
   
Oponentský posudek disertační práce 

PaedDr. Dana Martinková
„Rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy“

    O  aktuálnosti  zvoleného  tématu  disertační  práce  PaedDr.  Dany  Martinkové  nelze 
pochybovat, zvláště vezmeme-li v úvahu klesající zpěvnost dětí. 

    Ve své  úloze  oponenta  se  budu postupně  věnovat  všem kapitolám a  podkapitolám a 
hodnocení  z důvodů přehlednosti   budu  uvádět  bezprostředně  po  jednotlivých  kapitolách. 
Proto  již  zde  mohu   konstatovat,  že  první  kapitola  práce  je  psána  se  znalostí  dané 
problematiky, vyplývající  z  poznání historického i soudobého materiálu. Po stručné exkurzi 
do historie je podstatná část věnována českým hudebním pedagogům 20. století. V krátkých 
medailoncích  autorka popisuje podstatu jejich práce a sama pro sebe vyvozuje podněty pro 
svou  pedagogickou  praxi.  Výčet  autorů  zabývajících  se  pěveckou  výchovou  ve  školních 
podmínkách z hlediska historického i současného je dostačující.
    Druhá kapitola mapuje období dítěte při zahájení školní docházky ve fyzické, psychické, 
sociální a emocionální oblasti. Svou pozornost doktorandka nezaměřuje jen na osobnost dítěte 
a  všechny aspekty,  které  ovlivňují  hudební  vývoj  dítěte,  ale  také  na  součinnost  rodičů  a 
učitelů. Pro práci se jeví tato kapitola jako podstatná z hlediska znalosti daného vývojového 
období dítěte. 
    Úvod třetí  kapitoly je věnován dechovému, hlasovému, artikulačnímu a rezonančnímu 
ústrojí  lidského  hlasu.  Tyto  poznatky  jsou  následně  analogicky převedeny do  zvláštností, 
vývoje a rozsahu dětského hlasu. I zde doktorandka mapuje zkušenosti současných hlasových 
pedagogů.
    Čtvrtá  kapitola  vysvětluje  a  upřesňuje  pojmy  hudebně  psychologické  terminologie 
(hudebnost, hudební vlohy, hudební nadání, hudební schopnosti a dovednosti) a pěveckých 
dovedností.
    Úvod páté kapitoly patří obecnému pojednání o motivaci a její důležitosti v pedagogické 
praxi. Posléze se autorka zaměřuje na kladné i záporné činitele, které mohou ovlivnit hudebně 
výchovný proces. I zde vychází ze zkušeností hudebních pedagogů a odborníků. 
    Všechny doposud zmiňované kapitoly mají kompilační charakter a tvoří teoretický základ 
pro  inovativní  část  disertační  práce,  která  přináší  vlastní  navrhovaný  model  vyučování  a 
výzkum rozvoje pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy. 
    Úvod šesté kapitoly přináší zamyšlení nad důvody dětské nezpěvnosti a nezájmu dětí o 
pěvecké aktivity.  Není to zřejmě jen ve způsobu vedení hodin hudební výchovy. V zamyšlení  
musíme jít dál, do přípravy budoucích učitelů 1. stupně základních škol na pedagogických 
fakultách. Návrh  vlastní  koncepce  stanovuje  šest  pravidel  pro  úspěšné  zvládnutí  základů 
rozvoje  pěveckých  dovedností  žáků  1.  ročníku.  Obsah  učiva  je  rozdělen  do  tří  období. 
Následně  autorka  navrhuje  metodické  postupy  a  model  vyučovací  hodiny.  Detailně 
propracovaný metodický postup přináší návrh hodiny hudební výchovy zaměřený na nácvik 
písně imitační metodou, hlavový tón, fonogestiku a diatonický postup v durové tónině. Velký 
důraz je kladen na metodickou provázanost celé vyučovací hodiny. 
    Podstatnou část práce (s. 89 – 211) je věnována výzkumu rozvoje pěveckých dovedností 
žáků  1.  ročníku  základní  školy,  na  které  autorka  působí.  V podkapitole  mapující  již  
uskutečněné výzkumy u nás postrádám jméno prof. PhDr. J. Říhy. Na ZŠ při PF v Ústí n.L.  
dosáhl na přelomu 60. a 70. let minulého století pozoruhodných výsledků při nácviku hlavové  
resonance  a  při  rozšiřování  hlasového  rozsahu  dětí.  Své  zkušenosti  a  výsledky  výzkumu 
podrobně  zdokumentoval  ve  své  publikaci  „Sborový  zpěv  v hodinách  hudební  výchovy“ 



(Praha:  Supraphon,  1978).  Doplnil  je  přehlednými  grafy  a  osvědčenými  metodickými  
postupy.  Říhovy  poznatky,  zkušenosti  a  metodické  postupy  doplněné  řadou  příkladů  byly 
publikovány v časopisech Hudební výchova, resp. Estetická výchova.
    Výzkum (včetně přípravy a vyhodnocení) byl prováděn v časovém období od ledna 2010 
do prosince 2011. Metody výzkumu byly zaměřeny nejen na žáky, ale i jejich rodiče a blízké. 
Výsledky výzkumu jsou logicky a přehledně vyhodnoceny.
    

    Práce je napsána po gramatické i stylistické stránce správně (až na s. 9 – základního školy, 
s. 15 – Blanka Chládková x G. Prokšová, s. 87 – děti vymysleli). Rovněž bibliografické údaje 
jsou nejen početně dostačující, ale zejména ve výběru titulů odpovídají dané problematice. 
Při eventuální následné publikaci práce doporučuji  na závěr zařadit jmenný rejstřík.

    Při závěrečném hodnocení disertační práce mohu stručně shrnout svůj oponentský posudek:
- autorka si zvolila téma aktuální
- disertační práce splnila stanovený cíl
- zvolené metody práce byly vzhledem k stanoveným cílům adekvátní
- disertační práce splňuje podmínky kladené na toto řízení

    Některá kritická vyjádření nezasahují do koncepce práce a výrazně nesnižují její hodnotu. 
Pokládám je spíše za náměty pro obhajobu disertační práce. Pro snazší orientaci jsou v textu 
označeny kurzívou. 
    
    Vzhledem k výše uvedenému doporučuji disertační práci k obhajobě. 

V Ústí nad Labem  31. 5. 2012                                     Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

      


