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V rámci doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedago

gické fakulte UK v Praze predložila Mgr. Eva Vachudová znacne obsáhlou a odborne fundo

vanou disertacní práci. S peclivou dukladností a obdivuhodným osobním zaujetím zpracovala

problematiku diagnostiky hudebnosti žáku základní školy. Ocei1uji autorcin prístup ke zvo

lené problematice v širších kontextových souvislostech, zahrnujících krome cenné výzkumné

cásti též aspekty historické a hudebne pedagogické vcetne akcentování hudebne psycho

logické dimenze i zohlednení zahranicních zkušeností.

Zvolené téma shledávám vzhledem k promenám soucasné profilace hudebního vzde

lávání na všech školských stupních jako velmi aktuální, nebot prokázání stávající úrovne

hudebních schopností detí prostrednictvím nove vytvorených testu na auditivním i audio

vizuálním základe svou podstatou prirozene smeruje k zážitkovému a diferencovanému ucení

na základe motivovaného rozvíjení hudebnosti detí. Dokládá to napríklad autorcina zkušenost

s detmi, které pri testování zjistily lepší výsledky svých hudebních schopností a dovedností,

než puvodne ocekávaly. Krome toho integrativní prístup Mgr. Vachudové k testování hudeb

nosti detí, který spocívá ve využití možnosti vizualizace zvukových jevu, je v souladu s

požadavkem integrace v Rámcových vzdelávacích programech všech školských stupi1u. To

se týká nejen poznatku a aktivit v rámci hudební výchovy, ale také integrace polyestetické ci

integrace komplexní což autorka zohledi1uje zejména v audiovizuální verzi testu. Ráda

konstatuji, že podrobné zpracování diagnostiky hudebnosti žákú základní školy s presvedci

vými výsledky provedeného výzkumu muže prospet ucitelum hudební výchovy jako úcinná

pomucka nejen ke zjištování hudebnosti detí, ale také k motivovanému rozvíjení jejich

hudebních schopností a dovedností prostrednictvím vizualizace v hodinách hudební výchovy.

Predložená disertacní práce v rozsahu 263 stran je systematicky clenena do šesti

kapitol, dále obsahuje nezbytné soucásti jako úvod, závery pro pedagogickou praxi, seznam

ceské a zahranicní bibliografie, seznamy tabulek a grafu, abstrakt, ceské a anglické resumé.

Obsah celého díla, zejména pak výzkumnou pátou a šestou kapitolu, detailne dopli1ují a

dokumentují bohaté prílohy se zadáním testu a pracovních listú, skupinové protokoly a

souhrnné tabulky výsledku, zadání zvukových verzí testu a zadání DVD verze testu.



Vzhledem k nezbytné rozsáhlosti techto dokumentacních príloh autorka vhodne zvolila jejich

samostatnou kompletaci do 2. dílu disertacní práce s názvem Prílohy. Ten má prehlednou

vypovídací hodnotu o prubehu celého výzkumu vcetne podrobné prezentace jeho výsledku.

Cenným prínosem disertace je hned první, historicky koncipovaná kapitola. Autorka

v ní seznamuje s historií problematiky testování hudebnosti a seznamuje se stavem soucas

ného vedeckého poznání v této oblasti. V chronologickém sledu zde shromáždila množství

poznatku prevážne ze zahranicní i ceské odborné literatury a vybavila je vlastními hodno

tícími stanovisky. Osobne ocenuji cetnost zpracované literatury vcetne úcelného výberu a

posouzení informací, které jsou nezbytným vybavením ke koncepci vlastního pojetí testování

hudebnosti detí základních škol. V této souvislosti je neméne užitecná také 3. kapitola s pre

hledným výberem podnetu ze standardizovaných zahranicních testu. S temito kapitolami

logicky souvisí rovnež 2. kapitola s terminologickým vymezením pojmu a charakteristikou

metod pedagogického výzkumu, ze které Mgr. Vachudová ve výzkumné cásti disertacní

práce vychází, zejména z vymezení pojmu hudebnost a charakteristiky jejích složek /viz 5.

kapitola Navrhovaná metodika testování/o Celkove lze tyto seriózne zpracované kapitoly po

važovat za duležitý predpoklad ke zpracování výzkumné cásti disertacní práce /6. kapitola/o

