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ANOTACE 

Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření a ověření materiálů pro učitele hudební 

výchovy na druhém stupni základní školy využívajícího prostředky informačních 

a komunikačních technologií, vymezení změn v jeho práci na základě analýzy aktuálních 

strategií a dokumentů z nich vyplývajících a vymezení podmínek potřebných k jejich realizaci. 

Práce reaguje na vývoj Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a připravované 

změny v Rámcových vzdělávacích programech. Ověřuje volbu vhodných metod 

a organizačních forem výuky. Vymezuje podmínky potřebné pro tento proces z hlediska 

učitele hudební výchovy, rozsah potřeb sofistikovaného a kvalitního technického vybavení 

i požadavky na digitální kompetence pedagogů. Opírá se o odborné studie, které problematiku 

rozpracovávají, ověřují a vyhodnocují. 

Práce ukazuje na reálnou možnost smysluplné implementace prostředků informačních 

a komunikačních technologií pro výuku hudební výchovy. 
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ANNOTATION 

The main topic of the bachelor thesis is to create and verify the materials for music 

teachers at the second grade of primary schools, using the means of information 

and communication technologies, defining changes in teachers´ work based on analysis 

of current strategies and documents derived from them and determination of conditions 

necessary for their realisation. 

The thesis reacts to the development of Strategy of digital education to 2020 

and upcoming changes in Framework Education Programme. It verifies the choice of suitable 

teaching methods and organisation forms. The thesis determines necessary conditions for this 

process from the music teacher´s point of view, range of sophisticated and high-quality 

technical equipment required and demands on the digital competences of the teachers. 

It is based on expert studies verifying and evaluating these issues. 

The thesis shows a real possibility of reasonable implementation of information 

and communication technologies for the music education. 
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1 Úvod 

Motivací pro zaměření tématu této práce bylo opětovné střetávání autora s protikladem 

nabídky možností ze strany digitálních technologií v kontrastu proti nízké úrovni jejího 

využívání v praktickém vzdělávacím procesu. 

Vzhledem k tomu, že autor vedle svého zaměření na informační technologie působí jako 

hudební pedagog, vnímá prolnutí obou témat jako přirozené a přínosné. Dosavadní zkušeností 

je zjištění, že tento přístup je spíš ojedinělý. U řady kolegů převládá snaha o preferování 

dosavadních konzervativních postupů ve výuce. Digitální technologie jsou často vnímány 

jako nutné zlo, které sice musí akceptovat, ale následně je aplikují jen v minimální nutné míře. 

Převládá zažitá představa, že jednotlivé obory lidské činnosti jsou izolovanými ostrovy, 

zejména to platí pro zaměření jednotlivých mozkových hemisfér – tedy obory technické 

a umělecké. Tato představa je do značné míry živena i pohodlností zúčastněných osob. 

Pomíjí se fakt, že rozvoj není založený na izolované stagnaci jednoho oboru, ale je živený 

inspirací z často velmi odlišných oblastí. Nové podněty vyvolají potřebné pnutí a následnou 

harmonizaci, jejímž výsledkem je implementace nových prvků do systému a jeho kvalitativní 

posun. 

Přitom často stačí velmi málo. Nový systém se nedá vnutit, Měl by se nabídnout 

přístupnou formou a zdůraznit výhody plynoucí z jeho využívání. 

Je třeba zhodnotit potenciál, který představují dovednosti žáků, kteří nejen chtějí, 

ale často i umí s technologiemi víc než jejich učitel. Ten potřebuje rozumné metodické 

materiály, které by jej podpořily, aby mohl žákovi pomoci a vést ho potřebným směrem 

při ovládání digitálních technologií. Tyto materiály nám doposud chybí, přitom kooperace 

ve vztahu žák – učitel by jejich použitím byla významně posílena a zefektivněna. 

Cílem práce je na základě analýzy Strategie digitálního vzdělávání a dalších s ní 

souvisejících dokumentů vyspecifikovat plánované změny týkající se využívání digitálních 

technologií v předmětu hudební výchova z hlediska obsahu i forem, z nich vyplývající nové 

požadavky na učitele tohoto předmětu na druhém stupni základní školy vymezením změn 

ve způsobu jeho práce se žáky, vyhodnotit aktuální stav využívání digitálních technologií 

ve výuce předmětu hudební výchova a navrhnout a ověřit konkrétní aktivity, které učitelům 

pomohou začít tyto technologie ve své výuce používat. 
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Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena 

na analýzu dokumentů. Praktická část využívá případové studie a předkládá vlastní návrh 

aktivit pro využití digitálních technologií ve výuce HV včetně ověření a diskuse.  
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2 Teoretická část 

Cílem teoretické části je vyhodnotit na základě předchozí analýzy potřeby učitelů, 

aby vyhověli současným požadavkům a trendům v oblasti předmětu hudební výchova 

z pohledu aplikace IKT do výuky. Teoretická část se opírá o aktuální znění Strategie 

digitálního vzdělávání do roku 2020, reflektuje potřebu digitální gramotnosti a informatického 

myšlení. Vychází z připravovaného znění RVP pro základní školu v předmětech hudební 

výchova a informatika. Predikuje potřebu a druhy hardwaru i softwaru pro tento účel. 

Posuzuje vhodnost metod a forem výuky vzhledem k předpokládaným změnám. Využívá 

sofistikované výzkumy, které mapují aktuální situaci podle parametrů, které se shodují s cíli 

práce. 

 

2.1 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

Pro cíle práce je tento dokument zcela nezbytný. Je zásadní, komplexní a nenechává 

prostor pro spekulace. Poskytuje informace a vstupy, potřebné pro realizaci praktické části 

této práce.
1
 

Vznik tohoto dokumentu je již několikátým pokusem zastavit prudce rostoucí rozpor 

mezi dynamicky expandujícím rozvojem informačních technologií a faktem, že do našeho 

školského systému tento vliv prorůstá nekoncepčně, neefektivně a není účelně finančně 

podporován. Je dnes běžnou skutečností, že žáci z vlastní iniciativy ovládají tyto technologie 

mnohem lépe než učitelé, kterým chybí koncepční vzdělávací servis, technické vybavení 

a v neposlední řadě zřetelná finanční motivace pro jejich další vzdělávání. 

Strategie byla schválena vládou dne 12. listopadu 2014 a má zahrnovat období do roku 

2020.
2
 Hlavní vize směřuje k osobnosti žáka, aby získal dovednosti potřebné k uplatnění 

v informační společnosti a základy pro další růst v tomto směru.
3
 Jedním z pilířů této vize 

je otevřené vzdělávání, které staví na principu celoživotního učení založeném na využívání 

otevřených vzdělávacích zdrojů. Vize digitálního vzdělávání úzce souvisí také s pojmy 

digitální gramotnost a informatické myšlení. Vzhledem k silné vazbě na zaměření práce 

budou tyto pojmy rozpracovány podrobněji v samostatných kapitolách. 

Dokument je potřebný z řady zřejmých důvodů – rostoucí požadavky pracovního trhu, 

nutnost celoživotní edukace, schopnost ovládat nové formy komunikace atd. 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=gWom9FdR9cs 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=s43dn2oF-Js 

3
 http://www.msmt.cz/file/34429/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gWom9FdR9cs
https://www.youtube.com/watch?v=s43dn2oF-Js
http://www.msmt.cz/file/34429/
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Pro úspěšnou realizaci digitálního vzdělávání má strategie zásadní význam, protože 

stanovuje podmínky pro optimalizaci celého procesu. Tím vytváří jasný plán, jehož 

naplňování umožňuje také zpětnou vazbu, která v případě problémů ukáže jasně na podstatu 

jejich příčiny. 

Stanovené cíle jsou obecné, nicméně jasné a pregnantní. Každý rozhodující článek 

v oblasti vedení školství by neměl problém se s nimi ztotožnit: 

 snižovat nerovnosti ve vzdělávání 

 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad 

 odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 

První bod se zaměřuje na zpřístupnění digitálních technologií všem účastníkům 

vzdělávacího procesu. 

Druhý bod předkládá požadavek na inovaci metod a cílů vzdělávání, zdůvodňuje 

potřebu celoživotního vzdělávání. Specifikuje nové požadavky na schopnosti zaměstnanců 

pro jejich uplatnění na pracovním trhu. Upozorňuje na potřebu zavést nová pravidla chování 

ve virtuálním prostředí. Předkládá požadavek na úpravu vzdělávacího systému tak, 

aby odpovídal potřebám ekonomiky a digitální společnosti. Vznáší požadavek na učitele, 

aby byli digitálně gramotní a byli schopni tyto kompetence rozvíjet u žáků. Upozorňuje 

na skutečnost, že při implementaci digitální technologie do výuky je též potřeba změnit i její 

formu. 

Třetí bod se zabývá podmínkami, které je třeba nastavit, aby bylo možné digitální 

technologie ve vzdělávání využívat, vznáší požadavek na vedení škol, aby podporovala 

inovativní přístup svých zaměstnanců. Zaměřuje se také na to, aby technologie skutečně 

plnily funkci podpory výuky. Definuje hlavní cíle výuky, tedy její obsah a metody, 

které je třeba podporovat skrze formy a efektivní řízení. Vznáší požadavek na dostatečné 

a funkční vybavení škol a kontinuálnost adaptace vzdělávacího systému vzhledem 

k technickému vývoji. 

2.1.1 Cíle SDV 

Strategie digitálního vzdělávání odpovídá prioritám Strategie vzdělávací politiky ČR 

do roku 2020.
4

 Jejím cílem je podniknout kroky, vedoucí k naplnění vize digitálního 

vzdělávání. Jedná se především o přípravu vhodných podmínek pro realizaci změn cílů, 

metod a forem vzdělávání, a to takovým způsobem, aby byly v souladu s potřebami moderní 

                                                 
4
 http://www.msmt.cz/file/34429/, s. 14 

http://www.msmt.cz/file/34429/
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společnosti. Vyspecifikovává překážky k začleňování digitálních technologií do vzdělávání 

a navrhuje opatření k jejich odstranění, připravuje tak cestu, která povede k úspěšné realizaci. 

Jako prioritní definuje tyto tři cíle: 

 „otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím 

digitálních technologií 

 zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními 

technologiemi 

 rozvíjet informatické myšlení žáků“.
5
 

Strategie funkčně stanoví směry intervence pro naplnění hlavní vize. Jedná se o vstupy, 

které je nutné zajistit, a z nichž pak vyrůstá proces cílený na naplnění vlastního smyslu 

dokumentu.
6
 

První směr se týká přístupu k digitálním vzdělávacím zdrojům. Hlavním smyslem 

tohoto bodu je, aby materiály vzniklé za podpory veřejných prostředků, byly veřejnosti 

k dispozici zdarma. 

