
Marie Lišková: Didaktické rozpracování obsahu učiva z učebnic HV 1. – 5. ročník 

ZŠ SPN, a. s. do Rámcově vzdělávacího programu základního vzdělání

Posudek rigorózní práce

M. Lišková se podjala úkolu skloubit náplň učiva svých vlastních učebnic Hudební výchova pro 1. 

stupeň ZŠ s široce větvenou tematikou Rámcově vzdělávacího programu základního vzdělávání 

(RVP ZV), přijatého ve školské politice v důsledku zavádění kulikulární reformy, a to s určitými 

výhradami ke koncepci a zpracování tématu. 

Tato práce dostatečně nepřihlíží k nápadnému důrazu oborových didaktik včetně hudební 

výchovy již od počátku 90. let na osobnostní pojetí, tj. k důrazu nikoliv na znalosti, nýbrž na 

kompetence a na motivaci žáků, se zvláštním zřetelem na komunikaci v pluralitě vzdělávacích 

přístupů (viz blíže např. publikaci J. Slavíka /ed./: Obory ve škole. Metaanalýza empirických 

poznatků oborových didaktik ....vv, hv ad. z let  1990 – 2004, UK Praha 2005). V bibliografii 

postrádám i další práce, které se kontextem tzv. didaktické transmise v uplynulých 10 – 15 letech 

zabývají – v článcích, v příspěvcích do Sborníků (z konferencí) kateder HV v ČR i v SR (s 

odkazem na přínos nitranských konferencí pro hudební výchovu), popř. i odjinud ze zahraničí. 

Autorka zpracovala tematiku spočívající v důsledném štěpení problematiky do 

podproblémů, jež jsou pak hierarchicky pořádány či vztahovány takřka výlučně ke klíčovým 

kompetencím a mnohem méně se zřetelem na komunikaci, porozumění, předávání (hudby) v 

hudebněpedagogickém smyslu na žáka! Zdá se mi, že tak kompetence podle této práce spočívají 

spíše v obecné poloze jiných aspektů či obecných proklamací o výchově a vzdělávání, a to jako by 

na úkor samotného osvojování hudby (v kap. 1.1). Proto i pedagogická východiska RVP v kap. 1.2 

jsou z hlediska exkursu hudebněvýchovné problematiky do historie (s. 29 – 39) dosti vzdálené 

podstatě sledovaných aspektů problematiky práce (na s. 42 – 46). To platí z valné části i o 

klíčových kompetencích k hudební výchově, kde postrádám specifikaci vztahů k hudebním 

schopnostem, dovednostem nad rámec uvedených vztahů k hudebním činnostem v kap. šesté (s. 

48 – 49), jelikož “kompetence k řešení problémů” úzce souvisí s připraveností subjektu na 

osvojování hudby, tj. že je schopen ji přijímat a skrze ni komunikovat. Tím snad autorka míní 

poněkud neadekvátně “...praktické poznání hudebně vyjadřovacích prostředků”, s. 52). 

Komunikace hudební zahrnuje i komunikaci sociální (meziosobní: učitel – žáci, žáci mezi sebou). 

Zbývá se zeptat, co je míněno pod pojmem “práce s hudebními znaky” (s. 67). Podle kontextu 

mělo jít – ve vztahu k dynamice – více o “znaménka” než o hudební znaky, neboť ty se týkají 



hudební estetiky, resp. sémiotiky, jelikož jsou důležité z hlediska přenosu významů v hudbě a 

pochopení významu hudebních struktur atd.

Nyní je třeba zmínit se blíže o celé struktuře práce, která sestává ze 4 až 5 rozsáhlejších 

oddílů včetně výzkumu a příloh. Možná, že v úvodních částech (do s. 41) je odkazů na literaturu a 

hlavně citací až příliš mnoho; komplikují stavbu i čtení textu. 

Naopak jiné je to v analýze obsahu učebnic z hlediska RVP ZV, související s 

nejvlastnějším tématem, a při výzkumné analýze učebnic HV 1. stupně (s. 130 – 142). Závěry pro 

praxi i resumé jsou v souladu s tematickým zaměřením RP. 

Nakonec je třeba vytknout další formální nedostatky: ve formulaci samotného názvu práce, 

v hovorových obratech typu “Nyní se podívejme ...” (s. 43), “Osobně vidím ...” (s. 46) aj., v řazení 

stránek (s. 67 – 70 “vzhůru nohama”), v dvojím zařazení Závěrů na s. 146 a Bibliografie (před 

Přílohami)?

Docela na závěr konstatují, že přes určité problematické momenty, jimiž se RP Marie 

Liškové vyznačuje, je ji možno doporučit pro rigorózní zkoušku. 

V Pyšelích dne 25. srpna 2011 Oldřich Duzbaba, CSc.
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