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DilEmAtA mEtODOlOgiE 
A mEtODiky VÝZkUmU V POlské HUDEBNÍ PEDAgOgiCE
Wiesława Aleksandra Sacher

Používání pojmu hudební pedagogika je 
do jisté míry riskantní, protože v Polsku není 
tato disciplína akceptována jako součást pe-
dagogiky. V práci Z. Wiatrowského1, který se 
odvolává i na další autory, podrobná klasifi-
kace pedagogických věd nezahrnuje hudební 
pedagogiku (ačkoliv např. v  Čechách byla 
publikována práce Hudební pedagogika2, 
na Slovensku Teorie hudební pedagogiky,3 
a mnoho autorů tento termín používá). 

V zemích západní Evropy a v USA je sta-
tus hudební pedagogiky stabilní a její exi-
stence není zpochybňována, spíše naopak. 
Skutečnost, že 32 vysokých škol v  USA 
nabízí studijní program hudební pedago-
gika, vypovídá o  uznání této oblasti jako 
vyučovacího předmětu i  jako předmětu vý-
zkumu4. Probíhají důležité diskuze a kritiky 
dosud platných teorií i způsobů hudebního 
vzdělávání5. V Polsku je taková diskuze ná-
ročná, proto vyvstává potřeba jak teoretic-
kých, tak i empirických výzkumů.

Hudební pedagogika je dílčí vědní dis-
ciplínou, která se stále buduje, ačkoliv 
po mnoho století byly bohaté zkušenosti ze 
školní praxe základem tvoření programů, 
metod či výběru vyučovací látky. Tyto me-
tody se v kontextu myšlenky Nové výchovy 
(E. Jaques-Dalcroze, C. Orff, J. Mursel a jiní) 
rozvinuly do  dobře fungujícího systému 
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všeobecného hudebního vzdělávání a mají 
své zastánce v mnoha zemích světa6.  

Podle J. Wierszyłowského „hudební peda-
gogika je věda o hudební výchově a vzdělá-
vání“7. Tuto definici však bylo třeba rozšířit 
o oblasti, které se z důvodů společenských a ze-
jména technologických změn „vtiskly“ do pro-
blematiky sledované disciplíny. Domníváme 
se, že hudební pedagogika zahrnuje 
oblast všech jevů spjatých s vyučová-
ním hudby, s procesem hudební akul-
turace i s vlivem tohoto druhu umění 
na rozvoj jedince a společenských jevů. 
 Z  výzkumných oblastí, které uvádí 
J. Wierszyłowski, je většina stále aktuální. Jsou 
seskupeny do hlavních modulů a zahrnují „zá-
kladní otázky, didaktické otázky, školské sys-
témy, osvětové a kulturní instituce i překážky 
ve výuce“8.

V současné době by se měl obsah těchto mo-
dulů ještě rozšířit o následující problematiku:
• mnohorozměrnost procesu hudební vý-

chovy a výchovy hudbou; globalizace a me-
dializace hudební kultury a její spojitost 
s procesy hudební výchovy;

• aktivní a  pasivní účast dětí a  mládeže 
na současné hudební kultuře;

• problémy profesionálního hudebního vzdě-
lávání z psychologického a sociologického 
aspektu;

• nové koncepce hudebního vzdělávání, jejich 
evaluace a verifikace ve světle aktuálních 
vyučovacích potřeb.
Rozšíření problematiky je podmíněno řa-

dou změn, které jako přirozený proces roz-
voje přinesly dříve neznámé problémy (jako 
např. popularizace masové kultury prostřed-
nictvím médií). Složitost jevů spojujících se 
s uměleckou výchovou je tak velká, že pro 
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realizaci vědeckého výzkumu v této oblasti je 
nezbytné zohlednit jejich interdisciplinární 
chápání. Nelze obejít psychologické, společen-
ské či zdravotní procesy, ani kulturní kontext 
uměleckého vzdělávání jak na profesionální, 
tak na amatérské úrovni. Kromě zachycení tak 
širokého kontextu výzkumu existují ještě další 
obtíže, které ho omezují. Počet hudebních 
pedagogů u nás není příliš vysoký, vyučovací 
předmět „Hudba“ má v důsledku rozhodnutí 
ministerstva v systému všeobecného vzdělávání 
stále nižší status, rovněž tak klesá úroveň hu-
dební kultury polské společnosti. Tento stav 
vyžaduje široce koncipované aktivity jak v ob-
lasti praxe, tak teorie. Bylo by třeba vytvořit 
specializované týmy ke komplexnímu výzkumu 
mnohých oblastí, kromě toho by bylo potřeba 
verifikovat empirické teze, vyvozené ze sou-
časných teoretických prací. Neznamená to, že 
takové výzkumy neprobíhají. Tyto ojedinělé, 
izolované výzkumné aktivity rozšiřují naše 
poznání o nové obsahy a jsou řešením úzce 
vymezených témat. Chybí však výzkumy klí-
čových problémů, mezi které patří zejména 
místo hudby ve vyučovacím procesu i v ce-
lém systému současné kultury. Stejně důle-
žitou výzkumnou otázkou je popis vztahů 
mezi člověkem a hudbou s ohledem na  je-
jich změny v  závislosti na  věku subjektů 
a  na  vnějším prostředí.  Čerpání poznatků 
i využívání výzkumných metod z příbuzných 
vědních disciplín (filozofie, filozofie hudby, 
obecné pedagogiky, psychologie, sociologie, 
kulturologie, pedagogiky kultury, všeobecné 
didaktiky, hudební didaktiky, muzikoterapie, 
metodologie vědeckého výzkumu apod.) se 
ukazuje nejen jako oprávněné, ale i nezbytné. 
 V rámci samotné hudební pedagogiky vidíme 
jednak její složitost, ale i soudržnost všech 
prvků.  Zvláštním znakem, který tuto dílčí 
vědní disciplínu odlišuje od jiných, je předmět 
výzkumu – vztah mezi člověkem a uměleckým 
dílem. Hudební dílo je prostředkem neverbální 
mezilidské komunikace, polem, kde vznikají 
představy, jevem ovlivňujícím u subjektu vý-
zkumu sféru fyzickou i psychickou. Tento fakt 
implikuje specifičnost výzkumných projektů, 
výběr výzkumných metod a technik a také 
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FROM THe cONTeNT
The second issue of the magazine is introduced by J. Bláha’s text The 

