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Předložená diplomová práce se zabývá zjišťováním hudebního klimatu v dnešních rodinách a odhaluje závažné 
problémy dnešní společnosti v odklonu od tradičních hodnot, včetně hudebních. Je třeba stále tuto problematiku 
osvětlovat, motivovat ve společnosti síly na odstraňování těchto nedostatků, utvářet cit a smysl pro hudební 
kulturu….  

V teoretické části  bakalářské práce autor definuje hudební sluch, hudební schopnosti. Uvádí významné 
psychology (např. Seashore, Revesz aj.), pracuje s citacemi z odborné literatury. Avšak! v českém a slovenském 
prostředí konstituoval hudební psychologické pojmy (s ohledem nejenom na vědecká domácí a zahraniční 
poznání ale i vlastní „katorskou“ praxi na všech stupních škol)  vedoucí  pražské hudební katedry  PedF UK 
František Sedlák. Ten zřetelně a s vědeckým a učitelským nadhledem klasifikoval hudební sluch a hudebně 
sluchové schopnosti v celém ontogenetickém vývoji.  V jeho práci pokračuji čeští a slovenští pedagogové a 
nejenom z pedagogických fakult. Takže buďme větší optimisté!  Hudební psychologie a hudební pedagogika 
byla tímto člověkem už  v osmdesátých létech konstituována jako věda, kterou  navíc budovali i další osobnosti 
(Poledňák, Fukač, Brejka, Holas) a dělali to také s ohledem na české a slovenské prostředí škol všech stupňů. 
Proto mě mrzí, že Fr. Sedlák má v literatuře této práce zmíněn jen jeden titul ze 70. let minulého století a jeho 
klíčové dílo není uvedeno. Považuji to za nedostatek. 
 Průzkum hudebního klimatu rodiny jsem prováděl v osmdesátých létech osobně a publikoval jsem  
výsledky v časopisech a ve svých skriptech Hudební výchova v předškolním věku ve II. díle s názvem Hudební 
prostředí v rodině a škole, takže mě tyto výsledky zajímají i z tohoto ohledu. Zájmové korelace dětí a rodičů  
jsou zajímavé a kladně hodnotím, že se tomuto tématu  student věnoval.  Je třeba si ale také položit otázku, 
proč většina dětí končí s hrou na nástroj v ZUŠ do pěti let?  Jsou ZUŠ dnes připraveny dobře na změněné 
zájmy a potřeby dnešních dětí, umí reagovat na často jejich rozptýlenou pozornost (jejich biorytmus) 
aj….? Připravují konzervatoře opravdu dobře učitele pro ZUŠ z hledisek hudební psychologie, hudební 
pedagogiky a reflexní praxe? 
 Jsem rád, že se ukázalo, jak mocně dokáže muzicírování rodičů ovlivňovat zájmy dětí o hudební 
vzdělávání.  Rovněž moje osobní  zkušenosti potvrdily už v 80. létech upadající hudebnost u rodičů, zvláště u 
mužů (nemusí být biologickými rodiči, proto nepíši otců). Vůbec v práci jsou uváděni jen rodiče, jakoby jsme 
neprožívali v Česku hlubokou krizi rodiny. Vždyť biologičtí otcové mají často tak málo příležitostí působit na  
děti ve svých  rozvrácených rodinách! Opačně to také platí, a tak můžeme mluvit o velikém výchovném 
zastoupení tzv. „přátel nebo druhů, event. nových manželských partnerů“ matky nebo otce. To je rovněž 
připomínka. 
 Poslech hudby se široce uplatňuje v naší společnosti. Výzkum ukázal, že děti a mladí lidé poslouchají 
hudbu častěji než starší generace. Hudba ale je často degradována na pouhou kulisu.  Je možné souhlasit s tím, 
že respondenti uváděli, že  poslouchají hudbu soustředěně? V čem odborně spočívají poslechové 
dovednosti?  Překvapilo mě, že děti ze 60 procent znají hudební žánry, které poslouchají jejich rodiče. Společné 
návštěvy hudebních koncertů  nejsou četné. Není ovšem specifikováno, o jakou hudbu se jedná?!  
 Kladně hodnotím výzkum vztahu k hudebním žánrům, které se nejčastěji vyskytují v rejstříku 
poslouchané hudby u dětí, mládeže i dospělých a snahy je porovnávat s výsledky výzkumu M. Beka. U 
obhajoby bych si přál, aby se student pokusil zdůvodnit,proč a kde spočívají příčiny rozdílných výsledků 
u jeho výzkumů a M. Beka? Myslím si, že jistým problémem byla i skutečnost, že mnozí lidé nedovedli rozlišit 
rozdíly mezi jednotlivými žánry, protože si neuměli vybavit jejich specifický charakter. Pokud bude student 
v práci dále pokračovat, navrhuji mu, aby pořídil k jednotlivým žánrům charakteristické minutové ukázky, které 
by respondenti při sluchovém testu označovali bodovým rozpětím 0-10 bodů podle obliby. Mohl by student u 
obhajoby odborně zdůvodnit, proč např. hudebně taneční žánr hip hop není oblíben u dospělých a u 
mládeže ano? Na str. 43 uvádí, že se člověk obecně nesetkává v rozhlasovém vysílání s dechovkou. Je to pravda 
např. v Praze, ale není to pravda obecně v jiných krajských vysíláních. To je obdobné jako s folklorní hudbou ve 
Středočeském kraji a Praze a například ve Zlínském kraji. Určitě jsou zajímavá fakta ohledně zdrojů, z nichž si 
lidé získávají hudbu.  Závěry pro praxi by mohly být obšírnější a měly by se týkat například návrhů na hudebně 
osvětovou práci školy s rodinou, úkolů komunikačních prostředků,  náplní hudebně popularizačních článků, 
publikačních aktivit, internetových stránek škol atd.  
 
 Autor vychází s obšírné literatury, dovede ji správně citovat, jeho stylistická a gramatická úroveň 
práce je výborná. Doporučuji práci k obhajob ě a podle svého mínění hodnotím předloženou bakalářskou 
práci známkou výborně. 
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