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Cílem této práce je popsat výukovou komunikaci na konzervatořích a její specifika. K jejímu 

popisu uplatňujeme přístup pedagogický, lingvistický a okrajově i muzikologický.  

Výuková komunikace byla popsána na základě dílčích cílů. První výzkumná část je věnována 

zkoumání a popisu komunikačních struktur, kdy jsme zjišťovali, jaké typy komunikačních 

struktur se ve výukové komunikaci vyskytují a které komunikační struktury jsou nejvíce 

zastoupeny. Druhou výzkumnou část jsme věnovali zkoumání a popisu komunikačních 

(ilokučních) funkcí, kde nás zajímalo, s jakými záměry učitelé a žáci komunikují a jaká je 

frekvence funkcí ve výuce. V třetí části se zabýváme humorem ve výukové komunikaci. 

Zjišťovali jsme, jaké jsou podoby humorných situací, to znamená, proč a čemu se učitelé a žáci 

smějí, kdo je iniciátorem a příjemcem humoru, zda je humor záměrný či nezáměrný, zda má 

souvislost s obsahem učiva a rovněž jaká je frekvence humorných situací ve výukové 

komunikaci. Poslední výzkumná část je věnována hudební komunikaci v hudebně-odborných 

předmětech.   

Sběr dat proběhl na šesti konzervatořích v Čechách a celkem bylo analyzováno 26 vyučovacích 

hodin. Z výzkumných metod jsme uplatnili přímé pozorování, audiozáznam z výukové 

komunikace a práci s protokoly.   

Na základě výzkumu jsme identifikovali třicet dva komunikačních struktur, devatenáct jich je 

popsáno nově a třináct z nich je specifických pro hudebně-odborné vyučovací předměty. Při 

výzkumu komunikačních funkcí jsme pracovali s 3 365 výpověďmi, které jsme zařadili do 13 

tříd a 49 druhů komunikačních funkcí. Nejfrekventovanější je komunikační funkce asertivní a 

její výskyt představuje něco málo přes polovinu (53,49 %) všech funkcí. Zjistili jsme, že 77,14 

% verbální komunikace připadá na učitele a zbylých 22,86 % na žáky. Ve výuce na 

konzervatořích byl značně zastoupen humor. Identifikovali jsme tři různé způsoby jeho vzniku. 



Za specifikum těchto uměleckých škol považujeme humor, který je vyvolán zvuky, hudbou, 

instrumentální hrou nebo jinou hudební činností. Jeho výskyt je typický pro hudebně-odborné 

předměty a jeho iniciátory jsou jak učitelé, tak i žáci. V hudebně-odborných předmětech, jako 

je intonace, harmonie, analýza a kontrapunkt, se kromě verbální komunikace uplatňuje 

i komunikace hudební, která je pro tyto předměty specifická a bez níž by tyto předměty byly 

těžko realizovatelné. Zjistili jsme, že ve výuce mají i hudební výpovědi komunikační funkci 

sdělení, souhlasu, nesouhlasu, školských otázek, nápovědy či mohou být zdrojem humorných 

situací. 

Práce přináší první komplexnější pohled na výukovou komunikaci na konzervatořích a může 

poskytnout data a informace pro další pedagogické, lingvistické nebo muzikologické výzkumné 

práce.  

 


