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Posudok oponentky diplomovej práce “Rozvoj sociálních dovedností učitele hry na 

hudební nástroj pomocí metody VTI” 

 

Pracoviště: Katedra psychologie  

Vedoucí/školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

Řešitel: Bc. Filip Kratochvíl, DiS. 

Oponentka: Mgr. Kamila Urban, PhD. 

 

Literárne-prehľadová časť 

Diplomová práca študenta Bc. Kratochvíla, Dis. si dala za cieľ priblížiť metódu VTI v oblasti 

hudobného vzdelávania. Literárne-prehľadová časť mala podľa anotácie k práci predstaviť danú 

metódu v kontexte výučby hry na hudobný nástroj. Dôležitou súčasťou práce malo byť využitie 

metódy VTI pri rozvoji sociálnych schopností učiteľov hudby. Ani jeden z daných cieľov 

nepovažujem za splnený. 

Literárne-prehľadová časť práce je nelogicky štruktúrovaná, jednotlivé kapitoly/podkapitoly na 

seba vôbec nenadväzujú. Autor prechádza z jednej myšlienky na ďalšiu, alebo sa vracia k už 

napísanému v ďalších kapitolách, a to bez prepojenia. 

Práca začína kapitolou o výučbe hry na hudobný nástroj, ktorá je napísaná bez odkazu na jediný 

odborný zdroj. Nasledujúca kapitola (1.1) sa venuje cieľom výučby, ktoré vychádzajú z MŠMT 

(2010) a opäť prevažnú časť podkapitoly tvoria iba autorove názory na dôležitosť rozličných 

cieľov. Podkapitolu autor ukončuje tým, že ciele prepája so schopnosťami učiteľa, a to bez toho, 

aby toto spojenie bližšie vysvetlil, alebo podporil závermi z výskumných štúdií. Jedným 

z popísaných cieľov je motivácia žiaka, ktorú autor považuje pre svoju prácu za kľúčovú, 

k motivácii sa opäť vracia až v podkapitole 1.4. Okrem toho, že daná kapitola (1.4) je nelogicky 

zaradená, úplne v nej absentuje zadefinovanie motivácie. Z ktorej z 3 hlavných teórií akademickej 

motivácie autor vychádza? V čom sa odlišuje motivácia v hre na hudobný nástroj od motivácie 

k učeniu v škole?  

Odstavec venovaný dôležitosti rodiny pri motivácii k hre na hudobný nástroj považujem za 

nedostatočný. K akým záverom prišli citované zahraničné štúdie? Ako sledovali motiváciu žiakov 

a vplyv rodiny? Aká motivácia (performance/mastery, vnútorná/vonkajšia) prevláda u žiakov, 

ktorých rodičia majú vysoké ambície či ciele? Autor ďalej tvrdí, že je kriticky dôležitá 

komunikácia učiteľ-rodič-žiak. Prečo? Ako rodičia ovplyvňujú naplnenie cieľov popísaných 

v kapitole 1.1? V kapitole 2.3 autor opäť spomína dôležitosť rodičov, kde aj rozpisuje výskumy, 

ktoré tento vzťah bližšie popisujú. 

Okrem toho, že v danej kapitole úplne absentuje definícia motivácie, absentuje aj dôležitosť 

motivácie pre učenie, alebo širšie poňatie faktorov ovplyvňujúcich učenie. Píšem to najmä preto, 

že dané faktory (učivo bakalárskeho stupňa) nie sú v práci autorom vôbec reflektované a vety typu 

„Dalším důležitým faktorem je učitel.“ (s.18) potom vyznievajú úsmevne.  
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Učiteľovi je venovaná nasledujúca kapitola (1.5), ktorá začína vetou: „Učitel hry na hudební 

nástroj je důležitým faktorem žákova hudebního vývoje.“ (s.18). Ak by autor prácu zasadil do 

kontextu učenia, nemusel by dané vety vôbec formulovať.  

Autor venuje celý odstavec o profesijnej príprave učiteľa hudby tomu, že síce legislatívne stačí 

mať vyštudované konzervatórium, ale ostatní učitelia musia mať vysokoškolský diplom. V danej 

časti je popísané, na čo sa kladie dôraz na konzervatóriu, ale nikde v texte nie je spomenuté, aký 

je rozdiel v príprave učiteľov hudby na vysokých školách.  

