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Prolínání dvou rovin, výuky zpěvu a výslovnosti, tvoří rámec předkládané diplomové práce, 
jejíž název úplně přesně nereflektuje výsledný tvar a může vzbudit falešná očekávání u mnoha 
čtenářů/učitelů. Fundament této práce představuje autorčina praxe při individuální výuce 
zpěvu na základní umělecké škole. Lenka Young Žáková do hodin zpěvu zařazuje vedle 
českých písniček i anglické songy a právě při jejich nácviku se zaměřuje na zvládnutí správné 
výslovnosti. Hlavním cílem však zůstává dovednost zpívat v anglickém jazyce, výslovnostní 
trénink je podřízen práci s hlasem a do značné míry je určován texty vybraných písní.  
 
Práce je velmi úzce profilovaná a zmapované metody obtížně aplikovatelné pro vyučující AJ 
bez hudebního vzdělání, kteří pracují ve větších skupinách. Přesto zkoumané téma přináší 
mnoho zajímavých impulsů, které mohou rozšířit povědomí o výuce výslovnosti. Zaprvé jsou 
to podněty zpracované v teoretické části např. hudba jako efektivní prostředek motivace žáků 
nebo fyziologický popis tvorby hlasu. Zadruhé se jedná o zdařilou ukázku modelové hodiny 
zpěvu v praktické části (str.36), která nabízí rozmanité techniky týkající se správného 
dýchání, držení těla, uvolnění artikulačního svalstva, práce s hlasem či vytváření rezonance. 
Zatímco ve fungování výše jmenovaných oblastí mají zpěv i přirozená mluva mnoho 
společného, otázka artikulace jednotlivých hlásek poukazuje na určité odlišnosti mezi těmito 
projevy, které autorka málokdy zohledňuje. Jeden z mnoha případů nalezneme na str. 45; 
požadovaná zaokrouhlenost rtů u zpívaných samohlásek .h+D+`. je v opozici s normální 
artikulací, kdy rty jsou v nezaokrouhlené pozici. Kromě toho není často jasné, kdy se trénují 
české a kdy anglické segmenty. Výslovnostní cvičení (str. 52) uvedené v navazující kapitole 
využívají tradiční metody výuky výslovnosti např. obrázky artikulačního ústrojí, jazykolamy, 
transkripci. Nový prvek představuje zmelodizování slova či fráze; prominentní faktory 
přízvučné slabiky (výška, délka, hlasitost) se dají snadno předvést na klavíru.  
 
Autorka je neúnavnou obhájkyní zpěvu a hudby obecně, úvahy a pasáže o jejích možnostech a 
terapeutických účincích se pravidelně opakují v celé práci. Její zájem a nadšení vychází 
z vlastní bohaté zkušenosti s tímto typem výuky, který je pro všechny svěřence určitým 
bonusem. Největší přínos spatřuji v kapitolách zabývajících se hledáním paralel mezi hudební 
a fonetickou terminologií (např. isochronní charakter anglického rytmu a hudební rytmičnost; 
emoční funkce intonace a hudba coby prostředek vyjadřování pocitů; vázání přirovnané 
k legátu). Práci by prospěl časový odstup, který by ji zbavil občasné chaotičnosti a 
neuspořádanosti myšlenek (3.1 Segmental phonology). Následující výčet nedostatků se týká 
jak obsahu, tak formální a jazykové stránky: 
 
- absence původně plánované video dokumentace a následného rozboru 
- jediný zdroj napříč několika kapitolami (např. Joanne Kenworthy – 3.2.1 až 3.2.5) 
- gramatické i pravopisné chyby; str. 30 People who are not used to use…; str. 53 a 54 Thee 
or Three? (publikace se jmenuje Tree or Three?); str. 57 The stress in the word happens on 
the second syllable.; str. 63 through mimicing 
- přesnější formulace ve fonetickém popisu (str. 30 The obstruction is created by the 
contraction of articulator muscles. – překážka u souhlásek se tvoří  by the movement of 
articulatory organs) 



- úplná citace pod legendou obrázků je zbytečná (str. 52/53; stačí uvést jméno autorky a rok 
vydání, úplná citace se uvádí na konci v seznamu literatury)  
- dopsání fonémického symbolu tužkou (str. 54) 
- v hodnotící části založené na pozorování a krátkém dotazníkovém šetření (str. 64) chybí 
jasnější profil zúčastněných žáků a detailnější informace o jejich pokroku; test zkoumá pouze 
jejich transkripční, pravopisné a překladové dovednosti, pro zhodnocení vlivu výuky zpěvu 
v anglickém jazyce na výslovnost jsou sesbíraná data nedostatečná 
 
Specifické prostředí, ve kterém se výuka zpěvu odehrává má značné výhody. Žáci si tento 
kurs vybírají z vlastní vůle, baví je zpívat a jejich motivace je silná (touha napodobit 
obdivovaného interpreta). Luxus individuálního přístupu umožňuje navázat důvěrný vztah, 
postupně odbourat stud a plně využít skrytý potenciál žáků. Jedná se o ideální prostředí pro 
výuku výslovnosti, neboť právě pocit nervozity, napětí či oficiálnosti ve školách může 
zpomalovat osvojování výslovnostních jevů. Do jaké míry atmosféra při výuce anglického 
jazyka přispívá k (ne)úspěšnému učení představuje nosné téma pro budoucí práce na KAJL. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře, 2/3. 
 
Při obhajobě práce doporučuji diplomantce zadat následující úkol a otázku: 
 
1. Vyjmenujte alespoň tři aktivity uvedené ve vaší práci, které by mohli použít i hudebně ne 
příliš zdatní jedinci na jiných typech škol.  
 
2. Probíhá hodina zpěvu v českém nebo anglickém jazyce? 
 
 
 
V Nymburce 7. 9. 2010      Kristýna Poesová  