Druhý směr se orientuje na podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického 

myšlení žáků. Jedná se o opatření vedoucí k aktualizaci vzdělávacího obsahu tak, 

aby reflektoval technologický pokrok. 

Třetí směr intervence se dotýká klíčového prvku, který odpovídá zaměření této práce. 

Jde o zajištění podmínek pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů. 

Nicméně tento bod nelze vnímat zcela odděleně od ostatních. Jedná se o vytvoření podmínek 

pro učitele a jejich motivaci, proto souvisí i s dalšími směry intervence. Patří sem servis, který 

je učiteli vytvořen v materiální i nemateriální oblasti. Pokud nebude kvalitní a nebude na něj 

kladen důraz, pak bude promarněná iniciativa těch, kteří mají vlastní motivaci cíle naplnit. 

Překážkou je, že doposud není do praxe zaveden standard digitálních kompetencí učitele 

a není ani integrován do kariérního systému. To je vážná hrozba, protože učitel nemá jasně 

stanoveno, co má ovládat, jak to má předávat, ale hlavně mu tradičně chybí zřetelná motivace. 

Se samozřejmostí se předpokládá, že nadšení učitelé naplní odpovědně a pokud možno 

bez finančních nároků požadavky, které vycházejí z kvalitně zpracovaných informačních 

zdrojů, ale není dostatečná vůle pro vytvoření podmínek jejich realizace. V tomto směru 

by měla být věnovaná pozornost právě jednotné koncepci, která stanoví minimální požadavky 

na osobu učitele v tomto směru. Pokud by k tomu nedošlo, tak by drtivá většina různých 

                                                 
5
 Tamtéž, s. 15 

6
 Tamtéž, s. 20 
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vzdělávacích programů, byť akreditovaných, obsahovala sice řadu potřebných informací, ale 

způsob jejich přenosu na žáky by nebyl kvalitativně zajištěn. 

Čtvrtý směr se týká infrastruktury. Jde o to zajistit, aby školy měly dostatek finančních 

prostředků na pořizování, spravování a obnovu technického vybavení náležité kvality 

potřebného pro realizaci výuky s těmito technologiemi. 

Pátý směr se snaží iniciovat vznik výzkumů zaměřených na podporu inovací 

ve vzdělávání, jejich sledování, hodnocení a šíření výsledků. 

Šestý směr se týká metodické podpory škol. Jde o to, aby učitelé byli náležitě vybaveni 

vhodnými metodickými materiály, které jim pomohou integrovat digitální technologie 

do výuky. 

Sedmý směr se orientuje na veřejnost. Jedná se o snahu vysvětlit veřejnosti důležitost 

integrování digitální technologie do výuky, a to z pohledu jeho přínosů, ale i možných 

negativních dopadů v případě nevhodné realizace. 

Strategie dále stanovuje v šesti bodech základní předpoklady realizace, ale tak obecně, 

že nejsou v praktickém použití funkčním nástrojem.
7

 Jsou stanovené termíny, realizace, 

odpovědnost a zdroje financování, takže by měly být dobrým návodem pro úspěšný výsledek. 

Pro naplnění strategie je ovšem nezbytně nutná komunikace s těmi, kdo ji realizují, 

tedy učiteli. Strategie jako odborný dokument může spojit velmi funkčně ideu jejich autorů 

s úsilím pedagogů, ale její realizaci ohrožují nevypočitatelné a nekompetentní zásahy politiků. 

Při splnění těchto základních šesti předpokladů je možné očekávat úspěšnou realizaci. 

Bohužel, obecná kalibrace jejich nastavení nechává široký prostor pro to, že některé 

požadavky mohou být splněny pouze částečně, což může ohrozit celkový výsledek. 

Strategie je přes výše uvedené obavy velmi cenný dokument, který má rozhodně 

potenciál splnit stanovené cíle. Má významnou informační kvalitu. Bude-li důsledně 

realizovaná, přinese významnou a pozitivní změnu. Zatím se zdá, že její nespornou kvalitu 

znehodnocuje vágní a formální přístup těch, kdo by měli zřetelně trvat na důsledné realizaci, 

postavit ji jako prioritu a vytvářet pro ni podmínky. Skutečnost lze podpořit např. závěry 

NKÚ: 

„MŠMT ani po pěti letech od schválení SDV nestanovilo standard digitálních 

kompetencí žáků, který by určoval požadavky na jejich vzdělávání v oblasti informačních 

a komunikačních technologií (dále také „ICT“), a nezajistilo odpovídající nabídku dalšího 

vzdělávání učitelů a digitálních vzdělávacích zdrojů. Současně MŠMT nezavedlo do praxe 

                                                 
7
 http://www.msmt.cz/file/34429/, s. 19 

http://www.msmt.cz/file/34429/


13 

 

standard digitálních kompetencí učitelů a nestanovilo technický standard pro vybavení škol 

ICT.“
8
 

Shrnutí 

Vzhledem k tomu, že k naplnění cílů je nezbytně nutný plán s posloupností jednotlivých 

kontrolovatelných kroků, jasně zajištěné a vyčíslené financování a zejména příprava 

a motivace lidského faktoru, kde rozhodující pozici má učitel, je SDV komplexní a funkční. 

Je nutné oddělit vlastní informační obsah strategie od způsobu jejího naplňování 

odpovědnými orgány. Může dojít k tomu, že učitelé mohou vnímat při nevhodné 

implementaci celou kampaň jen jako další ze série nejasných a často protichůdných 

požadavků, jejichž plnění je ovšem přísně kontrolováno a důsledně vyžadováno. Pokud učitel 

bude mít pocit jistoty, že koná správně a podle jasného plánu, pak bude podpora Strategie 

významně vyšší. 

Strategie nerozlišuje mezi učiteli jednotlivých oborů a tedy ani konkrétně nespecifikuje, 

jakým způsobem by měl učitel HV digitální technologie do své výuky začleňovat. Je to 

pochopitelné, dobře připravený učitel je schopen sám nalézt oblasti, v nichž cíle strategie 

naplní. Hlavní vizí je přenos digitální gramotnosti a informatického myšlení na učitele a jejich 

prostřednictvím na žáky. U těch rozvíjet následující schopnosti: schopnost kreativně pracovat 

s informacemi a digitálními technologiemi samostatně i v týmu. Pro efektivní začleňování 

digitálních kompetencí do výuky je nutné vybírat vhodné, tedy účinné metody. 

2.2 Digitální gramotnost 

Ze Strategie digitálního vzdělávání vyplývá, že směrem k žákům je zřetelný požadavek 

rozvoje digitální gramotnosti.
9
 Má tedy zásadní postavení pro pochopení účelu a smyslu 

Strategie. Proto je nezbytné věnovat ji pozornost, vymezit obsah pojmu a určit její význam 

pro naplnění cílů této práce. 

Digitální gramotnost je velmi široký pojem s přesahem do mnoha dalších gramotností:
10

 

ICT gramotnost, internetová gramotnost, informační gramotnost a mediální gramotnost. 

Jedná se o vstup do nového komunikačního prostředí, jeho efektivní propojení s každodenní 

realitou, získání schopnosti bezpečné a realistické orientace v něm a jeho využití tvůrčím 

způsobem. 

                                                 
8
 https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k18018.docx, s. 3 

9
 http://www.msmt.cz/file/34429/ 

10
 http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN.pdf 

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k18018.docx
http://www.msmt.cz/file/34429/
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN.pdf
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Digitální gramotnost prožívá dynamický rozvoj společně s technologiemi informačního 

typu. Původně do ní patřilo ovládání osobního počítače, textových a tabulkových programů.
11

 

S rozšířením internetu nastal kvalitativní skok, který přidal potřebu znalosti produktů 

nabízených v síti. V dnešní době je nutné sumu požadavků sofistikovaně vybírat z obrovské 

nabídky, která má navíc dynamický a často nepředvídatelný charakter zejména v oblasti 

sociálních médií. Při správném přístupu se stává využívání technologií důležitým faktorem 

pro osobní růst. 

Školství má v maximální možné míře vytvořit prostředí, které eliminuje zdroje 

nerovnosti mezi žáky. Vzhledem k tomu, že sociální nerovnost nedovoluje mnoha dětem 

přístup k potřebné technologii, je na škole, aby tento typ vyloučení předpokládala, účelně 

řešila a dala příležitost i jim.
12

 

Závažnost této problematiky je dokumentovaná faktem, že Evropská komise založila 

výzkumné centrum Joint Research Centre,
13

 které se mimo jiné věnuje i digitálním 

kompetencím. Stanovuje priority, které by si měl občan v této oblasti osvojit, jejich úrovně 

a stupeň osvojení. JRC z dostupných dokumentů signalizuje, že není jeho cílem vytvořit něco 

nového, ale vyprodukovat nástroj pro nezbytné dovednosti v oblasti komunikace i edukace. 

Jedná se tedy o stanovení jasné normy, sledující přirozenou potřebu člověka, který vstupuje 

do současné úrovně informačních technologií. 

Aktuálním výstupem úsilí Evropské komise je tedy dokument Digital Competence 

Framework 2.1 (dále jen DigComp), který tyto kompetence určuje a kalibruje. Přirozeně 

se jedná o „živý“ text, jehož obsah je průběžně aktualizován. 

Stanoví digitální kompetence v pěti hlavních oblastech, které se dále dělí na dílčí 

kompetence.
14

 Současně ovšem stanoví v osmi stupních úrovně jejich osvojení a u některých 

uvádí příklady použití.
15, 16

 

Zajímavé je, že naplnění těchto závěrů má v České republice specifickou realizaci, 

která se jeví jako významné obohacení, protože vychází ze znalosti reálných potřeb v naší 

oblasti. Byla přidána šestá oblast digitálních kompetencí – kompetence technologické. 

Jedná se o sumu dovedností, a znalostí, pro ovládání technologického vybavení digitálních 

technologií. Je tedy jakýmsi klíčem, který otevírá dveře k výše jmenovaným pěti 

                                                 
11

 http://ondrej.neumajer.cz/digitalni-gramotnost-je-dnes-sirsi-nez-si-patrne-myslite/ 
12

 https://www.mpsv.cz/files/clanky/31592/Digitalni_gramotnost_reserse.pdf, s. 35 
13

 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
14

 http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/vymezeni-digitalni-gramotnosti/ 
15

 http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf 
16

 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 

http://ondrej.neumajer.cz/digitalni-gramotnost-je-dnes-sirsi-nez-si-patrne-myslite/
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31592/Digitalni_gramotnost_reserse.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/vymezeni-digitalni-gramotnosti/
http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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kompetencím evropským. Významně tedy posiluje individuální schopnost respondenta 

pro jeho orientaci v digitální oblasti. 

