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Předložená  disertační  práce  Dany  Martinkové  zpracovává  problematiku  rozvoje 

pěveckých  dovedností  žáků  1.  ročníku  základní  školy.  Již  v počátku  svého  oponentského 

posudku  musím  konstatovat,  že  zvolené  téma  se  jeví  jako  diskutabilní  z hlediska  novosti, 

originality a vhodnosti pro zpracování v disertační práci.

Práce je strukturována do sedmi hlavních kapitol  v rámci teoretické a výzkumné části, 

které se dále člení na subkapitoly. Z hlediska koncepčního postrádám na začátku disertační práce 

úvodní kapitolu (stať), ve které by autorka detailněji nastínila:

• aktuální  stav  vědeckého  bádání  v širších  hudebněpedagogických, 

hudebněpsychologických  a  hudebněhistorických  kontextech  (částečně  uvedeno 

v kapitole 1.2, 1.3, 7.1);

• kritické  zhodnocení  tuzemské  a  především  zahraniční  literatury  ve  vztahu  ke 

zkoumané problematice (zahraniční literatura je téměř opomíjena);

• relevantně stanovené a propracované cíle disertační práce;

• metodologickou strategii využitou v celé disertační práci.

Z hlediska  strukturace  působí  disertační  práce  roztříštěně,  místy  nekoncepčně,  a  to 

z především z důvodu uvedení  kapitol,  které  se zkoumanou problematikou sice souvisejí,  ale 

jejich zařazení  považuji   za  redundantní  (např.  kap.  2.1.,  2.2.,  3.1),  odvádějící  pozornost  od 

skutečné podstaty zkoumané problematiky.

V úvodu autorka  uvádí,  že  „cílem disertační  práce je  prokázat  opodstatněnost  využití  

prvků  motivace  ve  vyučování  žáků  mladšího  školního  věku  pro  efektivní  rozvoj  pěveckých  

dovedností  a  pro  navozování  kladného  vztahu  k hudebním  činnostem.“  S tímto  tvrzením  – 

stanovením cíle disertační práce –  nemohu souhlasit, neboť vhodně zvolená motivační strategie 

vždy  směřuje  k  zvýšení  efektivity  v oblasti  hudebních  činností  obecně,  stimuluje  pozitivní 

postoje a zájmovou preferenci žáků a mládeže. V tomto případě se tedy autorka snaží prokázat 

obecně platnou premisu.

První  kapitolu  považuji  za  kontextovou,  ve  které  autorka  podává  nástin  klíčových 

momentů historického vývoje v oblasti pěvecké výchovy do konce 19. století a rozvoje metodiky 

hlasové výchovy ve 20. století; dále se autorka věnuje otázkám výzkumu vývoje dětského hlasu.



Ve zmíněné kapitole autorka vychází – jak uvádí –  mj. také z analýzy odborných textů 

předních odborníků, přičemž v disertační práci nenalezneme odpovídající bibliografický odkaz 

v poznámkovém  aparátu  nebo  v použité  literatuře  (Luděk  Zenkl,  Josef  Fryščák,  Eleonora 

Baranová). 

Druhá kapitola reflektuje charakteristiku osobnosti žáka mladšího školního věku v rovině 

fyzické, psychické, sociální a emocionální. V třetí kapitole se Martinková zabývá anatomickými 

a  fyziologickými  aspekty  lidského  hlasu,  což  považuji  pouze  za  kompilativní  text,  který  je 

detailně  zpracován ve vědecké literatuře;  dále  autorka nabízí  přehledné informace  týkající  se 

vývoje dětského hlasu (od narození do 3 let, předškolní období, mladší školní věk).

Čtvrtá kapitola vymezuje základní pojmy hudebněpsychologické, hudebněpedagogické a 

hudebnědidaktické. Pojmy úzce související s pěveckými činnostmi mají své opodstatnění a jsou 

autorkou standardně zpracovány,  ovšem z hlediska celkové výstavby kapitoly bych doporučil 

důslednější selekci pojmů, např. není nutné klasifikovat a charakterizovat hudební schopnosti, 

vymezovat pojmy hudební sluch (výška, barva…), rytmické cítění (pulz, metrum, rytmus) ad. 

