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PŘÍNOS: Autor předkládá kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která je věnována 

problematice rozvíjení sociálních dovedností učitelů hry na hudební nástroj pomocí metody 

Videotrénink interakcí (VTI). Svým obsahem a zaměřením výzkumné části je dobře využitelná 

nejen pro tyto učitele a ředitele ZUŠ, ale zejména pro pedagogy na konzervatořích a 

uměleckých vysokých školách, jež tyto učitele hry na hudební nástroj připravují pro jejich 

budoucí profesi. Autor vycházel jak z tuzemské, tak i zahraniční literatury, které je ovšem 

stále ještě nedostatečné množství, ale také z bohatých osobních zkušeností, ať již v roli 

studenta hudby, výkonného umělce či učitele hudby, což se výrazně pozitivně odrazilo v celé 

práci. 

V LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÉ ČÁSTI oceňuji především kvalitní zpracování 

dostupných aktuálních zahraničních i tuzemských výzkumů vážících se k dané problematice. 

Jednotlivé kapitoly byly vhodně voleny a dávají jasný přehled o celkovém záměru autora, jsou 

v souladu s cílem práce, jsou dobře strukturovány a jednotlivé části na sebe logicky navazují. 

Text je stylisticky jednotný, soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. Pozitivně 

hodnotím také hluboký vhled do problematiky z více rovin a názorovou samostatnost 

studenta podloženou již výše zmiňovanou osobní zkušeností. Kapitola 3 by však ještě stála za 

drobnou stylistickou úpravu, aby se zde zbytečně neopakovaly některé informace. 

EMPIRICKÁ ČÁST přináší menší dotazníkové šetření mezi učiteli hry na hudební 

nástroj zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a případovou studii, kdy sám autor 

pracoval pod pravidelnou supervizí pomocí metody VTI s učitelkou hry na housle a její 

sedmiletou žákyní. Výzkumný cíl, výzkumná otázka i metody sběru dat byly stanoveny 

přiměřeně a v souladu s tématem práce i výzkumnými cíli. Oceňuji přehledné a 

strukturované zpracování výsledků výzkumu pomocí tabulek a grafů, propojování 



KPS 

Katedra psychologie 

 

jednotlivých výsledků dotazníku a zamýšlení se nad jejich vztahem i následný podrobný a 

přehledný popis práce s touto učitelkou. Subkapitolu 7.1.4 shrnující výsledky bych však 

doporučovala vzhledem k jejímu charakteru porovnávání s dosavadními výzkumy zařadit až 

do diskuse. 

 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE obsahuje práce pouze nedostatky v podobě chybějících 

čárek a diakritických znamének a nadbytečných grafických znaků, jako např.  . 

 

Práce v několika číslech: Počet stran: 82 (LP část - 26, Empirická část - 33) 

Počet příloh: 2 

Počet titulů v SL: 73 (25 v češtině, 66 v angličtině, 1 v nizozemštině, 1 

ve slovenštině) 

 

 

Při obhajobě této práce bych ráda s autorem diskutovala možnosti 

vhodných forem zapojení metody VTI i do pregraduálního studia učitelů hudby. 

 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje požadavky 

standardně kladené na DP, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

"výborně“. 
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