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Doktorandka Milena Lipovšek je z obravnavanimi tezami v svoji doktorski disertaciji ponudila izviren prispevek, saj je njena aplikacija relacijskega družinskega
modela in paradigme v primeru simfoničnega orkestra inovativna. Avtorica že
vrsto let deluje kot solistka v enem izmed državnih simfoničnih orkestrov. Posamezne naloge, delovanje celotnega aparata in medosebna dinamika v simfoničnem orkestru ji je dobro poznana z več vidikov.
Pri pripravi dispozicije doktorske disertacije je avtorica že od samega začetka
želela raziskovati populacijo orkestrskih glasbenikov, ki ji je bila tudi najbolj dostopna. Nekaj težav se je pojavilo pri izbiri naslova disertacije, saj je bilo težko
sestaviti kratek in jedrnat naslov, ki bi primerno naslavljal širok spekter obravnave.
Po nekaj popravkih je 25. 9. 2012 Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani
potrdila temo z naslovom. »Stili navezanosti in odnosi v orkestru«.
Avtorica je najprej pregledala obstoječo literaturo in stanje znanstvenega raziskovanja na področjih, ki jih je želela obravnavati. Izkazalo se je, da je primerne
literature, ki bi raziskovala odnosni vidik v simfoničnem orkestru, zelo malo. Zato
je kandidatka posegala tudi po literaturi, ki relacijsko dinamiko obravnava v drugih
kontekstih. Pregledovanje literature je bilo zaradi tega zelo obsežno. Tudi pri izbiri primernih vprašalnikov je bilo potrebno poglobljeno delo, saj vprašalnikov, ki bi
merili odnosno dogajanje v orkestru, še ni bilo. Relevantne značilnosti je merila z
uveljavljenimi vprašalniki za merjenje značilnosti navezanosti v mladostništvu,
vprašalnikom o medosebnih odnosih, vprašalnikom o samospoštovanju, vprašalnikom o izvajalski anksioznosti, vprašalnikom o dirigentovi interakciji in vprašalnikom o osebnosti. V empirično raziskavo so bili zajeti orkestrski glasbeniki vseh
slovenskih državnih profesionalnih simfoničnih orkestrov. Vprašalnike so udeleženci raziskave izpolnjevali med aprilom 2012 in majem 2013. Ena izmed težav pri
aplikaciji vprašalnikov je bila, da se orkestrski glasbeniki pri različnih programih
menjujejo in je bilo zato treba počakati na različne priložnosti, ko je bila zasedba
orkestra čim bolj polno zasedena.
Drugi del empirične raziskave je bil kvalitativne narave. Avtorica je zbirala podatke z intervjuji desetih orkestrskih glasbenikov iz državnih simfoničnih orkestrov.
Intervjuji so raziskovanju dali globino. Kljub temu je bilo treba nekaj podatkov pri
umeščanju v disertacijo izpustiti ali jih prilagoditi, saj so bile izpovedi intervjuvancev zelo osebne, glasbeni krog v Sloveniji pa majhen. Iz teksta bi bilo namreč mogoče hitro prepoznati identiteto intervjuvanca ali okoliščine, ki so bile vključene v
pripoved. Nenazadnje so orkestrski glasbeniki javne osebnosti.
Pridobljeni rezultati so pokazali, da se med orkestrskimi glasbeniki in dirigentom vzpostavijo nekateri vidiki odnosa, ki odražajo tudi primarne odnose. Zato se
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je aplikacija relacijskega družinskega modela izkazala za smiselno. Rezultati so tudi
pokazali, kako pomemben je odnos med orkestrskimi glasbeniki in dirigentom za
doživljanje in ustvarjanje glasbenikov, ki so mu poklicno zavezani. S tem je raziskava dobila tudi aplikativno vrednost, saj potrjuje pomen poznavanja in upoštevanja psihične dinamike za uspešno vodenje orkestra.
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