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K zvolenému tématu a jeho aktuálnosti 

Téma práce navazuje na letitou tradici uplatňování uměleckých, resp. expresivních činností 

ve výchově s důrazem na humanizaci kurikula. L. Počtová přitom obrací pozornost ke 

specifické humanizační úloze hudby v muzikoterapii a své pojetí tématu staví na dvou 

vzájemně spjatých tezích obsažených v názvu posuzované práce: 1) hudba má pozitivní vliv 

na rozvoj osobnosti – hudba tedy právem patří do výchovy a je správné se jí v pedagogice 

zabývat, 2) metodika muzikoterapie v pedagogické praxi vhodně podporuje rozvoj osobnosti, 

tzn., že konkrétní uplatnění hudby pro rozvoj osobnosti ve výchově lze stavět na metodice 

vyvinuté v muzikoterapii. Z těchto dvou výchozích předpokladů pak lze odvodit plodné 

otázky pro teoretický rozbor a empirický výzkum, což autorka v posuzované disertaci činí.   

Souhlas s první tezí je možné ospravedlnit výchovnou tradicí, na jejíž poznatky se autorka 

odvolává v počátečních pěti kapitolách svého díla. Spojení umění či tvořivé exprese 

s výchovou se v evropské kultuře pěstuje od starověku a od té doby nikdy nebyla vážněji 

zpochybněna jeho hodnota pro rozvoj jedince, ani jeho společenský a kulturní přínos. Ve 

vzdělávací praxi si však expresivní obory konkurují s disciplínami, které nezřídka mohou 

snadněji empiricky prokazovat svou vzdělávací efektivitu. Zejména v posledních desítiletích 

mnozí autoři ve světě i u nás (Armstrong 1996, Boughton, Eisner & Ligtvoed 1996, Dorn, 

Madeja & Sabol 2001, Boughton 2004, Soepová 2004) upozorňují, že současná výchovná 

strategie expresivních oborů, která směřuje k autentickému vyjadřování idejí a postojů, 

k originalitě a nezávislému divergentnímu myšlení i k diskusím o hodnotách, se dostává 

do rozporu se standardizací a homogenizací vzdělávacích výstupů, nejnápadněji 

prostřednictvím plošných testů, které jsou postaveny na předpokladu jednotného správného 

výsledku a neberou dostatečně v úvahu ani socio-konstrukci poznávání v dialogu, ani 

specifickou úlohu exprese v procesu sociálních a osobnostních změn.  

Soepová (2004) vidí důvod uvedeného rozporu především v tom, že testové kategorie 

nevystihují specifický charakter procesů činnosti, jejíž vzdělávací kvalitu mají posuzovat, 

takže nedokážou vystihnout skutečný přínos expresivních, resp. uměleckých činností ve 

výchově. V této situaci je žádoucí věnovat pozornost získávání poznatků o kritériích pro 

posuzování výchovné kvality v expresivních oborech a valná část příslušné odborné literatury 
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ve světě i u nás je skutečně různými způsoby věnována právě tomuto tématu. Jemu se 

věnuje i posuzovaná disertace.  

Autorka se při hledání odpovídajících kritérií kvality musela vyrovnávat s problémem 

kompetenčních sporů mezi oblastí výchovy a muzikoterapie. Proto ve svém textu podporuje 

zavádění termínu a koncepce tzv. muzikofiletiky a kromě již zmíněného rozboru 

pedagogických tradic v uplatnění hudby při rozvoji osobnosti, kde nalezla dostatek 

objasňujících informací, využila empirického výzkumu expertních názorů a postojů 

muzikoterapeutů. I tento přístup je v souladu se současnými aktuálními trendy v příslušné 

odborné oblasti. Tematika vztahů mezi expresivní výchovou a expresivní terapií byla 

navozena již dávno v souvislosti s reformním pedagogickým hnutím na počátku 20. stol. a od 

té doby je opakovaně oživována v kontextu úsilí o humanizaci kurikula anebo o tzv. 

integrované kurikulum (Parsons 2004), které má zohledňovat komplexní rozvoj osobnosti ve 

všeobecném vzdělávání.    

                 

Závěr: Zvolené téma disertace je v souladu s příslušnou tradicí oboru, je aktuální i podnětné. 

