
 

8 

Dotazník na téma absolutní sluch 

Tento dotazník je určen nositelům absolutního sluchu. Pokuste se, prosím, vyplnit své 

odpovědi co nejpřesněji. Pokud je na výběr více odpovědí, zvýrazněte tučně vámi vybranou. 

Pro bližší určení nebo doplnění odpovědi slouží pole pro poznámky. 

Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 15–20 minut. Získané poznatky budou použity 

k výzkumným účelům mé diplomové práce na téma Absolutní sluch v teorii i praxi. 

Věk:  

Pohlaví:  

Dosažené hudební vzdělání: 

1. Jakou roli ve vašem životě představuje hudba? 

a) nijak se jí nevěnuji 

b) přicházím s ní do styku jen velmi sporadicky 

c) je mi koníčkem 

d) aktivně se jí zabývám (hraji na nějaký nástroj; hraji v kapele; zpívám ve sboru; studuji 
hudbu nebo jsem ji studoval/a apod.) 

e) jsem profesionální hudebník/ice (hraji v kapele; vyučuji hudbu; nahrávám hudbu; zvučím 
apod.) 

Poznámka:  

2. V jakém věku jste se začal/a aktivně věnovat hudbě? (vyučovat se hře na nástroj, učit 
se noty, docházet do sboru, na zpěv apod.) 

3. Popište stručně, jak vypadaly vaše hudební začátky. 

4. Určete platnost následujících tvrzení: 

a) dokáži okamžitě pojmenovat jakýkoli tón bez ohledu na to, jaký nástroj jej hraje (nebo je-li 
zpíván): ano – ne 

b) dokáži identifikovat výšku některých zvuků běžného života (jako je např. troubení auta, 
školní zvonění, cinkot skleniček apod.) ano – ne 

c) dokáži bez problému pojmenovat jakýkoli tón, ale pouze pokud jej hraje určitý nástroj 
(uveďte jaký): ano (nástroj/e: …..............................................) – ne 

d) dokáži pojmenovat slyšené tóny: bez ohledu na jejich výšku – pouze v rozmezí (cca): 
.................. 

f) dokáži zazpívat jakýkoli tón (v rozsahu svého hlasu) na základě jeho jména: ano – ne 

Poznámka:  
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5. V jakém věku jste si uvědomil/a, že umíte některý z výše uvedených úkonů? 

6. Pokud můžete, popište stručně, jak k tomu došlo. 

7. Vynaložil/a jste k získání některé ze schopností uvedených v otázce č. 4 vědomé úsilí? 

ano (specifikujte v poznámce) – ne 

Poznámka:  

8. Pokuste se popsat přesnost vašeho absolutního sluchu. (Například kdy u vás dochází k 
chybnému určení jména tónu? Ve vyšších či nižších polohách? Chyba v určení oktávy nebo i 
ve jméně tónu? Chybné určení o půltón? Občasná záměna tónu gis s tónem a?) 

Popis: 

9. Má někdo další z vaší rodiny absolutní sluch? Pokud ano, uveďte prosím počet 
rodinných příslušníků s AS k příslušné kategorii: 

• rodiče: 
• sourozenci: 
• prarodiče: 
• sourozenci vašich rodičů: 
• bratranci a sestřenice: 
• vaši potomci: 
• jiní (specifikujte): 

10. V případě, že se u rodinných příslušníků vyskytuje AS, popište stručně, jakou formu 
absolutního sluchu mají, popřípadě jak se u nich absolutní sluch projevuje. (Popište i v 
případě pouhého podezření, že jej některý z rodinných příslušníků má, aniž by si toho byl 
vědom.) 

Popis: 

11. Máte (vy nebo někdo z vašich rodinných příslušníků s absolutním sluchem) spojené 
vnímání tónů nebo tónin s barvami? 

Ano – ne – částečně – nedokáži určit 

Poznámka:  

12. Pojí se u vás (nebo u rodinných příslušníků) vnímání tónů nebo tónin s jiným 
smyslem? (například asociace tónů s chutěmi) 

Ano – ne – částečně – nedokáži určit 

Poznámka:  

13. Popište, v čem je vám absolutní sluch nápomocen. (Např. snadné čtení a prima vista; 
okamžité rozpoznání, zda je nástroj naladěn či nikoli; snadné rozpoznání chyb v interpretaci 
podle sluchu; snadná orientace v partituře a v poslouchaném díle apod.)  
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Popis:  

14. Popište, v čem je vám absolutní sluch překážkou nebo nepříjemností. (Např. potíže při 
transpozicích; nepříjemné pocity při poslechu díla v jiné tónině, než ve které je napsáno 
apod.) 

Popis: 

15. Vnímáte každý tón jako zcela charakteristický a nezaměnitelný s jakýmkoli dalším? 

Ano – ne 

Poznámka:  

16. Všimli jste si u sebe někdy nestability vašeho absolutního sluchu? (Např. jeho 
posunutí s věkem; dočasná neschopnost pojmenovat nebo zazpívat tóny za specifických 
podmínek apod.)  

Ano (specifikujte v poznámce) – ne 

Poznámka:  

17. Popište jakoukoli další zvláštnost, které jste si ve spojitosti se svým absolutním 
sluchem všimli, a která nebyla obsažena v žádné z předchozích otázek. 

Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas strávený vyplněním dotazníku! 

Jitka Bártová 

 

 


