté míry jako prevence k syndromu vyhoření. 

 Po výčtu několika oblastí aplikace VTI jsem rozhodně nevyčerpal všechny oblasti. 

Obecně lze říct, že VTI lze využít všude tam, kde je interakce a kde lze říct, kdo je za danou 

interakci více zodpovědný. 
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3.3 Účinnost metody VTI 

 V této podkapitole seznámím čtenáře s aktuálními studiemi zabývajícími se účinností 

metody VTI (potažmo jejích zahraničních ekvivalentů). Chtěl bych se také zaměřit na 

konkrétní efekty, které VTI intervence v daných studiích měla. 

 Nizozemská studie z roku 2018 (Jilink et al.) porovnávala efekt VTI (respektive VIG), 

programu vzdělávání předškolních dětí (Early childhood education, ECE), kombinaci obou 

programů a kontrolní skupiny. Celkově se do studie zapojilo 72 učitelů (z čehož bylo 71 žen). 

Učitelé byli náhodně rozděleni do čtyř skupin. První podstoupila 4 cykly natáčení a rozhovoru 

s VTI trenérem, druhá skupina podstoupila program ECE, třetí podstoupila oba programy a 

čtvrtá skupina byla kontrolní a nepodstoupila žádnou intervenci. Před intervencí a po 

intervenci byly analyzovány videozáznamy a zaslepeně hodnoceny vyškolenými pozorovateli. 

Analýza záznamů byla provedena pomocí Interakčního profilu 

pečovatele (Caregiver interaction profile, CIP; Fukking et al., 2011).  

 Oba druhy intervence měly pozitivní dopad na sociální a interakční dovednosti 

učitele. Učitelé kteří prošli VTI více účinně zprostředkovávali interakci mezi 

dětmi. Učitelé kteří prošli programem ECE pak lépe vývojově stimulovali děti a vykazovali 

účinnější verbální komunikaci.  

 Další rozsáhlá studie (Hoffenkamp et al., 2014) se uskutečnila v sedmi Nizozemských 

nemocnicích. Výzkum se zabýval efektem VTI na komunikaci a citové pouto rodičů s 

předčasně narozenými dětmi (do 37. týdne těhotenství). Výzkumu se zúčastnilo 150 rodin 

(150 novorozenců, 150 matek, 144 otců). Účastníci byli rozděleni náhodně do dvou skupin 

(experimentální a kontrolní). Experimentální skupina prošla průměrně třemi cykly VTI v 

prvním týdnu po narození dítěte. Závislou proměnou byl způsob interakce rodičů s 

novorozencem. Měření proběhlo pomocí systematického pozorování a bylo kvantifikováno 

pomocí šesti škál. Toto měření proběhlo před intervencí, v průběhu intervence, 21 dní po 

intervenci a 6 měsíců po intervenci.  

  Experimentální skupina prokazovala signifikantně vyšší senzitivitu a zároveň nižší 

míru rodičovské bezmoci (parental withdraw). Velikost efektu byla větší u otců (střední až 

velká), u matek byla velikost efektu mírná až střední. Efekt byl podle této studie spíše 

dočasný (měření po 6ti měsících již neukázalo signifikantní rozdíl mezi 

skupinami). Nejvýraznější efekt intervence byl u rodin, které předčasný porod vnímaly jako 

traumatický a ohrožující.   
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 Zmíněné studie naznačují že VTI má efekt zejména na senzitivitu a vedení interakce, 

zároveň dodává klientům pocit jistoty a kompetence.    



39 

 

 

 

 

 

 

   EMPIRICKÁ ČÁST  
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4 Výzkumný design a cíle výzkumu 

 Empirická část je složená ze dvou částí. Původně plánovanou více-případovou studii 

se bohužel nepodařilo zrealizovat z důvodu uzavření ZUŠ během pandemie. Nakonec tedy 

empirickou část tvoří dotazníková explorativní studie postojů učitelů k sociálním ke své 

práci a sociálním dovednostem a jedna případová studie práce metodou VTI s učitelkou hry 

na housle. 

 Empirická část si klade za cíl jednak prozkoumat specifika postojů učitelů k rozvoji 

sociálních dovedností pro snazší implementaci metody VTI v této oblasti. Zároveň pak 

popsat samotnou práci pomocí metody VTI s učitelem hry na hudební nástroj a její 

specifika. 

 Cílem dotazníkového ošetření explorativní studie je přiblížit postoje českých učitelů 

hry na hudební nástroj k profesním dovednostem učitele a jejich rozvoji. Účelem je tedy 

zjistit  jak učitelé vnímají dovednosti a jestli považují sociální dovednosti za klíčové. Dalším 

cílem je propátrat jak učitelé vnímají rozvoj svých dovedností a jaký způsob jejich rozvoje je 

pro ně přijatelný. 

 Druhá část výzkumného projektu obsahuje případovou studii aplikace metody VTI v 

hudebně pedagogickém prostředí. Jedná se zejména o popisovou studii obsahující také 

ohodnocení této intervence. Tato případová studie nemá ambice měřit podrobně efektivitu 

dané intervence, spíše prozkoumává možnosti a specifika aplikace VTI v této oblasti.  

 Cílem této případové studie je tedy popsat způsob práce s učiteli hry na hudební 

nástroj pomocí metody VTI a její specifika. Zároveň ohodnotit tuto metodu a její vhodnost 

pro tuto oblast.  

 Oba jmenované přístupy mají význam pro potenciální implementaci VTI do hudebně 

vzdělávacího systému. 

4.1 Výzkumné otázky 

 Tento výzkumný projekt je zaměřen na zodpovězení následujících výzkumných 

otázek: 

• Jak vnímají učitelé své zaměstnání, jeho klady a jeho obtíže? 

• Jak vnímají učitelé profesní dovednosti učitele hry na hudební nástroj, které považují 

za důležité? 
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• Jak učitelé vnímají rozvoj svých dovedností? Chtějí se nadále v nich rozvíjet? 

Případně ve kterých? 

• Jaká je podoba a specifika užití metody VTI v hudebně pedagogickém prostředí? 

• Jaký je vnímaný přínos metody VTI ve vztahu k sociálním dovednostem z pohledu 

učitele hry na hudební nástroj? 

 Vzhledem k explorativnímu charakteru této studie jsou výzkumné otázky formulovány 

poměrně obecně, s čímž koresponduje zvolený metodologický přístup. 

5 Předchozí studie 

 Teachout (1997) porovnával začínající učitele (N=35) a zkušené učitele hry na 

hudební nástroj (N=35) a jejich vnímání důležitosti jednotlivých dovedností učitele. Obě 

skupiny shodně připisovaly signifikantně větší důležitost sociálním dovednostem a učícím 

dovednostem než hudebním dovednostem. 

 Kelly (2010) v aktuálnější studii nechal 112 učitelů hry na hudební nástroj a dirigentů 

školních orchestrů hodnotit důležitost 35 dovedností (na likertově škála 1-5). Nejvyšší 

důležitost byla přisouzena upřímnosti, pozitivnímu přístupu, znalostem. Nejnižší pak 

schopnosti doprovázet žáka na klavír, a znalost různých žánrů.  Opět byly v průměru vnímány 

sociální a didaktické dovednosti jako důležitější než ryze muzikantské. Autor zároveň 

poukazuje na paradox, že některé vysoce skórující dovednosti nereflektuje hudebně 

vzdělávací systém. 

 Edelman (2021) ve své studii oslovil 519 učitelů hudby, kteří hodnotili v dotazníku 

důležitost 40 položek na likertově škále. Obdobně vyšlo, že osobnostní vlastnosti a sociální 

dovednosti jsou vnímány jako nejdůležitější, pedagogické vlastnosti jako druhé a hudební 

jako nejméně důležité. Je nutné však zmínit, že 33 ze 40 položek se signifikantně 

neodlišovalo od průměru. 

 V našem prostředí zkoumal tuto problematiku Vlach (2013). Ve své studii nechal 12 

hodnotitelů (vedoucích pracovníků ZUŠ) vybírat z nabídky klíčové kompetence u učitelů 

ZUŠ. Nejvíce klíčových kompetencí bylo vybráno ze skupiny "měkkých kompetencí". U 

odborných kompetencí se očekávalo, že je učitel bude také získávat během svého působení na 

ZUŠ. Umělecké kompetence byly oproti očekávání zmiňovány nejméně často. Hodnotitelé 

často vycházeli z vlastní praxe přijímání nových učitelů. 
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 Předchozí studie se primárně zabývali postojem učitelů, nebo vedoucích pracovníků k 

dovednostem učitele hry na hudební nástroj. Někdy zkoumaly také učitele hromadných 

předmětů jako: souborová hra, orchestr, sbor. Přes nejednotnou terminologii a metodologii je 

nápadné, že ve všech výše uvedených výzkumech učitele a vedoucí pracovníci označovali 

sociální dovednosti/osobnostní dovednosti (osobnostní dovednosti korespondovaly s mým 

pojetím sociálních dovedností) v průměru jako důležitější než hudební dovednosti. V 

diskuzích daných studií se však objevovalo, že jsou tyto dovednosti navzájem propojené a je 

třeba vnímat učitele jako celek. 

 Předešlé studie nebyly přímo zaměřeny na možnost rozvoje dovedností, avšak někteří 

autoři (Kelly, 2010; Vlach 2013) zjistili, že dovednosti vnímané jako nejdůležitější, nebyly 

rozvíjeny v rámci profesní přípravy učitele hry na hudební nástroj. V zahraničních studiích 

někteří respondenti uváděli možnost supervizí a náslechů jako formy rozvoje dovedností, 

které sami podstoupili. 

 Předchozí studie, či aplikace metody VTI na oblast hudební pedagogiky mi nejsou 

známé. Při rešerši v mezinárodních zdrojích jsem zmínku o této aplikaci nenašel. České 

studie, které pracovaly metodou VTI s učiteli (Bidlová, 2005) a s trenéry sportu (Baláková, 

2008) ukázaly, že tato metoda je vhodná k práci s učiteli a trenéry a že každá tato oblast má 

svá vlastní specifika. Obě práce ukázaly, že změna pomocí VTI je pozitivně vnímána žáky, i 

svěřenci trenérů.  

