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Pojetí diplomové práce zpracované Janem Kyselou je teoreticko-empirického 

charakteru. Zvláště cenná je empirická část, kde autor používá své vlastní diagnostické 

metody. 

V úvodní části diplomové práce se autor zabývá místem hudby v životě lidí a specifikou 

hudebních schopností dětí a mládeže. Za cenné a moderní považuji autorovo překročení 

hranic působení hudby na celou psychiku člověka. 

Po objasnění základních pojmů: vloh, schopností a dovedností autor naznačuje etapy 

ontogeneze lidských hudebních schopností. Za podnětné považuji stanovisko opírající se i o 

literaturu (Sedlák, Holas a jiní), které naznačuje ve vývoji hudebních schopností nejen vlohy, 

ale i sledování sociokulturních vlivů. Tím otevírá možnosti akceptace hudby i lidmi tzv. 

limitovanými muzikálními předpoklady. Celá první část je završena analýzou možností a cíli 

hudebně psychologické diagnostiky. 

Trochu neorganicky působí část 2., nazvaná "Vývoj hudebního školství ajeho současná 

organizace". Věcně proti ní nelze namítat, ale proč v tomto rozsahu a na tomto místě autor 

věnuje velkou pozornost z hlediska tématu přece jen trochu jinak směrované problematice, by 

měl objasnit při obhajobě práce. 

Naproti tomu část 3., kteráje věnována výzkumu, má své plné opodstatnění a tvoří 

základní, klíčovou část diplomové práce. I když jisté omezení výzkumu na menší soubor 

respondentů, komentovaný a zdůvodněný autorem, by mohlo vzbudit diskusi o průkaznosti 

výzkumných závěrů, zejména použití testu elementárních hudebních schopností ukazuje na 

schopnost diplomanta pracovat s podobnými diagnostickými nástroji. To prokazuje nejen při 

použití zmíněného testu, ale i při sondáži rodinného prostředí ajeho vlivu na vztah k hudbě u 

dětí a mladých lidí. 

Cenný je i pohled na aktuální stav hudební výchovy i poukaz na jistou nekoncepčnost 

jejího současného pojetí. Autor v závěrech přichází s vlastními podněty v tomto ohledu, které 

by mohly přispět k rozvoji nejen hudební, ale celé estetické výchovy na našich školách, která 

nezaujímá doposud místo, které by jí náleželo. 

Z posuzované práce je zřejmá nejen zaujatost autora problémem, který řeší, ale i jeho 

dobrá orientace ve zkoumané oblasti a tvůrčí přístup k řešení zatím otevřených otázek. 



Ani po stránce fonnální nemám zásadní námitky. 

Proto plně doporučuji komentovanou diplomovou práci k obhajobě a v případě jejího 

úspěšného průběhu ji navrhuji hodnotit jako v Ý bor n o u . 
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