V dalších částech bakalářské práce bude používán systém těchto šesti kompetencí. 

První oblastí je informační a datová gramotnost. Ta se zaměřuje na schopnosti, 

dovednosti a postoje potřebné při práci s daty, informacemi a digitálním obsahem v digitálním 

prostředí. Jde tedy o schopnost formulovat informační potřeby, schopnost vyhledávat, 

prohlížet, filtrovat a spravovat data, informace a digitální obsah. K tomu patří také schopnost 

kriticky hodnotit jejich kvalitu a důvěryhodnost zdrojů. 

Druhá oblast se týká komunikace a spolupráce. Jde o schopnosti volit a používat vhodné 

digitální technologie ke komunikaci a sdílení digitálního obsahu, schopnost a ochotu využívat 

digitálních služeb pro zapojení se do civilizované společnosti. K tomu patří i přijetí osobní 

odpovědnosti, které souvisí s kultivovaným chováním v digitálním prostředí. 

Třetí oblast kompetencí se týká tvůrčí práce s digitálními technologiemi, tedy tvorby 

digitálního obsahu. Patří sem schopnost digitální obsah vytvářet, upravovat a slučovat. 

K práci s digitálním obsahem také patří i schopnost rozumět vztahu autorských práv a licencí 

k datům, informacím a digitálnímu obsahu. Tato oblast též zahrnuje základy programování. 

Zde není účelem vyprodukovat programátory, nýbrž umožnit žákům přístup k přesnému 

myšlení, algoritmům a vyvozování logických návazností. To se pak stane důležitým nástrojem 

pro vzorce uvažování i rozhodování v dalším životě. Jedná se o velmi cenný produkt, jeho 

význam dokumentuje fakt, že je označen vlastním pojmem – „informatické myšlení“. Bližší 

identifikace bude uvedena v následující kapitole. 

Čtvrtá oblast se zabývá bezpečností, tedy ochranou zařízení, osobních údajů, soukromí, 

zdraví, pohody a životního prostředí. Přirozené je, že lidská osobnost v běžném denním životě 

komunikační schopnosti získává, používá je a ověřuje praxí. V podstatě se jedná o to, 

jak přidat k těmto zkušenostem novou kvalitu a propojit ji se stávající známou realitou. 

Člověk s propracovanými vzorci kritického myšlení a realistickým pohledem na svět přenese 

tuto metodu i do digitální oblasti. Vzhledem k tomu, že v digitálním i reálném světě na nás 

číhají stejné pasti, je nutné vychovávat a připravovat všechny účastníky procesu v obou 

oblastech podobným způsobem. 

Pátá oblast se orientuje na řešení problémů. Jedná se o schopnost problém identifikovat 

a zvolit vhodné prostředky k jeho řešení, schopnost identifikovat a řešit technické problémy 

spojené s obsluhou zařízení, schopnost objevovat nové způsoby použití digitálních technologií 

a schopnost určit vlastní nedostatky v digitálních kompetencích. 
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Jak bylo uvedeno, šestou oblastí jsou kompetence technologické. Tyto kompetence 

se zaměřují na dovednosti spojené s ovládáním digitálních zařízení, porozumění principům 

jejich funkce a schopnosti o ně pečovat. Konkrétně se jedná o hardware, software, včetně 

přídavných zařízení a počítačových sítí. 

2.2.1 Úrovně kompetencí 

V kalibraci úrovně dovedností, vědomostí a postojů stanoví Evropská Unie osm stupňů 

míry jejich dosažení. Vzhledem ke snaze vytvořit obecný, univerzální a funkční dokument 

se jeví vhodnější specifický přístup navržený u nás, který jednoduše a srozumitelně stahuje 

počet úrovní pro účely školství na tři. Tím naplňuje vlastní smysl digitální gramotnosti jako 

obecného nástroje, jehož další rozvoj je poté individuální záležitostí sebevzdělávání 

a adaptace jedince. 

Dokument DigComp 2.1 pracuje s osmi úrovněmi digitálních kompetencí: dvě základní, 

dvě střední, dvě pokročilé a dvě vysoce specializované.
17

 Tyto úrovně jsou určeny mírou 

složitosti úkolů od jednoduchých po velmi komplexní problémy s mnoha vzájemně 

se ovlivňujícími faktory. Dále je zde aspekt samostatnosti – od řešení úkolů „s pomocí“ přes 

vedení druhých, až po navrhování nových nápadů a procesů. Třetím aspektem je kognitivní 

doména, tedy převládající myšlenková operace – od prostého zapamatování, přes porozumění 

a aplikaci až po vlastní tvorbu. 

Model úrovní navržený pro potřeby vzdělávání v České republice pracuje s úrovněmi 

třemi: základní, střední a pokročilá.
18

 Míra složitosti je zde odstupňována od jednoduchých 

úloh, přes jednoduché problémy, až po úkoly a problémy různého druhu. Úrovně 

samostatnosti jsou od řešení úkolů pod vedením až po vedení druhých. Zajímavé je, 

že kognitivní oblast v tomto modelu sice začíná také od zapamatování, avšak střední úroveň 

již kromě porozumění obsahuje i aplikaci a úroveň pokročilá již obsahuje analýzu, hodnocení 

i tvorbu. To se jeví jako velmi vhodné, zvláště pro soulad s výsledky zprávy MediaSmarts,
19

 

která hovoří o postavení žáků do tvůrčí role jako o úspěšné metodě pro rozvoj digitální 

gramotnosti.
20

 

Vysvětlení vztahu jednotlivých úrovní a tvorby vzdělávacích materiálů je objasněno 

v přehledové studii Digitální gramotnost v kontextu současného vzdělávání: „Model úrovní 

digitálních kompetencí by měl být nejen vhodným nástrojem pro hodnocení úrovně digitální 

                                                 
17

 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 
18

 http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf 
19

 http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/mapping-digital-literacy.pdf 
20

 https://www.mpsv.cz/files/clanky/31592/Digitalni_gramotnost_reserse.pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/mapping-digital-literacy.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31592/Digitalni_gramotnost_reserse.pdf
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gramotnosti žáků, ale také vodítkem při vytváření vhodných vzdělávacích materiálů a aktivit 

zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.“
21

 

Dalším přínosem správného chápání výše jmenovaných dokumentů je projekt Podpora 

rozvoje digitální gramotnosti. Podněcuje iniciativu pedagogů při tvorbě modelových 

vzdělávacích materiálů, pomáhá jim orientovat se v databázi hodnocení dalších výukových 

materiálů a kvalifikovaně vybírat v nabídce zpětné vazby. Pro oblast HV je aktuálně nabídka 

v databázi slabá, ale je zřejmé, že se brzy stane významným zdrojem inspirace pro učitele 

tohoto předmětu. Hudební výchova totiž nabízí opravdu široké pole pro tuto formu sdělení 

vlastních zkušeností. 

Toto úsilí znamená v přeneseném slova smyslu snahu o vytvoření nového jazyka, 

kterým se budou současná i následné generace domlouvat. Již dnes je zřejmý výrazně zřetelný 

rozdíl v těchto schopnostech mezi dvěma generacemi. Mladí lidé jsou přirozeně adaptabilní, 

nové technologie jsou nedílnou součástí jejich reality a zejména v oblasti komunikace 

je pro ně přirozené vytvářet nová schémata. 

Shrnutí 

Rámec digitální gramotnosti je obecný. Jedná se o rozsáhlý proces, který vytváří 

podmínky pro optimální adaptaci jedince na prudký růst informačních technologií a jejich vliv 

na společnost. Je živým nástrojem, který se přirozeně musí také sám rozvíjet. Proto je nutné 

velmi sofistikovaně odhadovat směry dalšího vývoje a vymezit základní premisy. Pokud se 

toto podaří, usnadní to adaptaci i jedincům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou po jistou 

dobu účastníky tohoto vývoje. Autor práce chápe dovednost vytvoření obecné orientace 

a schopnost adaptace na nové podněty jako nejdůležitější nástroje pro další přirozený vývoj 

osobnosti žáka. Pro hudební výchovu je mezi oblastmi kompetencí stěžejní třetí oblast – 

tvůrčí práce s digitálními technologiemi. Dítě není pouze vedeno, ale projevuje i vlastní 

iniciativu a tím se učí samo řídit svůj rozvoj. Míra jeho zapojení je kvalitativně mnohem vyšší 

a efektivnější. Získává zkušenosti v oblasti sebehodnocení a v podstatě přebírá roli 

ve vzdělávacím procesu do svých rukou. Do role učitele se pak přidává podporující vztah, 

v němž oba účastníci směřují k témuž cíli a vzájemně se respektují. 

                                                 
21

 http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf, s. 17 

http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf
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2.3 Informatické myšlení 

Informatické myšlení se pohybuje tvůrčím způsobem v intencích jasných logických 

zákonů, které v jednotlivých krocích jdou od příčiny k důsledkům a výsledkům.
22

 V oblasti 

přírodních věd tyto zákony působí zcela přirozeně. V oblasti humanitních věd má lidský 

mozek možnost používat fantazii a kreativitu, kterým je dovoleno individuálně s nimi 

manipulovat, i když logickou podstatu nepopírají. V poslední době české školství produkuje 

velké množství humanitně vzdělaných lidí, kteří však nejsou potřebně vybaveni znalostí 

logiky působení sociálních zákonů ve společnosti. Když začnou rozhodovat a narazí 

na problém, mají tendenci učinit výjimku místo toho, aby se vrátili o krok zpět a zkoumali 

příčinu vzniku jevu. Sama existence těchto výjimek popírá funkčnost zákona a negativně 

ovlivňuje další společenský vývoj. Pro celou společnost je žádoucí, aby součástí myšlení byla 

jasná logika, protože pak společenská poptávka po celkovém směřování bude vyvolaná 

informovanými lidmi a odhalí nežádoucí deformace včas.
23

 

Učitel hudební výchovy potřebuje logicky vystavěnou základnu i pro oblast, kterou 

jsme si zvykli nazývat uměním. Vnímáme jej svými smysly, emoce jsou výsledek. Právě toto 

smyslové vnímání má fyzikální podstatu – v hudbě je to mechanické vlnění v podobě zvuku, 

jeho šíření prostorem a skládání, ve výtvarném umění elektromagnetické vlnění v podobě 

světla, harmonie zlatého řezu, fraktálů, geometrických i planimetrických objektů, syntéza 

barev, kontrastu atd. Pokud umělec neovládne tento základ ať uvědoměle či intuitivně, jeho 

výsledek nebude mít potřebnou kvalitu. 

