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Jan KYSELA: Hudební schopnosti dětí a mládeže jako pedagogický problém 

Jan Kysela si zvolil téma aktuální a náročné mimo jiné možnostmi rozmanitých náhledů na rozsah i 
obsah uvedené problematiky,která je značně široká. Jak ze zpracování diplomové práce vyplývá, 
autor se zaměřil na obecnější otázky hudebních schopností a hudebnosti a snaží se je zkoumat 
komplexně se zvláštním zřetelem k jejich predikční hodnotě v rozvoji dětí a mládeže. 

Z formálního hlediska práce odpovídá stanoveným základním požadavkům .Má rozsah 76 stran 
textu , ke kterému se váže 5 rozsáhlých příloh ( 18 stran),které dokumentují metodologii 
empirického šetření ve výzkumné části práce .. Literatura vykazuje 27 odborných pramenů 
(monografie,sborniky, články) v českém jazyce a je sestavena podle bibliografické normy. 
Postrádám uvedení analyzované učebnice Kolář,J.,ŠtíbrováJ.: Hudební výchova pro 6.ročník 
základní školy (viz s.61 - 6S). 

Práce má teoreticko empirický charakter.Z obsahového hlediska se práce člení na tři zdařile 
uspořádané bloky . První z nich se orientuje na psychologickou charakteristiku hudebních 
schopností a jejich vývoj. V jistém smyslu je zčásti i úvodem k celé práci ( podkapitola 1.1. s.8-9). 
Autor čerpá převážně ze starších pramenů hudební psychologie ( Sedlák,Michel,Těplov ) , 
z novějších pramenů se objevuje Holas a bohužel spíše sporadicky Poledňák Velmi podrobně a 
dobře jsou zpracovány pasáže věnované metodám a nástrojům hudebně psychologické diagnostiky 
(s.21 - 34) . Ve dmhém bloku si autor klade za cíl stmčně charakterizovat historii hudebního 
vzdělávání v českých zemích. Tento záměr je jistě správný,jak ostatně i autor uvádí ,že "historické 
aspekty hudební výchovy a hudebního školství umožní lépe pochopit i soudobé problémy ,,( s. 35) . 

K této části mám dotaz,který by měl autor při obhajobě upřesnit 

Název kapitoly zní: vývoj hudebního .fkolství a jeho současná organizace, ale autor se zabývá 
především nástinem vyučování zpěvu ( později hudební výchovy) jako vyučovacího předmětu na 
základní a středoškolské úrovni , okrajově se zmiňuje o vzdělávání učitelů ,pomíjí vzdělávání 
učitelů dnešního l.stupně základních škol. Není na s.39 překlep citován listopad 1948 a následně 
1863 ? I další období 20. století až do současnosti jsou spíše zběžně načrtnuta bez konkrétnějších 
faktů,které by objasnily rozvoj hudebnosti jako pedagogický problém. Této kapitole nelze upřít 
kritický a fundovaný hudební názor , ale k současným trendům a tendencím bych předpokládala 
hlubší orientovanost i s ohledem na střední školství. 

Předchozí kritické glosy vycházejí i z konceptu třetí části - výzkumného bloku, který se věnuje 

zvolenému tématu výhradně s ohledem na všeobecný charakter hudební výchovy v základní škole -
zjišťování předpokladů rozvoje hudebnosti .V první části autor zjišťoval úroveň hudebních 
schopností u dětí 13-14Ietých ,kde byla aplikována orientační testová zkouška.Dmhé šetření se 
zaměřilo .na vliv hudebního prostředí v rodinách na základě anamnestického dotazníku zadaného 
dětem 11-121etým .Třetí šetření se orientovalo na analýzu a hodnocení vybraných prvků výuky 
hudební výchovy na 2.stupni základní školy ,kde autor metodologicky využil analýzu vybrané 
učebnice hudební vÝ'chovy , dále pozorování (hospitaci) ve vyučovací hodině hudební výchovy a 
konečně besedu se žáky o jejich postojích k hudbě a ke školní hudební výchově . Ze zpracované 
zprávy je patrná snaha po velmi precizním zpracování,rozhodně výrazné zaujetí pro zvolenou 
problematiku a jistá představa o kvalitativním posunu účinnosti hudební výchovy ve všeobecném 
vzdělávání. 

Diplomovou práci d o por u č u j i k obhajobě. ~fohl by při ní autor sdělit jak by koncipoval 
vzdělávání pedagogů vzhledem k novým úkolům rámcového vzdělávacího programu? 
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V Praze dne 15.9.2006 PhDr. Marta Kremličkovr 


