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Vec: vyjádrení školitele k práci doktorandky a k její disertaci

Paní Mgr. Eva Vachudová ukoncuje obhajobou predložené disertacní práce
na téma Diagnostika hudebnosti žáku základní školy (Komparace auditivní
a audiovizuální verze testu) prezencní doktorské studium v oboru hudební
teorie a pedagogika, realizované v letech 2006-2010. Jako její školitelka
s potešením konstatuji, že Mgr. Vachudová byla príkladnou doktorandkou, která
pristoupila s velkou pílí a odpovedností k samostatnému studiu, plnila
svedomite úkoly stanovené individuálním studijním plánem a soustavne
pracovala na rozvoji své odbornosti hudební, pedagogické, jazykové i
informacne technologické (nadstandardní zvládnutí pocítacové techniky).
Krome pedagogické cinnosti na katedre hudební výchovy PedF UK v Praze
(výuka didaktiky Hv (ve studiu ucitelství 1. st. ZŠ a Sppg) a semináru Hv) se
venovala cinnosti publikacní (rada clánku, recenzí a zpráv v casopise Hudební
výchova), recenzní (posudky na publikace E. Jenckové, K. Hurníkové a na radu
clánkú v periodiku Hudební výchova), prekladatelské (z ruštiny a naopak) i
lektorské (prednášky pro ucitele ZDŠ v rámci CŽV, studenty z Kazachstánu
apod.). Výsledky své vedecké cinnosti prezentovala na konferencích u nás
(Olomouc, Ústí nad Labem, Praha a další) i v zahranicí (studie Teoreticko
metodické základy rozvoje hudebních schopností žákú v podmínkách ceských
všeobecne vzdelávacích škol. Konference BY3bIKYJIbT)'pbIH HCKYCCTBB
e,nHHOMMHpOBOM06pa30BaTeJIbHOMnpocrpaHCTBe, Moskva, 18. 5. 2007). Byla
též spolurešitelkou grantu GAUK 203-513 Sbormistrovské aktivity jako
verifikace efektivity ucitelského vzdelávání II.

Zevrubné studium tradic ceského vzdelávání, hudební pedagogiky,
metodologie výzkumu, specifických otázek motivace a autoregulace žákú i
komplexní analýzy skladeb v dílcích zkouškách, završené mnohotvárnými úhly
pohledu na didakticko-psychologické aspekty diagnostiky hudebnosti
v záverecné doktorandské zkoušce vytvorilo podmínky pro teoretický rámec
disertacního spisu i pro organizaci rozsáhlého výzkumu. Doktorandka se
úspešne vyporádala s mnoho cetnými výzkumnými úkoly, koncipovala testy
hudebnosti pro odlišné vekové skupiny žáku, zapojila do testování
experimentální prvky vizualizace, verif1kovala stanovené hypotézy a prokázala,
že je schopna nejenom plánovat, organizovat a samostatne realizovat
výzkumnou práci, ale i presvedcive interpretovat výsledky výzkumu, dedukovat
závery pro pedagogickou praxi i zobecnovat získané poznatky.



Obsáhlá disertacní práce cítá 263 stran textu a 95 stran príloh. Jde o pracl
s logicky usporádanou a vyváženou teoretickou a empirickou cástí, psanou
s vysokou kulturou jazykového projevu (z hlediska vedeckého stylu, jazykové a
gramatické správnosti) i formální úrovne práce.

Disertacní spis je logicky clenen do šesti kapitol, jejichž tematika odpovídá
základnímu úzusu vedeckovýzkumné práce a celkové logice výzkumu. Ocenuji
teoretické myšlení doktorandky i cit pro integraci poznatku, dovednost oprostit
se od nadbytecných informací a vytycit podstatu problému. V teoretické cásti
spisu doktorandka staví na historickosrovnávací analýze problému a
terminologicky i definicne vymezuje sledované jevy, opírá se o prostudovanou
literaturu naší i zahranicní provenience a zapracovává získané podnety do
vlastní metodiky testování. V ní kloubí psychologicko pedagogické zretele
(primerenost testovacích úloh dané vekové kategorii z hlediska požadavku na
rozvoj hudebních schopností a dovedností, motivacních aspektu, pedagogických
podmínek) a vlivy masmediální techniky (jako nového, nepreWédnutelného
faktoru v rozvoji hudebnosti dítete). Citlivé vnímání detské duše se zákonite
projevilo ve volbe motivacních videoukázek (zejména pak z detských
kreslených i hraných pohádek) i ve vlastním rízení a provedení experimentu.
Príprava techto videomateriálu a zvukových nahrávek testovacích úloh
vyžadovala od doktorandky macnou trpelivost, ale i znalosti a zrucnosti
v ovládání multimediální techniky, vyhodnocení a interpretace výsledku pak
nadstandardní pocítacové dovednosti. Lze konstatovat, že praktická cást práce je
nejenom podrobne zpracovanou a mnohými grafy a tabulkami dokumentovanou
zprávou o realizovaném výzkumu verifikace navrhovaného výzkumného
nástroje (testu hudebnosti v auditivní a audiovizuální podobe), ale též obrazem
"eálného stavu rozvoje hudebních schopností a dovedností žáku rozsáhlého
týzkumného vzorku. Muže tedy sloužit hudebne pedagogické verejnosti nejen
U<:O dostupný diagnostický prostredek, ale i jako prurez standardní situací
rozvoji hudebnosti na ceských školách. Experimentálne zarazený prvek
'legrace sluchových a zrakových predstav pri motivaci dítete k hudebnímu
:onu je treba považovat za snahu doktorandky reagovat na zmenené podmínky
'odinách ve vazbe k všudyprítomnosti masmediální techniky, které výrazne
livnují stav hudebnosti mnohých detí a jejich postoje k pouhé zvukové
lšenosti.

~áverem: Ráda konstatuji, že na základe kvalitne plnených povinností v
:ovém prubehu doktorského studia i na základe predloženého disertacního
li, jenž po stránce obsahové, strukturální, formální i jazykové plne splnuje
tdavky kladené na úroven disertacních prací, doporucuji zakoncit doktorské
'um a po úspešném prubehu oponentního rízení udelit paní Mgr. Eve
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