Je potřeba, aby se logika informatického myšlení harmonicky a funkčně promítla 

do celého procesu vzdělávání. Nikoliv pouze formálně, ale v celé jeho podstatě. Digitální svět 

je tak vyspělý, že se začíná vzdalovat čím dál rychleji uvažování minulé generace. Je nutné, 

aby vzdělávací systém akceptoval fakt, že nelze ignorovat tak dynamickou a samostatnou 

entitu a využil ji účelně pro podporu tvůrčího potenciálu žáků. Informační technologie 

vstupují jako rozhodující faktor do většiny lidských činností a v mnoha z nich už začínají 

rozvíjet samy sebe. Nebylo by dobré, kdyby lidský výtvor stvořený pro společenský pokrok 

byl pro drtivou většinu společnosti odděleným světem. Bude se rozvíjet dál, i kdyby 

informatické myšlení do principů vzdělávání mladé generace zavedeno nebylo. Byla by však 

promarněna podstatná část intelektů, které mají potenciál celý proces dále urychlovat a řídit. 

                                                 
22

 https://ksvi.mff.cuni.cz/~lessner/w/data/_uploaded/file/papers/2014_02_lessner_didactig.pdf, s. 4 
23

 http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/533.pdf, s. 11-12 

https://ksvi.mff.cuni.cz/~lessner/w/data/_uploaded/file/papers/2014_02_lessner_didactig.pdf
http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/533.pdf
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Co je ovšem horší, vytvořila by se společenská vrstva „vyloučených“. Tím by se položil 

základ k nebezpečné sociální nestabilitě s nepředvídatelnými následky. 

Logické operace byly vždy v různé míře součástí vzdělávacího procesu. Čím byly více 

preferovány, tím lépe společnost prosperovala. Informatické myšlení je posílením logického 

myšlení u žáků v nové kvalitě. 

Digitální technologie s sebou přinášejí nutnost nového pohledu na objektivní realitu, 

znalosti fungování digitálních technologií a jejich uplatňování pro řešení problémů.
24

 Je to 

kompetence svázaná s efektivním využitím dosažitelných technologií, jejichž kvalita 

je v současné době na takové úrovni, že předpokládá mnohem větší individuální iniciativu ze 

strany uživatele.
25

 Ten získává nástroj k podstatně vyšší efektivitě při identifikaci problému, 

analýze jeho příčin a algoritmu při jeho optimálním řešení.
26

 

Pojem „informatické myšlení“ poprvé zmínil Seymour Papert v roce 1996 ve svém 

textu o možnostech využití počítačů ve výuce matematiky, ale dále ho nerozvíjel. Pro svoji 

vizi jej použila Janette Wing, která poukázala na vhodnost oboru informatiky nejen 

pro odborné obory lidské činnosti, nýbrž i jeho užitečnost pro každodenní běžnou praxi.
27

 To 

oslovilo vzdělavatele, kteří pochopili nesmírnou šíři a účinnost tohoto nástroje. Způsob 

myšlení je základ, z něhož roste vše ostatní. 

Ačkoliv doposud nebyla nalezena shoda na definici a struktuře informatického myšlení, 

jeho základ je prostý a má zřetelně velmi silnou schopnost odolávat různým individuálním 

výkladům. 

Jedna z nejčastěji citovaných definic informatického myšlení pochází ze spolupráce 

International Society for Technology in Education (ISTE) a Computer Science Teachers 

Association (CSTA).
28, 29

 

„CT je postup řešení problému, který zahrnuje mimo jiné následující charakteristiky: 

 Formulovat problémy způsobem, který umožňuje jejich strojové řešení 

 Logicky uspořádávat a zkoumat data 

 Reprezentovat data prostřednictvím abstrakcí, jako jsou modely a simulace 

 Automatizovat řešení pomocí algoritmického myšlení (jako posloupnost kroků) 

                                                 
24

 http://www.msmt.cz/file/34429/, s. 12 
25

 https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18689/INFORMATICKE-MYSLENI-JAKO-VYUKOVY-CIL.html 
26

 https://www.imysleni.cz/informaticke-mysleni/co-je-informaticke-mysleni 
27

 https://ksvi.mff.cuni.cz/~lessner/w/data/_uploaded/file/papers/2014_02_lessner_didactig.pdf 
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 Tamtéž 
29
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 Odhalit, prozkoumat a provést možná řešení s cílem odhalit nejúčinnější 

kombinaci činností a zdrojů 

 Zobecňovat a přenášet tento postup řešení problémů do nejrůznějších dalších 

oblastí 

Tyto dovednosti jsou podpořeny předpoklady a postoji, které jsou taktéž nezbytnou 

součástí CT: 

 Sebejistota tváří v tvář složitosti 

 Vytrvalost při řešení obtížného problému 

 Snášení nejednoznačnosti 

 Schopnost vypořádat se s otevřenými problémy 

 Schopnost dorozumět se a spolupracovat s ostatními při dosahování společného 

cíle“ 

Otázku vyvolává selekce problémů na způsob umožňující strojové řešení, ovšem právě 

toto je základem pro dovednost žáka rozeznat podstatná fakta a účelně s nimi pracovat 

prostřednictvím analýzy, syntézy, generalizace a dalších logických operací, ověřovat jejich 

účinnost v praxi a komunikovat své kroky.
30

 Dítě získává nástroj, se kterým může dále 

individuálně pracovat a rozvíjet jej, aniž by ztratilo svoji individualitu. 

Jednoduchý, ale přesný význam nabízí i definice od Janette M. Wing, Jan Cuny a Larry 

Snyder: „Informatické myšlení jsou myšlenkové procesy podílející se na formulaci problémů 

a jejich řešení tak, aby jejich řešení byla reprezentována ve formě, která může být efektivně 

prováděna agentem zpracovávajícím informace.“
31

 

Pod pojmem agent je myšlený stroj, člověk či jejich kombinace. Na rozdíl 

od matematického myšlení pracuje informatické myšlení jak v abstraktní rovině, tak v rovině 

reálného světa, který je fyzikálně omezený. Je tedy vhodným prostředkem našeho záměru 

pomoci žákovi vytvořit modely myšlení použitelné v praktickém životě. Informatické myšlení 

je novou gramotností 21. století. Přináší řadu pozitivních výhod, osvojení jeho základů 

se stane pro příští generace nutností a podmínkou úspěchu. 

Reálný svět a jeho poznávání jsou obsahem zejména přírodních věd. Algoritmus 

v jednom oboru platí i v dalších a s úspěchem lze použít obdobné postupy. Vztah 

informatického myšlení, informatiky a přírodních věd vystihuje definice ze zprávy Britské 

Královské společnosti: „Informatické myšlení je proces rozpoznávání informatických aspektů 

                                                 
30

 http://www.msmt.cz/file/34429/, s. 12 
31

 https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/papers/TheLinkWing.pdf, s. 1 
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ve světě, který nás obklopuje, a používání nástrojů a technik informatiky k porozumění 

a zdůvodnění přirozených i umělých systémů a procesů.“
32

 

Velmi pozoruhodné vystižení vztahu informatického myšlení a lidského faktoru 

se objevuje ve výroku Paula Curzona z Queen Mary University of London: „Informatické 

myšlení je o řešení problémů pro lidi. Lidé jsou totiž na prvním místě. Problém, který řešíte, 

musíte pochopit z jejich pohledu dříve, než začnete přemýšlet o jeho řešení. Jinak bude vaše 

skvělé technické řešení zbytečné. Abyste byl skvělý počítačový vědec, musíte rozumět 

lidem.“
33

 

Informatické myšlení předpokládá osobnostní růst na základě sebedůvěry vůči vlastním 

schopnostem a tvůrčího myšlení, které se neustále rozšiřuje kombinací známých algoritmů 

s nově vymyšlenými a osvojenými.
34

 Vzhledem k tomu, že jsou od žáka očekávána jeho nová 

vlastní řešení, je třeba, aby případné chyby nebyly pro něj zdrojem demotivace, 

ale konstruktivním faktorem, který je zpětnou vazbou v případě nefunkčního řešení. Tím bude 

podpořena schopnost vyrovnaného a trvalého úsilí a cílevědomého soustředění bez ohledu 

na momentální úspěch. Navíc děti využívají přirozeně kooperaci a ve vzájemné komunikaci 

jsou samy schopny si myšlenky srozumitelně a precizně formulovat. 

Učitel stanovuje cíle, ale nežádá k jeho dosažení striktní postup, pokud to ovšem není 

nezbytně nutné. Dítě tedy objevuje, aniž by bylo nadměrně omezované. Je žádoucí 

respektovat a podporovat snahu dítěte hledat a ověřovat vlastní cestu. Tím dojde k vyšší míře 

fixace, motivace je přirozená a vzniká návyk podle tohoto schématu řešit další úlohy. Je to 

vytvoření zkušeností. 

Informatické myšlení nabízí možnost vytvoření univerzálního základu, z něhož vychází 

komplexní představa o světě o pochopení individuálního postavení žáka v něm
35

. Vzniká 

systém, který připravuje dítě na tvorbu vlastních programů zejména formou hry, 

kdy přirozeně vzniká návyk k jejich použití i v životní praxi. 

Tento systém je založený na využití a rozvíjení schopností identifikovat a formulovat 

problém, vyhodnotit, zda se vyplatí vynaložené úsilí pro jeho řešení.
36

 Operovat s daty, 

získávat je, uspořádat je, umět je předat. Chápat vztah částí vůči celku a modelovat situace. 

Tvořit algoritmy řešení, které jsou obecně použitelné a v případě potřeby je upravovat. 

                                                 
32

 https://royalsociety.org/~/media/royal_society_content/education/policy/computing-in-schools/2012-

01-12-computing-in-schools.pdf, s. 29 
33

 

https://teachinglondoncomputing.files.wordpress.com/2014/01/computationalthinkingsearchingtospeak.pdf, s. 9 
34
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36
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Převést formulaci problému z přirozeného jazyka do formálního. Kalibrovat jednotlivá řešení 

a vyhledávat to nejefektivnější v dané situaci. 

Pro univerzálnost celého systému je nezbytné pracovat podstatně více 

s mezipředmětovými vazbami, které praktickou aplikaci v životě ilustrují a významně 

posilují.
37

 Pro dítě je přirozené, že po osvojení určité rutiny podvědomě usiluje o její 

optimalizaci. Zde je nutné jej motivovat, aby toto úsilí zůstalo trvalou součástí efektivního 

řešení problému. 