Nabízí inspirativní otázky, které přispívají k obohacování oboru jak v teorii, tak v praxi.       

 

K cílům a jejich splnění 

Cíl je v disertaci jednoznačně explicitně zformulován pro její výzkumnou část (s. 149): 

„zmapovat, jaké názory a postoje zaujímají čeští praktikující muzikoterapeuti k možnosti 

využití hudby, muzikoterapeutických technik nebo prvků muzikoterapie pro výchovné a 

vzdělávací účely, zejména pro osobnostní a sociální výchovu a rozvoj“. Tento cíl je v souladu 

s méně určitě stanoveným cílem disertace jako celku (s. 4): obhajovat „význam a potřebnost 

hudebních prožitkových metod ve výchově“ a „přispět k budování nového oboru 

muzikofiletiky, obohatit tak obor pedagogiky o prožitkovou dimenzi hudebních aktivit 

podporujících osobnostní rozvoj, ale také napomoci vrátit hudbu do života každého člověka.“  

Z formulace obecného cíle disertace je znát velmi široký záběr autorské snahy zpracovat své 

téma. Tato šíře a komplexita sice bývá v oblasti umění ve výchově příznačná, nicméně 

znesnadňuje přesnou argumentaci a zdůvodňování výsledků. L. Počtová je si tohoto 

nebezpečí vědoma a proto v rámci možností svého tématu usiluje o vystižení klíčových 

momentů, o které lze opírat výklad. Za plodný považuji výběr a rozbor tří podstatných 

konceptů hudby z antiky (Pythagoras a jeho škola), evropského středověku (Boethius) a 

z dálného východu (Nada Brahma) s ohledem na jeho současné evropské pojetí, které tvoří 

jádro kapitoly Hudba (s. 45 – 95).  

Podstatné zde je, že prostřednictvím těchto tří konceptů jsou uváděny do vztahů konkrétní 

hudební činnosti se zobecňujícími teoretickými nebo filosofickými myšlenkami v příslušných 

koncepcích hudby. Zatímco konkrétní úroveň umožňuje reálně zacházet s tvorbou a 

strukturací hudebních výrazových prvků a je oporou pro tvorbu metodických postupů v praxi, 

koncepční přístupy k hudbě zasazují konkrétní hudební činnost do etického, duchovního a 
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všeobecně kulturního kontextu. Jinak řečeno, je zde vhodně propojena mikroúroveň 

výchovné strategie a pedagogického myšlení, jejíž zvládnutí je nezbytné pro reálné výchovné 

aktivity v praxi, s makroúrovní, jejíž zohlednění je nutné pro to, aby pedagogická koncepce 

neupadla do primitivismu nebo tzv. metodikaření. Tím jsou vytvořeny dobré předpoklady pro 

pedagogické zhodnocení hudebních aktivit. Autorka tyto předpoklady dobře objasňuje a 

ospravedlňuje na s. 70 – 71. Výstižné a potřebné jsou též kazuistické ilustrace z praxe 

(příklady z praxe), které jsou dokladem propojení mikro- a makro-úrovně. Tyto stránky 

posuzované práce považuji za vhodnou součást celkového směřování k obecně stanoveným 

cílům, které je v prvním kroku opřeno o výše již zmiňovaný mnohostranný rozbor tradic 

uplatnění hudby ve výchově (s. 10 – 44) pro osobnostní a sociální kultivaci a rozvoj.     

Empirickovýzkumná sonda (s. 148 – 167) se opírá o názory a postoje expertů zjišťované 

dotazníkem; analýza a shrnutí poznatků z dotazníků vyplněných 9 experty (z 19 oslovených) 

jsou výsledkem kvalitativně pojatého výzkumu (s. 164 – 167). Autorka je zde právem kritická 

jednak k samotným možnostem dotazníku pro zkoumání některých ze stanovených otázek, 

jednak k vlastním formulacím některých otázek, které by po nabytých zkušenostech upravila 

(s. 166). Souhlasím s jejím míněním (tamtéž), že především rozhodující otázka zacílená na 

zjišťování efektu rozvíjení hudebnosti na proces utváření osobnosti by si žádala mnohem 

propracovanější výzkumný postup než jen použití dotazníku (srov. experimenty s vlivem 

různých hudebních stylů nebo žánrů na emoční stavy posluchačů v německé muzikoterapii 

anebo v empirické estetice). Nadto, v práci nebyla využita ani pilotáž, která by jistě přispěla 

k zlepšení metodiky a techniky výzkumu.  