Autor v tejto časti spomína viaceré výskumy, avšak výskumy sú za sebou radené bez toho, aby na 

seba nadväzovali, úplne absentuje prepojenie výskumných zistení. V závere tejto časti autor píše: 

„Domnívám se, že u mnohých začínajících učitelů je identita hudebníka silnější než identita 

učitele.“ (s.19). Identite sa autor v texte vôbec nevenoval, necitoval žiadne štúdie skúmajúce 

dvojidentitu učiteľ-hudobník, dané vyhlásenie preto považujem za nepatričné v záverečnej práci.   

Časť o kompetenciách učiteľov hudby považujem za zaujímavú, avšak opäť úplne absentuje 

všeobecný popis kompetencií učiteľa. Kapitolu 1.5 však považujem za najlepšie spracovanú. 

Autor na viacerých miestach spomína interakciu učiteľ-žiak, avšak nikde danú interakciu 

nedefinuje.  

Kapitoly 1.2 a 1.3 mali byť zaradené až do časti o VTI.  

Sociálne schopnosti učiteľa sú vyčlenené do samostatnej kapitoly, chýba preto koherentný pohľad 

na učiteľa a jeho rolu (schopnosti učiteľa sú ucelene popísané až v kapitole 2.3). Daná kapitola je 

prvá, kde autor poskytuje definíciu v popisovanému konceptu a tiež dimenzie sociálnych 

schopností. Kapitolu uzatvára tým, že rozdelenie do dimenzií poskytuje nástroj na ich meranie, 

avšak tento nástroj v práci nevyužíva. Dokázal by autor analyzovať nahrávky VTI pomocou týchto 

dimenzií? V ktorej časti hodiny učiteľka vykazovala ktorú schopnosť? Ktorá bola najčastejšie 

zastúpená a ktorá najmenej? Zároveň by dokázal autor zakategorizovať výsledky z dotazníkového 

šetrenia do týchto dimenzií?  

Táto časť práce končí kapitolami o metóde Videotrénink interakcí. Kapitola je opäť nelogicky 

štruktúrovaná, autor opakuje tie isté informácie vo viacerých podkapitolách, poskytuje 

nerelevantné informácie vzhľadom na zameranie práce a zároveň úplne absentuje podstata 

využitia VTI v edukácii. VTI je založená na skúmaní interakcií medzi jedincami, avšak 

v predchádzajúcich kapitolách autor nedokázal dostatočne popísať interakcie medzi učiteľom-

žiakom.  

Empirická časť 

Empirická časť nie je štruktúrovaná ako výskumná štúdia. Autor si dal za cieľ pomocou 2 

samostatných metód, ktorých závery vôbec netrianguluje, preskúmať postoje učiteľov k rozvoju 

sociálnych schopností a popísať prácu pomocou metódy VTI.  

Autor si kladie niekoľko výskumných otázok, ktoré vôbec nevychádzajú z teórie. Ako súvisí prvá 

otázka „Jak vnímají učitelé své zaměstnání, jeho klady a jeho obtíže?“ s cieľmi práce? Prečo si 

autor kladie danú výskumnú otázku, keď sa jej nevenoval v teoretickej rešerši? Ako súvisí daná 
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otázka s cieľmi výskumu? Druhá otázka: „Jak vnímají učitelé profesní dovednosti učitele hry na 

hudební nástroj, které považují za důležité?“ Prečo sa autor zaujíma o všetky profesijné 

schopnosti, keď ich v práci všetky nezadefinoval a venoval sa iba sociálnym? Autor až v kapitole 

5 popisuje predchádzajúce štúdie, ktoré sa venovali sociálnym schopnostiam u učiteľov. Daná 

kapitola mala byť v prehľadovej časti. A na základe daných výskumov mali byť stanovené 

hypotézy. Stanovanie iba výskumných otázok považujem za nedostatočné.  

Ďalšia otázka nie je výskumná otázka, ale otázka z dotazníka. Ako by ju autor preformuloval, aby 

to bola výskumná otázka?  

Posledné dve otázky smerujú v využitiu metódy VTI. Autor však nemôže zistiť špecifiká využitia 

VTI v hudobne-pedagogickom prostredí, keďže nepopísal jej využitie v pedagogickom prostredí. 

Prečo by sa malo jej využitie odlišovať od využitia v pedagogickom prostredí?  

