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Současný knižní trh nabízí velké množství hudebního materiálu nejen různého obsahu 
a zaměření, ale také různé kvality. Učitelé hudební výchovy tak stojí před otázkou zodpověd-
ného výběru metodického materiálu pro výuku svých žáků. Je potěšující, že tyto otázky si kla-
dou i budoucí učitelé hudební výchovy při přípravě na své budoucí povolání a snaží se na ně 
zodpovědně odpovědět. Podobné otázky jistě stály i za motivačním momentem rozhodnutí 
Alžběty Kutilové, která si jako svůj diplomový úkol zvolila problematiku metodického využi-
tí tvorby Jiřího Pavlici určené dětskému posluchači.  

Publikace, jejímž cílem je bližší zkoumání písní Jiřího Pavlici, popřípadě převzatých lido-
vých písní v Pavlicově úpravě nabízí rozsáhlou škálu přístupů zpracování práce – od pojetí 
komparativně analytického k folklórně interpretačnímu. Alžběta Kutilová zvolila hledisko, 
které je její budoucí práci nejbližší, tedy pohled hudebně didaktický s využitím prvků integra-
tivní pedagogiky. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická práce je pak 
rozvržena do tří vzájemně navazujících kapitol. V úvodní kapitole práce autorka stručně se-
znamuje čtenáře s osobností Jiřího Pavlici a s jeho hudebně autorskou a interpretační činností 
– vztahem k folklóru, působením v Hradišťanu, autorskou tvorbou a jeho spolupracovníky 
nebo spolutvůrci. Ve druhé kapitole přibližuje čtenáři lidovou píseň, folklorismus a neofolklo-
rismus ve spojitosti s tvorbou Jiřího Pavlici. Zaměřuje se na charakteristiku dvou publikací, na 
jejichž vzniku se Jiří Pavlica autorsky podílel: Hrajeme si u maminky a Studánko rubínko. 
Kritériem zkoumaných atributů je pak autorství hudby, textu, takt, tónina/modus písně, ale i 
metodická poznámka s návrhem vhodnosti zařazení písně do výuky – např. doporučený roč-
ník ZŠ, vhodnost písně pro hudebně pohybovou nebo poslechovou činnost. Zpracované in-
formace pak autorka práce uvádí v tabulce. 

Třetí kapitola práce (jakožto výchozí materiál pro kapitolu čtvrtou, resp. praktickou část 
práce ) shrnuje metodické postupy práce lidovou písní v pojetí Carla Orffa, Františka Sedláka, 
Aleny Tiché a Evy Jenčkové s odkazem na konkrétní aplikace těchto postupů v praktické části 
práce.  

V úvodu čtvrté kapitoly autorka popisuje lidovou píseň v kontextu RVP. Poté následuje 
osm samostatných plánů pro výuku v 1.–5. ročníku, které jsou založeny právě na práci s písní 
z výše uvedených dvou publikací a které si autorka ověřila v rámci své pedagogické praxe. 
Jednotlivé výukové plány mají jednotnou strukturu: základní informace – ročník, téma, učivo, 
kompetence, průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčová slova, časová dotace, cíl, 
pomůcky a osnova hodiny; v rámci osnovy pak autorka kromě „ostinátních“ prvků typu moti-
vační část, poslech písně, pěvecký přednes písně učitelem, nácvik písně, rytmická cvičení, 
hudebně pohybová cvičení apod. zařazuje i prvky integrativní pedagogiky, např. výtvarné 
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ztvárnění písně, doplňující informace z prvouky, přírodovědy aj. Nechybí pochopitelně ani 
závěrečná reflexe a sebehodnocení. 

Kladem předložené diplomové práce je snaha o zpřístupnění Pavlicových publikací žákům 
1. stupně ZŠ a začlenění vybraných písní (jako kvalitní alternativu k rozšířeným zpěvníkům) 
do běžné výuky hudební výchovy. Autorka se ve své práci rovněž snaží reagovat na aktuální 
trendy současné hudební pedagogiky, konkrétně v souladu s RVP akcentovat mezioborové 
vztahy při práci s vybranými písněmi.  

Záporný jev práce: přestože se autorka v průběhu psaní práce snažila o maximální elimina-
ci gramatických a stylistických nedostatků, vyskytují se v této práci bohužel ve stále hojném 
množství, což práci samotnou devalvuje a čtenáře nechává na pochybách. 

Při zpracování práce autorka hojně využívala dostupných pramenů i literatury, prokázala 
orientaci v nejčastěji užívaných metodách práce s lidovou písní a dokázala tyto postřehy a po-
znatky aplikovat v praxi. Jeden z cílů práce – seznámení s osobností a tvorbou Jiřího Pavlici – 
by z hlediska biografického, bibliografického nebo folkloristického mohl být rozšířen 
o podrobnější analýzu komparační či interpretační, nicméně je nutné vycházet ze studijního 
zaměření diplomantky, kterým není folkloristika, nýbrž učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výběr di-
daktické roviny zpracování byl tedy logický a v tomto ohledu je tedy hlavní ze stanovených 
cílů práce – zmapování Pavlicovy tvorby pro výběr písní jako metodického materiálu a vytvo-
ření konkrétních plánů výuky s ověřením v praxi – naplněn.  

Diplomová práce splňuje nároky a kritéria kladená na práci tohoto druhu. Z tohoto důvodu 
ji doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
Otázky k obhajobě: 
Jaké zásadní klady spatřujete ve využívání Pavlicových zpěvníků pro výuku hudební výcho-
vy? 

 
 
 
 

V Praze dne 12. 5. 2014                                                           PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
      vedoucí práce 


