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Předložená práce je zajímavá svým obsahem a odpovídající požadavkům svoji 
formou. Hned od počátku je znát, že autorka má k hudbě niterný vztah a téma si 
tedy nezvolila náhodně. 
Členění práce je obvyklé: teoretická část se zabývá obecně otázkám nadání a do 
hloubky se zaměřuje na nadání hudební se všemi souvislostmi a faktory toto 
nadání ovlivňujících . zajímavá je např. kapitola 4.3 o osobnostních faktorech 
nadaného hudebníka, resp. budoucího hudebníka. Vcelku se podle očekávání 
ukazuje, že žádné nezpochybnitelné a specifické faktory nejsou známé. A pokud 
se o některých hovoří (např. souvislost s inteligencí anebo zajímavá 
androgynie), vždy se můžeme ptát, jestli je to skutečně specifikum osobnosti 
hudebníků anebo to lze vztáhnout na všechny jiné umělce. A kromě toho je zde 
stále ve hře další důležitá otázka: totiž nakolik je specifická  osobnost mladého 
člověka, který se rozhoduje pro hudební dráhu a nakolik se osobnost formuje 
pod vlivem hudební praxe a obecně života s uměním. To jsou podstatné otázky, 
ale mimořádně náročné pro event. zkoumání.  
V teoretické části také autorka prokázala velmi dobrou orientovanost v odborné 
literatuře naši a zahraniční, zvláště německé.  
Autorka se dotkla mnoha důležitých otázek i psychologie umění obecně. Např. 
na str. 94 píše, že  „… živá hudební představa díla pomáhá vtisknout do 
interpretované skladby emoce, které cítí, a předat je i publiku.“ To je problém 
každého umění – víme jen málo, do jaké míry se emoce „tvořené“ prožívané 
umělcem přenášejí ve stejné kvalitě a kvantitě na diváka, posluchače.  
 
V popisu designu autorka píše (str. 99), že práce na projektu probíhala ve dvou 
částech. V první se se studenty seznamovala, sledovala je, „mluvila s jejich 
učiteli, případně rodiči“. Jak byla data z těchto rozhovorů zužitkovaná? 
Praktická část sestává ze šesti kazuistik nadaných mladých lidí věkového rozpětí 
15-22 roků. Další kriteria zaručují výběr nadaných osob (délka hry na klavír – 
který byl zvolen jako hudební nástroj), významná ocenění, studium hudby apod. 
Na str. 155 autorka konstatuje, že se pro výzkum „snažila vybrat odlišné typy 
výborných hudebníků“, aby mohla „ukázat různorodost projevů nadání a 
vyvrátila tak zažitou představu o hudebně nadaných, která je založena na 
několika domněnkách:“ A dále autorka uvádí pět domněnek typu „Hudebně 
nadané děti své nadání výrazně projevují již od útlého dětství“. Zde se ptám na 
následující: jak se autorka „snažila“ vybrat odlišné typy? Z jaké množiny je 
vybírala? Myslí se tím oněch 26 hudebníků (zmíněných na str. 109), kteří 
koncertují apod., ale nesplňují podmínky ze str. 106? Co jsou ale ony odlišující 
charakteristiky vedoucí k různým typům?  



A dále: odkud jsou ony jmenované domněnky? Jsou někde tradované? Kde?  
Z výzkumných postupů autorka zvolila semistrukturovaný rozhovor (podrobně 
rozvedený na str. 101 a dále), pozorování (na koncertech apod.). Dále byly 
zvolené „polo-projektivní“ metody (koláč radosti a starostí atd.) a z dotazníků 
autorka vybrala NEO-PI-R a dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. 
Zde se ptám, proč byly zvolené tyto dva dotazníky? Nemohu v textu najít jejich 
zdůvodnění (kromě toho, co měří). Nestálo by za to někam před ně vložit nějaké 
pracovní hypotézy, očekávání? Samozřejmě při vědomí, že šest měření má 
význam právě jako formulace event. hypotéz. Autorka si je ovšem vědoma 
tohoto metodologického problému.  
Vlastní kazuistiky jsou psané srozumitelně, zajímavě, se shrnutím v jejich 
závěru. Na začátku každého shrnutí je vždy konstatována míra talentu – tak 
např. str. 117: „… s mimořádným hudebním talentem…“; str. 124 „… 
s výrazným hudebním talentem…“; str. 130 „… s velkým hudebním 
talentem…“; str. 135 „… se značným hudebním talentem…“ apod. Různé 
výrazy jsou volené záměrně? Co odlišují?  
Práce končí diskusí, která poctivě uznává, že zkoumaná problematika je 
mimořádně složitá a že množství přítomných determinujících faktorů je veliké. 
Tím také autorka přiměřeně zpochybňuje některá tvrzení autorit a závěrů 
některých předchozích studií, které jsou ve světové literatuře běžně citované. 
Sympatické je také formování hlubšího designu, který by mohl postihnout 
jasnější vztahy. 
Neběžné a chvályhodné je práce s poznámkovým aparátem v příloze práce. Jsou 
to vlastně jakési poznámky „pod čarou“, ovšem podstatnější a zasahující více do 
hloubky. Svým způsobem je možné chápat i jako bohatě pojednaný rejstřík.  
Je ovšem třeba ocenit nesmírný kus práce, který autorka do své práce vložila. 
Jen obtížně by bylo možné vyčíslit množství hodin, které strávila se studenty 
v osobních rozhovorech, jako jejich posluchač, pozorovatel. Vystavět design 
odolný kritickým poznámkám lze v této oblasti jen těžko. I proto ať jsou mé 
komentující poznámky spíše chápané jako podnět k dalšímu zamýšlení a ne jen 
jako kritika. 
 
Práce splňuje požadavky na ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. 
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