Zmíněné pojmy považuji za obecně známé a relevantně zpracované (disertační práce je určena 

odborné veřejnosti, u které se jistě předpokládá orientace v základní terminologii).

Pátá kapitola nastiňuje motivaci jako významný faktor pěveckého rozvoje dítěte. Autorka 

logicky  postupuje  od  obecněpedagogického  kontextu  k hudebněvýchovnému.  Uvádí  pozitiva 

vhodně zvolené motivační strategie, ale také negativa příliš exponované motivace, která může 

limitovat/blokovat žákův školní výkon.

V šesté  kapitole  je  navržen  konkrétní  vzorový  model  rozvíjení  pěveckých  dovedností 

žáků 1.  ročníku  ZŠ,  který  úzce  souvisí  s následnou sedmou  kapitolou,  ve  které  je  ověřován 

prostřednictvím terénního výzkumu.

Stěžejní  část  disertační  práce  tvoří  sedmá  kapitola  zaměřená  na  výzkum  rozvoje 

pěveckých  dovedností.  V dílčích  subkapitolách  Martinková  uvádí  předmět,  cíle  a  hypotézy 

výzkumu, metodiku a organizaci,  časový harmonogram, vstupní, průběžné a výstupní šetření, 

interpretaci výsledků výzkumu, verifikaci hypotéz a závěry výzkumu.

Je  třeba  uvést,  že  hudebněpedagogické  výzkumy  mají  být  realizovány  tak,  aby 

poskytovaly v co nejvyšší míře validní data. Jistý problém může představovat volba výzkumného 

vzorku pouze na jedné základní škole (ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126); z hlediska komplexnosti, 

již zmíněné validity a generalizace faktů by byla vhodnější participace více základních škol na 

výzkumu.

 Z hlediska  metodologického  mám  výhrady  ke  stanovení  dílčích  hypotéz.  Jako 

spekulativní považuji hypotézu č. 2: „Navrhovaný model vyučování rozvíjí pěvecké dovednosti  



žáků 1. ročníku základní školy.“ Hypotéza se sice dle autorky potvrdila v konkrétním prostředí 

základní školy, domnívám se ale, že aplikace zmíněného modelu v prostředí jiných základních 

škol  by  zcela  ovlivnily  výsledky  autorčina  výzkumu.  Výsledky  korelují  pouze  s  prostředím 

zmíněné základní školy, a proto nelze na základě ověřování – autorkou navrhovaného – modelu 

na jedné konkrétní škole dále vyvozovat závěry obecně platné pro školskou praxi (Hv 1. roč.).

 Dále je na zvážení konstrukce hypotézy č. 5 (autorkou ověřena jako platná) z důvodu 

poskytnutí objektivních dat: „Zvýšení zájmu žáka o pěvecké činnosti na základě navrhovaného 

modelu vyučování se projevuje vyšší četností zpěvu v domácím prostředí.“

Text disertační práce je z hlediska formálního na dobré úrovni, má přehlednou grafickou 

podobu,  při  statistické kvantifikaci získaných údajů užívá autorka logicky řešených tabulek a 

grafů. V textu se objevují stylistické neobratnosti. Autorka čerpá především z odborné literatury 

české provenience. 

Závěr: 

• disertační práce přinesla dílčí výsledky směřující k rozvoji vědy;

• disertační práce odpovídá kritériím určeným pro tento typ prací a přes uvedené 

kritické výtky ji doporučuji k veřejné obhajobě s následným udělením titulu Ph.D.

Otázky k     obhajobě  

1. Aktuální stav výzkumů zaměřených na pěveckou výchovu v zahraničí.

2. Využití výsledků disertační práce v další profesní praxi autorky.
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