6 Metody 

 Výzkumný projekt mé práce sestává z explorativní studie zkoumající postoje učitelů 

a případové studie využití metody VTI ve výuce hry na housle 

6.1 Metody explorativní studie 

 Explorativní studie spočívala v sestavení dotazníku a jeho vyplnění učiteli hry na 

hudební nástroj. Dotazník (viz. příloha 1) obsahoval uzavřené i otevřené otázky. Zpracování 

dat pak proběhlo v závislosti na typu položky jak kvantitativně, tak kvalitativně. Ke 

zpracování dat byly použity programy JASP a Excel. 

6.1.1 Výběrový soubor 

 Respondenti byli náhodně osloveni, zároveň následně oslovovali další své kolegy. 

Jednalo se tedy o náhodný samo-výběr s efektem sněhové koule. Dotazník byl určen pro 

učitele hry na hudební nástroj a zpěvu. Nebylo specifikováno zda má jít o individuální či 
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kolektivní výuku. Dotazník vyplnilo celkem 138 učitelů, 110 žen (79,7%) a 28 mužů (20,3%). 

V ostatních českých výzkumech (Sochorová, 2009; Jurčíková, 2018) vyšla obdobná 

genderová převaha žen v oblasti ZUŠ. Zároveň genderové rozložení odpovídá genderovému 

rozložení učitelů základních škol. 

Graf 1 

Pohlaví učitelů 

 

 Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 19 až 70 let. Průměr byl 36,60 (SD=11,49) 

let. Domnívám se, že vzhledem k on-line zadávání dotazníku  jsem oslovil dotazníkem 

zejména střední a mladší generaci učitelů. 

 Nejvyšší dosažené vzdělání 53,6% respondentů bylo vysokoškolské, 37% pak vyšší 

odborné (konzervatoř), 9,4% respondentů pak základní. u kterého je předpoklad, že si 

vzdělání doplní. Soukromá výuka z tohoto pohledu není nijak regulovaná. 
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Graf 2 

Nejvyšší dosažené vzdělání učitelů hry na hudební nástroj. 

 

 Tento výzkum nebyl specificky zaměřený na učitele v závislosti na instituci kde učí. 

Výzkumu se mohl účastnit kdokoliv kdo učí hru na hudební nástroj nebo zpěv. Přesto 90,6% 

(125) učitelů účastnících se výzkumu učí na ZUŠ. Necelá třetina respondentů (29,8%) pak učí 

ve více institucích najednou. Z tohoto pohledu je výběrový soubor zřejmě nereprezentativní a 

zahrnuje zejména učitele ZUŠ. 

Tabulka 1 

Tabulka četností  

V jaké instituci učíte hru na hudební nástroj? 

(možnost více odpovědí)  
Četnost 

Relativní četnost v 

procentech  

ZUŠ   88   63.77   

ZUŠ, Soukromá výuka   34   24.64   

Soukromá výuka   9   6.52   

Konzervatoř či hudební gymnázium   3   2.17   

ZUŠ, Konzervatoř či hudební gymnázium   2   1.45   

ZUŠ, VŠ   1   0.73   

Konzervatoř či hudební gymnázium, Soukromá výuka   1   0.73   

Střední
9%

Vyšší 
odborné

37%
Vysoké

54%

Nejvyšší dosažené vzdělání učitelů

Střední

Vyšší odborné

Vysoké
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 Výběrový soubor odpovídá zhruba svým genderovým složením základnímu souboru a 

obsahuje velké spektrum věku učitelů. Převládají zde učitelé ZUŠ a časté jsou také kombinace  

zaměstnání ve více institucích najednou. 

6.1.2 Dotazník a jeho administrace 

 Výzkumný dotazník pro účely této práce (viz příloha č.1) jsem rozdělil na 3 části. 

Každá část sestává s uzavřených i otevřených otázek. První část se zaměřuje na obecné 

postoje k práci učitele hry na hudební nástroj. Druhá část se zaměřuje na dovednosti učitele. 

V otevřených otázkách uvádí jakých dovedností si nejvíce vážili a které postrádali u svých 

bývalých učitelů. Ve třetí části dotazníku se zaměřuji na rozvoj dovedností. Učitelé uvádějí 

způsoby jakými rozvíjejí své dovednosti, jaké dovednosti by rádi podpořili a jaké formy 

rozvoje by jim vyhovovali. V nabízených odpovědích je také nabídnuta možnost analýzy 

videonahrávek. Tím jsem se snažil zjistit ochotu učitelů a jejich důvěru k videonahrávce jako 

médiu rozvoje sociálních dovedností. Dotazník celkem obsahuje hodnocení 3 výroků pomocí 

Likertovy škály, 4 uzavřené otázky a 6 otevřených otázek. 

 Administrace dotazníku proběhla on-line formou. Respondenti byli osloveni přes 

internet, zejména pak přes fóra sdružující učitele ZUŠ a konzervatoří po celé republice. Šlo 

tedy o formu samovýběru. Lze pak předpokládat, že dotazník vyplnili učitelé, kteří jsou 

aktivní a zajímají se o další profesní rozvoj. Vyplnění dotazníku zabralo cca 10-15 minut.  

6.1.3 Etika 

 Vyplňování dotazníku bylo online formou a data byla plně anonymizována. V rámci 

dotazníku nebyly sbírány žádné osobní údaje. Respondenti byli seznámeni s účelem a 

využitím výsledků dotazníku. 

6.2 Metody případové studie 

 Druhou částí výzkumného projektu je případová studie zkoumající způsob práce 

pomocí VTI s učitelkou hry na housle. Popíšu proces tvorby zakázky, jednotlivé 

videonahrávky a následné jejich rozbory. Zároveň uvedu výsledky z evaluačního formuláře 

(viz. příloha 2). 

S klientkou-učitelkou jsem pracoval pomocí metody VTI. Tuto metodu jsem podrobněji 

popsal v literárně-přehledové části této práce. Součástí této studie jsou tři kompletní cykly 

metody VTI a tvorba zakázky, která předchází prvnímu natáčení. Časový průběh intervence 

je znázorněn na obrázku 4. Metodou VTI jsem pracoval s klientkou já osobně pod supervizí 

zkušené VTI supervizorky. 
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 Intervence se zaměřovala zejména na interakci klientky se svou žačkou. Zejména pak 

na Prvky naladěné interakce.  Zároveň se zaměřovala na aktivaci žačky a pedagogicko-

didaktické dovednosti. V rámci natáčení bylo vždy natočeno několik krátkých úseků z 

vyučovací hodiny. Následně jsem je analyzoval, editoval a připravil jednu až dvě zhruba 

minutové ukázky, které jsem využil u zpětnovazebního rozhovoru. 

 Intervence VTI trvala od 21. 10. 2021 do 21. 4. 2021. Mezi jednotlivými setkáními 

byly zhruba tří týdenní pauzy.  

 

 

 

6.2.1 Pozorování 

 Hlavní metodou a zdrojem pro popis této kazuistiky bylo zúčastněné pozorování. Toto 

pozorování bylo vzhledem k tomu, že autor této kazuistiky byl zároveň v roli VTI trenéra, 

zúčastněné. Zároveň všichni účastníci byli zpraveni o účelu tohoto pozorování a bylo tedy 

zjevné. 

Rozhovor: Tvorba 
zakázky

Rozhovor: Tvorba 
zakázky

Nahrávka 1Nahrávka 1

Rozhovor 1Rozhovor 1

Nahrávka 2Nahrávka 2

Rozhovor 2Rozhovor 2

Nahrávka 3Nahrávka 3

Rozhovor 3 a vyplnění 
evaluačního dotazníku
Rozhovor 3 a vyplnění 
evaluačního dotazníku

Obr. 4 

Proces popisované VTI intervence 
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 Zároveň však toto pozorování mělo vícero podob v závislosti na tom, v které fázi VTI 

cyklu probíhalo. V rámci tvorby zakázky, zpětnovazebných rozhovorů i při natáčení 

videonahrávky bylo použito zúčastněné, nestrukturované, bezprostřední pozorování. 

Zároveň však i tyto rozhovory byly nahrávány, což umožnilo i zpětné pozorování 

zprostředkované videozáznamem. 

 Dalším druhem pozorování byla samotná analýza videa z hodin hry na housle. Zde se 

jednalo o polostrukturované pozorování, neboť pozorování bylo zaměřeno zejména na Prvky 

naladěné interakce a pedagogické dovednosti učitelky. Pozornost byla zaměřena především na 

následující prvky: 

• Věnování pozornosti a naslouchání (učitelka kouká na žačku, vnímá žačku, 

přizpůsobuje svojí posturiku aby mohla lépe žačku vnímat, má přátelskou mimiku) 

• Povzbuzování iniciativ (čekání, aktivní naslouchání, pojmenovávání pocitů, vjemů 

svých i žačky) 

• Přijímání iniciativ (dává najevo že rozumí, ujišťuje že slyší/vidí iniciativu žačky, 

neverbálně i verbálně) 

• Rozvíjení iniciativ (podporuje krátké komunikační řady, povzbuzuje žačku v řadách) 

• Vedení (pojmenovává co se děje a co si přeje aby se dělo, pojmenovává pocity na 

obou stranách, aktivně navrhuje a předkládá plán hodiny, připomíná pravidla 

 V hodině byly nahrávky pořizovány zejména v interakčně zajímavých situacích. 

Například při zahájení hodiny, kdy se připravovala a ladila učitelka se žačkou na samotnou 

hodinu. Dalším zajímavým momentem bylo zadávání instrukcí a dávání zpětné vazby. 

Poslední frekventovanou zajímavou situací bylo ukončování hodiny a zadávání úkolu na 

další týden. 

6.2.2 Dotazník 

 Jako nástroj evaluace ze strany učitelky byl zvolen dotazník efektivity VTI intervence 

(příloha č.2). V tomto dotazníku klient i VTI trenér reflektují svou spolupráci dosažené cíle 

(SPIN,2021).  

 Zajímavé by bylo také hodnocení změny žačkou, což bohužel vzhledem k jejímu 

nízkému věku (6 let) by mohlo být pro ni obtížné. 