Významným krokem k naplnění těchto cílů v České republice je projekt „Podpora 

a rozvíjení informatického myšlení“ (zkráceně PRIM).
38

 Sice je určená přednostně pro učitele 

vzdělávací oblasti Informatika a ICT, ale právě toto určení se jeví jako ideální začátek 

pro jeho rozšíření i na další oblasti.
39

 Projekt si klade za cíl vytvořit vzájemně provázané 

vzdělávací materiály s jistým důrazem na metodické materiály pro učitele, stvořit funkční 

systém školení učitelů informatiky na všech stupních škol včetně přípravy budoucích učitelů 

na pedagogických fakultách a připravit popularizační kampaní vhodné prostředí k tomu, 

aby společnost pozitivně reagovala na nabídku IT povolání a obecně na technické obory. 

Projekt je významný zejména tím, že problematiku nevnímá z dílčích pohledů, ale nabízí 

komplexní řešení pro vytvoření fundamentu, jehož zkušenosti a priority pak mohou převzít 

i další vzdělávací obory. Jsou vytvořeny vzdělávací materiály, které odpovídají novým RVP 

z informatiky pro všechny stupně škol a jsou ověřovány na školách za účelem doladění. 

Dokončení celého procesu se předpokládá na rok 2020.
40

 

Shrnutí 

Výše citovaná fakta jsou z hlediska logiky celkově konzistentní. Zásadní význam má 

zejména pochopení potřeby koncepční přípravy pedagogů. Autor si uvědomuje hluboký 

základ impulsů, z nichž rostou zdánlivě nepochopitelné jevy, jako jsou např. inspirace, intuice, 

harmonie, estetika. 

Tím hlubokým základem je prostý řetězec příčin, které se kombinují logickými 

operacemi a demonstrují svými následky. K pochopení hudby nestačí intuitivní uchopení 

problematiky, je nutné ji ovládnout i znalostí přirozených zákonitostí. Pokud jsou 

identifikovány a pojmenovány, stávají se nástrojem. Nový pohled na hudbu pomáhá 

při hledání cest, jak nabídnout celé téma žákům. 
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2.4 Rámcové vzdělávací programy 

Ze školského zákona vyplývá, že Rámcové vzdělávací programy stanovují cíle 

pro Školní vzdělávací programy.
41

 Ty přímo určují podmínky, obsah i rozsah práce učitelů, 

tedy i učitelů předmětu hudební výchova. 

Z předchozího textu vyplývá, že akcelerace oblasti technologické i společenské je tak 

dynamická, že stávající RVP stárnou podstatně rychleji, než se předpokládalo v době jejich 

vzniku. Vzhledem k tomu, že RVP jsou nositeli určité vize, reagují na vývoj aktualizací.
42

 

Kurikulum ve školách je doposud velmi často chápáno jako osvojený objem dat 

a modelů, který má tendenci neustále přirozeně narůstat.
43

 To vede k jeho doplňování, 

které nelze vždy optimálně zakomponovat do celku. Vzniká tedy struktura, která se jeví 

při běžném vnějším pohledu složitá, místy nekoncepční a chaotická. 

Mezi hlavní důvody, které jsou uvažovány jako významné podněty revize RVP patří 

jednak společenské změny se zvýšeným důrazem na vzdělávání, nově vznikající potřeby dětí 

a žáků, dynamické změny v oblasti vědy a nové objevy, zpětná vazba z praktické realizace 

ve školách a změny ve školské legislativě.
44

 Pokud projdeme sumu těchto podmínek, lze 

konstatovat, že prakticky všechny jsou splněny. Informatické myšlení nabízí koncept, který 

při podstatně menším objemu faktů umožní dosáhnout jasně vymezených cílů správným 

způsobem myšlení, uvažování a vyvozování. Vzhledem k tomu, že základní logické operace 

nepodléhají změnám, umí se přirozeně přizpůsobit jak společnosti, tak rozvoji techniky. 

Společenské změny nastolují tolik témat, že i dospělý člověk má dnes problém se v nich 

orientovat. Jejich nárůst přestává být lineární a blíží se k exponenciále. Vzhledem k tomu, 

že kapacita lidského mozku nemá odpovídající evoluční růst, vzniká potřeba rychlé orientace 

směrem k výběru podstatných faktů a vytvoření jednoduchých modelových situací v reakci 

na ně. 

O změnách v oblasti vědy a technologií není pochyb. Jejich existence si vynutila i vznik 

samotného tématu této práce. Na exponenciální charakter růstu technologií upozornil již 

v roce 1965 americký chemik a vynálezce Gordon E. Moore, když ve svém článku 

pro Electronics Magazine předpověděl, že počet součástek integrovatelných do jediného čipu 
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se každých osmnáct měsíců zdvojnásobí.
45

 Přesto, že tato predikce byla vyslovena na deset let, 

dá se konstatovat, že platí dodnes. 

V dnešní společnosti předpokládáme, že hodnota věci odpovídá ceně, kterou jsme za ni 

zaplatili. Chceme, aby objednávka státu (RVP) byla školami (ŠVP) realizována co nejlépe. 

Jsou to učitelé, kdo zásadním způsobem ŠVP tvoří. V jiném oboru by takto vysoce 

kvalifikovaná práce byla významně odměněna. Je nezbytné nejen učitele do celého procesu 

podstatně více zapojit a naslouchat jim, dát finančně najevo, že si jejich práce ceníme 

a vnímáme je jako partnery. Je potřeba, aby školy věděly, co mají dělat, proč to mají dělat 

a aby měly jistotu, že to, co dělají, dělají dobře. Zvýšená míra zapojení učitelů je jedním 

z bodů, který dává naději, že nové RVP budou chápány jako neformální zdroj inspirace.
46

 

Pokud jej učitelé správně pochopí a osvojí si ho, bude systém živý a schopný reagovat 

i na nové inovace v oblasti digitálních technologií. Nelze spoléhat, že administrativně 

přetížení učitelé budou vyhledávat aktivní kontakt. Je třeba jim jít vstříc a přesvědčit je, že 

se nejedná o další umělý zásah, ale o vytvoření funkčního nástroje s jasnou koncepcí. 

V neposlední řadě je za jejich tvůrčí práci zřetelně a adekvátně odměnit. 

Učitel nesmí být vnímán jako pouhý vykonavatel složité práce a často protichůdných 

požadavků. Musí být partnerem, na němž záleží úspěch celého záměru. Jako takovému 

je třeba mu věnovat péči a pozornost adekvátní jeho významu. Nelze se zaměřit pouze 

na žáka a přitom přehlížet potřeby a požadavky učitelů. Pokud požadujeme po někom 

výsledky, musíme mu vytvořit odpovídající podmínky. 

Jako významné riziko se může projevit fakt, že cíle Strategie vzdělávací politiky 

do roku 2030 doposud nebyly stanoveny.
47

 Je-li žádoucí systém zásadním způsobem inovovat, 

nelze do jeho základů vkládat pravidla systému, který je v současné době nutno revidovat. 

Cíle strategie vzdělávací politiky do roku 2020 jsou stále platné, mohou tedy ovlivnit 

výsledek, nebudou-li odděleny jasně od cílů strategie nové. 

Stále výrazněji se projevuje, že původně špatně nastavené parametry pro výuku 

předmětu ICT se samy od sebe nezlepší, očekávané výstupy stávajícího RVP jsou 

nefunkční.
48

 Týkají se pouze elementárního ovládnutí počítače a redukují jej na nástroj 

komunikace a vyhledávání informací. Tím je obrovské pole možností tohoto oboru 

redukované na velmi úzkou oblast. Děti něco naučíme, ale jen některé z vlastní iniciativy 
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instinktivně pochopí revoluční možnosti pregnantního myšlení, které se nabízí. Navrhované 

RVP pro oblast ICT nabízí vycházet z vlastní podstaty zpracování informací. 

Proto lze jenom vítat, že pro oblast ICT existuje návrh nového kurikula, probíhá jeho 

ověřování, pilotuje se na řadě škol.
49, 50

 

Původní vzdělávací obor ICT se má změnit na Informatiku.
51

 Jde tedy o výběr dat 

a jejich zpracování dle jednoduchých a jasných pravidel pro dosažení určitých cílů. 

Významná je zřetelná snaha po tom, aby žák neodděloval informatiku od reálného života. Je 

mu nabídnutá možnost pochopit, že algoritmy lze aplikovat v reálném světě. Pokud si osvojí 

tuto schopnost pracovat s daty a bude ji trénovat, zjistí, že funguje. To má velký význam 

pro jeho další vývoj – začne se orientovat v doposud nepochopitelném světě, získá 

sebevědomí a efektivní způsob myšlení. Bude schopen modelovat i řešit situace, které by jeho 

věkové kategorii byly jinak nepochopitelným a chaotickým procesem. Osvojuje si tak rovněž 

dovednost řídit, předpokládat hrozby a účelně se jim vyhýbat. Při používání digitálních 

technologií bude mít vytvořený základ pro správné chápání rolí softwaru a hardwaru. 

V podstatě jde o to, aby si žák ve své hlavě vytvořil individuální software při respektování 

všech základních zákonů informatiky. Porozuměním programování se učí tvořit vlastní 

program. Učí se modelovat v počítači, tím i v praktickém životě. Současným praktickým 

naplněním je ovládnutí informačních systémů a práce s nimi. Digitální gramotnost se má stát 

průřezovým tématem všech předmětů. 

Informační technologie se podstatné části populace jeví jako něco, co je oddělené 

od praktického života, i když denně do něj vstupují. Tuto uměle vytvořenou hranici je nutné 

v myslích žáků eliminovat. 

Pokud mluvíme o uměle vytvořených hranicích, které je třeba zrušit, musíme řešit 

problém komplexně. Nejde jen o to, aby padly pouze u žáků. Musí se smazat i u těch, kdo 

zprostředkovávají přímo vzdělání. Je nezbytné, aby učitelé zaregistrovali požadavek digitální 

gramotnosti a akceptovali ji ve svém předmětu. Pokud budou správně inspirováni a vedeni, 

přesvědčí se o výhodnosti použití digitálních technologií, stanou se digitální technologie 

efektivní pomůckou výuky. 

Jsou vypracovány podkladové analytické studie na jednotlivé vzdělávací oblasti.
52

 Ke 

každé podkladové analytické studii existuje samostatné diskusní fórum, kde se k těmto 
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studiím mohou nejen učitelé, ale kdokoliv vyjadřovat.
53

 Kromě toho je zde i fórum obecné 

k revizím jako takovým.
54

 Zbývá tedy překonat oprávněnou nedůvěru učitelů a jejich 

negativní zkušenosti s podmínkami tvorby ŠVP v dosavadní praxi. 

