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      Téma předložené diplomové práce považuji za originální, společensky a 
odborně prospěšné, neboť osobnost doc. PhDr. Františka Sedláka, CSc.‚(1916-
2002), bývalého vedoucího katedry Hv PedFUK v Praze a mnoholetého 
vedoucího redaktora časopisu Estetická výchova nebyla dosud nikým 
komplexně zpracována. Sedlák svou vědeckou a publikační činnost věnoval 
hned dvěma oblastem: didaktice hudební výchovy a hudební psychologii. Bez 
nadsázky lze konstatovat, že oba vědní obory postavil na vědecké základy. 
Z jejich dosud roztříštěných poznatků vytvořil systémy otevřené novému 
poznání,  obohatil je o škálu nových postřehů, souvislostí i zobecnělých 
vlastních zkušeností a s důkladností sobě vlastní strukturoval  a  didakticky 
interpretoval obě disciplíny v celostátně i mezinárodně uznávaných 
vysokoškolských učebnicích (Základy hudební psychologie (Praha : SPN, 
1990). Didaktika hudební výchovy na 1. stupni základní školy (Praha : SPN 
1985) a Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy (Praha : SPN 
1977). Tyto učebnice dosud patří k povinné (a bohužel dosud svou komplexností 
ojedinělé) základní studijní literatuře v daných předmětech. 
     Předložená diplomová práce čítá 84 stran textu, 50 stran obrazových příloh a 
CD. Čerpá z oficiálních publikovaných zdrojů, z rozhovorů s pamětníky (se 
Sedlákovými žáky a kolegy i s rodinnými příslušníky). Podává ucelený 
biografický i bibliografický pohled na tuto významnou osobnost. Její přínos tkví 
ve vyhledání a uspořádání adekvátních biografických informací (rodinných, 
studijních, pracovních, vědeckých, uměleckých, redaktorských apod.) a  
v sestavení autorovy bibliografie s její stručnou analýzou. Podává přehled 
Sedlákova díla od monografií, vysokoškolských učebnic a skript po studie ve 
sbornících a odborné články v hudebních časopisech (od roku 1965 po rok 
1999), zejména v časopise Estetická výchova. Ke každému dílu je vypracována 
stručná anotace a klíčová slova. Rozsáhlá bibliografie  zahrnuje nejenom vlastní 
publikační aktivity Fr. Sedláka, ale též řadu studií jiných autorů  biografického 
či odborného rázu, analyzujících jeho přínos k rozvoji hudební psychologie a 
didaktiky. Soupis této výběrové bibliografie je originálním počinem 
diplomantky a může posloužit jako podklad k případným dalším 
muzikologickým analýzám. Obrazová příloha práce zpřístupňuje veřejnosti 
nejenom fotografie ze Sedlákových pracovních aktivit (zejména hudebních – 
sbormistrovských), ale též průřez jeho životem, fotografie rodinného rázu i 
z jeho zájmových činností. CD pak obsahuje naskenované znění většiny 
Sedlákových článků v odborných časopisech. 



 

Náměty pro diskusi: 

1. V čem studentka osobně vidí hudebně didaktický a psychologický přínos 
Františka Sedláka?  

2. Má současná doba tendenci k návratu výchovného vyučování, 
proklamovaného v Sedlákových Didaktikách? 

  Jako vedoucí této diplomové práce ráda konstatuji, že diplomantka přistoupila 
ke zpracování úkolu velice zodpovědně a pečlivě, prokázala svůj smysl pro 
systematičnost a vědeckou přesnost. Deskriptivní charakter své činnosti oživila 
vzpomínkami žijících Sedlákových pamětníků, a tím vtiskla odborné práci i 
lidský rozměr. Práci považuji za zdařilou po všech stránkách (obsahové, 
formální i jazykové) a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji známkou výborně. 
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