6.2.3 Etika 

 Pořizování a analýza videozáznamu z domácího prostředí je situace, kdy výzkumník 

přichází do kontaktu s citlivým materiálem učitele i jeho žáka. Z tohoto důvodu byli všichni 
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účastníci a zákonný zástupce žačky seznámeni s důvodem a záměrem mé studie a souhlasili s 

pořízením videozáznamu a zpracováním kazuistiky. Z důvodu anonymity neuvádím jména a 

učitelku hry na housle z kazuistiky označuji jako "Učitelku" a její žačku jako "Žačku".  
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7 Výsledky 

7.1 Výsledky explorativní studie 

 Výsledky dotazníkového šetření uvádím ve třech částech, korespondujících s 

výzkumnými otázkami: 

• postoje učitelů k profesi učitele hry na hudební nástroj 

• postoje učitelů v profesním dovednostem 

• postoj učitelů k rozvoji dovedností 

7.1.1 Postoje učitelů k profesi učitele hry na hudební nástroj 

 První dvě položky se zaměřovali na to, zda mají učitelé rádi svou profesi a zda by 

raději dělali něco jiného. Tyto dva výroky hodnotili respondenti na likertově škále 1 (vůbec 

nesouhlasím) - 5 (zcela souhlasím).   

 Spokojenost se zaměstnáním: S tvrzením: "Mám profesi učitele rád" souhlasila 

většina (77,5%) učitelů v nejvyšší možné míře (5-zcela souhlasím). Průměrně tato položka 

měla skóre 4,74. Druhé tvrzení: "Kdyby byla možnost živit se něčím jiným tak bych stejně 

učil" skórovalo míře souhlasu průměrně 4,01. V porovnání odpovědí žen a mužů na tyto 

otázky se jeví ženy jako více spokojené s aktuálním zaměstnáním. Tyto rozdíly jsou dokonce 

statisticky signifikantní pro první zmíněnou položku "Práci učitele mám rád" (p= 0,008). 

Tabulka 2 

Odpovědi rozdělené podle pohlaví 

 

Práci učitele hudby mám 

rád/a.  

Kdyby byla možnost živit se něčím jiným tak 

bych stejně učil  

   Muž  Žena  Muž  Žena  

Odpovědi  28   110   28   110   

Průměr   4.393   4.827   3.786   4.064   

Std. 

Odchylka 
 0.786   0.403   1.101   1.086   
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 Vnímané výhody profese byly zkoumány otevřenou otázkou: "Co máte rádi na 

profesy učitele? Jaké vnímáte výhody Vašeho zaměstnání?" Obsah odpovědí jsem analyzoval 

a roztřídil do 13 tematických kategorií. Někdo odpověděl jednu konkrétní věc, jiní uváděli 

více oblastí. Otázka byla nastavena jako nepovinná. Otázku zodpovědělo 123 respondentů.  

 Nejčastější odpovědí kterou uvádělo 36,6% respondentů byl vztah k dětem, nebo 

práce s dětmi, případně i dalšími kolegy či rodiči. Někteří zmiňovali, že je baví 

komunikace, či interakce s nimi. 22,8% respondentů zmiňovalo, že mají radost z pokroků 

dětí, z jejich hudebního rozvoje i úspěchů. 21,1% respondentů vnímalo pozitivně 

individuální přístup k výuce. To, že mohou hodinu přizpůsobit potřebám žáka a plně se mu 

věnovat. Další častou odpovědí, kterou volilo 20,3% respondentů byla, že je to profese 

tvořivá a kreativní. 19,5% respondentů uváděla jako klad profese radost ze samotné hudby 

nebo z hraní na hudební nástroj. Mimo tyto nejfrekventovanější odpovědi se objevovaly 

ještě odpovědi, kde učitelé zdůrazňovali předávání zkušeností a hodnot mladší generaci, 

učení se něčemu novému, seberozvoj, různorodost profese a nestereotypičnost. Dále se 

objevovalo téma prázdnin a volných dopolední. Několikrát se objevila i stálost zaměstnání 

a platové ohodnocení. 
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 Domnívám se, že v případě, kdy by respondenti uváděli více oblastí, nebo měli 

možnost se více rozepsat by některé kategorie byly voleny častěji. Přesto nám výsledky 

naznačují, že práce s dětmi, vztahy, komunikace a sociální rozměr jsou učiteli vnímány 

jako výhoda zaměstnání učitele. Zároveň část učitelů označila jako výhodu profese učitele 

možnost dalšího seberozvoje. Těchto trendů lze využít při implementaci metody VTI do 

hudebně-vzdělávacího prostředí. 

 Vnímané nevýhody profese  a obtíže byly zkoumány otevřenou otázkou: "Co 

vnímáte na profesi učitele jako obtížné, co Vám vadí?" Obsah odpovědí jsem analyzoval a 

roztřídil do 16 tematických kategorií. Někdo odpověděl jednu konkrétní věc, jiní uváděli více 

oblastí. Otázka byla nastavena jako nepovinná a zodpovědělo jí 120 respondentů. 

 Odpovědi na tuto otázku se tolik neshodovali jako v případě otázky co mají na profesi 

učitele rádi. Nejvíce frekventovaná (18,3%) kategorie odpovědí byla, že učitelům vadí 

necvičící, nemotivovaní žáci. Do této kategorie byly přiřazeny například odpovědi typu: 

"Vadí mi žáci bez zájmu". "Když se dítě nepřipravuje". Další dvě nejvíce frekventované 

odpovědi byly pracovní doba (17,5%) a administrativa (15,8%). Pracovní doba osloveným 

učitelům nevyhovuje zejména s pohledu skloubení práce s rodinným životem (učitel hudby 

pracuje často odpoledne až večer). Administrativu pak učitelé vnímají často jako obtěžující, 

rozsáhlou a zbytečnou. Opakovala se také odpověď (14,2%), že někdy je obtížná 

komunikace s rodiči či kolegy. Někteří učitelé vnímají negativně i zásahy rodičů do výuky. 

V odpovědích se také objevilo téma statusu učitele a statusu ZUŠ, které jako problém vnímá 
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10% odpovídajících respondentů. Toto téma silně rezonuje hlavně u učitelů ZUŠ, pro které je 

status základní školy velmi cenný například z důvodů financování. Velká část odpovědí v této 

kategorii zmiňovala doslova, že jim vadí když je výuka v ZUŠ brána jako volnočasový 

kroužek. 

 Další, již méně frekventované odpovědi byly nízký plat, psychická náročnost, 

distanční výuka (během pandemie COVID-19),  nespokojenost s vedením školy či 

zastaralý přístup. Zde lze pozorovat, že postoje učitelů jsou samozřejmě ovlivněny vnějšími 

vlivy, jako třeba právě pandemickou situací, která na určitý čas proměnila podobu výkonu 

jejich profese. Zbylé odpovědi jsou uvedeny v grafu  4.  

 Z pohledu implementace VTI do této oblasti byla zajímavá odpověď: "..chybí 

instituce, kam by mohli učitelé každý rok chodit pro novou motivaci, kazdy rok jsme náchylní 

k vyhoření (a s distanční výukou o to více)... pomohl by nam i koučing nebo mentoring). Bylo 

by troufalé vyvozovat závěr z jedné odpovědi, avšak pojmenovává absenci nějaké instituce, 

která by pracovala s motivací učitelů a třeba i předcházela právě syndromu vyhoření. V ČR 

existuje nabídka kurzů v rámci celoživotního vzdělávání učitelů (Infra s.r.o., 2021). Učitel 

pracující ve státních institucích (ZUŠ, konzervatoř, VŠ...) však často není dostatečně 

motivován k účasti na nich.   

 Analýza dat postojů k profesi učitele hry na hudební nástroj má význam pro výslednou 

podobu implementace VTI do oblasti hudební-pedagogiky. VTI může stavět na tom, že data 

naznačují, že komunikace, vztahy a interakce jsou jedním z důvodů proč někteří učitelé 

mají svou práci rádi. Zároveň některé odpovědi naznačily vnímanou důležitost komunikace s 

rodiči, kteří hrají velkou roli v hudebním rozvoji dítěte (např. Sosniak, 1985). 

7.1.2 Postoje učitelů k dovednostem učitele hry na hudební nástroj 

 Další část dotazníku byla zaměřena na postoje učitelů k dovednostem učitele hry na 

hudební nástroj. Tuto část tvořili dvě otevřené otázky. 

• Jakých dovedností Vašich učitelů hry na hudební nástroj (ať už na konzervatoři, VŠ, či 

ZUŠ) jste si vážili/vážíte nejvíce? 

• Jaké dovednosti Vaším učitelům hry na hudební nástroj nejčastěji podle Vás chyběly?

  

 Obě otázky jsou zaměřeny na dovednosti učitelů současných respondentů. Volil jsem 

tento nepřímý způsob dotazu za cílem dostat konkrétní dovednosti. 

 Kladně hodnocené dovednosti, tedy dovednosti kterých si respondenti vážili u svých 

vlastních učitelů byly opět roztřízeny do obecnějších kategorií stejně jako u předchozích 
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otázek. Nejvíce sjednocení bylo u odpovědí kategorie hráčské schopnosti, která obsahuje 

odpovědi typu "uměl hrát na nástroj, byl skvělej muzikant...".  Další kategorie do které jsem 

zařazoval odpovědi z širší oblasti byla pedagogika, didaktika, která obsahovala odpovědi typu 

"byl dobrý pedagog, věděla jak to vysvětlit, uměl vybrat skladbu..". U ostatních kategorií byla 

shoda odpovědí podstatně vyšší. Tuto otázku zodpovědělo celkem 116 respondentů. 

 Na rozdíl od předchozích otázek zde byly odpovědi rozdrobeny do více, méně 

zastoupených kategorií. Pouze čtyři nejfrekventovanější odpovědi odpovědělo více než 10% 

respondentů. Zároveň u některých odpovědí respondentů nešlo přísně vzato o dovednost, ale 

spíše o vlastnost učitele (lidskost, odbornost...). U některých odpovědí pak není zcela jasné co 

jí bylo přesně myšleno (například odbornost).  
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Jakých dovedností jste si nejvíce vážil/a? 
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 Nejčastější odpovědí (19,8%) byla empatie a porozumění. Do této kategorie byla 

zařazena i odpověď "dokázala se do mě vcítit". Ve většině případů však učitelé označovali 

dovednost přímo termínem "empatie". Druhou nejčastější odpovědí (12,1%) byla trpělivost, 

těsně za ní třetí (11,2%) pak lidskost. Poslední odpovědí přesahující relativní četnost 10% 

byla schopnost motivovat žáka (10,3%). 