V oblasti hudební výchovy má již stávající RVP uvedenou práci s notačními 

a nahrávacími programy v instrumentálních činnostech. I když nemůžeme říci dopředu, 

jak bude nový RVP vypadat, lze jeho přibližnou podobu dedukovat ze strategických 

dokumentů jako je SDV.
55

 

Podkladová analytická studie pro revizi RVP – oblast Hudební výchova vyvozuje dvě 

důležitá doporučení, která se jeví jako podmiňující pro práci učitelů HV.
56

 V prvé řadě musí 

Hudební výchova zůstat jako samostatný předmět. Dále pro vlastní smysl změněného přístupu 

je třeba, aby využívání technologií pro rozvoj hudební kreativity bylo zařazeno do výsledků 

učení HV. Stávající cíle Hudební výchovy by měly být dosaženy novými metodami 

i prostřednictvím prostředků ICT. Přitom by hudební výchova měla zůstat pojata činnostně, 

pěvecké poslechové instrumentální a hudebně pohybové činnosti jsou prostředky k aktivnímu 

rozvoji žáků. Nejde o to předmět v jeho rozsahu předimenzovávat, ale naopak aktualizovat 

a zefektivňovat formy jeho předání. Příkladem může být například nahrazení audiokazet a CD 

vyhledáváním a demonstrací vybraných skladeb na videoportálu Youtube. 

Shrnutí 

K úspěchu realizace metod informačního myšlení je nutná jeho kvalitní a důsledná 

aplikace u všech zúčastněných složek. Klíčovou úlohu má zejména učitel. Je třeba, aby RVP 

vytvořilo podmínky pro to, aby učitelé prostřednictvím informatického myšlení kooperovali 

a komunikovali jím jako společným jazykem. Nezbytným segmentem pro realizaci je právě 

digitální gramotnost a její přirozené propojení s procesy informatického myšlení. 

Role učitele je zásadní, a pokud se zanedbá jeho odborná příprava, bude efektivita 

výsledku problematická. Z tohoto důvodu je žádoucí zpracovat rovněž jasnou koncepci 

vzdělávání těchto přímých realizátorů a současně tento krok finančně zajistit. 
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2.5 Digitální technologie vhodné pro hudební výchovu 

Pro výuku libovolného hudebního tématu lze využít řadu technických zařízení. Dnes 

existuje široká nabídka typů. Je na učiteli, aby zvážil a vyhodnotil jednotlivé výhody 

a nevýhody zařízení pro zamýšlený cíl. 

Není úkolem této práce vytvářet komplexní přehled těchto prostředků. Proto 

se zaměříme na výběr specifických komponent použitelných při výuce hudby na základní 

škole. 

Základním prvkem je osobní počítač – nejčastěji PC, méně například Apple Macintosh. 

Toto pořadí je specifické pro naše podmínky, v jiných zemích může být poměr četnosti 

variabilnější. V České republice je PC rozšířenější zejména kvůli cenové dostupnosti a ne 

vhodnosti pro náš záměr. 

Při pořizování zařízení vybíráme požadované parametry podle plánovaného 

softwarového vybavení. Je tedy zřejmé, že i zde hraje výraznou roli jasná představa a odborná 

znalost člověka, který výběr projektuje. 

V hodinách hudební výchovy je dominantním smyslem sluch, takže auditivní technika 

je prioritní. Počítač je dnes standardně vybaven zvukovou kartou. Ke zvýšení kvality 

je možno použít zvukovou kartu externí, avšak v běžné praxi takto vysoký stupeň kvality není 

nezbytně nutný. 

Alternativou k osobnímu počítači jsou přenosná zařízení. Lze pak využít jejich vysokou 

rozšířenost mezi veřejností. Žák si může přinést svůj mobilní telefon, tablet, iPhone, nebo 

iPad. Toto využívání vlastních zařízení získalo označení BYOD (z anglického Bring Your 

Own Device).
57

 To má své nesporné výhody. Jednak pedagogovi odpadá péče o tyto přístroje 

(nabíjení, aktualizace apod.), jednak se realizuje velmi pozitivní efekt. Žák pochopí, že jeho 

zařízení není nutně omezeno pouze na konzumaci bezduché zábavy, ale může být 

pomocníkem v realizaci jeho rozvoje a nástrojem pro realizaci vlastních hudebních projektů. 

Možnostmi využití mobilních technologií ve vzdělávání se inspirativně zabývají 

například knihy Tablet ve školní praxi
58

 či Učíme se s tabletem.
59

 

Připojení k internetu je nezbytné pro možnost využívání online zdrojů. Jeho potřeba 

je nezpochybnitelná, nabízí velmi širokou bázi různých zdrojů. Pro poslechové činnosti jsou 

vhodné digitální nahrávky skladeb, a to jak čistě zvukové, tak i s videem. Pro instrumentální 

činnosti je to například notový materiál nebo informace o hudebních nástrojích. Pro oblast 
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výuky dějin hudby jsou to například informace o vývoji hudebních stylů či hudebních 

skladatelích. Nabízejí se i online aplikace, které žákům umožňují vlastní tvorbu a sdílení 

digitálních hudebních materiálů. Výhodou těchto aplikací je též jejich nezávislost 

na platformě používaného zařízení. To usnadňuje například u žáků využívání vlastních 

zařízení, která bývají různého typu pro potřeby výuky.
60

 

Připojená periferní zařízení rozšiřují možnosti počítače v komunikaci s uživatelem. 

K běžně používaným periferiím ve školství dnes patří interaktivní tabule, interaktivní 

dotykové monitory či interaktivní dotykové televize. Jejich volba je spíš výrazem individuální 

představy školy podle jejího záměru. V dnešní době jsou již cenově přístupné kombinace 

osobního počítače a interaktivních médií, takže lze očekávat jejich široké uplatnění v blízké 

budoucnosti. Lze je využívat jako klasickou tabuli, ale přidávají prvek interakce a umožňují 

zobrazovat video. Využívá je učitel pro názorné ukázky při frontální výuce, je však vhodné, 

aby měli možnost se zapojit i žáci. 

Dalšími periferními zařízeními se mohou stát například elektronické hudební nástroje, 

tedy keyboardy či MIDI controllery, které ve spojení s počítačem tvoří velmi efektivní nástroj 

pro tvorbu hudby. Důležitá je kvalita tradičního příslušenství a jeho využití – např. 

reproduktory, sluchátka a mikrofony. 

Můžeme mít nejluxusnější hardware, ale výsledný efekt je zcela závislý na tom, jak jej 

dokážeme využít. Pečlivý výběr softwaru a jeho kvalita jsou podmínkou pro zhodnocení 

hardwarového vybavení. Při práci s programy se žáci zároveň rozvíjejí v digitálních 

kompetencích – poznávají specifický software, učí se jej kreativně využívat, vytváří 

a upravují digitální obsah. 

Jsou programy přímo určené pro hudebníky, software pro nahrávání, mixáž a editaci 

zvuku a produkční software (DAW a MIDI sekvencery). Žáci je mohou pod vedením učitele 

hudební výchovy využívat pro experimentování. Aplikací hudebního softwaru v hudební 

výchově se zabývá například Martin Vávra ve stejnojmenném článku.
61

 Tvorbu vlastních 

skladeb pomocí DAW označuje jako vhodný prostředek rozvoje hudebního cítění, kreativity 

a improvizace především pro jeho názornost. Mnohé z profesionálních programů existují 

i v cenově zvýhodněných verzích speciálně určených pro školy. Pro žáky je však vhodnější 

používat bezplatné alternativy, které mohou používat i doma. 

Jako samostatné programy či zásuvné moduly jsou k dispozici virtuální hudební 

nástroje, popřípadě zvukové efekty jako funkce editačních programů. Kvalita virtuálních 
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nástrojů často převyšuje kvalitu běžných elektronických klávesových nástrojů. Z tohoto 

důvodu je vhodné jejich využití například pro názorné předvedení zvukové barvy hudebních 

nástrojů. 

Pro nás je zajímavý notační software, jehož výstupem je grafická podoba not pro další 

práci vizuální (tisk), nebo auditivní (zvukové soubory pro poslech). 

Notačními programy ve vzdělávání se zabývají například Jaroslav Musil v článku 

Notační program Sibelius
62

 či Martin Grobár v článku Možnosti využití práce s notografickým 

programem v hodinách hudební výchovy.
63

 

Volně navazuje nabídka softwaru na převod not z tištěné podoby, popřípadě analytické 

programy pro zpracování hudebních nahrávek a jejich převod do formátu pro notační software. 

Hravou formu nabízí různé softwary pro přehrávání hudebních nahrávek a karaoke 

v různých formátech (wav, mp3, midi, kar) a programy pro vizualizaci hudby. Tyto 

prostředky lze využívat v HV pro poslechové a vokální činnosti. U některých profesionálních 

programů se hranice mezi jednotlivými typy stírají, v jediném programu je obsažena řada 

funkcí. 

Pokud se zaměříme na programy určené přímo k výuce hudby, lze je zhruba rozdělit 

na podporu výuky hudební teorie v celé šíři tohoto tématu, rozvoj hudebních dovedností 

(hudební sluch a rytmus) a doplňující výuková videa. K tomuto specializovanému softwaru 

lze využít i software pro univerzální použití. Sem můžeme zařadit například textové editory 

nebo programy na tvorbu prezentací. Zde záleží na invenci a nadhledu pedagoga, který ovládá 

software tak, aby svými volbami podpořil požadovaný výsledek. Tyto programy mohou žáci 

využívat například pro přípravu prezentací na dané téma: dějiny hudby, hudební nástroje, atp. 

Shrnutí 

Technika není samospasitelná. Nesmíme zapomínat na to, že vychovává především vzor 

učitele. Pokud máme pokročilý software i kvalitní hardware, nesmí se stát, že zřetelně 

nejslabším článkem bude lidský faktor. Učitel hudební výchovy musí svému vybavení dobře 

rozumět a s jistotou jej ovládat. Pokud on sám před žákem hledá a chybuje, vyvolá v něm 

pouze dojem, že práce s touto technikou je tak komplikovaná, že ani kvalifikovaný učitel ji 

nezvládá. 
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2.6 Formy a metody výuky vhodné pro zařazování IKT do HV 

Předmět hudební výchova má v naší zemi dlouholetou tradici, zachovává si kontinuitu 

a současně velkou míru osobitosti vůči ostatním oborům vzdělávání. Závisí to na typu školy, 

kvalifikovanosti učitele a cílech, jejichž realizace je podepřená i adekvátním vybavením. 