Za klícový predstupen prípravy výzkumné cásti ovšem považuji 4. kapitolu, v níž se

autorka zabývá možnostmi využití vizualizace hudebních jevu a kterých poté hojne a s

prokazatelným úspechem pri testování hudebnosti detí aplikovala. Zohlednila tak nejen

vekové dispozice zejména mladších detí, ale zároven napomohla jejich chápání hudebních

jevu prostrednictvím obrazového média /DVD/, podporila motivaci k zvládání hudebních

úkolu a dosáhla zvýšení detské pozornosti. Zároven tím však obohatila i metodu testování

hudebnosti žáku použitím soudobých médií integrativní povahy, se kterými deti bežne komu

nikují. /Napríklad spojení zvuku s obrazem a tematikou pohádek ci filmových záberu.! O této

kapitole platí, že iniciuje splnení hlavního cíle disertacní práce "prokázat opodstatnenost

využití vizuální názornosti nejen pro potreby hudební diagnostiky, ale i pri vlastní výuce

hudební výchovy, kde muže krome motivace sloužit také pro konkretizaci hudebních pojmu u

menších detí ci k upoutání pozornosti a probuzení zájmu u detí starších. .. /s. 7/.

Tento cíl se podarilo Mgr. Vachudové úspešne splnit prostrednictvím dílcích cílu

výzkumu hudebnosti. Ty se týkaly jednak vytvorení speciálních empirických testu hudebních

schopností a dovedností žáku daných vekových kategorií /1. 4. a 6.rocník ZŠ/ ve dvou

verzích - zvukové verzi a verzi audiovizuální, dále jejich propracování v oblasti motivacních

aspektu testových instrukcí vzhledem k veku respondentu tak, aby zadání byla žákum



srozumitelná a motivovala je k úspešnému plnení hudebních úloh. Dalším dílcím cílem bylo

experimentální prozkoumání úcinnosti motivacních prostredku a modelových ukázek založe

ných na vizualizaci v porovnání s klasickým zadáváním instrukcí a modelu. Bylo stanoveno 6

hypotéz, týkajících se testu vytvorených autorkou disertace.

V této souvislosti je treba uvést, že doktorandka Vachudová úspešne zvládla metodiku

výzkumu i jeho organizaci, výzkum peclive pripravila, provedla a vyhodnotila. Použila

dostatecne velký výzkumný vzorek detí, získala zajímavé a dostatecne presvedcivé výsledky,

potvrzující stanovené hypotézy. O realizovaném výzkumu predkládá autorka zprávu ve velmi

obsáhlé 6. kapitole. Po seznámení s cíli, hypotézami, metodami výzkumu, jeho organizací a

casovým harmonogramem následuje shrnutí a analýza všech uskutecnených testových merení

v 1. 4. a 6. rocníku základních škol/podkapitola 6.3 Interpretace výsledku výzkumu/o Získané

výsledky, vyjádrené bodovým hodnocením v procentech, jsou serazeny do prehledných

tabulek; výsledky jednotlivých subtestu jsou vyjádreny aritmetickým prllmerem a prevedeny

do názorných grafu. Soucástí vyhodnocování testu byla též komparace auditivní a audio

vizuální verze testu. Ze záveru z výzkumu a z verifikací hypotéz prokazatelne vyplývá, že

predkládané testy jsou pro žáky zkoumaných vekových skupin primerené a zároven provedi

telné v bežných školních podmínkách. Na záver 6. kapitoly, po zhodnocení všech testových
- -- -- --- -- --

položek ve všech rocnících, zpracování pomocí grafu a tabulek následuje shrnutí celkových

výsledku ve všech trech rocnících, serazení subtestú podle jejich celkové úspešnosti,

porovnání celkových výsledkú škol, které se výzkumu zúcastnily, a to v tabulkách i pomocí

grafu. Vhodne je zarazen též prehled subtestu, ve kterých má vizualizace príznivý vliv na

pochopení zadaného hudebního úkolu ve srovnání s verzí pouze zvukovou.

Ke komplexnímu posouzení disertacní práce patrí též hodnocení jazykové stránky.

V tomto prípade je text srozumitelný a ctivý, aniž by postrádal odborný charakter. Práce

rovnež disponuje bohatým poznámkovým aparátem, který slouží predevším ke konkretizaci

bibliografických odkazú a ke zpresnení tvrzení uvádených v textu. Obsáhlý je též seznam

ceské a zahranicní bibliografie vcetne internetových odkazu. Struktura, obsah i zpúsob

zpracování plne odpovídají zvolenému tématu, a proto doporucuji, aby disertacní práce

Mgr. Evy Vachudové Diagnostika žáku základní školy byla prijata k obhajobe
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