Pokud se na výsledky podíváme optikou dělení dovedností na sociální, pedagogické a 

odborné, tak lze vypozorovat, že tři nejčastěji volené bychom označili za sociální dovednosti. 

Schopnost motivace a pedagogické schopnosti jsou pak za nimi. Z analýzy dat nelze jasně 

říct, zda respondenti považují sociální dovednosti za důležitější, než ostatní, ale je zřejmé, že 

se na nich nejčastěji shodli s ostatními respondenty. Za zajímavý a pro mě nečekaný, 

považuji také výskyt empatie a fakt, že valná většina respondentů užila přímo slova 

"empatie". Někteří empatii popsali v odpovědi vlastními slovy "dovedl se do mě vcítit".  

 Dovednosti chybějící učitelům našich respondentů zkoumala otázka "Jaké 

dovednosti Vašemu učiteli/Vaší učitelce podle Vás chyběly?".  Tuto otázku zodpovědělo 100 

respondentů. Odpovědi jsem roztřídil do 28 kategorií. Kategorie odpovědí jsem tvořil pouze v 

případě, že označovali téměř to samé. V případě že jsem si tím nebyl jist jsem nechal přímo 

označení od respondentů. Nejvíce slučování proběhlo v kategorii pedagogika, didaktika, 

kam byly zařazeny odpovědi obsahující přímo odpovědi typu "moje učitelka něměla příliš 

dobré pedagogické schopnosti" a zároveň i odpovědi obsahující dílčí pedagogické schopnosti 

"neuměl mě naučit techniku (hry na flétnu)...".  

  Přestože otázka byla zaměřená na dovednosti, tak některé odpovědi obsahovaly také 

vlastnosti (např. dochvilnost, odvaha...). Odpovědi jsem ponechal bez úpravy, zmiňované 

vlastnosti většinou souvisí s dovednostmi učitele, takže je považuji za relevantní. 

 Nejčastěji postrádanou (20%) dovedností u učitelů byla empatie. Shoduje se tak s 

nejčastější odpovědí na předchozí otázku. Jde tedy o dovednost, kterou respondenti nejčastěji 

uváděli jako důležitou a zároveň postrádanou z jejich vlastní zkušenosti. Dále skončily 

pedagogické a didaktické schopnosti (11%), kdy je respondenti popsali například slovy: 

"neuměl mi to vysvětlit, neuměl mi vysvětlit jak cvičit techniku, neuměl předat technické 

aspekty hry na hudební nástroj...). Schopnost improvizace postrádalo 9% respondentů, 

někteří zároveň zmiňovali související dovednost učení improvizace. Dalšími zastoupenými 

odpověďmi byla trpělivost, otevřenost, kreativita, lidskost, zapálení pro věc (nadšení), 

výběr vhodných skladeb, nadhled. Ostatní, méně frekventované odpovědi lze vyčíst z grafu 

6. 
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Graf 6 

Jaké dovednosti jste u svého učitele nejvíce postrádali? 

 

 V postrádaných dovedností učitele respondenti volili jak dovednosti které bych označil 

jako sociální (empatie, trpělivost, zapojení žáka...), tak pedagogické. Zároveň však navzdory 

zadání často volili osobnostní vlastnosti, které odpovídají svou podstatou osobnostním 

vlastnostem z výzkumu Edelmana (2021). Toto zjištění, tedy koresponduje se zjištěními 

předchozích studií (Edelman, 2021; Kelly, 2010), které připisovali osobnostním vlastnostem 

největší důležitost společně se sociálními dovednostmi. 

7.1.3 Postoje učitelů k rozvoji dovedností 

 Poslední část dotazníku byla zaměřena na rozvoj dovedností učitele. Na to jaké 

dovednosti by učitelé u sebe chtěli rozvinout, jakým způsobem se učitelé rozvíjejí a jaké 

formy rozvoje sociálních dovedností by pro učitele byly přijatelné. 
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 Na otázku "Jaké dovednosti by jste chtěli u sebe více rozvinout?" odpovědělo 113 

respondentů. Opět šlo o otevřenou otázku, jejichž odpovědi jsem roztřídil do jednotlivých 

kategorií obdobným způsobem jako u předchozích otázek. Odpovědí, kde jsem nejvíce 

kategorizoval odpovědi byla opět kategorie pedagogických a metodických dovedností. 

Přistoupil jsem k ní stejně jako v předchozí otázce (viz výše). Jedna odpověď byla vyřazena, 

neboť se mi nepodařilo rozšifrovat její význam. Z odpovědi: "chtěl bych rozvinout svůj 

přístup" jsem nebyl schopen porozumět dané odpovědi. 

 Na tuto otázku nejčastěji (16,8%) respondenti odpovídali že by se rádi naučili 

improvizovat a zároveň improvizaci učit. Druhou nejčastější (13,3%) odpovědí pak byla 

korepetice a doprovod žáků, tedy doprovázení sólového nástroje. Stejný počet respondentů 

(13,3%) odpověděl, že by chtěl více rozvinout své hráčské schopnosti. Někteří uvedli obecně 

že by se chtěli zlepšit ve hře na hudební nástroj (či ve zpěvu), jiní byli konkrétnější a uvedli 

že by chtěli např. zlepšit techniku. Do této kategorie nebyly zahrnuty odpovědi obsahující 

pouze hru z listu či improvizaci. Poslední odpovědí, která byla častější než v 10% případů 

byla dovednost motivovat žáky. Tuto dovednost uvedlo 11,5% respondentů. Empatii uvedla 

jako dovednost kterou by chtěli rozvíjet pouze 4,4% respondentů. Což je překvapivé, 

vzhledem k tomu, že tuto dovednost zhruba 20% respondentů si nejvíce vážila na svém učiteli 

a zároveň 20% respondentů tuto dovednost/vlastnost postrádalo. Kompletní výsledky jsou 

uvedené v grafu 7. 

 Při interpretaci výsledků této otázky je důležité pamatovat na to, že učitel hry na 

hudební nástroj je často zároveň aktivní hudebník. Rozvoj jeho dovedností tedy není zaměřen 

pouze na pedagogickou činnost.  

 Při analýze odpovědí této otázky je nápadné, že nejčastěji odpovídané jsou zejména 

hudební dovednosti, jako improvizace, hráčské dovednosti (dále v seznamu pak hra z listu, 

aranžování). To je zajímavé hlavně vzhledem k odpovědím, kterých dovedností si nejvíce 

respondenti vážili u vlastních učitelů a které jim chyběli. V těchto dvou předchozích dotazech 

totiž odpovědi týkající se hudebních dovedností nezaznívali tak často. 
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 Zajímavá je četnost odpovědí improvizace napříč posledními třemi otázkami. Nikdo 

neodpověděl, že by si vážili schopnosti improvizace u vlastního učitele. 9% respondentů 

uvedlo, že schopnost improvizace postrádali u vlastního učitele. Dokonce 16,8% respondentů 

uvedla, že by schopnost improvizace u sebe chtěla rozvinout. Je možné, že se jedná o prvek, 

který by učitelé zařadili častěji do své výuky a zároveň by se sami rádi naučili lépe 

improvizovat. Možná jde také o trend, který u učitelů respondentů ještě nebyl nastolen. 

 Domnívám se, že pro učitele hry na hudební nástroj je rozvoj hudebních dovedností 

nejlépe představitelný. Své hudební dovednosti jsou zvyklí dále rozvíjet, neboť jejich profesní 

příprava je na rozvoji hudebních dovedností postavená. Trénink nebo rozvoj sociálních 

dovedností je oproti tomu hůře představitelný a zároveň opomíjený naším systémem 

profesní přípravy učitelů hry na hudební nástroj. Výsledky nasvědčují tomu, že učitelé 

vnímají důležitost sociálních dovedností, ale neumí si představit, či nechtějí je u sebe rozvíjet. 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

6

6

6

8

9

10

13

15

15

19

01%

01%

01%

01%

01%

01%

02%

02%

02%

02%

03%

03%

03%

03%

04%

04%

04%

05%

05%

05%

07%

08%

09%

12%

13%

13%

17%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Práce s hudebním softwarem

Kreativita

Ovládání cizího jazyku

Reagování na potřeby žáky

Sebepoznání

Práce s dětským kolektivem

Poslechová analýza

Všeobecný přehled

Znalost psychologie

Trpělivost

Práce s trémou

Time managment

Komunikace s žáky

Aranže skladeb

Obecně IT dovednosti

Práce s dětmi mladšího školního věku

Empatie, naslouchání

Komunikace s rodiči

Hra z listu

Rozvoj své autority, přísnost

Pedagogické, metodické dovednosti

Znalost repertoáru

Důslednost

Schopnost motivovat žáky

Hráčské schopnosti

Korepetice, doprovázení žáků

Improvizace

Jaké dovednosti byste chtěli u sebe více 
rozvinout?

Graf 7 

Jaké dovednosti byste chtěli rozvinout? 
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 Další možnost je, že učitelé jsou přesvědčeni, že již disponují dobrou úrovní sociálních 

dovedností kterou není třeba dále rozvíjet. 

 Při pohledu na dovednosti a vlastnosti, které respondenti uvedli, že by rádi rozvinuli si 

lze položit otázku, které z nich můžeme rozvíjet pomocí VTI. Schopnost motivovat žáky je 

relativně komplexní dovednost, která zahrnuje mnoho dílčích dovedností a znalostí. 

Domnívám se, že pomocí VTI můžeme pomoci učiteli být senzitivnější k podnětům žáka a 

využívat tak jeho vnitřní motivace. Zároveň pomocí VTI mu můžeme pomoci zjistit které 

jeho strategie vedou k zapojení žáka a jeho nadšení do hry na nástroj. Stejným způsobem 

můžeme posílit učitelovi pedagogické dovednosti. Někteří respondenti uvedli, že by rádi byli 

přísnější a měli autoritu. VTI pracuje spíše s pojmem vedení. To je posilováno až po tom, 

co učitel vnímá a přijímá iniciativy žáka. Z dalších dovedností z grafu č. 7 můžeme pomoci 

VTI rozvíjet: komunikaci s rodiči, komunikaci s žákem a reagování na jeho potřeby, 

naslouchání, práci s mladšími dětmi, trpělivost a práci s dětským kolektivem. Svým 

způsobem může být VTI také nástrojem k sebepoznání či prostředkem k pochopení některých 

principů psychologie. 

