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    Práce je příspěvkem k řešení vysoce aktuálního problému aplikace požadavků nových 
kurikulárních dokumentů na stávající  podmínky hudebně výchovné praxe. Mgr. Marie 
Lišková jako autorka v současnosti nejpoužívanějších učebnic Hv pro 1.-5. ročník (SPN), 
vzniklých ještě před stávající reformou školství, je zajisté nejpovolanější osobou pro analýzu 
využití těchto učebních pomůcek v nových výchovných situacích, proklamovaných RVP ZV 
a dalšími dokumenty.  
      Předložená rigorózní práce čítá 152 stran textu a 26 stran příloh. Z hlediska strukturálního 
má logickou výstavbu. Vyrůstá z celospolečenského rámce problému, z ekonomických, 
historických a pedagogických východisek školské  reformy i z analýzy současných 
kurikulárních dokumentů a aplikuje jejich požadavky na konkrétní situace v hodinách hudební 
výchovy v závislosti na používaných učebnicích SPN pro 1.-5. ročník ZŠ. Nechybí ani 
výzkumná sonda do současné praxe.  
     V teoretické části práce se autorka zabývá změnou paradigmatu ve vzdělávání na sklonku 
20. století.  Postihuje širší rámec pro naši reformu školství v evropském kontextu změn ve 
vzdělávání. Analyzuje ekonomicko společenské okolnosti kurikulární reformy, vyzdvihuje 
princip celoživotního učení, specifikuje 4 základní pilíře vzdělávání (Delors) a klíčové 
kompetence(Mertens). Zabývá se též historickým vývojem pedagogického  myšlení 
v zahraničí i v českých zemích, analyzuje význam alternativních pedagogických systémů i 
přínos tzv. inovativních směrů konce 20. a začátku 21. století. Stručný přehled těchto 
pedagogických iniciativ se v práci  stal východiskem pro charakteristiku současných trendů 
školské politiky v našem státě a analýzu základních kurikulárních dokumentů. Autorka 
podrobně analyzuje obecné cíle vzdělávání podle RVP ZV a zdůrazňuje nutnost odstranění 
dualistického pojetí výchovy, všímá si nové úlohy učitele, nutnosti jeho vysoké profesionality. 
Ve snaze postihnout historické kořeny oboru Hudební výchova podává též přehled vývoje 
naší hudební výchovy včetně tehdejších osnov a vytyčuje nejvýznamnější osobnosti. Kapitole 
by prospěla výraznější specifikace počinů v realizační sféře (v hudebně výchovné praxi) a 
v oblasti teoretické (hudebně pedagogické) - str. 38, 39, 40 atd.  K analýze stávajících 
kurikulárních dokumentů a k aplikaci jejich požadavků na Hv se autorka vrací v následujících 
kapitolách.    
    Těžištěm rigorózní práce je rozsáhlá (cca 62 stran) autorčina analýza vlastních učebnic HV 
pro 1.-5. ročník základní školy z hlediska využití konkrétního učiva k naplňování a formování 
všech klíčových kompetencí, vazeb k průřezovým tématům i k dalším vzdělávacím oborům. 
Analýze je podrobeno  všech 82 tematických celků (v učebnicích nazývaných setkání 
s hudbou). Děje se tak podle jednotného schématu (charakteristika  učebnice daného ročníku, 
posouzení jednotlivých setkání z hlediska žádaných kompetencí a výchovných a integračních 
vazeb. Nemohu se ubránit dojmu, že se zde díky heslovitosti, obecné podstatě kompetencí a 
snaze řešit především otázku výchovného využití učiva poněkud vytrácí hudební podstata. 
Ačkoliv v kapitole 6 je podrobně a erudovaně na 20 stranách  rozebrána vazba kompetencí k 
základním hudebním činnostem, kapitola 7. zůstává této analýze poněkud dlužna. Např. u  
kompetence k učení se stále hovoří o operování s obecně užívanými termíny, o budování 
pozitivního vztahu k učení, o vyhledávání a třídění informací apod., ale upozaděn je vlastní 
rozvoj hudebnosti žáka, formování jeho hudebních schopností a dovedností ve vazbě 



