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Název

Souvislosti hudebních postojů a preferencí dětí a jejich rodičů

Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje na souvislosti mezi hudebními postoji a preferencemi dětí a 

jejich rodičů. Cílem práce bylo provedení dotazníkového šetření na vzorku populace dětí a jejich 

rodičů a následné ověření hypotéz. Výzkumu se zúčastnilo 123 žáků 9. tříd základních škol a kvart 

osmiletých gymnázií, dále pak 94 otců a 120 matek dětí. Vyplněné dotazníky rodičů a dětí byly 

spárovány  a  vyhodnocovány  ve  vzájemných  souvislostech.  Pracovní  hypotézy  výzkumu 

předpokládaly významné ovlivnění  dětí  ze  strany rodičů při  sebehodnocení vlastních hudebních 

schopností, dále působení hudebního vzdělání rodičů na případné hudební vzdělání dětí a nakonec 

nepřímá ovlivnění hudebních preferencí dětí ze strany rodičů. Výsledky výzkumu naznačují větší 

spřízněnost v  hudebních postojích a zvycích žáků s matkou. Navzdory obecným představám, které 

předpokládají, že mezi rodiči a dětmi se v oblasti hudby rozprostírá hluboká generační propast, se 

ukázalo,  že rodiče a děti často poslouchají navzájem svou oblíbenou hudbu, nebo alespoň že ji 

navzájem znají. Přesto se nedá tvrdit, že by v oblíbenosti hudebních žánrů byla mezi rodiči a dětmi 

přímá shoda nebo automatické přejímání  postojů podle vzoru rodičů.  Rodiče a děti  se výrazně 

odlišují  ve  způsobech  získávání  hudenbích  nahrávek;  děti  hudbu  převážně  zdarma  stahují  z 

internetu,  rodiče  naproti  tomu hudbu v  mnohem větší  míře  kupují  v  „kamenných obchodech“. 

Jedním z výsledků výzkumu bylo také zjištění, že děti mnohem aktivněji vyhledávají informace o 

hudbě a že se nebrání ani zkoušení nové hudby bez ohledu na žánr. 

Klíčová slova

hudební  psychologie,  hudební  postoj,  hudební  preference,  domácí  hudební  prostředí, 

dotazníkové šetření, adolescenti, rodiče
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Title

Connection between Attitude toward Music of Parents and Their Children

Summary

This bachelor thesis is focused on connection between attitude toward music of parents and 

their  children.  The goal  of  the  thesis  was  a questionnaire  survey on the  sample  of  adolescent 

population  and  their  parents,  analysis  of  results and  evaluation  of  hypotheses.  123  pupils  of 

secondary school, 94 fathers and 120 mothers took part in research. Pupils and their parents filled in 

the  questionnaires  that  were  subsequently conjugated  and analyzed  concerning  the  connections 

between them.  Hypotheses supposed significant parents' influence toward their  children in self-

assessment of musical skills,  parents' musical experience affecting children musical education and 

finaly indirect effect of parents on children's  musical preferences.  Findings of research indicate 

stronger alliance between mothers' musical attitudes and attitudes of children. In spite of common 

perception, which supposes deep generation gap between children and their parents in the field of 

music,  research  results  indicate,  that  parents  and  children  often  accept their  favourite  music 

respectivelly, or at least they know it. However, it is impossible to assert, that children simply copy 

music attitudes of their  parents.  The way of acquiring music differs between parents and childern 

dramatically; children are used to download music recordings on internet for free, but parents buy 

recordings mostly in shops. Other difference occurs in the way of getting information about music; 

children are much more active in looking for music information and have less blocks in trying new 

types of music regardless the music genre. 

Keywords

music  psychology,  music  attitide,  music  preference,  home  musical  environment, 

questionnaire survey, adolescence, parents
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Úvod

Hudba je  často  považována za pole,  na kterém dochází  k vyhraněnému střetu  generací. 

Dochází však k tomuto střetu za všech okolností a jak je tomu v případě rodičů a jejich potomků? 

Tato otázka mě častokrát napadala v rámci vlastní praktické zkušenosti  s  několikaletou výukou 

hudební výchovy na základní škole a gymnáziu.  Hudba je mezi mládeží fenoménem s vysokou 

hodnotou, který nelze ve věku adolescence pominout. Většina adolescentů podle ní definuje své 

„já“ a zároveň podle hudby posuzuje ostatní jedince a jejich názory. Na obou školách se v rámci 

hudební výchovy prakticky každodenně setkávám s tím, co kolegové v oborech, jako jsou biologie 

nebo  matematika  příliš  neznají.  Žák  přichází  do hodiny s již  vytvořeným (hudebním)  názorem 

a tento názor je velmi pevný, neboť jeho „hudební“ názor je ztotožněný s jeho egem. Pedagog, 

jehož  snahou  by mělo  být  mimo  jiné  i nabourávání  stereotypů  a relativizace  často  černobílého 

uvažování žáků, se v případě hudební výchovy často potýká s tím, že žák látku „odmítá“, protože 

on již má „svůj názor“ vytvořený. Kde však tyto názory vznikají? Jsou jen dočasným poblouzněním 

mysli dospívající  mládeže,  nebo jsou to již zárodky trvalejších postojů, které se v budoucnu jen 

uhladí  a upevní.  Co  všechno  se vůbec  promítá  do vytváření  hudebních  postojů  a zvyků 

u adolescentů a jakou roli v tom hraje rodinné prostředí? Výzkum si klade za cíl zodpovědět právě 

tyto  otázky  a přispět  tak  k lepšímu  pochopení  toho,  co  hudební  nazírání  i aktivity  adolescenta 

bezprostředně ovlivňuje.

Práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry, v jakých oblastech a za jakých podmínek dochází 

k vzájemnému rodinnému ovlivnění v souvislosti s hudbou mezi rodiči a jejich dětmi. Protože jsou 

rodiče pro své děti  jakýmsi modelem, je pravděpodobné, že do značné míry tvarují  u dětí jejich 

hudební preference, způsob poslechu hudby, vnímání funkce hudby. Tato zjištění můžou následně 

pomoci  učiteli  v poznání  svých  žáků,  neboť  ti  do školy  kromě své  osoby přicházejí  i s postoji 

vytvořenými v rozličném rodinném prostředí.

Práce nejprve  shrnuje  výsledky  několika  hudebně-sociologických  výzkumů,  které 

se konaly  nejen  na území  České  republiky,  mapuje  několik  výzkumů  orientovaných  na domácí  

hudební  prostředí (home  musical  environment)  a na projevy  tohoto  prostředí  v dovednostech 

a postojích  dětí.  Dále  práce  popisuje  funkce  hudby  v životě  adolescentů  a definuje  pojmy 

hudebního  postoje  a preference.  Výzkumná  část  práce  je  rozdělena  do několika  oddílů,  které 

vymezují  určité  oblasti  styku  s hudbou  v životě  adolescenta  a jeho  rodičů,  načež  se snaží 

o porovnání vzájemné závislosti postojů, preferencí a zvyků.



1  Teoretická část

1.1  Historie hudebně-sociologických výzkumů na našem území

Několik  prací  zabývajících  se výzkumem  preferencí  na našem  území  dospělo 

k různorodým výsledkům (především s ohledem na dobu  provádění  výzkumu),  leč  u většiny  je 

patrný jeden společný znak: lze vysledovat značné rozdíly v hudebních preferencích jednotlivých 

generací.  Výzkumu tohoto  tématu  se věnovalo  hned několik  autorů.  Některé  se zaměřovaly jen 

na určitý druh hudby1. Zároveň byly u několika výzkumů v této oblasti použity různorodé metody 

získávání dat. Jedním z prvních výzkumů podložených empirickými daty byl výzkum Karla Vetterla 

z roku 19382. Ten je pro dnešní dobu zajímavý zvláště chybějící „vkusovou propastí“ mezi generací 

dětí a jejich rodičů3. Po výzkumu vedeném Inocencem Arnoštem Bláhou zaměřeném na obyvatele 

Brna (1945-48),  jehož hudební stránku zpracoval Jiří  Vysloužil  (publikoval až o 20 let  později), 

následoval  přibližně patnáctiletý výpadek z důvodu zničení sociologie jako univerzitního oboru. 

Sociologické hudební výzkumy byly obnoveny v 60. letech Vladimírem Karbusickým a Jaroslavem 

Kasanem4,  5.  V následujících letech se stal  významnou osobou na poli  hudebních sociologických 

výzkumů Josef Kotek, který do svých výzkumů více zahrnoval i oblast populární hudby6,  7. Další 

rozsáhlý výzkum provedl pak v roce 1990 opět Jaroslav Kasan8. Pro potřeby Českého rozhlasu byl 

ještě  na konci  tisíciletí  Václavem  Hradeckým  realizován  výzkum  preferencí  hudebních  stylů9. 

Poslední velký výzkum na našem území provedl Mikuláš Bek v roce 200110.

Bekův  výzkum je  momentálně  nejaktuálnějším a nejobsáhlejším souborem dat,  o který 

se lze  při  uvažování  o hudebních  preferencích  v České  republice  opřít,  a  proto  se  pokusíme 

se přiblížit některá jeho zjištění, která se vztahují k tématice vztahu rodičů a dětí v otázkách hudby. 

1 CEJP, M., MAŘÍKOVÁ, I. Postoje české veřejnosti k hudebnímu umění. Praha : Ústav pro výzkum kultury, 1978. 
2 VETTERL, K. K sociologii hudebního rozhlasu. In Musikologie, roč. 1, s. 27-44.
3 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. 

ISBN 80-85917-99-8.
4 KARBUSICKÝ, V., KASAN, J. Výzkum současné hudebnosti. Praha : Svoboda. 1964.
5 KARBUSICKÝ, V., KASAN, J. Výzkum současné hudebnosti I, II. Praha : Svoboda. 1969.
6 KOTEK, J. Vývoj hudebního vkusu obyvatelstva po roce 1945. In Hudební věda, 1978, roč. 15, č. 3, s. 195–233. 
7 KOTEK, J. Nonartificiální (populární) hudba a sociologické aspekty jejího osvojování. In Hudební sociologie a 

hudební výchova, Praha 1982, s. 67–108.
8 KASAN, J. Výzkum hudebnosti 1990, Praha : Výzkumné oddělení  Českého rozhlasu, 1991.
9 Hradecký, V. Preference hudebních stylů. Shrnutí výsledků průzkumu. Praha : Výzkumné oddělení Českého 

rozhlasu, 1998.
10 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. 

ISBN 80-85917-99-8.
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Výzkum  byl  veden  snahou  zachytit  aktivity,  preference  a postoje  k hudebním  žánrům 

populace ve věku 18-75 let.  Na podzim roku 2001 byl proveden sběr dat formou dotazníkového 

šetření na vzorku 1067 respondentů. Jedním z očekávaných výsledků výzkumu byly značné rozdíly 

v hodnocení  konkrétních hudebních žánrů různými věkovými skupinami.  Dalším zjištěním bylo 

odhalení  jakési  generační  vlny  obliby,  kterou  Mikuláš  Bek  zjistil  u určitých  hudebních  žánrů 

(dechovka, opereta) srovnáním svého výzkumu se staršími hudebně sociologickými výzkumy. Tato 

vlna se v průběhu času přelévá od mladších generací ke starší tím způsobem, že obliba konkrétního 

žánru je  živena  především generací,  která  se s tímto  žánrem potkala  v době svého mládí.  Josef 

Kotek pro tento fenomén vytvořil také terminologii; rozlišuje stádia inovace (malý okruh převážně 

mladých  amatérů  –  zájemců),  difúze  (novinka  se stává  generační  módou,  zájem  profesionálů), 

adaptace  (zmasovění,  konvencionalizace  a komercionalizace)  a restrikce  (pozvolný  ústup 

ze slávy)11.