 Jak respondenti dále rozvíjejí své dovednosti zkoumala otázka s nabídkou odpovědí 

s možností přidat vlastní možnosti. Byla možnost vybrat více odpovědí. Na tuto otázku 

odpovědělo 138 respondentů. Otázka zněla: Jakým způsobem se dále vzděláváte/rozvíjíte své 

dovednosti v oblasti učení? Prosím zaškrtněte všechny, pro Vás pravdivé, možnosti. V 

průměru jeden respondent vybral 5,2 odpovědí. 
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Graf 8 

Jakým způsobem se vzděláváte? 

 

 80,4% respondentů uvedlo že se inspirují tipy kolegů ať už tipy předanými osobně, či 

tipy a inspirací skrz internetová fóra a sociální sítě. Shodný počet respondentů uvedl že 

vyhledává nový notový materiál pro žáky. 73,9% respondentů uvedla, že cvičí na svůj 

hudební nástroj "..snažím se zdokonalit abych mohla přehrávat i těžší skladby žákům..." 

(citát z rozepsané odpovědi). 68,1% učitelů uvedla, že se účastní masterclassů a odborných 

seminářů. Ty se v našem prostředí zaměřují zejména na hudebně didaktickou stránku učení. 

Některé jsou zaměřené i na psychohygienu či komunikaci s rodiči (Infra, 2021). 60,1% 

respondentů uvedlo, že se radí se svými kolegy ohledně konkrétních žáků a učení obecně. 

Nadpoloviční většina (58,7%) uvedla, že se sami snaží vymýšlet nové metody či pomůcky k 

výuce. Zhruba třetina učitelů pak jezdí na hudební soutěže (36,2%), čte odborné zdroje z 

oblasti didaktiky a metodiky (34,8%) či psychologie a pedagogiky (26,8%).  

 Pro implementaci VTI do světa hudební pedagogiky jsou výše uvedená data užitečná. 

Ukazují, že většina pedagogů je zvyklá se účastnit odborných seminářů určených zejména pro 

učitele ZUŠ. Část z nich pak uvádí aktivní zájem o odborné zdroje z oblasti metodiky a 

didaktiky, ale také z oblasti psychologie a pedagogiky.  

 V otázce: "jaká forma rozvoje sociálních dovedností je pro Vás nejpřijatelnější?" 

respondenti měli uzavřenou nabídku odpovědí s možností "jiné" kam mohli napsat vlastní 

odpověď. Na otázku odpovědělo 135 respondentů. Průměrně respondent označil 2,3 
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odpovědi. V této otázce jsem nabídnul formy rozvoje dovedností které jsou pro učitele hry na 

hudební nástroj běžné. Zároveň jsem vložil možnosti analýzy videonahrávek pro zjištění, zda 

je tato možnost pro učitele přípustná, či zda mají k natáčení odpor. 

 Čtyři respondenti využil možnost "jiné". Tři z nich specifikovali, na co by se měl daný 

seminář zaměřit "líbil by se mi kurz asertivní komunikace s rodiči...". Jeden respondent pak 

uvedl pochybnost nad tím, že lze tyto dovednosti rozvíjet "učitel musí mít na učení vlohy 

jinak nepomůže ani svěcená voda...".  

 Nejčastěji (68,9%) respondenti volili možnost seminář pro učitele. Z nabízených 

alternativ jde o nejběžnější praxi, která je pro učitele nejlépe představitelná. 60% pak uvedlo 

individuální konzultaci či supervize. Toto už není v našem hudebním školství běžnou 

záležitostí, přestože v zahraničí obdobná praxe existuje (Clarke, 2001). Rozbor videonahrávek 

jako přijatelnou formu zvolila více než třetina respondentů. Rozbor vlastních videonahrávek 

35,6% a rozbor cizích videonahrávek 34,8%. Samostudium by zvolilo 29,6% respondentů 

 Na základě výše uvedených dat se domnívám, že forma semináře pro učitele je formát, 

který učitelé znají a může pro ně být komfortní. Forma individuální konzultace je pro velkou 
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Jaká forma rozvoje sociálních dovedností je pro vás nejpřijatelnější? 
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část učitelů také přijatelnou formou. Otázkou je zda by učitelé byli ochotni věnovat těmto 

konzultacím čas. Další pak s kým by byli ochotni konzultovat či kým by se nechali vést při 

supervizi. 

 Pro část respondentů by byl přijatelný i rozbor a analýza videonahrávek. Práci s 

videonahrávkami běžně řada učitelů používala v distanční výuce během pandemie v letech 

2020-2021. To mohlo ovlivnit ochotu učitelů se nechat natáčet při výuce. Zároveň však jde 

stále o nestandartní situaci která pro některé učitele zpočátku nemusí být komfortní. 

Domnívám se, že po absolvování semináře, který by přibližoval jak funguje VTI by ochota 

rozebírat vlastní videonahrávky mohla být o něco vyšší. 

7.1.4 Shrnutí výsledků explorativní sondy 

 Při shrnování výsledků první části mého výzkumného projektu bych se rád vrátil k 

původním výzkumným otázkám: 

1. Jak vnímají učitelé své zaměstnání, jeho klady a jeho obtíže?  

2. Jak vnímají učitelé profesní dovednosti učitele hry na hudební nástroj, které považují za 

důležité? 

3. Jak učitelé vnímají rozvoj svých dovedností? Chtějí se nadále v nich rozvíjet? Případně ve 

kterých 

 1) Učitelé hry na hudební nástroj uváděli, že mají ke svému povolání kladný vztah. 

Nejvíce respondenty motivuje k jejich práci vztah k dětem, práce s lidmi a to že vidí za 

sebou viditelné výsledky. Vnímají jak se dítě zlepšuje během studia. Zároveň si někteří 

váží kreativní práce kde mohou individuálně přistupovat k jednotlivým žákům. Svou roli 

pro učitele zřejmě hrají roli i dlouhé prázdniny či stálost zaměstnání. 

 Na druhou stranu se učitelé nejvíce shodovali, že vnímají jako hlavní negativum 

nemotivované žáky kteří necvičí, pracovní dobu která ztěžuje například péči o 

vlastní děti, administrativu či komunikaci s některými rodiči. Někteří pak nejsou 

spokojeni se svým platem, vnímali jako obtížnou distanční výuky za doby pandemie a 

uzavření ZUŠ. 

 2) Učitelé v mém dotazníku nejčastěji odpovídali, že si u svých vlastních učitelů 

nejvíce vážili empatie, lidskosti, trpělivosti a schopnosti motivace. Tedy zejména 

sociálních dovedností. Jako druhé nejčastější byly jmenovány pedagogické dovednosti 

(pedagogika, schopnost motivace). Obdobné odpovědi přinesla otázka zaměřená na to 

jaké dovednosti respondenti od svého učitele postrádali. Opět byla nejčastější odpovědí 
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empatie a další sociální dovednosti. Jako druhá nejčastější se zde objevila schopnost 

improvizace. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími výzkumy na toto téma 

(Edelman 2021; Kelly, 2010).  

 3) Oslovení učitelé uváděli nejčastěji, že by se chtěli dále rozvíjet v improvizaci, 

korepetici a technice hry na hudební nástroj, tedy zejména v hudebních dovednostech. 

Jednou z nejčastějších odpovědí také byly metodické a didaktické znalosti a dovednosti. 

Sociální dovednosti byly zmiňovány nejméně často. Empatii by chtělo u sebe podpořit 

4,4% oproti 20% kteří ji u svých učitelů považovalo za klíčovou. Tento rozpor lze 

vysvětlit tak, že se buď učitelé považují za empatické, takže nemají tuto dovednost a 

vlastnost dále rozvíjet. Dalším důvodem může být, že u empatie a schopnosti vcítění a 

dalších sociálních dovedností je obtížnější si představit jejich rozvoj. Podle některých 

komentářů někteří učitelé tyto dovednosti a dovednost učit považují za "vrozené" či 

předmět talentu. 

 Učitelé zároveň nejčastěji uváděli že by pro ně seminář pro učitele byl přijatelnou 

formou dalšího rozvoje sociálních dovedností. Necelé dvě třetiny by akceptovaly i 

individuální konzultace. Zhruba třetina učitelů považovala za přijatelné analýzu 

videonahrávek jako formu rozvoje svých sociálních dovedností. 

 Domnívám se, že z této explorativní studie plynou pro implementaci VTI v hudebně-

pedagogickém prostředí několik zajímavých poznatků. Lze využít toho, že učitelé 

vnímají sociální dovednosti jako důležité, zřejmě i ve spojitosti s pedagogickými 

dovednostmi. Lze také využít toho, že interakce s žákem je pro velkou část z nich velkým 

motivačním prvkem. Metoda VTI se v tomto prostředí možná bude muset vypořádat se 

skepsí k rozvoji sociálních dovedností u některých učitelů.  

 Dovoluji si tvrdit, že tato explorativní sonda nastínila zdroje ze kterých lze při 

implementaci VTI v hudebně pedagogickém prostředí čerpat a zároveň nastínila možné 

výzvy a obtíže. 

7.2  Výsledky případové studie  

 V této podkapitole popíši výsledky případové studie, jednak popíšu samotný průběh 

VTI intervence. Zároveň zpracuju vyplněný evaluační dotazník (viz příloha č. 2). 

 V rámci zpracovávání své diplomové práce bylo osloveno několik učitelů hry na 

hudební nástroj, kteří měli zájem se podívat na to, jak učí a byli motivováni se podívat jak učí 

a případně se v učení zdokonalit. Nakonec byla vybrána učitelka houslí. 
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 Učitelka je čerstvou absolventkou konzervatoře a současnou studentkou vysoké školy 

oboru hry na housle. Je jí 22 let a učí druhým rokem, převážně soukromě. Byla natáčena při 

učení sedmileté žačky, která hraje na housle druhým rokem. Výuka probíhala u žačky doma.  

Obr. 5 

Schéma shrnující základní údaje. 