Mám za to, že empirickovýzkumná část práce by vyžadovala ještě hlubší promyšlení i 

propracování. Prospělo by zde i zúžení a prohloubení tematiky, a to především – s ohledem 

ke koncepci výzkumu – na jeden z klíčových problémů: potenciální oblast kompetenčních 

sporů mezi doménami výchovy a muzikoterapie. Především na tomto poli by totiž mohli 

experti z muzikoterapeutické praxe svými zkušenostmi přispět k rozvoji pedagogicky 

využitelného poznání, pokud by měli možnost co nejlépe své zkušenosti analyzovat a vyložit. 

Autorka sice jejich sdělení komentuje, ale podle mého mínění bylo žádoucí podrobit je ještě 

hlubší analýze opřené o co nejpřesnější vymezení rozdílů mezi muzikoterapeutickým a 

hudebně výchovným přístupem. V textu se sice na základě interpretace expertních mínění 

právem uvádí, že „správné stanovení cíle umožní odlišit lépe muzikoterapii od muzikofiletiky 

a vyhnout se zabíhání muzikofiletiky do muzikoterapie“ (s. 155). Tato rozdílnost ve stanovení 

cílů však není dost průkazně objasněna a operacionalizována. Přitom se nabízí zaměřit se na 

teleologickou rozdílnost mezi terapeutickou změnou a výchovnou změnou. K tomu by ovšem 

bylo zapotřebí hlouběji propracovat teoretická východiska, nejlépe s oporou v teoriích 

terapeutické změny a prostředků, které jsou k ní využívány, v komparaci s teoriemi výchovné 

změny, např. v konstruktivistickém pojetí expresivní výchovy. V tomto směru je pro kvalitu 

výkladu na škodu příliš široké a komplexní uchopení problematiky v posuzované disertaci; 

tím bylo možné výklad otevřít, ale ve výzkumu se pak zaměřit na užší přesně strukturovaný 

problém. Přitom se zřejmě nelze vyhnout problematice analýzy obsahu a kvalit zážitku (v 

rámci ontologie první osoby) v komparaci s potenciálně objektivními charakteristikami hudby 
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či jiné expresivní tvorby (v rámci ontologie třetí osoby). Poukazů k této problematice je sice 

v textu L. Počtové mnoho počínaje s. 17 – 24, ale autorka ji ke škodě věci neřeší 

systematicky, postupným rozvíjením výkladu v rekurzivním pohybu mezi teorií a výzkumem.                

V celkovém pohledu hodnotím kladně snahu disertantky vystihnout a nahlížet spojení mezi 

mikroúrovní a makroúrovní pedagogického uvažování, jak bylo výše uvedeno. Kladné 

ocenění zasluhuje též výběr klíčových témat i výběr a výklad autorských nebo kurikulárních 

přístupů pro osvětlování řešené problematiky v 1., 2. a 5. kapitole disertace. Rezervy má 

práce především v operacionalizaci pro výzkum a pro odbornou reflexi praxe, a to zejména 

s ohledem na rozhraničení muzikoterapie od výchovy, resp. muzikofiletiky.                     

             

Závěr: Cíle disertace byly i přes uvedené připomínky dosaženy v takovém rozsahu a takovým 

způsobem, který odpovídá současným standardním nárokům v oboru.   

 

K metodám disertace 

Autorka v textu projevuje snahu dodržet metodicky korektní postupy. Ve výběru a 

zpracování myšlenek jiných autorů postupuje podle všeobecně uznávaných pravidel, logicky 

a se zjevným respektem ke smyslu citovaných názorů. Ve výzkumné části L. Počtová 

formuluje cíle a výzkumné otázky v rámci kvalitativního designu, kterému odpovídá zvolená 

metoda analýzy odpovědí respondentů expertní skupiny na otevřené otázky. Zjištěné údaje 

jsou přijatelně interpretovány a kategorizovány včetně shrnutí do přehledných tabulek (v 

přílohách). Také výběr respondentů postupem sněhové koule je přijatelný.  