1.2  Adolescence

Vzhledem  k tomu,  že výzkum  je  zaměřen  na  souvislosti  hudebních  postojů  rodičů 

a adolescentů, je potřeba přesněji definovat toto životní období dospívajících jedinců.

Období adolescence bylo a také stále je v psychologii vymezováno s různými odchylkami. 

Například  Milan  Nakonečný12 vidí  adolescenci  jako  období  mezi  15.  a 20.  rokem života,  Petr 

Macek13 přijímá rozdělení adolescence na rané, střední a pozdní období, které vyplňuje čas mezi 

dětstvím a dospělostí.  Adolescence bývá (zvláště mezi laiky) často chápána jako období vzdoru 

a konfliktu.  Přesto,  řada  výzkumů naznačila,  že generační  vzdor  sice v adolescenci  existuje,  ale 

zdaleka  není  jevem  obvyklým  pro  celou  generaci  adolescentů,  ale  spíše  se jedná  o důsledek 

osobnostních charakteristik a vlivu prostředí, tedy pokud ne přímo o okrajový jev, tak alespoň jev 

nepřevažující. Do pozadí ustupuje i koncept adolescence jako čas pro zvládnutí vývojového úkolu 

(úkolů), neboť tato podmínka je do značné míry ovlivněna kulturním prostředím. Dalším pojetím 

adolescence je její chápání jako procesu učení, poznávání a přijímání nových rolí. P. Macek sám 

hodnotí  adolescenci  jako  období,  ve kterém  se pozornost  adolescenta  postupně  obrací  od sebe 

samého směrem ke svému okolí.

11 KOTEK, J. Nonartificiální (populární) hudba a sociologické aspekty jejího osvojování. In Hudební sociologie a 
hudební výchova, Praha 1982, s. 67–108.

12 NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. 2. rozšířené vyd. Brno : Academia, 1997. s. 417. ISBN 80-
200-0625-7.

13 MACEK, P. Adolescence. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. s. 9-10. ISBN 80-7178-747-7.
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1.2.1  Hudba a adolescence

Hudba a její vnímání v adolescenci neplní zdaleka jen estetickou funkci. Snad by se dalo 

i říci,  že hudba  v životě  adolescenta  plní  především  funkci  sociální.  Adolescent  se začíná  více 

seznamovat s populární hudbou, pomocí hudby pak vyjadřuje své hodnoty, názory i pocity. Hudební 

akce jsou sociálním prostředím pro seznámení, sbližování, erotické aktivity, ale také prostorem pro 

vyjádření negativních pocitů,  protestu i agresivity14.  Všechny subkultury se sjednocují do okruhu 

určitého typu hudby, kterým komunikují své názory a hodnoty15. V dnešní době je mladá generace 

značně diferencována a to se odráží i v její oblíbené hudbě. Rozhovor o hudbě je jedním z vodítek, 

jak rychle zjistit  postoj  druhého,  nebo dát  najevo svou životní  filozofii.  Jestliže byla  populární 

hudba  zpočátku  i formou  protestu  proti  starším  generacím,  v současné  době  je  tento  konflikt 

poněkud utlumen (nikoliv eliminován) a populární hudba zaměřená na adolescenty je tolerována 

a chápána  poněkud  autonomně  (a také  patřičně  komerčně  vytěžována).  O důležitosti  hudby pro 

adolescenty  si  také  lze  udělat  představu,  pokud  si  uvědomíme,  kolik  času  jí  věnují.  James  S. 

Leming v roce  1987 prostřednictvím svého  výzkumu zjistil,  že američtí  adolescenti  poslouchají 

hudbu  v průměru  4,5  hodiny  denně16.  V roce  2000  provedli  Adrian  North,  David  Hargreaves 

a Susan O'Neillová podobný výzkum v Británii, přičemž zjistili, že britští adolescenti věnují hudbě 

přibližně 2,5 hodiny svého času denně. Z výzkumu také vyplynulo, že jako sebevyjádření chápou 

hudbu spíše chlapci, dívky v ní hledají hlavně emocionální náboj17.  Mnoho adolescentů využívá 

hudbu také jako formu útěku před rodičovskou autoritou18. Celkově vzato je role hudby v životě 

adolescenta  poněkud  problematická,  neboť  jedna  z jejích  funkcí,  tedy  posílení  generační 

vzdálenosti, je limitujícím faktorem pro možné ovlivnění hudbou doma nebo ve škole19.

14 MACEK, P. Adolescence. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. s. 41. ISBN 80-7178-747-7 
15 FRITH, S. The industralisation of popular music. In LULL, J. Popular Music and Communication,  Newbury Park, 

CA : Sage, 1987. s. 53-77. 
16 LEMING, J.S. Rock music and the socialization of moral values in early adolescence. In Youth and Society, 1987, 

roč. 18, č. 4,  s. 363-383. 
17 NORTH, A.C., HARGREAVES, D.J., O'NEILL, S.A., The importance of music for adolescents. British Journal of  

Educational Psychology, 2000, roč. 70, s. 255-272. 
18 CAMPBELL, P.S., CONNELL, C., BEEGLE, A. Adolescents' Expressed Meanings of Music in and out of School. 

In Journal of Research in Music Education, 2007 roč. 55, č. 3, s. 220-36. ISSN 0022-4294.
19 RUSELL, P.A. Musical tastes and society. In HARGREAVES, D.J., NORTH,  A.C. The social psychology of music. 

Oxford, UK : Oxford University Press, 1997. s. 150.
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1.3  Problematika hudebního postoje

Tématem práce je zkoumání vztahu mezi postoji dětí a jejich rodičů. Postoj je však pojem, 

který  za dobu  svého  používání  nese  poměrně  širokou  škálu  výkladů.  V následující  kapitole 

se zaměříme na jeho přesnější vymezení pro potřeby této práce.

1.3.1  Postoj jako psychologický pojem

V psychologii se termín postoj objevil na počátku 20. století díky Williamu I. Thomasovi 

a Florianu Znanieckému. Oba autoři jej chápali jako „vědomý vztah jedince k hodnotě“20. Postupem 

času se dostaly do popředí spíše definice, které neakcentovaly vědomost takového vztahu. Gordon 

W.  Allport  (1935)  definuje  postoj  jako  „mentální  a nervový  vztah  pohotovosti,  organizovaný  

zkušeností a vyvíjející direktivní nebo dynamický vliv na odpovědi individua vůči všem objektům 

a situacím, s nimiž je v relaci“21. Také v pozdějších vymezeních (např. O. Klineberg, C. T. Morgan, 

H. B. English, A. Ch. English, Th. M. Newcomb, M. Nakonečný) se postoj identifikuje se sumou 

predispozic k určitému jednání a hodnocení objektů a situací. Řada autorů u postojů rozlišuje jejich 

různý  typ,  případně  intenzitu.  Můžeme  tak  mluvit  o postojích  typu  přesvědčení (jedná 

se o prakticky neměnné názory), obecný soud (jedná se o obecně sdílené pravdy, které lze jen těžko 

vyvracet), o odvození (například výrok vycházející z novin – ten lze vyvrátit například poukazem 

k jinému informačnímu zdroji), o vedlejší věc (není považováno za důležité)22. Postoj sám zahrnuje 

pozitivní i negativní vnímání. Funkcí postojů v životě člověka je hned několik: postoje umožňují 

jedinci začlenit se do kolektivu, zjednodušeně vnímat svět, upevňovat osobní identitu a překonávat 

nejistotu.  Postoje vznikají  spolu s vydělením předmětu,  kolem kterého se soustřeďují  zkušenosti 

jedince s tímto předmětem nebo s kategorií podobných předmětů,  a následně tak vznikají  složité 

systémy postojů, které jsou unikátní pro každého člověka. M. Sherif a C. W. Sherif (1956) přišli 

s pojmem  ego-postoje, který charakterizují jako základní součástky ega, které se kryjí s vysokou 

mírou emocionality23, tento typ postojů je pak velmi obtížně modifikovatelný. Vliv postojů na život 

jedince  je  zásadní,  poněvadž  například  významně  ovlivňují  výklad  konkrétních  situací.  Osoby 

s určitými  postoji  například  filtrují  ty  informace,  které  osoby  s opačnými  postoji  vyhledávají. 

20 NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. 2. rozšířené vyd. Brno : Academia, 1997. s. 216. ISBN 80-
200-0625-7 

21 NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. 2. rozšířené vyd. Brno : Academia, 1997. s. 217. ISBN 80-
200-0625-7 

22 ROKEACH, Milton. The Nature of Human Values. New York : Free press, 1973. 438 s. ISBN 0029267501. 
23 SHERIF, M., SHERIF, C. W. An Outline of Social Psychology . rev.ed. New york : Harper & Brothers, 1958. 792 s. 
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Za hlavní zdroje postojů lze pokládat specifické zkušenosti vázané nejčastěji na sociální zkušenosti 

a sociální komunikaci s lidmi nebo se skupinami, dále modely,  které jsou nejprve interpretovány 

a následně přijaty, či odmítnuty, a nakonec institucionální faktory (politické strany, církve, zájmová 

hnutí)24. Výrazným zdrojem postojů jsou rovněž primární a sekundární skupiny (rodina, třída), ale 

také  masmédia.  Změny  v postojích  lze  charakterizovat  jako  kongruentní  (posilující) 

a inkongruentní,  přičemž  platí,  že u vyhrocených  postojů  je  snadnější  změna  kongruentní 

a obtížnější změna inkongruentní. Specifickou skupinou postojů jsou stereotypy. Ty se od kategorie 

postojů  odlišují  především  tím,  že nevznikly  jako  důsledek  přímého  vztahu,  ale  jsou  typem 

šablonovitého vnímání skutečnosti a získávají se přebíráním nebo tradicí (charakteristika etnických 

menšin, národů etc.).

1.3.2  Hudební postoj

Hudební  postoj je  podobně  jako  postoj  obecně  jakási  dispozice  zakládající  hodnotový 

vztah.  Budování  hudebních  postojů  začíná  již  v době  raného  dětství,  další  fázi  má  pak 

v adolescenci,  kdy  je  získávání  postoje  silně  ovlivněno  upozaděním  estetické  funkce  hudby 

ve prospěch funkce sociální.  Hudební  postoj  se znatelně projevuje především upřednostňováním 

určitého  typu  hudby  (žánru).  Často  bývá  znatelně  ovlivněn  věkem,  rodinným  a kulturním 

prostředím, vzděláním, a v nezanedbatelné míře masmédii25.

1.3.3  Hudební preference

Termín  hudební preference postupně nahrazuje zastaralejší termín  hudební vkus, jenž byl 

v minulosti  předmětem  řady  hudebních  výzkumů.  Problém  však  spočívá  v jeho  hodnotících 

konotacích (dobrý a špatný vkus). Hudební preferencí se rozumí upřednostnění určitého typu hudby. 

Toto  upřednostnění  se odehrává  na pozadí  jedincova  hudebního  postoje,  který  je  východiskem 

k hudební preferenci. Upřednostněním se však nemyslí upřednostnění jednoho druhu (žánru) hudby 

na úkor jiného, ale spíše vyjádření kladného (apetenčního) postoje26.

24 NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. 2. rozšířené vyd. Brno : Academia, 1997. s. 220-221. ISBN 
80-200-0625-7 

25 POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. s. 279-288.
26 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. s. 30-31. 