Golden Age of Renaissance and the Second Franco-Flemish School. Pierro 
della Francesca and Josquin Desprez. It is included in the series Music and 
Painting.

W. A. Sacher writes about the Polish musical pedagogy, its complexities, 
problems and its special characteristics in his essay The Dilemma of 
Methodology and Methods of Research in the Polish Music Pedagogy.

The study called The Correlations between Music and Literary Art 
by Vladimír Spousta deals with art, its nature, with the role of hearing 
and sight in the perception of a work of art. It follows the inner relation 
between music and literary art, the works of art created on the principle 
of integration of both kinds of art and the analogy in the genesis and 
interpretation of a music, literary, drama and film art of work. 

The issue presents the second part of the article by J. Konvalinková 
focused on the fundamentals of tone eurhythmy called Eurhythmy – 
A Movement Art and a School Subject at Waldorf Schools.

In the final part of the magazine, there is a continuation of the article by 
I. Ašenbrenerová Camille Saint-Saëns’ Stays in Prague which mentions the 
warm welcome of a famous master of a French music by a Czech audience. 

L. Daniel’s anniversary is marked by the editorial article. The professor 
has enclosed his appeal to develop singing at schools.

K. Hurníková writes about the movement focused on a  historically 
educated interpretation of an old music and about an important flautist, 
pedagogue and conductor P. Zejfart who is active in this area (Petr Zejfar’s 
Homecoming).

The magazine further contains reviews of newly published professional 
publications, the regular section About Music in English; the note 
supplement is full of lullabies whose author is M. Raková. A. Tichá 
introduces the supplement with her article To Feel Safe and Sound. 

AUS DeM INHALT
Die zweite Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Text von J. Bláha 

„Das goldene Zeitalter der Renaissance und die 3. Flämische Schule. 
Pierro della Francesca und Josquin des Prez“ zum Zyklus „Musik und 
Bild“.

W. A. Sacher schreibt in seinem Aufsatz „Das Dilemma der Methodologie 
und die Forschungsmethodik in der polnischen Musikpädagogik“ über 
die polnische Musikpädagogik, deren Probleme, Schwierigkeiten und 
Besonderheiten.

Der Artikel „Verwandtschaftliche Wechselbeziehungen der Musik und 
der verbalen Kunst“ des Autors Vladimír Spousta diskutiert über Kunst, 
deren Wesen und über die Aufgabe des Gehörs und des Sehvermögens 
bei der Wahrnehmung von künstlerischen Werken. Er verfolgt die innere 
Verbundenheit der Musik mit der verbalen Kunst, die Kunstwerke auf 
dem Prinzip der Integration von beiden Kunstarten konzipiert und die 
Analogien in der Entstehung und der Interpretation von Musik-, Verbal-, 
Dramatik- und Filmwerken.

In der Zeitschrift erscheint der 2. Teil des Beitrags von J. Konvalinková, 
der sich auf die Grundlagen der Ton-Eurythmie konzentriert - „Eurythmie-
Bewegungskunst und Unterrichtsfach der Waldorf-Pädagogik“. Im letzten 
Teil erscheint der Artikel von I. Ašenbrenerová „Die Prager Aufenthalte von 
Camille Saint-Saëns, der auf die positive Aufnahme des berühmten Meisters 
der französischen Musik durch das tschechische Publikum aufmerksam macht.

Vom Lebensjubiläum von Professor L. Daniel handelt der 
Redaktionsartikel. Dazu erscheint der Aufruf von Herrn Professor Daniel, 
der die Entwicklung des Gesangs in der Schule fordert.

K. Hurníková schreibt über die Bewegung, die sich auf die historische 
Aufklärung der Interpretation von alter Musik und auf den Flötisten, 
Pädagogen und Dirigenten P. Zejfart spezialisiert, der auf diesem Gebiet 
tätig war (Die Comebacks von Petr Zejfart).

In der Zeitschrift erscheinen Rezensionen von neu herausgegebene 
Fachpublikationen, weiterhin die regelmäßig erscheinende Rubrik „Über 
Musik in Englisch“ und in der Notenbeilage finden wir Wiegenlieder der 
Autorin M. Raková. Von A. Tichá erscheint in der Anlage der Beitrag „Für 
das Gefühl stiller Geborgenheit“.
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