
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Petry Hádkové Výuková komunikace na konzervatořích 

a její specifika 

Posudek je zpracován podle požadované osnovy: 

1. Aktuálnost zvoleného tématu 

Předkládaná práce Mgr. Petry Hádkové je příspěvkem ke zkoumání školské komunikace.  Z hlediska 

tohoto zaměření zvolila autorka téma zúžené na jeden typ školy, což slibuje hlubší a komplexnější 

pohled na stanovené téma. Téma posuzované práce je bezesporu vysoce aktuální, neboť poznání 

školské komunikace je jednou z podmínek postižení výukového procesu na škole jako celku. 

2. Splnění cíle disertace  

Pro svou disertaci si autorka stanovila 4 cíle: prvním cílem bylo zmapovat a popsat komunikační 

struktury ve výuce kolektivních předmětů na konzervatořích, druhým cílem bylo popsat a 

prozkoumat komunikační (ilokuční) funkce výpovědí v této výuce, třetím cílem bylo popsat a 

prozkoumat humorné situace též v této výuce a čtvrtým cílem bylo popsat a ukázat, v jakých 

podobách se vyskytuje hudební komunikace ve výuce a jak koexistuje s komunikací verbální. Z těchto 

čtyř cílů byl vskutku výtečně splněn cíl první – na základě materiálové analýzy výukové komunikace 

na konzervatoři autorka vymezila, popsala a materiálově doložila 32 komunikačních struktur.  

Druhý cíl práce, jak byl výše vymezen, byl v podstatě splněn též, i když se autorka dopustila jistých 

nepřesností a nepřehledných konstatací, resp. nedostatečné argumentace některých tvrzení. To je 

zřetelné zvláště v pasážích věnovaných realizaci funkcí interogativního typu. Sporná je např. 

autorčina interpretace jí vymezeného typu otázky deliberativní (U: Tak nepletu ty koncovky?) na s. 64 

kategoricky posouzené jako výraz učitelovy nejistoty, k čemuž autorka přidává „pozitivní zjištění, že 

výskyt těchto otázek je ojedinělý“. Vůbec si při tom nepřipouští možnost, že zvolená forma může 

sledovat učitelův záměr nepřímé výzvy, aby žáci přezkoumali učitelovo vyjádření. Podobně 

nedostatečně autorka argumentuje v případě kritiky názorů autorů Grepla a Karlíka na s. 65: „… 

nemůžeme podpořit tvrzení autorů (Grepl – Karlík, 1998, s. 465), že pro komunikaci ve škole jsou 

charakteristické otázky s koncovým postavením tázacího slova.“ Načež autorka uvádí 7 příkladů 

otázek s tázacím slovem v počáteční pozici, přičemž zcela zanedbává, že je třeba rozlišit tzv. rutinní 

situace školských otázek, v nichž tvrzení Grepla a Karlíka platí, a situace spontánní (i nahodilé), zvl. při 

řešení náhle vzniklého problému, v nichž se účastníci takové situace vyjadřují přirozeně, tedy 

s tázacím slovem v počáteční pozici otázky, jak dokládá právě oněch 7 autorkou uvedených příkladů. 

Navíc výskyt otázek s tázacím slovem v koncové pozici sama autorka ve svém materiálu uvádí – srov. 

str. 68. Dále některé autorčiny konstatace působí zmatečně, např. „Méně častým, ale ne výjimečným 

případem jsou otázky, které vnějškově, formálně působí jako otázky zjišťovací, ale realizují se jako 

otázka doplňovací.“ A jako doklad tohoto tvrzení autorka uvádí příklad U: Tak, chce být někdo 

zkoušený? (str. 65) 

Pokud jde o třetí cíl práce, pak jako sporné se jeví již samo jeho zařazení do práce. Svými výklady 

autorka nepřesvědčila, že by humor měl být specifikum výukové komunikace na konzervatořích. Ani 

její klasifikace humorných situací podle toho, čím byly vyvolány, což jsou v jejím pojetí nonverbální 

projevy, verbální projev a činnosti spojené s hudební aktivitou, nekorespondují s obvyklým 

rozlišováním humoru na slovní nebo situační ani vztah k němu nehledají. Z analyzovaného materiálu 



v práci vyplývá, že přítomnost humoru ve výukové komunikaci je více než na typu školy závislé na 

věku žáků/studentů (k tomuto závěru však autorka nedochází).  

Čtvrtý cíl práce byl splněn v obecné rovině, autorka popsala několik situací hudební komunikace ve 

výuce a postihla i některé komunikační funkce hudebních výpovědí, kapitola by si však zasloužila 

podstatně hlubší pohled.  

3. Zvolené metody disertace 

Základní metodou, kterou autorka zpracovala celou svou práci, je metoda obsahové analýzy a 

interpretace zjištěných skutečností. Práce má výlučně deskriptivní charakter. Řazení zjištěných faktů 

klade na čtenáře značné nároky. Jazyková úroveň zpracování práce je průměrná, objevují se bohužel i 

nekorektní formulace, např. „podle souvislosti k obsahu učiva“ (souvislost k něčemu?, s. 115), „s 

častějším výskytem otázek doplňovacích nad otázkami zjišťovacími“ (častější nad něčím?, s. 62), „…se 

vyučující věnoval výkladu husitství, který prokládal otázkami, na které by žáci mohli znát odpovědi…“ 

(s. 50), „… dějiny klavírní literatury, které se po stránce způsobu komunikace nijak zásadně neliší od 

všeobecně vzdělávacích předmětů, které jsme zkoumali…“ (146), dále nejasné formulace, např. „v 

rámci pobavení kolektivu“ (s. 97), „nevěřícně byl však odmítnut“ (s. 123), „KF humoru se realizovala 

jak ve výpovědích žáků, tak učitelů. V případě, že jimi byli žáci, jejich výpovědi nejčastěji reagovaly…“ 

(s. 96). 

4. Výsledky disertace, nové poznatky, jež disertace přinesla 

Nesporným pozitivem předkládané disertační práce je zpracování systému komunikačních struktur.  

5. Význam disertace pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy 

Popsané komunikační struktury mohou být aplikovány v dalších výzkumech školské komunikace. 

Uvedený systém komunikačních struktur a jejich různá frekvence využití pak umožní postihnout 

případné rozdíly ve školské komunikaci v různých typech škol. 

6. Splnění podmínek disertace 

Předkládanou disertační práci doporučuji k obhajobě, předpokládám však, že se autorka během 

obhajoby k problematickým bodům podle tohoto posudku vyjádří, některá fakta doplní a své 

stanovisko obhájí.   

V Praze 10. 6. 2016      doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 

 