ISBN 80-85917-99-8.
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Zjišťování hudebních preferencí

Hudební preference jsou nejčastěji měřeny množstvím dotazovacích nástrojů (dotazníky, 

rozhovory, internetové ankety). Dále mohou být odvozovány podle prodejů hudebních nosičů nebo 

podle sledování statistik z peoplemetrů (v případě televizního vysílání)27. Hlavní problém měření 

hudebních  preferencí  spočívá  na straně  respondentů  v různém  chápání  pojmů,  kterými  jsou 

charakterizovány  jednotlivé  žánry.  Jinými  slovy,  nelze  zaručit,  že při  vyplňování  hudebního 

dotazníku,  který se zaměřuje na získání  hodnotících dat  k jednotlivým žánrům, si  nebude každý 

jedinec  představovat  pod  uvedenými  pojmy  různé  typy  hudby.  V 60.  letech  se tento  problém 

pokusili eliminovat V. Karbusický a J. Kasan využitím tzv. zvukového dotazníku (J. Kasan podobný 

výzkum  provedl  ještě  na počátku  90.  let).  Ani  tento  typ  výzkumu  však  přes  svou  náročnost 

a nákladnost  nezaručuje  naprostou  validitu  dat,  protože  pro  jednotlivé  respondenty  může  být 

obtížné  chápat  konkrétní  ukázky  (zvláště  pokud  je  znají)  jako  obecné  zástupce  celého  žánru. 

V případě  mnoha  ukázek  pak  může  být  pro  respondenty  dosti  obtížné  udržet  po celou  dobu 

pozornost a zároveň překonat řadu dalších problémů (výsledky může ovlivnit pořadí ukázek, kvalita 

přehrávacího zařízení a ukázek, některé typy hudby jsou méně vhodné pro krátké ukázky).

Vznik hudebních preferencí

Zjednodušeně  lze  vlivy,  které  utvářejí  hudební  preference,  popsat  jako  vnitřní  (osobní 

charakteristiky jedince jako jsou jeho temperament, inteligence, hudební vlohy a dovednosti etc.) 

a vnější  (prostředí,  ve kterém  se pohybuje).  Z několika  výzkumů  (Bek,  Kasan)  vyplynulo, 

že hudební  preference  jsou  vysoce  ovlivněny  sociálním  prostředím  jedince.  Již  delší  dobu  je 

pozorována  závislost  sociálního  statusu  a stupně  konzumované  kultury.  Zjednodušeně  řečeno, 

k „vyšší kultuře“ tíhnou podstatně častěji lidé s vyšším sociálním statusem (přestože i v této oblasti 

je zřejmý rozptyl, a tento vztah není v žádném případě pravidlem). Ukazuje se tak, že příslušnost 

k určité  společenské  třídě  může  determinovat  hudební  preference  jedince.  Dalším  faktorem  je 

dosažené vzdělání,  u něhož je korelace s „vysokou kulturou“ podobná jako v případě sociálního 

statusu. Podle výzkumu M. Beka28 např. navštívilo koncert vážné hudby za poslední rok více než 

46 %  vysokoškoláků  proti  17 %  středoškoláků  a 8 %  vyučených.  Podobný  vliv  jako  obecné 

vzdělání  má  na hudební  preference  i specializované  hudební  vzdělání.  Za zmínku  stojí, 

že specializované hudební vzdělání se častěji dostává lidem z „lepších rodin“, čili i v tomto případě 

jde  často  o výše  zmíněný  jev  vyššího  sociálního  statusu.  Dalším  významným  faktorem 

27 MUŽÍK, P. Hudba v životě adolescentů Hudební preference v souvislostech. (Disertační práce.) Univerzita 
Paleckého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Praha, 2009. s.  19-20.

28 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. s. 48. 
ISBN 80-85917-99-8.
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determinující hudební preference je věk. Jak bylo výše zmíněno, v Bekově i Kasanově výzkumu29 je 

možné spatřit určité „vlny obliby“, které se postupně posunují od mladších ke starším generacím 

tak, jak jednotlivé generace stárnou (tento vývoj prodělala dechovka nebo také opereta), zároveň ale 

lze u některých žánrů pozorovat, že jejich obliba roste spolu s věkem posluchače.  To je i případ 

vnímání vážné hudby. Z toho je patrné, že u určitých typů hudby (zvláště populární) platí, že člověk 

je  v dospívání,  co  se týče  hudebních  preferencí,  zásadně  formován  a oblíbeným  žánrům 

a interpretům zůstává  věrný  i v dospělosti30.  Následující  generace  pak  přilnou  k takovému  typu 

hudby, který je populární v době jejich adolescence. Na hudební preference má vliv i pohlaví. Muži 

prokazatelně více preferují tzv. „tvrdou hudbu“ (rock, metal), ženy naproti tomu častěji uvádějí jako 

svou oblíbenou hudbu pop, folk, ale také vážnou hudbu. Je otázkou, co tyto rozdíly způsobuje. 

Spekulovat lze na podstatný vliv genderových stereotypů, které mohou muže směřovat k „chlapské“ 

hudbě,  žádné  vrozené  dispozice  nebyly  prokázány31.  Za významný,  možná  až rozhodný,  vliv 

na tvorbu hudebních preferencí lze považovat celkové kulturní prostředí. Dostatečným důkazem je 

zde  existence  rozdílných  hudebních  kultur  s naprosto  rozdílnou  hudební  tradicí,  rozdílnými 

hudebními formami, funkcemi hudby etc. po celé Zemi. V této souvislosti je také třeba zmínit vliv 

masmédií, která v současné době hudební život v rozdílných oblastech na Zemi značně unifikují.

29 KASAN, J. Výzkum hudebnosti 1990, Praha : Výzkumné oddělení  Českého rozhlasu, 1991.
30 TEKMAN, H. G., Hortaçsu, N. Music and social identity: Stylistic identification as a response to musical style.In 

International Journal of Psychology, 2002, roč. 37, s. 277-285. 
31 MUŽÍK, P. Hudba v životě adolescentů Hudební preference v souvislostech. (Disertační práce.) Univerzita 

Paleckého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Praha, 2009. s.  22-23.
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Rodiče jakožto významný ovlivňující faktor

Důležitou součástí  prostředí,  v němž se dítě pohybuje,  jsou bezpochyby rodiče.  Ti mají 

zásadní vliv na utváření osobnosti dítěte prakticky ve všech oblastech. Nejinak je tomu i v hudbě, 

vždyť první hudební zkušeností většiny dětí je zážitek zpěvu matky. Zvláště v prvních letech života 

pak hudební vzdělání dítěte závisí především na rodičích a jejich vědomé či nevědomé snaze dítěti 

hudbu zprostředkovávat.  Toto  domácí hudební prostředí (home musical environment) se zdá být 

jedním z nejdůležitějších vlivů v životě dítěte, jak naznačuje například výzkum Stephanie Pitts32. 

Určitou  zajímavostí  tohoto  výzkumu  je  fakt,  že hned  na druhém místě  v důležitých  hudebních 

vlivech, které uváděli respondenti výzkumu, figuruje poslech hudby s otcem, poslech s matkou je 

o mnoho  pozic  níže.  Graça Boal-Palheiros  a David  J.  Hargreaves  pak  ve své  studii  přicházejí 

s názorem,  že poslech  hudby  doma  nebo  v jiném  neformálním  kontextu  naplňuje  především 

emocionální a sociální funkce,  zatímco poslech ve škole směřuje hlavně k funkcím kognitivním. 

Doma a s přáteli můžou děti skrze úzké vazby sdílet hudbu daleko intenzivněji, to může být jedním 

z hlavních důvodů neoblíbenosti  „školní hudby“33.  Je pochopitelné, že rodičovský vliv na děti  je 

značně umocněn, nebo naopak potlačen, jejich vlastní hudební zkušeností, vzděláním a také jejich 

vnímáním důležitosti  hudby34.  Kate  Rownd rovněž  vysledovala  dva  typy rodičů,  kteří  své  děti 

stimulují pomocí hudby. Rodiče prvního typu seznamují děti s hudbou prostě proto, že ji mají sami 

v oblibě, takže se jedná o jakousi samozřejmost. Druhý typ rodičů naproti tomu chápe hudbu jako 

stimulující  činnost,  prostředek  k získání  vyšší  inteligence.  Tito  rodiče  vybírají  dětem  hudbu 

na základě posledních zjištění  „vědeckého výzkumu“ a orientují  se podle odborníků. Přestože je 

hudební  vzdělání  rodičů  významným  činitelem,  který  může  ovlivnit  hudební  budoucnost  dětí, 

některé  výzkumy ukazují,  že asi  nejzásadnějším faktorem ovlivňujícím setrvání  dětí  u hudby je 

aktivní rodičovská podpora této činnosti35. Tento předpoklad potvrdila i Veronica  Sichivitsa, která 

ve svém výzkumu  zjistila,  že děti  do věku  jedenácti  let  aktivně  podporované  v hudbě  následně 

ve studiu  hudby  pokračovaly,  naproti  tomu  děti,  které  takovou  podporu  neměly,  v období 

adolescence častěji se studiem hudby končily36. Nakonec je třeba dodat, že ačkoliv je rodičovský 

32 PITTS, S. Roots and routes in adult musical participation: investigating the impact of home and school on lifelong 
musical interest and involvement. In British Journal of Music Education, 2009, roč. 26, č. 3, s. 247-149.

33 BOAL-PALHEIROS, G., HARGREAVES, D. J. Listening to music at home and at school.  In British Journal of  
Music Education, 2001, roč. 18,  s. 115-116.

34 ROWND, K. Parents’ Use of Music with their Infants : The Roles of Parents’ Beliefs and Musical Background. 
Columbus, Ohio : The Ohio State University, 2010. 28 s. A Senior Honors Thesis. The Ohio State University. 
Dostupné z WWW: <https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/45470/Kate_Rownd_Thesis.pdf?
sequence=1>. [cit. 22.5.2011] .

35 MCCLELLAN, E. R. Relationships among Parental Influences, Selected Demographic Factors, Adolescent Self-
Concept as a Future Music Educator, and the Decision to Major in Music Education. (Disertační práce.) The 
University of North Carolina at Greensboro. The Faculty of The Graduate School. 2007. s. 84.

36 SICHIVITSA, V. Music motivation: A study of fourth, fifth, and sixth graders’intentions to persist in music. In 
Contributions to Music Education, 2004, roč. 31, č. 2. s. 27-41.
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vliv na hudební vývoj dětí zpočátku prakticky výhradní, postupem času klesá a roli rodičů v této 

oblasti nahrazují vrstevníci, vzdělávací instituce a také média.

Vliv osobnostních rysů

Kromě  vnějších  faktorů  se na vývoji  hudebních  preferencí  podílí  také  vnitřní 

charakteristika jedince. Zajímavý výzkum na toto téma provedli v roce 2006 Marek Franěk a Pavel 

Mužík37,  kteří  se jako jedni  z prvních v ČR pokusili  zjistit  korelace mezi  psychologickými rysy 

osobnosti a oblíbenou hudbou. To se jim do jisté míry povedlo, nicméně dosáhli poněkud jiného 

výsledku než M. Bek38 ve výzkumu jen o čtyři roky starším. Přesto je nesporné, že např. obliba 

energických  hudebních  stylů  koreluje  s vyšší  mírou  extroverze  etc.  Dále  je  otázkou,  za jakých 

podmínek se projevují v utváření preferencí vnitřní vlivy (např. temperament) a za jakých podmínek 

vnější (vliv prostředí).

37 FRANĚK, M.,MUŽÍK, P. Hudební preference a její souvislosti s některými osobnostními rysy. In Acta 
musicologica, 2006, č. 3.  URL: http://acta.musicologica.cz/06-03/0603s02t.html> [cit. 21.5.2011] . 

38 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. s. 202-
233. ISBN 80-85917-99-8.
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2  Výzkumná část

2.1  Předmět, cíle a hypotézy výzkumu

Předmětem výzkumu  jsou  korelace  v hudebních  postojích  a preferencích  dětí  a rodičů. 

Cílem  výzkumu  bylo  provedení  šetření  na reprezentativním  vzorku  rodičů  a dětí,  zaměřené 

na zjištění korelací v jejich hudebních postojích a preferencích, a ověření několika hypotéz.

