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1. Aktuálnost tématu

Téma disertacní práce Mgr. Vachudové je aktuální jak pro obor hudební psychologie, v níž je
oblast hudební diagnostiky detí doposud málo rozpracovaná, tak i pro oblast školského
hudebního vzdelávání a hudební výchovy. V ceském prostredí se testování a prognostika
hudebnosti realizuje oproti zahranicí v malém merítku. Hlavními prícinami jsou nedostatek
vhodných testu (standardizovaný test chybí, dostupné testy jsou již cástecne zastaralé) a také
nedostatek motivace k jejich provádení, jak na strane pedagogu, tak i žáku.

Práve k tomuto problému - zvýšení atraktivnosti testu a efektivnosti práce s nimi - chce
predkládaná disertacní práce prispet. Již z toho duvodu lze volbu tématu považovat za velmi
aktuální.

Prínosem je navíc netradicní využití moderní informacní techniky ve zpracovaných testech.

2. Míra splnení cíle

Disertacní práce si klade za cíl "prokázat opodstatnenost využití vizuální názornosti nejen pro
potreby hudební diagnostiky, ale i pri vlastní výuce hudební výchovy ... " (s. 7). K overení
tohoto tvrzení si autorka stanovila dílcí cíle: jednak vytvorit experimentální verze testu
hudebnosti, které by byly pro žáky pritažlivé a srozumitelné, dále pak výzkumem overit
úcinnost techto testu pri použití jejich zvukové nebo i obrazové verze, a nakonec zjistit, zda
zajímave koncipovaný test muže pozitivne ovlivnit i úspešnost detí pri jejich realizaci.
Autorka oprávnene predpokládá, že poutavost testu, zvýšená vizuální názorností a dalšími
prostredky, by mohla motivovat žáky i celkove k výuce v predmetu hudební výchova na
základní škole.

První cílovou oblastí disertacní práce je zpracování testu hudebních schopností pro žáky 1.,4.
a 6. rocníku základní školy. Autorka je zpracovala ve dvou verzích: klasické - auditivní, v níž
jsou príklady i úkoly zadávány pouze ve zvukové podobe, a ve verzi audiovizuální, ve které
jsou jednotlivé úkoly ponechány jako zvukové, ale príklady k subtestum (tj. ukázky, jak mají
deti jednotlivým úkolum rozumet a jak je rešit) jsou provedeny ve forme obrazové
s odpovídajícím zvukovým podkladem. Spojením zvuku s obrazem a s pohádkovou ci
filmovou tematikou ukázek se zvýší míra pritažlivosti testovaných úkolu pro detského
respondenta a tím i jeho motivace k plnení testových úloh. Zpracované testy jsou nahrané na
CD a DVD nosicích a jsou k nim priložené notové príklady a pracovní listy v pekném
barevném provedení. Celková úroven nárocnosti predkládaných testu je v souladu
s požadavky na hudebnost žáku daných vekových stupnu, testy vykazují všechny procedurální
kroky a znaky, které se od nich obvykle vyžadují.
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Druhou cílovou oblastí disertacní práce je realizace testu na odpovídajícím vzorku
respondentu, a to formou" experimentálního prozkoumání úcinnosti motivacních prostredku a
modelových ukázek založených na vizualizaci v porovnání s klasickým zadáváním instrukcí a
modelu" (s. 82). K realizaci výzkumného zámeru si autorka stanovila celkem šest hypotéz,
zamerených na posouzení funkcnosti a efektivity navrhovaných testu a na srovnání jejich
dvojí aplikované formy.

Zprávu o provedeném výzkumu prináší rozsáhlá 6. kapitola disertacní práce (s. 82 - 235).
Autorka podrobne objasnuje cíle výzkumu, jeho metodiku a organizaci. V podkapitole 6.3
Interpretace výsledku výzkumu jsou shrnuty a analyzovány výsledky všech realizovaných
testových merení, a to postupne v 1., 4. a 6. rocníku základních škol; pri vyhodnocování je
provedena komparace auditivní a audiovizuální verze testu. Všechny výsledky, vyjádrené
bodovým hodnocením v procentech, jsou serazeny do kontingencních tabulek (prílohy c. 4 
22). Výsledky jednotlivých subtestujsou vypocítány aritmetickým prumerem a zpracovány do
prehledných grafu.

Jak vyplývá z verifikací hypotéz a ze záveru z výzkumu, bylo prokázáno, že predkládané testy
jsou pro žáky daných vekových skupin primerené a jsou proveditelné v bežných školních
podmínkách.

S uvedeným zjištením souvisí i další cílová oblast výzkumného šetrení - srovnání úcinnosti
obou verzí testu a posouzení jejich míry motivace pro detské respondenty v souvislosti
s obrazovými oporami testových úkolu. Autorka zde použila i metodu pozorování žáku a
rozhovoru s uciteli. Celkový výsledek je opet pozitivní pro navrhované postupy testování, ve
vetšine hypotéz se projevil motivacní stimul obrázkových verzí v príkladech úkolu testu.

Možno ríci, že všechny své hlavní cíle predkládaná disertacní práce úspešne splnila.

3. Metody

Autorka ve své práci uplatnila jednak bežné metody práce s odbornými texty, jednak metody
empirického výzkumu: testování formou kolektivního písemného testu, dále pozorování
reakcí žáku a sémantický diferenciál. Soucástí disertacní práce byl též experiment 
zpracování a overení experimentální podoby príkladu testových úkolu v obrazové (DVD)
verzi.