k osvojovanému učivu…Domnívám se, že je třeba vyjít ze strukturální a sémantické analýzy 
osvojovaného učiva a kompetenci k učení nechápat pouze ve smyslu učení pojmového, ale 
zejména senzoricko motorického a s ohledem na specifičnost komunikace s hudbou ho 
konkretizovat na spektrum formujících se hudebních schopností a dovedností. Za zdařilejší 
považuji např. analýzu kompetence k řešení problému, která v  setkáních s hudbou míří do 
jednotlivých tvořivých aktivit dítěte ve vazbě na konkrétní hudební materiál. Přes uvedené 
výhrady je však třeba kapitolu hodnotit pozitivně a  považovat ji za jeden z prvních pokusů o 
vytyčení možností výchovného využití učiva v konkrétním komplexním učebním celku, což 
samozřejmě může inspirovat učitele jako modelová situace. 
    Součástí práce je i užitečná výzkumná sonda do současné praxe, týkající se názorů učitelů 
Hv na RVP ZV a jejich postojů k výuce Hv. V autentických výpovědích respondentů je 
obsaženo mnoho praktických zkušeností a vyplynulo z nich  několik otázek do diskuse: 
• Hv by měl učit specialista  
• Negativní postoj mnohých učitelů k RVP 
• Terminologie RVP (jiné názvy pro věci dříve samozřejmé) – „vzletně se pojmenovává to, 

co už tu dříve bylo“ 
• Návrat k dřívějším školním osnovám, kdo může dělat koncepční práci? 
• Otázka mezipředmětových vztahů 
• Diferenciace v Hv, požadavky RVP – minimum? 
• Co by si měli žáci odnést  z výuky Hv do osobního života? (Výčet odpovědí na 7 stran se 

mnohdy významově dubluje a překrývá, bylo by vhodné je podrobit kvantitativní analýze) 
K vlastní výzkumné části práce mám několik dotazů či připomínek:  
• Formulace hypotéz č. 1, 5 a 7 je zbytečně komplikovaná, základní funkční vztah mezi 

proměnnými je rozvinut dalším  doplňujícím tvrzením. 
• Nerozumím hypotéze č. 7. Domnívám se, že láska k hudbě se formuje na základě 

komunikace s hudbou, je tedy osobnostním produktem rozmanitých hudebních aktivit 
dítěte. 

• Proč v koncipování hypotéz převažují nulové hypotézy? O čem to svědčí??? 
•  Je sama autorka práce přesvědčena o tom, že zavedení RVP a ŠVP ve školní praxi je 

účinné a prospěšné?  
     Bibliografii by bylo vhodné doplnit o zahraniční literaturu, alespoň k uváděným 
koncepcím (Freinet apod.), k citovaným autorům (Mertens apod.), velká škála odborných děl 
mohla být uvedena i v souvislosti s kapitolou věnovanou historickému vývoji naší hudební 
výchovy apod.  
    Z hlediska formálního bych doporučila opatřit každý z grafů důsledně číslem a názvem, což 
umožní vyhotovit jejich seznam. Jinak má práce všechny formální náležitosti, též z hlediska 
stylistického a gramatického je spis na požadované úrovni  (doporučuji v teoretické části  psát 
důsledně v plurálu (střídání se singulárem.... str. 27) a odstranit drobné stylistické nepřesnosti 
a chyby (v úvodu – nezabývá se s …, strana 9 k prevenci nezaměstnanost?, str. 19 – chyba 
v letopočtu uplatnění RWCT v ČR apod., v příloze str. 6 chyba v interpunkci při výčtu 
kompetencí, str. 20 nesrovnalost v tvaru slova (studenty), skladatelé (klamatelé?)atd.  
Závěrem: práce přes výše uvedené připomínky splňuje po stránce strukturální, obsahové, 
formální i jazykové požadavky kladené na úroveň rigorózních prací a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
V Brandýse nad Labem, 15.8.2011 
 
                                                                 Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc., 
                                                                    Katedra Hv PedF UK v Praze 
 



 
 
  