 Před samotným výzkumem byly stanoveny následující hypotézy:

1. Děti v hodnocení svého hudebního sluchu přejímají hodnotící stanoviska rodičů.

2. Hudební vzdělání rodičů má nezanedbatelný vliv na následné hudební vzdělání dětí.

3. Při vkusovém hodnocení hudebních žánrů děti často přejímají postoje svých rodičů.

2.2  Organizace výzkumu a metodika

Výzkum byl založen na kvantitativní analýze výsledků dotazníkového šetření provedeného 

na žácích některých pražských základních škol (9. třída), gymnázií (kvarta) a jejich rodičích. Žáci 

devátých tříd ZŠ a kvart z osmiletých gymnázií byli do výzkumu zařazeni proto, že ve svém věku 

začínají objevovat svůj hudební vkus a začínají se u nich tvořit vědomé estetické postoje. Zároveň 

však jsou stále ještě spjati se svým rodinným prostředím, které je do jisté míry formuje a mnohé 

estetické  postoje  přejali  zřejmě  právě  z rodinného  prostředí.  Žáci  9.  tříd  a kvart  osmiletých 

gymnázií  pak  zároveň  tvoří  jakýsi  průřez  populací  patnáctiletých  dětí.  Dotazníkové  šetření 

probíhalo v  lednu a únoru roku 2011, přičemž bylo realizováno jak autorem práce, tak v některých 

případech  učiteli  hudební  výchovy,  kterým byly  osobně  sděleny  instrukce  ohledně  vyplňování 

dotazníku a upřesnění jednotlivých otázek.

2.2.1  Výzkumný vzorek

Do výzkumu  bylo  zahrnuto  celkem 337  respondentů,  z  toho  123  žáků  (70  dívek,  44 

chlapců, 9 neuvedlo pohlaví),  120 matek a 94 otců.  Do výzkumu přispělo 13 žáků ZŠ Jakutská 

2/1210, Praha 10;  16 žáků ZŠ U Roháčových kasáren 19/1381,  Praha 10; 9 žáků ZŠ Nučice – 
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Kubrova 136, Praha – západ; 10 žáků ZŠ Barrandov – Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5; 26 žáků 

Gymnázia  Jaroslava  Heyrovského  –  Mezi  Školami  2475/29,  Praha  5;  17  žáků  Gymnázia  Nad 

Kavalírkou 1/100, Praha 5; 32 žáků hudební části Gymnázia Jana Nerudy – Komenského náměstí 9, 

Praha 3. Návratnost dotazníků se na jednotlivých školách značně lišila. Na ZŠ Jakutská činila cca 

50 %, ZŠ U Roháčových kasáren cca 57 %, ZŠ Nučice 39 %, ZŠ Barrandov cca 18 %, Gymnáziu 

J. Heyrovského cca 45 %, Gymnáziu Nad Kavalírkou cca 28 % a na Gymnáziu Jana Nerudy (dále 

jen GJN) cca 91 %. Vzorek není zcela reprezentativní vzhledem k celé populaci ČR (byl získán 

především na pražských základních školách a gymnáziích, přičemž žáci gymnázií mírně převažují), 

nicméně  výzkum  je  zaměřen  především  na korelace  mezi  žáky  a rodiči,  proto  bylo  důležité 

především získat dotazníky v ideálním případě od konmpletní rodinné jednotky (matka – otec – 

dítě).  Za účelem zvýšení podílu hudebníků ve výzkumném vzorku bylo zvoleno i zařazení dvou 

hudebních tříd z Gymnázia Jana Nerudy.

2.2.2  Dotazník

Žákům  a skrze  ně  jejich  rodičům  byly  do jednotlivých  škol  distribuovány  dotazníky 

o sedmnácti otázkách pro žáky a osmnácti otázkách pro rodiče. Každý žák obdržel trojici dotazníků, 

první z nich vyplnil přímo na místě a odevzdal, další dva (pro matku a pro otce) si odnesl domů 

a donesl  do školy  v následujících  dnech.  Na každé  trojici  dotazníků  byl  uvedený  unikátní  kód 

sloužící ke spárování vyplněných dotazníků žáka a jeho rodičů. Plné znění dotazníků je v příloze 

práce  (Příloha 1 a 2).

Oba  typy dotazníků  se postupně  zaměřují  na různé  aspekty  hudby,  v nichž  by  se mohl 

projevit  vzájemný vliv rodičů a žáků.  Většina otázek je uzavřených nebo polootevřených, často 

s možností  označit  více  odpovědí  současně.  V dotazníku  se nachází  také  jedna  tabulka,  do níž 

respondenti  pomocí  pětibodové stupnice Likertovy škály zaznamenali  svůj  postoj  k jednotlivým 

hudebním žánrům. Rodičovský dotazník je podobný žákovskému, ale orientovaný směrem k dítěti 

(Proč vaše dítě nehraje nebo přestalo hrát na nástroj?). Oproti žákovskému dotazníku obsahuje 

také polootevřenou otázku (č. 4), která zjišťuje chápání užitku hudebního vzdělání dětí ze strany 

rodičů. V poslední  otázce (19.) pak rodiče vyplňují údaje o svém věku, vzdělání a příjmu.

Odpovědi  z  dotazníku  byly  fyzicky  přepsány  do tabulkového  kalkulátoru  v programu 

Microsoft  Office  Excel  2003,  vyhodnoceny  v programu  OpenOffice.org  Calc  a následně 

zpracovány do grafů  opět v programu Microsoft Office Excel 2003.
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2.3  Výsledky výzkumu

V této  kapitole  se pokusíme  představit  výsledky  provedeného  výzkumu  a následně  je 

vyhodnotit. V práci nejsou vytěženy všechny výsledky výzkumu, a to především z důvodu nestejné 

validity sebraných dat, nebo příliš obecných výsledků s nízkou vypovídací hodnotou. Na začátku 

každé podkapitoly je uvedena ta část dotazníku, která byla ke zkoumání dané oblasti využita.

2.3.1  Hudební sluch

Hudební sluch (zakroužkujte podle svého mínění):  a) mám             b) mám špatný              c) nemám

Ze subjektivního zhodnocení svého hudebního sluchu každým respondentem by vyplývalo, 

že přibližně  jedna  třetina  osob  považuje  svůj  hudební  sluch  za špatný  nebo  dokonce  zcela 

absentující.  Zajímavé  je,  že absenci  hudebního  sluchu  nejčastěji  přiznávají  muži,  naopak  děti 

mnohem častěji (v 69 %) uvádějí, že hudební sluch mají (Graf 1).

Nejblíže  se vnímání  sluchu  u dětí  nacházejí  matky.  Výše  uvedený  graf  je  pouze 

vyhodnocením  četnosti  jednotlivých  odpovědí  v procentních  bodech  (mám  sluch,  mám  špatný 

sluch, nemám sluch etc.). Na následujícím grafu (Graf 2) se pokusíme porovnat přímou závislost 

sebehodnocení sluchu mezi dětmi a jejich rodiči.
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Graf 1: Mínění o hudebním sluchu
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Výsledky  byly  získány  přímým  porovnáním  odpovědí  všech  členů  rodinné  jednotky 

(matka,  otec,  dítě  –  v cca  čtvrtině  případů pouze  dvou).  Z výsledků vyplývá,  že závislost  mezi 

hodnocením svého hudebního sluchu ze strany dítěte a mezi rodičovskými postoji v žádném případě 

není  vždy  platná,  přesto  lze  říci,  že některé  tendence  jsou  zřetelné.  Je  například  zřejmé, 

že v pohledu dítěte  na svůj  hudební  sluch se více odráží  postoj  matky než postoj  otce.  Zatímco 

hodnocení  matky  se shoduje  s hodnocením  dítěte  v cca  polovině  případů,  hodnocení  otce  jen 

ve třetině.

  2.3.1.1  Diskuze – hudební sluch

V současné době neexistuje žádná univerzálně platná definice hudebního sluchu. V rámci 

hudební  psychologie  se již  několik  autorů  snažilo  definovat  hudební  schopnosti  (např.  C.  M. 

Seashore,  G.  Révész).  Dá  se říci,  že v případě  hudebně  psychologických  snah  o definování 

hudebních schopností byla snaha do definice zahrnout vždy velmi široký okruh dovedností, které 

byly mnohými badateli striktně odděleny a hodnoceny zvlášť (např. vnímání tónové výšky, hudební 

paměť, hudební představivost etc.). V laickém chápání hudebních schopností se nejčastěji objevuje 

právě  termín  „hudebního sluchu“.  Ten zřejmě není  vnímán  tak  široce  jako hudební  schopnosti 

v případě hudebně psychologické komunity, dokonce je často chápán jako dichotomická kategorie. 

Z pohledu  laiků  je  možné  sluch  „mít“  a „nemít“.  Je  pravděpodobné,  že laici  často  ztotožňují 

„hudební sluch“ se schopností zpěvu, takže hodnocení vlastního „hudebního sluchu“ může leckdy 
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Graf 2: Hudební sluch – korelace sebehodnocení
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vycházet z hodnocení, se kterým se setkali v rodině případně ve škole. Z tohoto pohledu je patrné, 

že na pojetí  vlastního  „hudebního  sluchu“  se do velké  míry  podílí  laické  okolí  jedince.  Toto 

sebehodnocení, které lidé po určité době vezmou za své, může mít velký vliv na následující hudební 

dráhu  a také  přímo na hudební  aktivitu  jedince,  protože  se stává  jeho  vnitřním postojem,  který 

následně určuje směřování jeho zájmů. Je zřejmé, že množství respondentů, kteří jsou přesvědčeni, 

že „nemají  hudební  sluch“,  nebo  že ho  mají  špatný,  vysoce  překračuje  hodnoty,  na které  je 

odhadován  počet  osob  s amuzií  v populaci39.  (Ivan  Poledňák  odhaduje  podíl  osob  s amuzíí 

na přibližně 2-3 % populace.40) Dá se říci, že v naprosté většině případů je absentující hudební sluch 

pouze „zaostáváním v hudebním rozvoji“41. 

2.3.2  Hra na hudební nástroj

Hře na hudební nástroj v instituci typu základní umělecká škola (ZUŠ) se v našem vzorku 

věnuje  nebo věnovaly přibližně  necelé  dvě  třetiny žáků.  Do kategorie  vzdělávání  v  ZUŠ jsme 

zahrnuli i vzdělávání na GJN. 

39 Amuzií rozumíme extrémně nízký stupeň hudebního nadání.
40 POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. s. 19-21.
41 tamtéž
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Graf 3: Hra na hudební nástroj
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Přibližně 56 % žáků (Graf 3) mělo v době výzkumu zkušenost s hrou na hudební nástroj. 

Přibližně 16 % žáků hraje aktivně v ZUŠ, 22 % hrávalo dříve v ZUŠ a 18 % je hudebních samouků. 

Započítání výsledků z GJN by znatelně zvýšilo celkový podíl žáků, kteří někdy hráli na hudební 

nástroj, protože na GJN hrají na hudební nástroj všichni žáci.

Z grafu  4,  ve kterém  nejsou  zahrnuti  žáci  GJN,  vyplývá,  že největší  část  žáků  končí 

s hraním  na hudební  nástroj  do pěti  let  a pouze  čtvrtina  vytrvá  déle,  čtvrtina  pak  skončí  už 

během dvou let.

Z šetření dále vyplynulo (Graf 5), že jen cca 18 % žáků se zkušeností hry na nástroj má 

zkušenost i s členstvím v nějakém hudebním souboru.  Také v tomto případě je po zahrnutí  žáků 

GJN do celkových výsledků podíl žáků se zkušeností hry v souboru vyšší – dokonce dvojnásobný.

23

Graf 4: Doba hry na nástroj v letech
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Graf 5: Členství v hudebním souboru
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Přibližně čtvrtina žáků (Graf 6) udává, že na hudební nástroj někdy hraje spolu s rodiči 

(a tento podíl je jen o málo menší v případě, kdy z výsledků vyloučíme žáky GJN.