Volbu použitých metod hodnotím jako primerenou potrebám testování žáku ve všeobecné
hudební výchove a u daných vekových kategorií. Forma kolektivního písemného testu pri
merení hudebne percepcních schopností je bežne užívána jako výhodná a efektivní i u
zahranicních testu hudebnosti detí.

4. Výsledky

E. Vachudová navrhla, technicky zpracovala a rovnež i výzkumne overila novou, progresivní
verzi kolektivních hudebních sluchove percepcních testu pro žáky 1., 4. a 6. rocníku
základních škol. Testy jsou puvodní, vycházejí z nejlepších zkušeností ceských i zahranicních
odborníku na detskou hudební diagnostiku. Jsou pro deti primerené, svojí audiovizuální
stránkou vzbuzují zájem a motivují deti k dobrým výkonum pri testování. Tím se druhotne
stávají též prostredkem aktivizace žáku k predmetu hudební výchova a k zájmu o hudební
cinnosti a o recepci hudby obecne.

Za pedagogicky významné výsledky disertacní práce je možné považovat i prokázané zjištení
autorky, že i pres avizovaný pokles aktivní hudebnosti soucasných detí není reálná situace
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špatná. Žáci prvního stupne základní školy jeví znacný zájem o hudbu a hudební cinnosti a lze
zaznamenávat výrazný vliv kvalitní osobnosti ucitele hudební výchovy na rozvoj hudebnosti
žáku. Faktor osobnosti ucitele je vždy rozhodující a nehraje roli, zda se jedná o školu ve
velkém meste nebo na venkove - "jako dukaz mohou posloužit v mnoha subtestech lepší
výsledky v 1. tríde v Nové Pace a ...v Chráštanech, kde jsou navíc plne integrovány deti
s postižením, které se testování také zúcastnily, a to s prekvapive dobrými výsledky" (s. 236).

Nelze opomenout výsledky teoretické cásti práce.

1. kapitola shrnuje historický vývoj testování hudebních schopností u nás i v zahranicí.
2. kapitola je venována metodám pedagogického výzkumu, které jsou v disertaci použity, reší
též otázky motivace, jejích druhu a možnosti využití v hudebne výchovném procesu. Podnety
ze standardizovaných zahranicních testu hudebnosti zpracovává kap. 3. Kap. 4 je venována
zajímavé hudebne psychologické problematice synestezií a vizualizace, jejichž prvky autorka
v navrhovaných testech aplikuje.

Kap. 5 a zejména rozsáhlá kap. 6 jsou výzkumným a obsahovým jádrem disertace. Autorka
v nich predkládá svoje verze testu a zduvodnuje navrhované postupy a formy práce. Pri
neobycejne rozsáhlém množství zpracovávaných informací, výzkumných dat a jejich inter
pretací z ruzných hledisek, se nelze divit jisté ztráte prehlednosti textu. Co se týce formových
náležitostí, autorka napomáhá prehlednosti maximální možnou mírou kvalitními tabulkami,
grafy, clenením textu podle logické hierarchie výzkumných kroku. Urcité výtky lze uplatnit
k ne zcela presnému vyjadrování, jaké je u výzkumných prací nezbytné. Napr. v kap. 5 si u
uvedeného prehledu zásad musí ctenár domýšlet, zda autorka hovorí v obecné rovine, nebo
zda se již text vztahuje kjejímu samostatnému návrhu testu, prípadne v kterých konkrétních
detailech. Místo obecných formulací typu "musíme prihlížet", "nemužeme merit prímo" (s.
71), aj., by bylo úcelnejší použít presné formulace - použili jsme, prihlédli jsme, atd.

V následném popisu struktury navrhovaných testu (s. 71, bod 1 a dále) bych uvítala též
uvedení približné tónové polohy u nekterých subtestu; jak známo, citlivost sluchového
vnímání je na tónové poloze znacne závislá a u detí hraje predchozí zkušenost (ci spíše
nezkušenost) s urcitou tónovou oblastí velkou roli. Zde je zapotrebí hodne listovat, rozsahy a
tónové polohy modelu a úkolu pak nalezneme až v notových prílohách.

5. Význam pro praxi nebo rozvoj vedy

Prínos disertacní práce pro hudebne diagnostickou oblast, jak v souvislosti se školským
vyucováním, tak pro sféru vedeckou, je evidentní. Zpracované verze testu jsou prímo
pripraveny pro využití uciteli hudební výchovy na základních školách, prípadne i
k diagnostickým úcelum na základních umeleckých školách.

Disertacní práce monitorovala situaci ve vývoji a stavu hudební diagnostiky ve svete i u nás,
predkládané testy respektují nejen základní poznatky hudební psychologie detí, ale i zásady
moderní pedagogiky a multimediálního pusobení a vnímání hudby. Výzkumná cást práce je
svojí koncepcí, obsahem i formou výborným príkladem pro další podobné práce výzkumného
typu.

6. Záver

Disertacní práce Evy Vachudové podle mého názoru splnuje obsahové i formální požadavky
kladené na disertacní práce v príslušném oboru a programu, a proto ji doporucuji k obhajobe.

V Plzni dne 3. prosince 2009 Marie Slavíkoyáo I. !
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