Při práci s novými technologiemi je třeba mít na paměti, že jejich úkolem není 

nahrazovat pedagoga ani přirozené prostředí, v němž výuka probíhá. Roli těchto nových 

prvků lze spatřovat v tom, že tyto základní postupy vhodně doplní, výrazně zefektivní 

a podpoří kreativnost žáků tím, že jim nabídne prostor k realizaci vlastních představ a tvorby. 

Je možné prostřednictvím nových technologií setřít rozdíl mezi časem přímé výuky a volným 

časem žáka, když se přirozeně a z vlastní iniciativy hravou formou učí. 

Výukové metody představují prostředky k dosažení výukových cílů. Jsou součástí 

organizovaného a řízeného systému vyučovacích činností, kdy potřebné informace 

a dovednosti jsou žákem postupně osvojovány. Důležité je hlavně využívat metod, 

které rozvíjejí tvořivost žáků.
 64

 Pak vzniká dobrý základ pro přípravu na dobu, kdy se žák 

začne podílet na vlastním vzdělání aktivně, je schopen kooperace s ostatními, ale neztrácí 

svoji jedinečnou individualitu. 

Josef Maňák a Vlastimil Švec je v knize Výukové metody rozdělují na klasické, 

aktivizující a komplexní.
65

 Klasické výukové metody jsou slovní (vyprávění, vysvětlování, 

přednáška, práce s textem, rozhovor), názorně demonstrační (předvádění, pozorování práce 

s obrazem a instruktáž) a praktické (vytváření dovedností, napodobování, manipulování, 

laborování, experimentování a produkční metody). Aktivizující výukové metody jsou diskusní, 

heuristické, situační, inscenační, a metody didaktických her. Mezi komplexní výukové 

metody patří frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální 

výuka a samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka 

dramatem, otevřené učení, modelace životních situací, televizní výuka, výuka podporovaná 

počítačem, sugestopedie, superlearning a hypnopedie. 

Klasické metody mají stále své místo, ale jejich původní převaha neustále slábne, 

protože aktivní úsilí motivovaného žáka je podstatně efektivnější. V současnosti se jeví jako 

absurdní představa, že by učitel přednášel o práci s počítačem a žáci si pouze psali poznámky 

do sešitu. Všechny výchovy se opírají o praktické činnosti. Hudební výchova i při použití 
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prostředků IKT si musí zachovat tento status. Znamená to, že její náplň je prakticky 

ověřovaná. 

Pragmatické pojetí pedagogiky Johna Deweye znovu ožívá v novém pojetí projektové 

výuky, která byla zmíněna.
66

 Z celkového výčtu je vybrána proto, že je základem, z něhož 

vyrůstají nové metody použitelné pro oblast, kterou mohou účinně podporovat moderní 

informační technologie. 

Jedná se o jednu z teorií vzdělávání – konektivismus, který navazuje na principy 

konstruktivismu a aplikuje jej v prostředí sociálních sítí.
67

 Vychází se z promyšlené práce 

skupin účastníků. Ti mohou buďto kooperovat nebo kolaborovat.
68

 Při kooperaci má každý 

nezastupitelnou roli v týmu, nese odpovědnost za svůj úsek, lze jej samostatně hodnotit. Jeho 

selhání ovšem ohrožuje splnění úkolu jako celku. Při kolaboraci pracuje tým pohromadě, 

diskutuje a připomínkuje postup i práci, odpovědnost je společná a hodnocení se vztahuje 

k práci celku. Z pohledu konektivismu se kolaborace jeví v prostředí sociálních sítí 

problematičtější, protože prvek vzájemné pomoci je oslabený tím, že kolaborace nemusí být 

realizovaná v situaci, kdy účastníci nejsou v přímém kontaktu. 

Významným příspěvkem v této oblasti je tzv. Web 2.0.
69

 Původně statický web 

se posunul do nové kvality, kdy díky rozvoji informačních technologií je od roku 2004 

postupně obohacován z původně výhradně pevného obsahu o prostor pro sdílení a společnou 

aktivní tvorbu. Pro oblast hudební výchovy umožňuje například sdílení videí na videoportálu 

YouTube, notového materiálu na MuseScore či prezentací na SlideShare. Web 2.0 umožňuje 

též vznik různých online nástrojů. Pro použití v hudební výchově lze zmínit například nástroje 

pro práci se zvukem, tvorbu prezentací či tvorbu testů.
70

 

Volby metod záleží hlavně na zkušenosti pedagoga, který si v dosavadní praxi ověřil 

jejich efektivitu a předpokládá se u něj, že dokáže svůj výběr přiřadit individualitě žáka. 

Žáci jsou zvyklí používat vlastní techniku, jejíž výrobce správně odhadl, že její potřeba 

vzniká u zákazníka zejména tím, že si může hrát. Nám se nabízí totéž a metoda didaktických 

her v sobě nese vysokou motivaci i schopnost soustředění. Pokud jsme ochotni věnovat čas 

promyšlené přípravě, pak lze vhodnou nabídkou dosáhnout ideálního stavu, který Komenský 

nazval škola hrou. Sice v původním významu tento citát operoval s termínem hra 

v dramatickém pojetí, nicméně dnes je chápán v tom smyslu, že dítě si hraje a tím se učí. 
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I když se od jeho dob význam tohoto citátu posunul, stále platí, že zejména u mladších žáků 

je hra přirozenou cestou k získávání zkušeností a jejich motivace k úspěchu je tak vysoká, 

že si nemusí ani uvědomovat časové hranice. 

Slovní metody stojí vždycky na začátku vzdělávacího procesu a komunikace jejich 

prostřednictvím trvá po celý jeho průběh. Názorně demonstrační metody ovšem mohou nové 

typy informačních technologií bohatě využít. Předvádění, demonstrace a projekce významně 

přidávají k auditivním smyslovým podnětům vizuální, které pomohou provázat sdělované 

informace. Názorně demonstrační metody jsou velmi přínosné tím, že ukážou žákovi určité 

postupy, které napodobuje. Není tedy závislý pouze na tom, co mu ukáže pedagog, ale podívá 

se, jak stejnou činnost realizuje například koncertní mistr. Jsou tedy provázány s praktickými 

metodami, které prolínají přirozeně celou výuku. Zmiňovali jsme činnostní pojetí (instrument, 

vokál, poslech a pohyb). Smyslem opakované praxe je ovládnutí činnosti do té míry, 

že přesáhne hranice, kdy interpretace přestane být problémem a do projevu žáka vstoupí 

individuální tvůrčí vyjádření. To může být akcelerováno i tím, že si najde v nabízených 

projekcích svůj vzor a přidá jeho dovednosti k realizaci svého talentu. 

Metody z hlediska samostatnosti a aktivity žáků mají v průběhu vzdělávání obsahově 

vzestupnou tendenci. V první fázi bude samozřejmě jejich součástí hra, s rozvojem žáka bude 

žádoucí samostatnou práci posilovat až k badatelské fázi. Zde je právě pole možností využití 

ICT. Je nutné ovšem zdůraznit, že pedagog by měl do jisté míry mít nad celým procesem 

kontrolu, aby nedošlo k tomu, že mimo jeho přímé působení si bystřejší žáci najdou sami 

zábavnější formu výuky na sociálních sítích, a tím svůj vývoj orientují nežádoucím směrem. 

V poslední době se objevuje trend ve výuce, který spadá do této oblasti. Jedná se 

o badatelsky orientované vyučování.
71

 Uplatnění má zejména v přírodovědných oborech. 

Učitel vede žáka po cestě, neseznamuje jej s hotovým učivem, ale dohlíží na výsledky žákova 

hledání. Jeho vliv na celý proces je promyšleně dávkovaný a cílem je předání určité 

odpovědnosti za výsledky. Žák objevuje, dochází k poznávání, ověřuje efektivitu svých 

postupů. V optimálním případě výuku doslova prožívá a bere ji za vlastní, takže je maximálně 

motivován. Je to tedy činnostní vyučování s využitím experimentu. V souvislosti s ICT 

ve výuce je tato metoda velmi perspektivní a zajímavá. Je cenná rozvojem vlastní zkušenosti 

žáka, kontroly jeho zpětné vazby s cílem vytvořit u něj vyzrálý systém hodnocení. To může 

následně uplatnit ve všech sférách života. 
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Metoda v podstatě odpovídá tomu, jak by se měli připravovat nadaní žáci. Z počátku 

je role učitele silně dominantní, dále s rozvojem schopností žáka klesá a v okamžiku, 

kdy dosáhne fáze, že učitel není pro žáka inspirací, může mu dát impulz k vlastnímu rozvoji 

na vyšší úrovni. 

Výuka směřuje k autonomii žáka, připravuje jej nejen sumou předaných znalostí 

a dovedností, ale posiluje zejména jeho schopnost práce na sobě, kdy je schopen objektivně 

hodnotit své možnosti, rozeznat chyby a převzít řízení vlastního osobního rozvoje.
72

 Stručně 

řečeno, učíme dítě, jak se naučí učit. To vyžaduje formativní vedení výuky, které získává 

v současné době stále silnější pozici, protože generuje analytický způsob myšlení podporující 

sebepoznání. Formativní hodnocení je kvalitativní a zaměřené na žáka za účelem zlepšit jeho 

výsledky tím, že on sám bude schopen přijmout hodnocení jako běžnou součást života, 

pracovat s ním a orientovat se v cílech dalšího růstu díky přesné znalosti stávajícího stavu. 

V hodinách hudební výchovy se setkáváme s rozdílnými žáky. To ovšem neznamená, 

že by badatelský přístup nebylo možné uplatnit vůči všem. Je řada témat, kde může bádat 

v hudební výchově i žák bez hudebního sluchu. 

Metody lze aplikovat prostřednictvím běžných organizačních forem.
73

 Jejich použití 

závisí samozřejmě na vybavení učebny. Dnes je běžné pro frontální výuku. 

Pro skupinovou práci lze spíše využít učebny informatiky, jejich vytížení je ovšem tak 

velké, že nalezení termínu pro výuku hudební výchovy bude problematické. Podobně je tomu 

i s individuální výukou, která předpokládá individuální práci na vlastním PC. Lze využít 

tabletů i mobilních telefonů, ovšem do hry vstupuje předpoklad, že všichni žáci jsou vybaveni 

funkční technikou. 