Za nevhodné považuji odvolání na metodiku zakotvené teorie, pokud nebyla zakotvená 

teorie vytvořena (srov. s. 152 – 163) a byly využity jen první úrovně kódování. Bylo na místě 

přihlásit se k jiným kvalitativním přístupům k výzkumu, nejlépe patrně v okruhu 

fenomenologického zkoumání, které zohledňuje zkušenost prožitou určitým jednotlivcem 

nebo skupinou, v tomto případě skupinou expertů (fenomén působení hudby na osobnost). 

Nutno ovšem dodat, že metodika zakotvené teorie se u nás v pedagogické oblasti často užívá 

(zejména ve výzkumech pro kvalifikační práce na různých úrovních) bez svého klíčového 

vyústění do zakotvené teorie, tedy jen jakožto obecná technika pro výběr a interpretaci 

údajů. To je snad přijatelné, není pak ale možné odvolávat se na zakotvenou teorii.  

Stejně jako v předcházející části posudku nemohu pominout nevyužité možnosti 

operacionalizace pojmů pro výzkum, protože mají úzkou souvislost k stanovení a využití 

výzkumné metodiky. Zejména s ohledem na poukaz k metodice zakotvené teorie alespoň 

jako inspiračního podnětu by v textu měla být věnována mnohem větší pozornost spojování 

a rozvíjení kategorií do soustavného výkladu s ohledem na hierarchii terminologické 

struktury. Jestliže v centru badatelské pozornosti stojí vliv hudby na osobnost, pak kategorie 

vlivu a s ním spojené změny měly být systematicky a s odpovídající explikací provazovány se 

subkategoriemi, které umožňují sledovat míru variability sledovaného jevu při jeho reálném 

výskytu v praxi a ve zkušenostech z praxe. Kupř. klíčové téma expresivní experimentace je 
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sice autorkou skvěle popsané v příkladech z praxe (na s. 128 – 134 příklady 16 – 20 aj.), ale 

autorka nepoužila příslušný termín k jejich zastřešení, ani nezasadila v příkladech uvedené 

poznatky do souvislostí s výzkumnými kategoriemi např. na s. 155 (sebezkušenost, poznávání 

hudby, vnímání krásna…). Proto by L. Počtová při obhajobě měla soustředit pozornost 

zejména na provazování teoretické a empirickovýzkumné či realizační stránky své tematiky.   

 

Závěr: Přes uvedené připomínky považuji metodiku disertace za přijatelnou s ohledem na 

současné standardní nároky v oboru.       

 

K výsledkům disertace a k jejímu poznávacímu přínosu 

Samotné zaměření této disertační práce je přínosné tím, že v oblasti pedagogiky oživuje 

tematiku expresivní výchovy, nadto v její aktuální podobě vyrůstající z diskusí o souvztažnosti 

mezi humanisticky pojatou expresivní terapií a expresivní výchovou ve školách. Výsledky 

disertace odpovídají současnému trendu odborného diskursu mezi experty, kteří se zabývají 

expresivními obory ve vzdělávání. Hodnota disertace spočívá již ve výběru poznatků 

k danému tématu a v jejich uceleném výkladu. Disertace je cenná také tím, že otevírá prostor 

pro odborné diskuse k výchovnému uplatnění hudby i jiných tvůrčích expresivních aktivit při 

komplexním rozvoji osobnosti. Je to podnětné zejména s ohledem na současné trendy tzv. 

nové kultury vyučování a učení (Weinert 1997, Knecht et al. 2011) založené na pojetích 

sociálního a pedagogického konstruktivismu. V nich se totiž prostřednictvím konceptu auto-

socio-konstrukce provazuje poznávací a tvořivý proces s osobnostním rozvojem, čemuž  

odpovídá i přístup L. Počtové v posuzované disertaci.                

  

Závěr 

Disertace splňuje podmínky standardně kladené na práce tohoto typu v daném oboru a 

doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

                      Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.  

V Plzni dne 15. srpna 2014                             

 