Korelace mezi hraním žáků a rodičů

Rodičovský dotazník  obsahoval  mírně  pozměněné  otázky týkající  se  hraní  na  hudební 

nástroj.

Graf 7 je zaměřen na souvislost mezi aktivní hrou rodiče na nástroj a aktivní hrou dítěte. 

V případě,  že je někdo z rodičů aktivní  muzikant,  značně roste  pravděpodobnost,  že i  dítě  bude 

aktivním muzikantem. Z grafu lze vyčíst, že pokud rodiče aktivně hrají na nástroj (u matky to platí 

v devíti případech, u otce v osmi), dítě také hraje na nástroj. Pouze v jediném případě se v rodině 

aktivně hrajícího otce objevilo dítě, které s hraním na nástroj skončilo.

Pokud  se rodiče  věnují  hře  na nástroj  příležitostně,  je  dosti  velká  pravděpodobnost, 

že se dítě bude rovněž aktivně věnovat hře na nástroj. Z grafu vyplývá, že pouze čtyři děti, které 

nehrají na nástroj, nebo s hrou skončily, jsou v rodině s rodičem, který příležitostně na nástroj hraje. 

V dalších čtrnácti případech hrají děti aktivně na nástroj.
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Hra na hudební nástroj (zakroužkujte jednu možnost):
a) jsem profesionální hudebník  b) hraji pravidelně c) hraji občas
d) hrával/a jsem dříve e) nehraji

Graf 6: Hra na nástroj s rodiči
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Pakliže rodiče mají zkušenost s hrou na hudební nástroj, ale aktivně se jí nevěnují, děti již 

nehrají  ve všech  případech.  Přesto  se dá  říci,  že ve většině  případů  získají  zkušenost  s hrou 

na hudební nástroj (rozdíly v grafu mezi matkami a otci jsou způsobeny všeobecně nižším počtem 

otců se zkušeností hry na hudební nástroj).

V případě,  že rodiče  nemají  zkušenost  s hrou  na hudební  nástroj,  narůstá  i podíl  nikdy 

nehrajících  dětí,  stejně  jako  dětí  samouků.  Přesto  se zdaleka  nedá  říci,  že děti  „nehudebníků“ 

se s hrou  na hudební  nástroj  „nepotkají“,  naopak  je  zřejmé,  že i děti  z nehudebních  rodin 

v nezanedbatelném množství získají zkušenost s hudebním nástrojem, leč častěji s hraním skončí 

dříve, než děti rodičů se zkušeností hry na hudební nástroj.
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Graf 7: Korelace hry na nástroj mezi dětmi a jejich rodiči
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Ukončení nebo nezájem o hudebně zájmovou činnost

V dalším grafu (Graf 8) jsme se pokusili vyjádřit rodičovské a žákovské zdůvodnění, proč 

dítě na nástroj nehraje, nebo přestalo hrát či zpívat (myšleno ve sboru).

Jako  nejčastější  důvod,  proč  dítě  nehraje,  nebo  přestalo  hrát  na hudební  nástroj  nebo 

zpívat, vybírali děti i rodiče možnost „jiné zájmy“, ale také možnost „nástroj/zpěv ho přestal bavit“. 

Malé množství  respondentů zmiňuje také špatný hudební  sluch a ještě  menší  množství  finanční 

důvody. Mezi jinými důvody se několikrát objevilo zrušení kroužku, případně odchod učitele.

  2.3.2.1  Diskuze – hra na hudební nástroje

Z výsledků výzkumu mimo jiné vyplynulo, že přibližně 38 % rodičů (po odečtení výsledků 

GJN) někdy hrálo na hudební nástroj, ale jen cca 14 % otců a 5 % matek na něj více či méně hraje 

dodnes.  To jsou mírně odlišná zjištění,  než jakých se dobral ve svém výzkumu M. Bek42,  který 

zjistil,  že aktivních  muzikantů  hrajících  na hudební  nástroj  bylo  v době  výzkumu  (2001)  12 % 

populace (bývalých muzikantů 23,5 %). 

42 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. s. 195. 
ISBN 80-85917-99-8.
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Graf 8: Četnost jednotlivých důvodů, proč dítě nehraje/přestalo hrát na nástroj.
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Výsledky poměrně zřetelně naznačují, že aktivní rodičovské muzicírovaní má znatelný vliv 

na potenciální hudební vzdělávání dětí. Přibližně ze tří čtvrtin platí, že pokud má rodič zkušenost 

s hrou na hudební nástroj, dítě tuto zkušenost získá také. Dále se ukázalo, že přibližně v polovičním 

množství  se hře  na hudební  nástroj  věnují  i děti  rodičů,  kteří  sami  zkušenost  s hrou na hudební 

nástroj  nemají.  Zároveň  však  platí,  že děti  těchto  rodičů  většinou  nehrají  na hudební  nástroj 

dlouhodobě.  To  může  být  způsobeno  sníženou  možností  podpory  (ze strany  těchto  rodičů) 

v obtížích,  které učení se hře na hudební nástroj  přináší  (např.  nemožnost konzultovat technické 

problémy,  způsoby  cvičení).  Děti  těchto  rodičů  se také  mnohem  častěji,  v případě,  že hrají 

na nějaký hudební nástroj, stávají samouky. Jen malé množství hrajících dětí (cca 20 %) také zúročí 

své dovednosti v nějakém hudebním souboru. Ani rodiče nejsou v této oblasti vzorem. Jen cca 25 % 

dětí, jejichž rodiče byli členy hudebního souboru, také působí, nebo působilo v souboru. 

Pakliže děti s hrou na hudební nástroj skončí, nebo s ní ani nezačnou, děje se tak hlavně 

z důvodu jiných zájmů, kterých skýtá současná doba nepřeberné množství (sportovní aktivity, tanec, 

výtvarné umění, aj.), ale i z důvodu „nástroj/zpěv přestal bavit“, což je zástupné pojmenování pro 

celou  škálu  důvodů,  proč  dítě  s hrou  na hudební  nástroj  přestalo  (neochota  cvičit,  nízká  míra 

talentu, nesoulad s učitelem, nenaplnění očekávání). 

2.3.3  Zpěv

Jedním z nejčastějších hudebních projevů u lidí je obyčejné „zpívání si“. V následujícím 

grafu (Graf 9) se pokusíme podat přehled, jak moc respondenti výzkumu zpívají (stejná otázka byla 

položena rodičům i dětem). 
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Graf 9: Zpěv – jak často respondenti zpívají
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Z výše uvedeného grafu je  patrné,  že alespoň příležitostně si  zpívá většina dětí  i jejich 

matek, naopak u otců je vysoký podíl těch, kteří tvrdí, že si nezpívají vůbec. S tím by souhlasilo 

i další zjištění výzkumu, ze kterého vyplynulo, že děti samy vnímají své rodiče jako „nezpívající“ 

přibližně v 50 % případů.

Porovnáním  tvrzení  dětí  a rodičů  navzájem  (Graf  10)  bylo  zhodnoceno,  které  výroky 

konkrétních rodičů a dětí jsou shodné. Shodou se rozumí úplné ztotožnění s výrokem rodiče (např. 

otec říká, že zpívá často, dítě udává také častý zpěv). Za částečnou shodu se pak považuje situace, 

kdy rodič  zaznamenal  do formuláře  častý  zpěv,  dítě  občasný  a naopak.  Co  se  týká  zpívání  si, 

výsledky  srovnání  ukazují  na velkou  korelaci  mezi  postojem dítěte  a  matky.  Pokud  zahrneme 

do výsledku i částečné shody, pak nám vychází,  že matčino zpívání nějakým způsobem koreluje 

se zpíváním dítěte na cca 64 %, korelace se zpěvem otce je menší (cca 42 %). Pokud se zaměříme 

pouze  na úplné  shody,  pak  lze  konstatovat,  že děti  se ve „zpívání  si“  přibližují  matkám v 44 % 

a otcům v 28 %43.

43 Do výsledků sloupců „shoda s matkou“ a „shoda s otcem“ byly započteny také výsledky ze sloupsů shoda s rodiči, 
které zahrnují matku i otce.
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Graf 10: Zpěv - korelace s rodiči
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Žákům byla položena i otázka zjišťující jejich vnímání rodičovského zpěvu (Graf 11). 

Vnímání se značně liší mezi chlapci a dívkami. Chlapci mnohem častěji vnímají své rodiče 

jako  nezpívající,  naproti  tomu  dívky  si  zpěvu  rodičů  všímají.  V každém  případě  ale  nejvíce 

převažuje vnímání rodičů jako nezpívajících.

Otázka ohledně zpěvu rodičů byla pokládána i rodičům žáků (Graf 12).  Srovnáním lze 

zjistit,  že zpěv je  u dnešních rodičů  přibližně o polovinu méně častý,  než  tomu bylo  v generaci 

prarodičů.  Pozoruhodná  je  rovněž  korelace  mezi  vnímáním  zpěvu  rodičů  od  chlapců  a otců. 

V obojím případě lze pozorovat jakousi nevšímavost ohledně rodičovského zpěvu oproti dívkám a 

matkám, nebo naopak velké nadhodnocení rodičovského zpěvu ze strany dívek a jejich matek.
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Moji rodiče (zakroužkuj jednu možnost):
a) často zpívají b) alespoň jeden z rodičů často zpívá 
c) zpívají občas d) nezpívají

Graf 11: Jak děti vnímají zpěv svých rodičů

Vnímání zpěvu rodičů

0%

18%

16%

66%

6%

24%

31%

39%

často zpívají

jeden zpívá

zpívají občas

nezpívají

rodiče dívek
rodiče chlapců

Graf 12: Jak rodiče vnímají zpěv svých rodičů
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  2.3.3.1  Diskuze – zpěv

Zpěv je v současné době poněkud „na ústupu“, čemuž odpovídá i vyhodnocení dotazníků, 

a to hlavně otázek směřovaných na zhodnocení četnosti zpěvu prarodičů ze strany rodičů. Ukázalo 

se, že množství zpívajících rodičů kleslo až o 50 % a stejně tak vzrostl počet nezpívajících jedinců. 

Žáci sami o sobě uvádějí, že zpívají přinejmenším příležitostně v cca 80 % případů. Naproti tomu 

otcové podle výsledků výzkumu zpívají mnohem méně než matky nebo děti.  Zajímavý je velký 

nesoulad mezi hodnocením zpěvu mezi chlapci a dívkami, neboť chlapci si dle výsledků mnohem 

méně všímají zpěvu svých rodičů, což se potvrzuje i o generaci výše na příkladu hodnocení zpěvu 

prarodičů ze strany otců.
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2.3.4  Způsob poslechu hudby

Dotazník nabízel žákům a rodičům k výběru několik možností,  jakým způsobem můžou 

poslouchat hudbu, z nichž mohli vybrat i více odpovědí, případně dopsat jinou možnost. Hodnoty 

grafu (Graf 13) jsou uvedeny v procentech,  která však kvůli možnosti vícečetné odpovědí jednou 

osobu v součtu přesahují 100 %.