 

7.2.1 Úvodní rozhovor a tvorba zakázky 

 Úvodní rozhovor a tvorba zakázky byly hlavním obsahem prvního setkání. Klientka 

byla seznáme s průběhem a principy metody VTI. Následně byla klientka dotazována na to, 

co by od VTI chtěla, případně co by jí zajímalo.  

"Tak zajímalo by mě asi vidět z jiného pohledu jak na mě reaguje(...)jestli jí to baví a kdy 

zrovna ne, jestli chápe co říkám a jestli má stoprocentní pozornost." 

 Zde klientka popisuje zejména svojí žádost ověřit si, jak jí žačka vnímá a jestli je pro 

ní srozumitelná. Formuluje tuto žádost spíše z pohledu žačky. Po zrekapitulování VTI 

trenérem dodává a více vztahuje svůj cíl k sobě: 

"Chtěla bych najít způsob efektivního učení díky kterému by dělala pokroky(...)a taky aby jí to 

bavilo a aby to mělo výsledky. Chtěla bych vědět co mi funguje." 

 Následovala otázka ze strany VTI trenéra: "Jak poznáme, že efektivně učíte a že to 

žačku baví?" To z důvodu, aby sama klientka si určila a zvědomila jak daný cíl můžeme 
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pozorovat a následně vyhodnotit zda jsme ho dosáhli. Klientka se v odpovědi nejdříve 

zaměřila zejména na pokroky a hudebně-pedagogickou stránku věci. 

 "Bude mít správně ruce, sama bude vědět co má dělat..." 

Při dotazu na to jak poznáme že to žačku bude bavit dodává: 

 "Bude cvičit, bude při hodinách aktivní a projevovat radost(...), bude chtít sama hrát." 

 Dále byly cíl a zakázka v průběhu setkání upřesňovány a vztahovány ke klientce. 

První setkání jsme tedy ukončili s vytyčeným cílem: Zjistit jaké strategie a komunikační 

vzorce jí fungují ve výuce, jak ovlivňují efektivitu výuky a zapojení žačky. Zároveň 

fungující strategie a vzorce posílit. 

7.2.2 1. Nahrávka 

 Jednalo se o jednu z prvních hodin hry na housle učitelky s touto žačkou. VTI trenér 

byl přítomen celé hodině a pořizoval z ní kratší nahrávky. Zprvu si žačka i učitelka kamery 

všímali, ale v průběhu si zvykly a přítomnost kamery je již viditelně nerozptylovala. Hodina 

houslí trvala zhruba 45 minut. 

 Ze zúčastněného pozorování jsem nabyl dojmu, že učitelka navazuje vztah se 

žačkou, avšak nepřijímá některé její iniciativy. Z neverbálních projevů žačky (zívání, 

protahování se, rozhlížení se kolem...) bych usoudil, že byla unavená a dělalo jí obtíže udržet 

pozornost. Učitelka po nahrávaní uvedla, že cítila, že mohla mít hodinu více připravenou, což 

by jí umožnilo se více věnovat žačce. 

 Během analýzy videa bylo vidět, že učitelka sedí tak, aby měla umožněný kontakt se 

žačkou, byla v její úrovni, natočená jejím směrem. Zároveň věnovala velkou část času žačce 

pozornost a měla přátelskou mimiku. Intonací podporovala význam sdělení. Nebylo zde 

přítomno výrazné přijímání iniciativ žačky, až na jednu výjimku, která byla použita jako 

podklad pro rozbor videa. 

 Již první nahrávání ukázalo určitá specifika využití VTI ve výuce hudby. Daný nástroj 

definuje vzájemné postavení učitele a žáka. Při hře na různé nástroje jsou k sobě učitel a žák 

různě natočeni. Zároveň se VTI trenér musí vyrovnat s existencí stojánku na noty, který leckdy 

kazí ideální záběr. Interakčně nejzajímavější byl počátek hodiny a následně zadávání 

dalších cvičení. 
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7.2.3 1. Rozhovor 

 Pro zpětnovazební rozhovor byl vybrán úsek, kdy učitelka reaguje na neverbální 

iniciativu žákyně. Tento úryvek také obsahuje oční kontakt, věnování pozornosti a použití 

intonace pro zvýraznění sdělení.  

 Samotný zpětnovazebný rozhovor začal připomenutím zakázky. Následovala analýza 

videa. Postupně učitelka za podpory VTI trenéra pojmenovala, že sedí na stejné úrovni jako 

žačka, že jí věnuje pozornost a oční kontakt. Pomocí otázek "Jak se teď žačka cítí?" a "Jaký 

to má pro žačku význam?" byly propátrány následky a významy těchto prvků. Nejrozsáhlejší 

část rozhovoru byl zaměřen na situaci kdy učitelka zachytila iniciativu žákyně. Podobným 

postupem otázek ze strany VTI trenéra učitelka nakonec odhalila, že tím, že zachytila danou 

iniciativu si udržela pozornost žákyně a že žákyně se mohla cítit vyslyšená. Nakonec ještě 

učitelka vymyslela několik alternativ svého chování, které by více pozitivně přijaly danou 

iniciativu žákyně. 

 Společně zvolili VTI trenér a klientka pracovní úkol, na kterém bude klientka 

pracovat v mezidobí. Úkol zněl: "Budu se snažit víc vnímat žákyni, pozorovat jí a zkusím 

pojmenovávat co dělá. 

 Během prvního rozhovoru byly upevněny a vědomě popsány přítomné prvky naladěné 

interakce. Zároveň byly pojmenovány i méně zažité a časté prvky, konkrétně "Ano příjem 

iniciativ". Tento prvek byl pak předmětem pracovního úkolu. Během rozboru videa byla 

nápadná zaměřenost klientky na držení houslí u žačky, kdy se koukala jestli je doopravdy drží 

správně. 

7.2.4 2. Nahrávka 

 Při pořizování druhé nahrávky působila učitelka uvolněnějším dojmem než při prvním 

nahrávání. Nahrávalo se hlavně na začátku hodiny.  

 V nahrávané situaci učitelka s žačkou připravují a ladí housle. Stejně jako v předchozí 

hodině učitelka věnovala žačce pozornost, projevovala přátelskost, byla natočená k žačce. V 

této hodině bylo již při natáčení zřejmé, že se učitelka snažila více pozorovat iniciativy žačky. 

Tím pádem nechávala i více prostoru, čekala na reakci žákyně, tedy povzbuzovala její 

iniciativy. Objevily se také pokusy žačku aktivovat pomocí otázek: "Tak co, jak ti to znělo?" 

"Který smyčec je můj?". Učitelce se povedlo i více naladěně přijmout některé iniciativy. 

 Při analýze videa byly k rozhovoru vybrány dvě situace. První kde žačka má výraznou 

iniciativu (po dohrání se ukloní). Učitelka na ní reaguje příjemnou intonací a slovy "...a 
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potlesk (tleská), výborně, to bylo mnohem lepší. Druhá situace je ze začátku hodiny, kdy opět 

reaguje na iniciativu žákyně: "...tendle je můj (ukazuje na smyčec)...". Reaguje slovy "Ten 

kratší viď." Žákyně: "jojo". Učitelka: "Určitě (a nechává prostor pauzou v řeči)?" Žákyně: 

"Jo, já tam mam i tuhle značku (a bere si housle pod bradu)". V tomto případě učitelka 

podporuje a rozvíjí naladěnou interakci. Zároveň přijímá iniciativy zejména neverbálně. 

Verbální příjem v této ukázce není tak výrazný. 

 Obě dvě vybrané ukázky jsou zaměřené na příjem iniciativy žačky. V nahrávce jsou 

zaznamenány i zajímavé pokusy o aktivování žačky pomocí otázek, ne vždy však byly úspěšné 

(učitelka nakonec sama odpověděla). 

7.2.5 2. Rozhovor 

 V rozhovoru při rekapitulaci se VTI trenér zprvu dotazoval na to, co učitelka v 

mezidobí trénovala. Učitelka uvedla, že má pocit že se jí teď více daří si všímat projevů 

žákyně.  

 Při prvním shlédnutí vybrané ukázky učitelka popsala, že ukázka z počátku hodiny na 

ní působí uvolněním dojmem, že si spolu povídají, vtipkují. Také kvitovala, že to vypadá, že 

to žačku baví.  

 Při analýze učitelka popisovala prvky interakce které byly přítomny i v minulé 

nahrávce (pozornost, přátelská mimika, nastavení těla...). Nově zazněl prvek čekání a dávání 

prostoru na odpověď ("No čekám jestli na to něco řekne"). Společně VTI trenér s učitelkou 

také popsali aktivaci žačky pomocí otázek. Zároveň vymýšleli možné alternativy, které by 

žačku ještě více aktivovaly ("...možná bych se mohla ještě zeptat podle čeho to pozná..."). 

Zároveň byl během rozhovoru analyzován význam jednotlivých prvků naladěné interakce 

("Jaký to má význam pro žačku? Jaký to má význam pro naší zakázku"). 

 Pracovní úkol se podařilo naplnit, učitelka si více všímala iniciativ, více čekala a tím 

povzbuzovala iniciativy. Jako pracovní úkol na mezi dobí bylo zvoleno: více zapojovat 

žačku, aktivovat jí otázkami. 

 Domnívám se, že nejvíce zautomatizovaným poznatkem pro učitelku je, všímat si více 

toho co dělá žačka. Toto věnování pozornosti mělo jako vedlejší účinek to, že učitelka 

nechávala žačce i větší prostor pro její iniciativy. Emoční ladění učitelky při rozhovoru bylo 

kladné, projevovala radost z dosažených "úspěchů". 
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7.2.6 3. Nahrávka 

 Poslední nahrávka pochází opět ze začátku hodiny. Žačka ten den byla v rozverné 

náladě, natáčelo se v jejím pokoji, kde jí tuto hodinu často odbíhala pozornost směrem k 

hračkám. 

 Vybraná situace k analýze pochází z počátku hodiny kdy učitelka s žačkou ladí housle. 

Obdobnou situaci obsahovala i druhá nahrávka, tak bylo zajímavé obě nahrávky porovnat. 