Autor na záver konštatuje, že otázky sú formulované všeobecne, ale pri dotazníkovom šetrení by 

mali byť otázky, čo najkonkrétnejšie. V čom by bol rozdiel, ak by autor nerobil dotazníkové 

šetrenie, alebo viedol by pološtruktúrované rozhovory? V čom je hlavná výhoda/nevýhoda 

dotazníkového šetrenia? Prečo autor nepoužil niektorý z existujúcich dotazníkov na meranie 

postojov alebo učiteľských kompetencií?  

Spracovanie dát a diskusiu považujem za najväčšiu slabinu práce. Akými štatistickými metódami 

autor spracovával kvantitatívne dáta? (napr. p na s.49). A akými analýzami spracovával 

kvalitatívne dáta? Hovorí autorovi niečo mixed method prístup? Ako by postupoval, aby sme 

mohli o jeho výskumnom dizajne hovoriť, že je mixed methods?  

Nakoľko v teoretickej časti práce je slabo spracovaná časť venujúca sa kompetenciám 

a schopnostiam učiteľa, autor nedokázal získané dáta spracovať ináč ako pomocou frekvencií. Na 

úrovni diplomovej práce by však mal byť študent schopný prepojiť teoretické poznatky 

s vlastnými zisteniami. Dokázal by autor zakategorizovať dané odpovede do 6 dimenzií?  Je súlad 

medzi odpoveďami na otázky, ktoré dovednosti si najviac vážili a ktoré postrádali? Ako by autor 

(na základe teoretického poznania a nie vlastných domnienok) interpretoval zistenie, že učitelia 

chcú najviac rozvíjať vlastné hráčske schopnosti, ale vážili si skôr sociálno-pedagogické 

schopnosti svojich učiteľov?  

Ako autor trianguloval získané informácie z analýzy videonahrávky, rozhovoru a pozorovania? 

Akú metódu analýzy použil? Z čoho vychádzalo pološtruktúrované pozorovanie? 

Ako súvisí zistený prínos v oblasti sebaistoty a sebareflexie so sociálnymi schopnosťami?  

Kapitola 8 Diskuze by sa mala premenovať na záver, pretože iba zhŕňa zistené výsledky. Nakoľko 

výskum nevychádza z dobre popísaného teoretického poznania, autor vlastné výsledky nedokáže 

zasadiť do aktuálneho poznania, alebo ich diskutovať s inými výskumami.  

Formálna úprava 

Po formálnej stránke práca spĺňa požiadavky na ňu kladené, aj keď na viacerých miestach autor 

svoje myšlienky nepodporuje relevantnými zdrojmi, ale predkladá ich ako vlastné domnienky. 

Rozsah práce je tiež diskutabilný. Teoretická rešerš nie je však dostatočná a neponúka kvalitnú 
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teoretickú oporu na zodpovedanie výskumných otázok. Praktická časť obsahuje množstvo 

irelevantných informácii a grafov, ktoré zvyšujú počet strán. Zoznam bibliografických odkazov 

nie je uvedený podľa platnej normy, na viacerých miestach je nesprávne zapísaný záznam 

časopiseckých odkazov. Okrem toho množstvo zdrojov uvedených v zozname použitej literatúry 

úplne absentuje v texte.  

Súhrnné hodnotenie 

Práca sa mala zaoberať metódou VTI v kontexte výučby hudobného nástroja a najmä mala 

zodpovedať otázku, či by táto metóda mohla prispieť k rozvoju sociálnych schopností učiteľov  

hry na hudobný nástroj. Tento cieľ nebol naplnený, pretože autor iba predpokladá, že táto metóda 

by mohla byť vhodná pre rozvoj sociálnych schopností. Tento predpoklad mal byť výskumne 

overený a teda mal byť zvolený úplne odlišný dizajn výskumu, pretože závery, ku ktorým autor 

prišiel, iba podporujú vyslovenie takéhoto predpokladu. Autor nedokázal popísať špecifiká 

využitia VTI vo výučbe hry na hudobný nástroj a preto práca neprináša nové poznanie v tejto 

oblasti. Vzhľadom na vyššie popísané prácu celkovo hodnotím ako nevyhovujúcu 

a neodporúčam ju k obhajobe.  

 

 

Mgr. Kamila Urban, PhD.        V Prahe 31.8.2021 