Výsledky  naznačují,  že  děti  poslouchají  hudbu  ve  srovnání  s  rodiči  téměř  ve  všech 

zmíněných případech více. Výjimkou jsou matky, které poslouchají více než děti hudbu s přáteli a 

pak oba rodiče o něco více poslouchají  hudbu v autě.  Děti poslouchají  hudbu nejvíce při práci  

a plnění  úkolů,  v hromadné  dopravě  a  v automobilu.  Dále  poslouchají  výrazně  více  než  rodiče 

hudbu při sportování, s přáteli a při čtení. Poměrně velké množství dětí udává, že poslouchá hudbu 

soustředěně  jen  na ni  samotnou.  V rámci  „jiných  možností“  bylo  zaznamenáno  také  několik 
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Hudbu poslouchám (zakroužkuj jednu nebo více možností):
    a) při práci, plnění úkolů b) jízdě v automobilu c) v hromadné dopravě d) při sportu, posilování

e) při posezení s přáteli f) při čtení g) soustředěný/á jen na hudbu 
h) neposlouchám i) jiná možnost – uveďte_________________________

Graf 13: Způsoby poslechu hudby
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odpovědí „při relaxaci“. Rodiče naproti tomu hudbu poslouchají mnohem méně (zvláště otcové). Dá 

se říci, že v hlavních konturách se způsoby poslechu hudby žáků blíží matkám.

Ač způsoby poslechu dětí ve většině případů korelují spíše s matkami než s otci, v případě 

soustředěného  poslechu  je  tomu  naopak.  Tento  rozdíl  se ještě  zvýrazní,  pokud  z výsledků 

vynecháme žáky GJN.

Graf  14 ukazuje  na korelaci  mezi  žáky  a rodiči  v poslechu  hudby  v autě,  při  práci 

a s přáteli. Vyšší procentuelní hodnoty značí větší shodu v konkrétním způsobu poslechu s matkou 

či  otcem. Lze zároveň tvrdit,  že u všech těchto způsobů je vidět  daleko větší  provázanost  mezi 

matkou a dítětem než mezi otcem a dítětem.

  2.3.4.1  Diskuze – způsob poslechu hudby

Poslech hudby je jedna z nejrozšířenějších lidských činností. Z celkového množství více 

než tří  set  respondentů,  kteří  vyplnili  výzkumné dotazníky,  pouze pět osob zvolilo v dotazníku 

variantu,  že hudbu  neposlouchají.  Jakkoli  by  se mohlo  zdát,  že  mladí  lidé  příliš  neposlouchají 

hudbu společně s rodiči, ukazuje se, že ve způsobech poslechu hudby se do značné míry shodují. 

Tato shoda se projevuje především ve vztahu dítě – matka. Celkově lze vůbec největší shodu nalézt 

v poslechu  hudby  v autě,  což  je  do jisté  míry  logický  výsledek  společných  rodinných  cest 

automobilem. Většina zmíněných způsobů poslechu hudby je poslech typu „zvuková kulisa“. Ta je 

v současné  společnosti  očividně  nejrozšířenějším  způsobem  vnímání  (nebo  naopak  nevnímání) 

hudby. K soustředěnému poslechu se ve výzkumu přihlásil nezanedbatelný počet respondentů, a to 
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Graf 14: Způsob poslechu hudby - korelační graf
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více žáků než jejich rodičů. Jestliže v něčem korelovaly odpovědi otců s žáky více než odpovědi 

matek,  pak byl  touto kategorií  právě soustředěný poslech.  V žádném případě se však nedá říci, 

že by žáci soustředěný poslech přejímali od otců ve větší míře.

2.3.5  Vzájemná znalost oblíbené hudby

Vzájemná znalost hudby dětí a rodičů byla zjišťována vždy pomocí třech tvrzení, z nichž 

měl každý respondent vybrat jedinou možnost. Nejprve byl dotaz zaměřen na mínění dětí o svých 

rodičích, zda znají oblíbenou hudbu svých dětí. 

Více jak 80 % dětí se domnívá, že rodiče znají jejich oblíbenou hudbu a více než polovina 

je přesvědčena, že tuto hudbu zčásti i poslouchají (Graf 15).

Rodičům byl naopak položen dotaz zaměřený na zjištění jejich znalosti oblíbené hudby 

svých dětí.
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Graf 15: Oblíbená hudba dětí - mínění o rodičích, zda znají hudbu dětí
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Rodiče uvádějí (Graf 16), že znají oblíbenou hudbu svých dětí v průměru více než v 80 % 

případů.  Více jsou s hudbou svých dětí  svázány patrně matky,  které  ji  častěji  poslouchají  a jen 

v 6 % případů uvádějí, že hudbu svých dětí neznají.

Další otázka směřovaná na děti zjišťovala jejich povědomí o oblíbené hudbě rodičů.

Děti  si  ve více než 90 % případů myslí,  že znají oblíbenou hudbu svých rodičů a v cca 

60 % procentech případů podle výsledků dotazníku z ní i něco poslouchají (Graf 17). 
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Graf 16: Oblíbená hudba dětí - mínění rodičů
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Graf 17: Oblíbená hudba rodičů - mínění dětí

Oblíbaná hudba rodičů - mínění dětí

64%

28%

7%

znám a poslouchám

znám, ale
neposlouchám

neznám



Poslední komplementární otázka směřovaná k rodičům nabízela tyto dotazy:

Rodiče  (Graf  18)  jsou také  v naprosté  většině  případů přesvědčeni  o tom, že děti  znají 

jejich oblíbenou hudbu (přibližně 90 % případů). Přibližně dvě třetiny rodičů si také myslí, že děti 

poslouchají něco z jejich oblíbené hudby.

  2.3.5.1  Diskuze – vzájemná znalost oblíbené hudby

Lze  říci,  že co  se týká  vzájemného  povědomí  o oblíbené  hudbě  mezi  generacemi  dětí 

a jejich rodičů, platí, že rodiče a děti navzájem znají svou oblíbenou hudbu. Méně častý, ale stále 

významný,  už  je  vzájemný  poslech  oblíbené  hudby.  Dále  můžeme  poznamenat,  že na základě 

výzkumu je o něco více patrné přejímání  hudby dětmi od rodičů než naopak.  Je otázka,  zda je 

možné  tuto  skutečnost  přičíst  tomu,  že rodiče  jsou  ti,  kteří  ve společné  domácnosti,  autě  etc. 

vybírají „co bude hrát“.
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Graf 18: Oblíbená hudba rodičů - mínění o dětech, zda znají hudbu rodičů
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2.3.6  Návštěvy koncertů

První  otázka  zjišťovala  četnost  návštěv  koncertů  a  druhá  zjišťovala,  kolik  koncertů 

navštěvují rodiče s dětmi. Respondenti (rodiče i děti) měli možnost vybírat jednu variantu ze čtyř:

 Dále vybírali z týchž variant pod otázkou:

 Koncerty se v tomto případě rozuměly hudební akce, na kterých nikdo z rodičů ani dětí 

sám neúčinkuje.

Podle výsledků (Graf 19) můžeme říci, že větší polovina dětí navštíví během roku alespoň 

jeden  koncert.  V této  otázce  bylo  bohužel  zjištěno  větší  množství  chyb,  žáci  např.  odpovídali, 

že koncerty nenavštěvují, ale z toho koncertů s rodiči navštíví pět a více, proto není možné přinést 

přesnější výklad grafu.
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Graf 19: Návštěvy koncertů - pohled dětí
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Data získaná od žáků (Graf 19) přibližně odpovídají i výsledkům rodičů (Graf 20), přičemž 

je patrné, že čím více koncertů rodiče navštíví, tím menší množství z toho je společně s dětmi.

  2.3.6.1  Diskuze – návštěvy koncertů

Návštěvy koncertů jsou ve většině rodin spíše malou částí společně stráveného volného 

času. Jen 10 % rodičů v dotaznících označilo odpověď, že společně s dětmi navštíví více než pět 

koncertů za rok. V každém případě je zřejmé, že určitá část žáků (necelá třetina) s rodiči na žádné 

koncerty nechodí. S jistotou lze ale tvrdit, že pokud započítáme pouze žáky základních škol, tak 

podíl žáků, kteří s rodiči nejdou ani na jeden koncert za rok, je přibližně polovina, naproti tomu, 

více  než pětkrát  za rok nenavštíví  koncert  žádný žák  základní  školy.  Žáci  gymnázia  se v tomto 

ohledu  s žáky  základních  škol  shodují  v krajních  možnostech  (1-2x/rok  a vůbec),  přesto  je 

ve výsledcích patrné, že děti z gymnázií se v průměru dostanou na větší množství koncertů než děti 

ze základních škol. Podle očekávání dopadlo také srovnání s hudebně zaměřeným Gymnáziem Jana 

Nerudy, kde koncerty nenavštěvuje jen cca 10 % žáků, přičemž plných 75 % uvádí, že na koncerty 

chodí spolu s rodiči více než pětkrát za rok.
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Graf 20: Návštěvy koncertů - pohled rodičů
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2.3.7  Vztah k hudebním žánrům 

Otázkou  preferencí  různých  hudebních  žánrů  se zabývalo  hned  několik  hudebně-

-sociologických  výzkumů44.  V našem  výzkumu  jsme  se pokusili  částečně  navázat  na poslední 

rozsáhlý výzkum Mikuláše Beka. Využili jsme Bekova rozčlenění hudby na 21 žánrů (tradiční jazz, 

moderní  jazz,  dechovka,  lidová hudba (hudební  folklor),  opera,  klasická  vážná hudba,  soudobá 

vážná hudba, opereta,  muzikál,  folk,  country & western, rock, rock’n’roll,  rock 60. let (oldies), 

nezávislý  (alternativní)  rock,  pop,  současná  taneční  hudba (house,  techno,  drum’n’bass,  apod.), 

disco hudba 80. let, heavy metal, hard core, etnická hudba), ale množství položek jsme rozšířili  

o v současné době mezi mladou generací značně populární „hip hop“ a „world music“, jakožto typ 

syntetické hudby založený na hudbě etnické, který také prodělal v posledním desetiletí v Evropě 

značný růst popularity. Dále jsme zaměnili „heavy metal“ za obecnější označení „metal“ a ke stylu 

„hard  core“  ještě  přičlenili  „punk“.  Rozdělení  na 23  hudebních  žánrů  samozřejmě  ani  zdaleka 

nevykresluje realitu existující hudby, avšak toto rozdělení bylo vedeno snahou postihnout současné 

preference hudebních žánrů a zároveň neodradit respondenty rozsáhlostí dotazníku, který by (pokud 

bychom chtěli  dosáhnout  přesnějšího  výsledku)  musel  obsahovat  mnohonásobně  více  položek. 

Zároveň byl brán ohled na možné dílčí srovnání výsledků s Bekovým výzkumem, které by se však 

stalo za předpokladu radikálně odlišného členění žánrů nemožné. 

44 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. s. 15-20. 
ISBN 80-85917-99-8.
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Zhodnocení průměrné popularity hudebních žánrů
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Graf 21: Hodnocení hudebních žánrů (menší hodnota=vyšší preference 3,0= neutrální)
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Vztah k výše uvedeným žánrům mohl respondent vyjádřit prostřednictvím tabulky, která 

nabízela  ke každému  hudebnímu  žánru  těchto  pět  možností  Likertovy  škály:  velmi  oblíbený, 

oblíbený, neutrální,  spíše neoblíbený a velmi neoblíbený. Tabulka zároveň obsahovala únikovou 

možnost „neznám“.

Vyjádřete svůj vztah k uvedeným žánrům: od velmi oblíbeného () po velmi neoblíbený ()
žánr: Neznám   neutrální  

Tradiční jazz
Moderní jazz
Dechovka
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Klasická vážná hudba
Soudobá vážná hudba
Opereta
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Country & Western
Rock
Rock’n’roll
Rock 60. let (oldies)
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Pop
Současná taneční hudba (house, 
techno, drum’n’bass, apod.)
Hip hop
Disco hudba 80. let
Metal
Punk, nebo Hard core
Etnická hudba
World music

Z výsledků (Graf 21) je zřejmé, že nejpozitivněji hodnoceným hudebním žánrem je mezi 

žáky rock,  který  dosáhl  hodnocení  1,80.  S odstupem se popularitě  rocku  blíží  pop  (2,21),  dále 

současná  taneční  hudba  (2,30)  a rock'n'roll  (2,33).  Na opačném konci  oblíbenosti  se mezi  žáky 

nachází dechovka (4,51),  lidová hudba (3,76),  country & western (3,55),  soudobá vážná hudba 

(3,52),  folk  (3,52)  a opereta  (3,51).  Tyto  výsledky  ještě  nelze  srovnat  s Bekovým výzkumem, 

protože tento výzkum zahrnoval až respondenty starší osmnácti let. Ve srovnání s výzkumem Pavla 

Mužíka45 však  najdeme  několik  výrazných  rozdílů:  např.  druhý  nejoblíbenější  žánr  (pop)  byl 

respondenty  Mužíkova  výzkumu  označen  jako  mírně  neoblíbený.  Vážná  hudba,  která  v našem 

výzkumu vyšla jako mírně neoblíbená, byla v Mužíkově výzkumu silně neoblíbená. Nicméně krajní 

pozice hodnocení adolescentů zůstaly zachovány.