Kromě přítomných prvků jako pozornost, dávání prostoru, oční kontakt, neverbální příjem, 

které byly přítomné i v předchozích nahrávkách, se v této nahrávce výrazněji projevuje i 

verbální příjem (formou parafrázování, popisování iniciativ žákyně: "Vidím, že jsi unavená", 

...) a podpora rozvíjení naladěné interakce (podpora krátkých řad, střídání se, čekání...). 

Objevuje se tu také výrazněji vedení hodiny formou pojmenovávání co teď budeme dělat 

("Tak a teď už budeme hrát, připravíme si housle"). Učitelka se snaží více používat otázky a 

aktivovat žačku (nechává ji samotnou naladit, potřít smyčec kalafunou...). 

 V poslední nahrávce jsem vnímal výraznější příjmy iniciativ, i verbálního charakteru. 

V této hodině se také projevilo výraznější vedení, které však bylo založené na předchozí 

naladěné interakci. Rezervu stále vnímám v určitých situacích v aktivaci žačky. Učitelka ale 

sama vymyslela několik způsobů jak žačku více zapojovat do výuky. 

7.2.7 3. Rozhovor 

 Při začátku rozhovoru byla učitelka dotázána co se jí daří a na co z probíraných prvků 

myslí. Učitelka uvedla, že hodně myslí na věnování pozornosti, ale že se zároveň snaží držet 

strukturu hodiny ve svých rukách. Zároveň se snažila více aktivovat žačku. 

 V prvotní reakci na shlédnutý snímek učitelka reaguje slovy: "Jo, ladili jsme housle, to 

jsme dělali asi i minule". Zároveň vidí svou snahu žačku aktivovat pomocí otázky: "Tak co? 

Je to takhle správně?". 

 Ve společné analýze videa postupně učitelka popsala jí již známé prvky jako 

pozornost, neverbální příjem. Nejvíce času bylo stráveno u popisu verbálního příjmu, který 

měl za následek kratší rozhovor kdy se učitelka s žačkou pravidelně střídaly a následně se 

vrátili k samotnému hraní. Kromě popisu "no, když verbálně přijmu co říká, tak ona pak má 

tendenci na to navázat a pokračovat" byl rozebírán význam daných prvků "asi se cítí být 

vyslyšená a ví že jí poslouchám, možná mě pak víc poslouchá". Analyzován byl také moment 

vedení ("Tak a teď už budeme hrát, připravíme si housle"), kdy pro učitelku bylo trochu 
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překvapením jak moc plynule se vrátili opět k houslím. Tyto prvky tedy učitelka popsala, 

společně s jejich významem. 

 Domnívám se, že v tomto rozhovoru došlo k upevnění a automatizaci již osvojených 

účinných prvků naladěné interakce. Povedlo se i podpořit verbální příjem na straně učitelky a 

zároveň ukázat jak naladěná interakce usnadňuje a umožňuje naladěné vedení.  

7.2.8 Evaluační Dotazník  

 V této části uvádím plné odpovědi učitelky v nezměněné podobě na otázky 

evaluačního dotazníku (viz příloha č.2). 

Co bylo během naší spolupráce pomocí VTI nejužitečnější? Co se zlepšilo? 

Že se člověk musí natáčet, zpětně se na videa podívat a hledat co zlepšit. 

Zlepšila se sebereflexe a sebejistota v učení. 

Poznamenejte prosím všechno, co si myslíte, že by mohlo být v průběhu naší spolupráce 

lepší, v řešení vaší situace užitečnější? 

Nic mě nenapadá, pouze snad pravidelnost. Alepoň jednou za čtrnáct dní a natáčet třeba i s 

jiným žákem. 

Tabulka 3 

Evaluační tabulka 

Na škále 1 - 10 vyznačte, kde jak se vnímá klient na počátku spolupráce  

nevím si 

rady 

          můj cíl 

bude 

splněn, 

když 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Na škále 1 - 10 vyznačte, kde jste se cítil /byl na počátku a kde jste vzhledem k vašemu cíli nyní 

nevěděl(a) 

jsem si 

rady 

          můj cíl se 

naplnil 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Pozn. Je součástí evaluačního dotazníku viz příloha 2, (SPIN, 2021).  
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Co pro vás znamená nyní tato dosažená hodnota? Co všechno jste udělal(a), (naučil(a), 

že jste dosáhl(a) na tuto hodnotu? 

Znamená pro mě větší sebejistotu. Naučila jsem se trpělivosti a když nemám potřebnou 

pozornost žáka, tak zjistím, proč ji nemám.  

Co bude ten nejbližší krok, abyste se posunul(a) o jednu příčku kupředu?  

Dopředu si pečlivě připravím průběh hodiny a možné alternativy.  

Až se potkáme za 6 měsíců, podle čeho nejspíš poznám, že jste změnu udržel/a/li? 

Podle toho, že budu žáka vnímat a udržovat jeho pozornost.  

7.2.9 Shrnutí výsledků případové studie 

 V této podkapitole jsou shrnuty výsledky případové studie na základě položených 

výzkumných otázek: 

• Jaká je podoba a specifika užití metody VTI v hudebně pedagogickém prostředí? 

• Jaký je vnímaný přínos metody VTI ve vztahu k sociálním dovednostem z pohledu 

učitele hry na hudební nástroj? 

 1) Metoda VTI v hudebně-pedagogickém prostředí může vycházet z užití VTI ve škole 

(Bidlová, 2005) a v oblasti sportu (Baláková, 2008). Podoba VTI intervence v hudebně 

pedagogickém prostředí se jeví jako standardní. Oproti užití VTI v těchto oblastech jsem 

neshledal výraznější rozdíly. Práce pomocí metody VTI je založená zejména na analýzu a 

rozbor prvků naladěné interakce. Stejně jako u VTI ve škol je také zde kladen důraz i na 

pedagogické dovednosti (aktivovat žáka...) S VTI ve sportu má VTI v hudebně pedagogickém 

prostředí zase společný nácvik dovedností a užívání praktických ukázek. 

 2) Učitelka dle vyplněného dotazníku vnímala VTI intervenci jako nápomocnou z 

hlediska kýženého cíle. Jako hlavní přínosy uvedla sebejistotu, sebereflexi a to, že se naučila 

více věnovat pozornost žačce.  
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8 Diskuze 

 Hudebního vzdělávání v České republice a jeho instituce jako ZUŠ, konzervatoře a 

vysoké školy mají velkou tradici. Velká pozornost je v tomto prostředí věnována zejména 

hudebním dovednostem jednotlivce. Na konzervatořích, které nejčastěji připravují studenty na 

výkon profese učitele hry na hudební nástroj, je kladen důraz zejména na mistrovské 

ovládnutí daného nástroje. Výborný hudebník ale nemusí být automaticky výborným 

učitelem. Výzkumy na poli psychologie hudební pedagogiky naznačují, že hudební 

schopnosti jsou pouze částí z celku dovedností, které jsou pro učitele hry na hudební nástroj 

klíčové. Vedle nich jsou pro učitele důležité schopnosti pedagogické a sociální. 

 Sociální dovednosti v profesi učitele hrají důležitou roli a do určité míry podmiňují 

uplatnění ostatních dovedností. Učitel hudby nejen že vstupuje denně do kontaktu se svými 

žáky, kolegy, jejich rodiči, ale je i součástí širšího společensko-kulturního dění ve svém okolí. 

Realizace sociálních dovedností učitele tedy nespočívá pouze v komunikaci s žáky 

samotnými, ale neméně důležitá je například komunikace s rodiči, zejména pak v případě 

mladších žáků. Ve světe hudby je někdy hleděno na sociální dovednosti jako na záležitost 

talentu, který učitel buď má a nebo ne.  

 Většina hudebních oborů má propracovanou didaktiku a metodiku. Oboje se vyučuje 

na konzervatořích i vysokých školách. Sociální dovednosti však tímto vzdělávacím systémem 

nejsou příliš reflektovány (v posledních letech se však začíná vyučovat například hudební 

psychologie na konzervatořích). Domnívám se, že je to i tím, že v běžné praxi neexistuje pro 

rozvoj sociálních dovedností vhodný nástroj.  

 Předkládaná diplomová práce je zaměřena na možnost rozvoje sociálních dovedností 

učitelů pomoci metody VTI. Vzhledem k tomu, že metoda VTI je úspěšně používána v oblasti 

pedagogiky či práci se sportovními trenéry, se nabízí i její užití v hudební pedagogice. 

Hlavním cílem práce tedy bylo zjistit jaké jsou postoje učitelů k jejich dovednostem a rozvoji 

a zároveň zjistit jak by aplikace VTI ve světě hudební pedagogiky mohla vypadat. Oba cíle 

jsou důležité pro potenciální postupnou implementaci metody VTI. 

 Literárně-přehledová část shrnuje poznatky z hudebně-pedagogické psychologie a 

poznatky ohledně sociálních dovedností učitelů hudby. Popisuje klíčové dovednosti učitele a 

jejich rozvoj. Zároveň popisuje metodu VTI a oblasti její aplikace. 

 Empirická část této práce měla především explorativní charakter, čemuž odpovídá 

zvolený výzkumný design. Výzkumným cílem bylo propátrat postoje učitelů k vlastním 
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dovednostem, zjistit které dovednosti považují za nejdůležitější, zda své dovednosti rozvíjí, 

případně jaké formy rozvoje by pro ně byly přijatelné. Zároveň byla součástí empirické části 

případová studie práce pomoci metody VTI s učitelkou houslí, kde byl popsán způsob 

možnosti aplikace VTI v této oblasti. 

 Výsledky empirické části, poukázaly na to, že učitelé nejčastěji volí jako nejdůležitější 

dovednosti či vlastnosti kterých si vážili u svých učitelů, empatii, schopnost naslouchat, či 

lidskost. Zároveň velmi často také uváděli některé pedagogicko-didaktické dovednosti, umět 

vysvětlit látku, výběr vhodných skladeb. Z hudebních schopností se nejčastěji objevovala 

schopnost improvizace. Zároveň však by se oslovení učitelé chtěli nejčastěji zdokonalit ve 

schopnosti improvizace, korepetice a pedagogických dovednostech. Sociální dovednosti v 

tomto případě byly voleny nejméně často. Domnívám se, že tento rozpor může být způsoben 

více faktory. První z nich by mohla být, že se učitel hudby stále silně identifikuje jako hráč či 

muzikant. Další možností je ta, že učitelé hry na hudební nástroj neví, nebo nevěří v možnosti 

rozvoje sociálních dovedností. Dalším výsledkem bylo to, že vyšlo najevo, že učitelé jsou 

zvyklí své dovednosti rozvíjet zejména pomocí konzultací s kolegy a formou společných 

seminářů nebo masterclassů. 