Mezi matkami se těší největší oblibě disco hudba 80. let (1,89), dále muzikál (2,03), pop 

(2,12), rock 60. let (2,13), rock (2,24), rock'n'roll (2,32), klasická vážná hudba (2,38) a folk (2,42). 

Za neoblíbené  matky  považují  punk  a hardcore  (4,0),  metal  (3,92),  dechovku  (3,74)  a hip  hop 

(3,55).  Zjištěné  hodnoty  přibližně  odpovídají  hodnotám  zjištěným  v Bekově  výzkumu,  zřejmý 

45 MUŽÍK, P. Hudba v životě adolescentů Hudební preference v souvislostech. (Disertační práce.) Univerzita 
Paleckého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Praha, 2009. s. 39.
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rozdíl je ve vnímání dechovky, která v Bekově výzkumu nebyla přijímána tak výrazně negativně, 

dále v Bekově výzkumu značně oblíbený žánr country & western není mezi matkami účastnícími 

se našeho výzkumu zdaleka tolik populární.

Nejoblíbenějším žánrem otců je rock 60. let (1,75), dále rock (1,89), rock'n'roll (2,11), pop 

(2,33),  folk  (2,39),  country  &  western  (2,49)  a klasická  vážná  hudba  (2,55).  Opačný  pól 

neoblíbených žánrů zastupují jenom dechovka (3,86) a hip hop (3,59). U otců platí, že se naprostá 

většina hudebních žánrů pohybuje v pásmu průměru s malými odchylkami do stran v oblíbenosti či 

neoblíbenosti.  Také  v případě  otců  odpovídají  výsledky  přibližně  Bekově  výzkumu,  třebaže 

v našem výzkumu najdeme extrémnější rozdíly (např. rock je mnohem více oblíbený).

Hudební žánry, v nichž se preference dětí nejvíce vzdalují od preferencí rodičů, jsou hip 

hop  a současná  taneční  hudba  (u dětí  oblíbené,  u rodičů  naopak).  Hodně  vzdáleny  jsou  děti 

od rodičů také  ve vnímání  folku,  country & western,  klasické vážné hudby,  ale  také  dechovky. 

V hodnocení většiny hudebních žánrů se děti mnohem více blíží otci (hard core, metal, muzikál, 

soudobá vážná hudba).

Do výsledků se negativně promítlo velké množství hodnocení „neznám“ na žánry world 

music a alternativního rocku. Z toho důvodu jsou výsledky pro tyto žánry upozaděny.

Korelace ve vztahu k hudebním žánrům

Korelace byly zjišťovány tak, že byly porovnávány hodnocení konkrétních žánrů rodiči a 

dětmi. V případě stejného hodnocení nebo i jen částečné shody byl výsledek započítán jako shoda. 

Částečnou shodou se rozumí situace, kdy dítě zhodnotilo žánr jako velmi (ne)oblíbený a rodič jen 

jako spíše  (ne)oblíbený.  Pokud ve  výsledku rodiče  nebo dítěte  figurovalo  neutrální  stanovisko, 

nezapočítával se výsledek srovnání jako shoda.
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Ze srovnání (Graf 22) jsou patrné zejména pozitivní korelace v oblasti dechovky a rocku, 

dále  pak  popu,  rock'n'rollu,  rocku  60.  let,  muzikálu  a opery.  Ve všech  zmiňovaných  případech 

s výjimkou popu platí, že žáci se v náhledu na hudební žánry více shodují s matkou než s otcem. 

Tradiční  i moderní  jazz  jsou  spolu  s folkem  žánry,  ve kterých  se generace  dětí  a jejich  rodičů 
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Graf 22: Korelace v nazírání na hudební žánr mezi dětmi a rodiči
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nejvíce  míjejí.  Stejně  jako  v případě  hip  hopu,  současné  taneční  hudby a metalu  mají  k těmto 

žánrům  blíže  otcové  než  matky.  Pokud  bychom  do výsledků  započítali  i žáky  GJN,  pak  by 

významně vzrostla  korelace v oblastech klasické i soudobé vážné hudby,  tradičního i moderního 

jazzu, punku a hard core, a to i více než dvojnásobně.

  2.3.7.1  Diskuze – vztah k hudebním žánrům

Po analýze výsledků výzkumu můžeme říci,  že v určitých žánrových oblastech najdeme 

pozitivní  korelaci  mnohem  častěji,  tyto  oblasti  jsou  však  dosti  závislé  na rodinném  prostředí, 

z něhož dítě pochází a také na škole, na které dítě studuje. Snad by se dalo říci, že do korelací mezi 

hudebními postoji se více promítá právě školní prostředí. Přesto je nutné mít na zřeteli, že škola, 

kterou  dítě  navštěvuje,  často  odpovídá  rodinnému  zázemí.  Je  všeobecně  známým  faktem, 

že ve studiu gymnázií a následně vysokých škol pokračují mnohem častěji žáci, jejichž rodiče sami 

dosáhli vyššího vzdělání. Tyto předpoklady se potvrdily i v našem výzkumu. Přestože není možné 

říci,  že by  existovalo  jednoduché  propojení  mezi  oblíbeností  hudebních  žánrů  u dětí  a rodičů, 

můžeme směle tvrdit, že jistá podobnost je patrná. Zvláště v oblasti některých hudebních stylů platí, 

že shody jsou běžné napříč rodinným zázemím i školami. Jedná se především dechovku, rock a také 

pop. Zajímavé je, že zatímco v případě rocku a popu se jedná o shodu v oblíbenosti, tak v případě 

dechovky pak v neoblíbenosti. Oblíbenost rocku a popu lze do jisté míry přičíst faktu, že jsou tyto 

hudební žánry nedílnou součástí vysílání mainstreamových rozhlasových stanic nebo televizních 

pořadů.  V případě  dechovky  je  vysoká  míra  neoblíbenosti  u rodičů  i dětí  těžce  odůvodnitelná 

podobným způsobem.  Na rozdíl  od rocku  a popu  běžný  posluchač  rádia  na dechovku  nenarazí, 

dokonce je snad možné i zapochybovat, zda velká část žáků přesně ví, jak dechovka ve skutečnosti 

zní.  Lze  i odhadovat,  že záporné  vnímání  dechovky je  do určité  míry  automaticky přejímaným 

postojem rodičů,  kteří  dechovku  znají  pravděpodobně  lépe.  Nezanedbatelná  shoda  panuje  také 

ve výsledcích nazírání na operu, ač jen minimum žáků operu doopravdy navštívilo. Za povšimnutí 

stojí  též  vyšší  korelace  v názorech  na operu  s matkou  a na operetu  s otcem.  Všeobecně  lze 

zhodnotit,  že po srovnání  výsledků  rodičů  a jejich  dětí  je  patrné,  že děti  se ve svých  hudebních 

postojích o něco více shodují s matkami.
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2.3.8  Vlastnictví, získávání hudby, informace o hudbě

Vlastnictví hudby

Jedna z otázek výzkumu byla zaměřena na zjištění množství hudebních nahrávek, kterými 

respondenti  disponují.  Rodičům i dětem byly nabídnuty stejné možnosti  (z důvodu zjednodušení 

bylo použito počítání po albech): 

Do množství hudebních alb byly započítávány i nahrávky v digitální podobě.

Vlastnictví hudebních nahrávek (Graf 23) vykazuje více společných rysů v případě matek 

a dětí  než v případě dětí  a otců.  To platí  i v přímém porovnání  dotazníků v rámci  rodin,  třebaže 

korelace  nejsou úplně  jednoznačné (např.  jen  cca  20 % dětí  se shoduje  v množství  vlastněných 

nahrávek se svou matkou, naproti tomu 43 % žáků uvádí, že vlastní větší množství hudby než jejich 

matka. Ve výzkumu zřetelně vyčnívají otcové, kteří v polovině případů (tj. dvojnásobně více než 

matky i děti)  vlastní  více  než  100  hudebních  alb.  Nezanedbatelné  množství  rodičů  také  uvádí, 

že žádnou hudbu nevlastní.

Získávání hudby

Na vlastnictví hudby navazuje otázka zjišťující, jakým způsobem rodiče a jejich děti hudbu 

získávají. Zároveň byli respondenti vyzváni k tomu, aby u způsobů získávání hudby číslicí označili 

pořadí podle četnosti daného způsobu. 
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Graf 23: Množství hudebních alb ve vlastnictví
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Hodnoty  v následujícím grafu  zachycují  četnost  výskytu  odpovědi  (nikoli  procentuelní 

zastoupení jednotlivých možností), protože více rodičů zvolilo několik možností v rámci stejného 

pořadí.

Otcové i matky (Graf 24) zdaleka nejvíce kupují hudbu v „kamenných obchodech“, matky 

jinak preferují také získávání hudby od přátel a partnera,  případně na internetu. Přátelé i internet 

jsou dalšími zdroji hudby i pro otce. Radikálně jiná je situace u dětí. Děti nejvíce získávají hudbu 

jejím stahovaním z internetu a jen minimum ji zároveň kupuje v kamenném obchodě. Toto zjištění 

se týká  i žáků  GJN,  kteří  v průzkumu preferencí  označovali  klasickou  vážnou  hudbu  jako svůj 

nejoblíbenější  žánr.  Zajímavé  srovnání  zde  nabízí  výzkum Mikuláše  Beka,  ze kterého  vyplývá, 

že posluchači vážné hudby si hudební nosiče především kupují46. Zřejmě tento předpoklad neplatí 

u dnešní generace patnáctiletých dětí.  Druhou nejčastější možností je získávání hudby od přátel. 

Minimum rodičů i dětí pak nakupuje hudbu v internetových obchodech.

Na druhém místě v pořadí (Graf 25) získávání hudby se u dětí i rodičů umístilo získávání 

hudby od přátel, na druhém místě si menší procento dětí kupuje hudbu v kamenném obchodě.

46 BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2003. s. 276 – 
279. ISBN 80-85917-99-8.
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Graf 24: Získávání hudby - 1. pořadí, četnost odpovědí
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Informace o hudbě

Děti  a rodiče  získávají  informace  o hudbě  z různých  zdrojů.  V další  otázce  jim  byly 

nabídnuty tyto možnosti, přičemž umožňovaly i označení více odpovědí:

Dotazník  pro  děti  navíc  umožňoval  ještě  odpověď  „získávám  v hodinách  hudební 

výchovy“.  Uvedené  hodnoty  v procentech  vzhledem  k možnosti  vyplňování  více  odpovědí 

překračují v úhrnu 100 % na osobu.
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Graf 25: Získávání hudby - 2. pořadí
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Graf 26: Získávání informací o hudbě
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S jistotou  můžeme říci,  že přibližně  dvě  třetiny dětí  se ve vztahu  k získávání  informací 

o hudbě  považují  za aktivní  činitele  a informace  o ní  si  sami  vyhledávají  (Graf  26).  Podobně 

významným informačním kanálem jsou pro  děti  jejich  přátelé.  Na třetím místě  stran  informací 

o hudbě  figuruje  u žáků  televize,  na čtvrtém místě  pak  hudební  výchova  (po odečtení  výsledků 

z GJN by se ovšem tento podíl  propadl na cca 22 %). Menším zdrojem informací  jsou pro děti 

hudební časopisy a také sourozenci. Aktivní hledání informací je vlastní také otcům, ač je třeba mít 

na zřeteli,  že je mnohem méně časté  než v případě dětí.  Méně často získávají  otcové informace 

prostřednictvím přátel,  televize a hudebních časopisů,  pouze výjimečně od partnera.  Matky jsou 

ohledně  získávání  informací  o hudbě  spíše  pasivní  a v největší  míře  se nechávají  informovat 

prostřednictvím  televize,  o něco  méně  si  informace  hledají  samy,  nebo  je  čerpají  od přátel 

a z časopisů. Přibližně třikrát častěji než v případě mužů získávají informace od partnera.