 Případová studie pak nastínila možnou podobu intervence pomocí metody VTI. 

Ukázala se být vhodnou metodou pro práci v oblasti hudební pedagogiky. Byla vnímána 

pozitivně z pohledu učitelky, která zároveň vnímala zlepšení svých sociálních a 

pedagogických dovedností. Aplikace metody VTI neměla oproti užití VTI ve škole či sporu 

výraznější specifika. 

 Velkým limitem mé práce, je, že má explorativní charakter. Zkoumá zřejmě užití 

metody VTI v zatím neprobádané oblasti a je tak spíše vhledem do dané problematiky. 

Dotazníková explorativní studie obsahovala otevřené otázky, které nejsou příliš vhodné ke 

kvantitativnímu zpracování. Výběrový vzorek byl z velké části dán samovýběrem a 

dostupností daného dotazníku na internetu. Případová studie byla pouze jedna a odráží tak 

podobu VTI intervence u jedné učitelky daného hudebního nástroje s jednou žačkou. Je tedy 

možné, že odráží z velké části jedinečnost dané, unikátní interakce. Domnívám se, že přes 

uvedené limity mé práce se jedná o použitelný vhled do této problematiky, ze kterého by 

mohl čerpat další výzkum. 

 Pro ověření efektivity metody VTI v hudebně pedagogické oblasti by bylo potřeba 

systematické zkoumání více případů užití metody VTI v této oblasti. Zároveň by bylo třeba 

určit měřitelná kritéria, která by odrážela míru sociálních dovedností. Přínosné by bylo i 
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porovnání s kontrolní skupinou. Vzhledem ke komplexnosti informací, které metoda VTI i 

pomocí videa sbírá je ověřování jeho efektivity metodologicky náročné. 

 Výsledky této práce podporují užitečnost metody VTI v hudebně-pedagogickém 

prostředí, jako možnost rozvoje sociálních dovedností učitele hry na hudební nástroj. Zároveň 

podporují tvrzení předchozích studií, že učitelé vnímají důležitost sociálních dovedností. 

 Výzvou pro implementaci této metody do běžné praxe však může být to, že učitelé 

možná vnímají sociální dovednosti jako něco co lze hůře rozvíjet. V neposlední řadě tato 

práce ukazuje, jak intervence pomocí VTI může vypadat. Jeden ze způsobů, jak nabídnout 

metodu VTI učitelům hudby, spatřuji v uspořádání odborných seminářů týkající se 

komunikace a interakce s žákem. Takový seminář by kromě teorie mohl obsahovat úryvky z 

videonahrávek z reálného procesu práce pomocí VTI s učitelem hudby. Tímto způsobem by 

bylo možné nabídnout VTI jako jeden z prostředků k rozvoji sociálních dovedností učitele. 
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Závěr 

 Tato diplomová práce zkoumá možnost rozvoje sociálních dovedností učitelů hry na 

hudební nástroj pomocí metody VTI. Hlavním cílem bylo nastínit možnou podobu aplikace 

této metody v hudebně-pedagogickém prostředí. 

 V literárně-přehledové části jsou stručně popsány psychologické faktory výuky hry na 

hudební nástroj a sociální dovednosti učitelů hry na hudební nástroj. Zároveň je zde popsána 

také metoda VTI.  

 V empirické části byly pomocí dotazníku propátrány postoje učitelů k rozvoji 

sociálních dovedností. Součástí této části byla i případová studie práce pomocí metody VTI s 

učitelkou hry na housle. Empirická část má spíše explorativní charakter. 

 Výsledky empirické části ukazují, že učitelé vnímají sociální dovednosti jako  

důležité. Ohledně jejich rozvoje ale už nepanuje taková shoda. Zároveň učitelé jsou zvyklí 

svoje dovednosti rozvíjet pomocí konzultací s kolegy, cvičení, nebo účastí na společných 

seminářích či masterclassech. Těchto poznatků lze využít při postupné implemantaci metody 

VTI do hudebně-pedagogické oblasti. 

 Případová studie ukázala možnou podobu VTI intervence v hudebně-pedagogickém 

prostředí. Přestože má určitá specifika, tak je velice podobná užití VTI ve škole, či v oblasti 

sportu. V dané studii se metoda VTI projevila jako přínosná, byla zároveň pozitivně vnímána 

danou učitelkou.  
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Seznam příloh: 

Příloha 1: Dotazník sociálních dovedností a jejich rozvoje 

Příloha 2: Evaluační dotazník metody VTI



I 

Příloha 1 

Dotazník sociálních dovedností a jejich rozvoje 

Dovednosti učitele hry na hudební nástroj 
Dobrý den! 

Jmenuji se Filip Kratochvíl a jsem studentem Pražské konzervatoře a zároveň psychologie na FFUK. V 

rámci svého studia psychologie píši diplomovou práci zaměřenou na dovednosti učitele a jejich rozvoj. 

Prosím Vás o vyplnění mého pilotního dotazníku. Jeho záměrem je zhruba zmapovat dané pole,. 

Dotazník je zaměřen na učitele hry na hudební nástroj (včetně zpěvu). Je určen učitelům a učitelkám 

nezávisle na jejich místě působení (ZUŠ, soukromá výuka, konzervatoř, VŠ...).  

Dotazník by měl zabrat cca 10-15 minut. 

Děkuji moc za Váš čas! 

Bc. Filip Kratochvíl 

*Povinné pole 

Pohlaví: Muž/Žena 

Věk (pouze v letech, uveďte prosím jen číslovku: např. "42") * 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Střední 

Vyšší odborné (absolutorium) 

Vysokoškolské 

Základní 

V jaké instituci učíte hru na hudební nástroj? (možnost více odpovědí) * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

ZUŠ 

Konzervatoř či hudební gymnázium 

VŠ 

Soukromá výuka 

1)Škola (konzervatoř/VŠ) mě dobře připravila na práci učitele hudby.  * 

Označte jen jednu elipsu. 

Zcela nesouhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Zcela souhlasím 



II 

2)Práci učitele hudby mám rád/a. * 

Označte jen jednu elipsu. 

Zcela nesouhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Zcela souhlasím 

3) Kdyby byla možnost živit se něčím jiným tak bych neučil. * 

Označte jen jednu elipsu. 

Zcela nesouhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Zcela souhlasím 

4) Co mám na profesi učitele hudby rád/a? Jaké vnímám výhody tohoto zaměstnání? 

5) Co vnímám na profesi učitele hudby jako obtížné? Co mi vadí? 

6) Jakých dovedností Vašich učitelů (ať už na konzervatoři, VŠ, či ZUŠ) jste si vážili/vážíte 

nejvíce? 

7) Jaké dovednosti Vaším učitelům nejčastěji podle Vás chyběly? 

8) Jaké dovednosti byste u sebe chtěli více rozvinout? 

9) Jaké dovednosti považujete pro učitele za nejdůležitější? Vyberte maximálně 3. Případně 

připiště jaká je podle Vás nejdůležitější dovednost učitele. * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Učitel umí ovládat na vysoké úrovni daný hudební nástroj 

Učitel dokáže s žákem úspěšně komunikovat 

Učitel ví co a kdy žáka učit. Znalost didaktiky. 

Učitel pozná zda žáka hraní baví 

Učitel dokáže do hodin vnášet zápal pro věc 

Učitel má dobrou znalost repertoáru pro daný nástroj  

Učitel je organizačně schopný (zařizování koncertů, soutěží...)  

Jiné: 

10) Jakým způsobem se dále vzděláváte/rozvíjíte své dovednosti v oblasti učení? Prosím 

zaškrtněte všechny, pro Vás pravdivé, možnosti. 



III 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Cvičím 

Poslouchám a vyhledávám nové skladby 

Radím se ohledně jednotlivých žáků s kolegy 

Čtu odborné zdroje (knihy, časopisy..) týkající se metodiky či didaktiky  

Čtu odborné zdroje týkající se pedagogiky či psychologie  

Účastním se masterclassů či odborných seminářů 

Inspiruji se tipy od kolegů (dané i přes sociální sítě)  

Sám/a vymýšlím nové metody/pomůcky k výuce 

Jezdím se dívat na hudební soutěže 

Jiné: 

11) Jaké formy rozvoje sociálních dovedností by pro Vás byly nejpřijatelnější? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Společný seminář pro učitele ZUŠ na dané téma 

Individuální konzultace/supervize 

Samostudium 

Rozbor cizích videonahrávek hodin 

Rozbor vlastních videonahrávek hodin 

Jiné: 

Děkuji za Váš čas! 

Přeji krásné prázdniny! 

Filip Kratochvíl 



IV 

Příloha 2 

Evaluační dotazník metody VTI 

Závěrečné vyhodnocení spolupráce a efektivita využití VTI1 

Co bylo během naší spolupráce pomocí VTI nejužitečnější? Co se zlepšilo? 

VTI trenér: 
 

 

Klient: 
 

 

Poznamenejte prosím všechno, co si myslíte, že by mohlo být v průběhu naší spolupráce lepší, v řešení 

vaší situace užitečnější? 

VTI trenér: 
 

 

Klient: 
 

 

Pro klienta (na počátku spolupráce, při domlouvání zakázky) 

 Na škále 1 - 10 vyznačte, kde jak se vnímá klient na počátku spolupráce (je důležité formulovat slovy) 

nevím si 

rady 

         můj cíl 

bude 

splněn, 

když 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pro klienta (při vyhodnocení spolupráce) 

nevěděl(a) 

jsem si rady 

          můj cíl se 

naplnil 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Co pro vás znamená nyní tato dosažená hodnota? Co všechno jste udělal(a), (naučil(a), že jste  

 
 



V 

Znamená pro mě větší sebejistotu. Naučila jsem se trpělivosti a když nemám potřebnou  

Co bude ten nejbližší krok, abyste se posunul(a) o jednu příčku kupředu?  

Až se potkáme za 6 měsíců, podle čeho nejspíš poznám, že jste změnu udržel/a/li? 

 

 

 

 