Faktory ovliňující získávání hudby

Další otázka se zaměřovala na zjištění faktorů, které ovlivňují získávání hudby. Zahrnovala 

tato tvrzení: 

Žákovská  verze  namísto  partnera  nabízí  možnost  sourozence.  Otázka  předpokládala 

možnost označení více výroků současně. Z toho důvodu je výsledný součet procent pro jednotlivé 

osoby vyšší než 100 %. 
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Graf 27: Faktory ovlivňující získávání hudby
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U rodičů  i dětí  platí,  že se při  získávání  hudby  přibližně  v 80 %  případů  řídí  svým 

oblíbeným žánrem. Matky si někdy nechají poradit od svých přátel, o něco méně často od svých 

partnerů nebo z médií. Nejméně ze všech experimentují a zkoušejí novou hudbu. Podobné tendence 

mají také otcové, kteří si však méně nechají radit od přátel, partnerů a o něco méně je také ovlivní 

média. Děti naproti tomu skoro v 50 % případů uvádějí, že se snaží objevit něco nového bez ohledu 

na žánr, dále často přiznávají vliv svých přátel, méně pak médií a sourozenců.

  2.3.8.1  Diskuze – vlastnictví a získávání hudby

Dá se říci, že většina rodičů a dětí dnes vlastní hudbu čítající ekvivalent desítek hudebních 

alb. Jakýmisi sběrateli hudby jsou v rodinách především otcové, kteří skoro v padesáti procentech 

vlastní více než 100 hudebních alb. Největší počet dětí i matek vlastní hudbu v rozmezí 30 – 70 alb. 

V případě způsobů získávání hudby lze říci, že se jedná o oblast, v níž se rodiče a děti významně 

rozcházejí. Naprostá většina dětí všech typů škol získává hudbu zdarma prostřednictvím internetu, 

jen  minimum  z nich  kupuje  hudbu  ve specializovaných  internetových  obchodech.  Je 

pravděpodobné, že do určité míry je tato skutečnost způsobena téměř neexistencí služeb v ČR, které 

by umožňovaly pohodlné  zakoupení  hudby na internetu  (pokud pomineme možnost  objednat  si 

dobírkou  CD nosič  s hudbou)  a technologicky zdatná  generace  tak  jen  jde  „cestou  nejmenšího 

odporu“, protože sehnat většinu hudebních nahrávek na internetu zdarma je až neuvěřitelně snadné. 

Rodičové naproti tomu hudbu nejčastěji kupují v „kamenných obchodech“. U rodičů i dětí funguje 

také získávání hudby od přátel (u dětí i rodičů nejčastěji figuruje na 2. místě). Informace o hudbě 

z nejvíce  zdrojů  přijímají  děti,  což  může  být  způsobeno  jakousi  „mladistvou  lačností“ 

po informacích z přitažlivého světa hudby. Informace vyhledávají sami, ale také je často získávají 

od přátel.  Hodiny hudební  výchovy jsou pro  žáky spíše  méně  důležitým informačním zdrojem 

(zvláště  na základních školách).  Vysoké důležitosti  nabývá hudební  výchova na GJN, kde se dá 

považovat za druhý nejvýznamnější zdroj informací. Rodiče na rozdíl od dětí vyhledávají informace 

o hudbě podstatně méně, což je vysvětlitelné faktem, že hudba v životě dospělých lidí  již nemá 

takové výsadní postavení jako hudba v životě adolescentů. V získávání informací o hudbě jsou mezi 

rodiči více aktivnější otcové, na rozdíl od nich matky přistupují k této oblasti pasivněji a nechávají 

se samy informovat prostřednictvím televize, časopisů, přátel, nebo svých partnerů. Pokud rodiče 

i děti získávají hudbu, nejčastěji se orientují na své již oblíbené žánry. Kromě toho u dětí platí (snad 

v souvislosti s výše zmíněnou lačností po informacích o hudbě), že jsou otevřeny i poznání nového 

bez ohledu na žánr. Tuto jejich otevřenost již rodiče nesdílí. Stejně často jako „objevují nové“ si děti 
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nechají poradit i od svých přátel. Reference přátel jsou i druhým nejčastějším vlivem při získávání 

hudby u matek. V asi o třetinu menší míře dají na mínění svých přátel také otcové.

2.4  Závěry výzkumu a verifikace hypotéz

Celý výzkum zaměřený na korelace mezi postoji žáků a rodičů poskytl několik zajímavých 

výsledků. Postoje a chování žáků daleko častěji korelují s jejich matkami než s otci. Dvojice matka 

– dítě častěji než otec – dítě sdílí např. oblíbenou hudbu (ač samozřejmě ne absolutně). V tomto 

vztahu ale o něco více platí, že děti znají a poslouchají hudbu svých rodičů než naopak. Hodnocení 

vlastní úrovně hudebního sluchu mnohem častěji  souvisí s matčiným hodnocením svého sluchu. 

Matky  také  mnohem  častěji  projdou  nějakým  hudebním  vzděláním,  což  má,  jak  se ukázalo, 

nezanedbatelný  vliv  na následné  získání  hudebního  vzdělání  u dětí,  v opačném případě  na jeho 

absenci. Zároveň ale platí, že pokud někdo z rodičů ve středním věku ještě aktivně hraje na nástroj, 

je  to  dvakrát  častěji  otec.  Stejně jako vlastní  přesvědčení  o hudebním sluchu má i „zpívání  si“ 

matky pro sebe zřejmě určitý vliv na děti, neboť jejich výsledky se opět blíží spíše matce. V této 

oblasti došlo oproti minulým generacím ke značnému poklesu četnosti této mimovolné aktivity – to 

je patrné zvláště u otců. Poslech hudby je pro většinu rodičů pouze kulisou k nějaké další činnosti 

podobně je tomu také u dětí. Přesto, děti častěji než rodiče poslouchají hudbu soustředěně, z rodičů 

pak soustředěný poslech pěstují více muži, přesto se nedá říci, že by v rodinných jednotkách byl 

v tomto ohledu nějaký vztah, kdy soustředěný poslech otce přivádí k soustředěnému poslechu i dítě. 

Jen asi desetina rodičů navštíví společně s dětmi víc jak pět koncertů, naproti tomu téměř padesát 

procent mužů se svými dětmi na žádné koncerty nechodí. V této kategorii se ale výrazně zračí typ 

školy, kterou dítě navštěvuje. Na GJN chodí na koncerty více než pětkrát ročně velká většina žáků, 

na základních  školách  nejvíce  žáků  (cca  50 %)  navštíví  koncert  1x  –  2x  za rok  a další  skoro 

polovina  žáků  nenavštíví  žádný  koncert.  Ve vztahu  k hudebním  žánrům  se objevilo  několik 

styčných  míst  –  těmito  „styčnými“  žánry  jsou  rock,  dechovka  a také  pop.  I v případě  postojů 

k hudebním žánrům jsou děti o něco blíže ke svým matkám než k otcům, s těmi ale více souzní 

v žánrech,  ve kterých  se s pohledem  matek  radikálně  odlišují  (metal,  hip  hop  ale  i opereta). 

V domácnostech  jsou  největšími  sběrateli  hudby  otcové,  kteří  si  hudbu  především  kupují 

v „kamenných  obchodech“,  naproti  tomu  jejich  děti  již  v patnácti  letech  přiznávají  podobnou 

hudební sbírku jako jejich matky, přičemž tuto sbírku získávají a rozšiřují především stahováním 

hudby v digitální podobě zdarma z internetu.  Protože je pro ně hudba důležitou součástí  života, 

často aktivně hledají další informace o ní (na rozdíl od rodičů). Jejich zájem o hudbu však ještě není 
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konsolidovaný  a přiznávají,  že rádi  poznávají  i novou  hudbu  bez  ohledu  na žánr.  Většinu  dětí 

v jejich preferencích příliš neovlivňuje hudební výchova, ale spíše jejich přátelé.

2.4.1  Verifikace hypotéz

1. Děti v hodnocení svého hudebního sluchu přejímají hodnotící stanoviska rodičů.

Na základě  výsledků  se zdá,  že především matky ovlivňují  povědomí  dítěte  o  svém „hudebním 

sluchu“, jeho dostatku či nedostatku. Vliv otců je v tomto případě znatelně menší. Nelze však říci, 

že znalost  matčina  názoru  na svůj  „hudební  sluch“  je  postačující  podmínkou  k tomu,  abychom 

určili  i názor  dítěte,  spíše  se jedná  o určitý  vliv,  který  však  může  být  různými  dalšími   vlivy 

potlačen.

2. Hudební vzdělání rodičů má nezanedbatelný vliv na následné hudební vzdělání 

dětí.

Tato  hypotéza  se potvrdila  s velkou  jistotou.  Aktivní  hra  rodičů  na hudební  nástroj  je  doslova 

předurčením, které dítě k nástroji přivede také. O něco menší, ale stále patrný, vliv má i dřívější 

zkušenost rodičů s hudebním nástrojem.

3.  Při  vkusovém  hodnocení  hudebních  žánrů  děti  často  přejímají  postoje  svých 

rodičů.

Tato hypotéza se potvrdila  pouze částečně.  Hudební  preference  dětí  se od preferencí  rodičů  liší, 

i když lze nalézt styčné body. Ač nelze říct, že by se děti proti rodičům pomocí hudby radikálně 

vymezovaly,  tak  platí,  že co  se týče  hudebního vkusu,  v žádném případě  nejsou kopiemi  svých 

rodičů.  Z výzkumu vyplynulo,  že v průměru se každé dítě s matkou shoduje v 6 případech z 23, 

u otců  pak  v 5  případech  (výzkum  Pavla  Mužíka  zjistil  v hudebních  preferencích  adolescentů 

a dospělých daleko extrémnější rozdíly47).

47 MUŽÍK, P. Hudba v životě adolescentů Hudební preference v souvislostech. (Disertační práce.) Univerzita 
Paleckého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Praha, 2009. s. 55.
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3  Závěry pro pedagogickou praxi

Pokud vezmeme v úvahu vliv, který rodiče na děti v jejich hudebním směřování mají, musí 

učitel  pro úspěšné vzdělávání  žáků v hudbě vzít  tento vliv  na vědomí.  Pokud samotná  hudební 

výchova na školách nemůže dítě v současné době příliš ovlivnit, je třeba, aby učitelé zkusili působit 

koordinovaně  s rodiči,  a pokusili  se v nejlepším  případě  zapojit  rodiče  do hudebních  aktivit 

společně s dětmi. Cílem by mělo být směřování rodičů k vyššímu angažmá do hudebních aktivit 

dětí a snaha takové aktivity podporovat. Ziskem by pak nebyla jen radost z muzicírování (třebaže 

i ta  má  jistě  vysokou  hodnotu),  ale  také  podpora  schopnosti  vzájemné  spolupráce,  trpělivosti 

a vůbec podpora dobrých vztahů a budování estetického povědomí – něčeho, čeho není nikdy dost.
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