Shrnutí 

Volba metod a organizačních forem je věcí učitele. Lze předpokládat, že dobře 

připravený pedagog bude v této oblasti reagovat adekvátně. Pokud v dosavadní běžné praxi 

přistupoval k výuce tvůrčím způsobem, je zřejmé, že stejně bude postupovat při využití 

digitálních technologií a bude ve svých volbách kreativní a efektivní. Je třeba mu ovšem 

vytvořit podmínky. 
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2.7 Výzkumy v oblasti HV 

Bakalářská práce cílí především na přístup a obsah práce učitele hudební výchovy. 

V souladu s tímto tématem byly realizovány kvalitní výzkumy, mapující stav a reflektující 

na výsledky ve vztahu ke stávající etapě využívání multimediálních technologií na základních 

a středních školách. Výsledky ze středních škol byly extrahovány, jejich absence neohrožuje 

validitu výstupu, tato kapitola se jimi nezabývá. 

2.7.1 Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově 

První výzkum proběhl v roce 2010, realizovala jej katedra hudební výchovy 

Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně.
74

 Byl zaměřen na využívání 

multimediálních technologií učiteli i žáky v hudební výchově, ale současně mapoval aktuální 

problémy hudební výchovy v celé její šíři. 

Byl konstruován do čtyř problémových okruhů – materiálně technická vybavenost škol, 

personální vybavenost, způsob využití multimediálních aplikací učitelem a proporcionální 

zastoupení činností včetně forem aktivního zapojení žáků. Vlastním cílem bylo zjistit míru 

promítání technologických inovací do přímé výuky, standardní vybavení učeben konkrétní 

technikou a míra využití počítače v práci žáků i učitelů. Výzkum probíhal formou 

dotazníkového šetření. 

Výsledek odhalil následující stav: 

Počítač využívá 70 % učitelů. Z nich 93 % vyhledává informace na internetu, 75 % 

vyhledává nahrávky, ale pouze 17 % realizuje tvořivou práci s notačním a kompozičním 

softwarem. 

Přitom 69 % učitelů má povědomí o kompozičních a notačních programech a přímou 

zkušenost s nimi má jen 29 %. Ve 49 procentech je to program Sibelius, 38 % používá 

program Capella. V případě hudebního výukového softwaru přiznává přímou zkušenost pouze 

necelých 10 % učitelů. Shodně s 22 % jsou užívány programy Sibelius Auralia a Instruments. 

Nízké výsledky využití hudebního softwaru ve výuce byly zdůvodněny v 53 % jeho 

nedostupností, ve 39 % absencí informací o něm, ve 29 % nedostatečným vybavením 

v učebnách (počet počítačů) a ve 22 % případů učitelé přiznali, že tento typ práce s počítačem 

neovládají. 

Učitelé vnímají počítač jako dobrý prostředek ke zpestření výuky v 63 %, k zefektivnění 

výuky ve 42 %, pro přípravu v 35 %. Jako nezbytnou součást výuky vnímá počítač 17 % 
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učitelů, za nadbytečný jej považuje 8 % pedagogů a ve 2 % je počítač vnímán jako rušivý 

prvek. 

V případě interaktivních tabulí se ve výsledcích zřetelně projevilo, že pedagogové byli 

pro její používání vyškoleni. Takže přímou zkušenost má 65 % učitelů, využít ji neumí 6 % 

učitelů a 5 % o ni nemá ani zájem. K dispozici v hodinách HV ji ovšem má pouze 19 % 

učitelů, z nich ji využívá v HV 31 % zejména pro přehrávání ukázek (87 %), k výkladu 

hudební teorie (70 %) a procvičování učiva (57 %). Pro testování žáků ji využívá pouhých 

28 % učitelů. 

Zajímavé je, že jsou prakticky stejné výsledky vypovídající o přímé zkušenosti 

s interaktivní tabulí a procento učitelů, kteří ji vnímají jako dobrý prostředek ke zpestření 

výuky. V obou případech je to 65 %. Z toho lze vyvozovat, že interaktivní tabule je u učitelů, 

kteří s ní pracují, vnímaná jednoznačně kladně a její využití může být klíčem k zapojování 

dalších digitálních technologií do výuky. 

V závěru konstatují autoři výzkumu zajímavý fakt, že míra předchozích zkušeností 

s typem hudby je přímo úměrná s úrovní jeho přijetí. Tedy čemu posluchač rozumí, to 

považuje za hodnotné, čemu nerozumí, to odmítá. Proto je nezbytné zaměřit se při výuce 

hudby i na pochopení podstaty a zákonitostí hudby obecně. 

Dalším výsledkem výzkumu bylo potvrzení, že učitelé hudební výchovy pociťují určité 

podcenění svého předmětu zejména u rodičů dětí, ale tento jev se dotýká výchovných 

předmětů obecně. 

Učitelé formulovali cíle hudební výchovy v rámci běžných intencí, ale méně 

se zamýšlejí nad pestrostí nabídky prostředků při jejich realizaci. 

2.7.2 Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ 

Na výše uvedený výzkum navázal v roce 2017 Michal Košut s kolektivem.
75

 Záměrem 

bylo popsat současný stav, porovnat výsledky s předcházejícími výzkumy, ale, a to je důležité, 

současně hledat další způsoby využití multimediálních technologií v hudební výchově. 

Z výsledků je zřejmé, že základní školy jsou vůči středním podstatně konzervativnější 

při využití počítačů, ale v případě interaktivních tabulí jsou zase aktivnější. Souvisí to s větší 

důvěrou v klasické výukové metody, ale současně vyučující hudební výchovy hodnotí velmi 

pozitivně přínos interaktivních tabulí ke zpestření a zefektivnění výuky všeobecně. Rezervy 

vidí výzkum v přípravě respondentů vysokoškolského studia, o další vzdělávání je u učitelů 
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deklarovaný zájem v případě 80 % pedagogů, ale vnímají nabídku v oblasti HV 

za nedostatečnou. 

Školy jsou vybaveny hudebnami přibližně ve dvou třetinách případů a uvádějí 

i podobnou úroveň jejich využití. Současně učitelé hodnotí vybavení hudeben jako dostatečné 

v 66 % případů a nadstandardně ve 14 %. Co se týká jeho využití, převládá počítač, CD 

přehrávač a interaktivní tabule (nad 60 %). Nahrávací zařízení je zřejmě vnímané jako 

nadstandard, protože jej má rovněž 14 % učeben. Z tohoto typu vybavení převládá 

videokamera (57 %), diktafon, magnetofon a jiné formy zvukového záznamu jsou pod 30 % 

případů nahrávacího zařízení. Používají se především pro demonstraci za účelem žákovské 

sebereflexe (62 %), projekty (55 %) a tvorbu reprezentačních materiálů. Pro běžnou výuku 

jsou využívány z 28 %. 

Konzervativní přístup nebo určitá profesní bezradnost v oblasti využívání digitální 

techniky signalizují odpovědi na otázku týkající se chybějícího technického vybavení. Plná 

třetina respondentů neodpověděla, 28 % nepociťuje potřebu v tomto směru a zbylé požadavky 

jsou rozptýleny v řadě různých odpovědí, jejichž podíl nepřesáhne 10 %. V případě 

hudebního softwaru pociťuje jeho absenci méně než 1 % dotazovaných. 

Počítač je tedy dominantní prvek, který je využívaný pro účely HV (96 %). Formy 

využití spočívají zejména ve vyhledávání nahrávek a informací na internetu a přípravě 

pracovních listů (nad 75 %). Velmi zajímavý údaj je využití notačního a kompozičního 

softwaru, který uvádí 23 % dotazovaných, ale v jiné části dotazníku přiznává přímou 

zkušenost s tímto softwarem pouhých 14 % učitelů. 

Z pozice žáka je počítač pro účely hudební výchovy používán opět v poměru 2 : 1 

ve prospěch využití. Důvodem jeho nevyužití je zejména nedostatek PC nebo přístupu k němu. 

Co se týká softwaru, dominuje opět dvoutřetinovou převahou program Sibelius, okolo třetiny 

případů jsou využívány MuseScore, Capella, Cubase a Finale. 

V případě výukových hudebních softwarů je situace obdobná. Povědomí o nich má 

59 % respondentů, ale pouhých 6 % s nimi má přímou zkušenost. Ostatní o nich neví. 

Nejčastěji využívaným programem tohoto typu je Sibelius Auralia (42 %), ostatní jsou 

v široké nabídce využití s četností do 10 %. 

Výukový software tedy používá pouhých 6 % pedagogů a to především z důvodu jeho 

neznalosti nebo proto, že software není k dispozici. 

Zájem o školení v tomto směru projevilo opět 69 % dotázaných, ale z předchozích údajů 

lze dedukovat, že kladná odpověď v tomto případě je u mnohých spíše deklarativní. 
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Projevilo se jako efektivní, že součástí instalace interaktivních tabulí na školách bylo 

koncepčně dobře zvládnuté školení pedagogů v tomto směru. To je patrně důvod vysoké 

oblíbenosti interaktivní tabule a s tím související úrovní jejího využívání. V případě, že 

je tímto zařízením učebna vybavena, je využívána v 87 % případů, z toho plná čtvrtina 

představuje využití v každé hodině. Je pozitivně hodnocená jako nástroj pro zpestření 

a zefektivnění výuky a plná čtvrtina dotázaných ji vnímá jako nezbytnou součást výuky HV. 

Podstatně nižší využití má tablet. Souvisí to zřetelně s tím, že typ zařízení je novější 

a učitelé nebyli koncepčně na jeho využití připraveni. K dispozici jej má pouhých 30 % 

dotázaných, z nich jej využívá pouhých 35 %, přičemž míra využití tabletu z nich činí spíše 

doplněk výuky než prostředek. Používání tabletů pro účely hudební výchovy z pohledu žáků 

vyvolalo pozitivní reakci u pouhých 5 % z nich. Přitom převládá přehrávání ukázek. Ostatní 

způsoby používání jsou podobné jako u interaktivních tabulí. Rozdíl spočívá především v tom, 

že na interaktivní tabule jsou pedagogové podstatně více proškoleni a jejich instalace byla 

s těmito školeními koncepčně propojena. 

Ještě menší míru využití mají mobilní aplikace, které akceptuje 10 % pedagogů, 

přičemž jsou užívány spíše výjimečně a nepředstavují kmenový prvek využití digitálních 

technologií v hodinách hudební výchovy. To je potvrzeno reakcemi žáků, kteří potvrzují 

využívání mobilních aplikací v HV prakticky shodně s dotazovanými pedagogy. Ve způsobu 

používání dominuje přehrávání ukázek (72 %) a nejčastější mobilní aplikací je YouTube. 

Byl zmiňován zřetelný vliv odborné přípravy vyučujících na jejich přístup, efektivitu 

i schopnost využití vůči digitálním technologiím. Podle výzkumu jsou velké rezervy zejména 

v případě na VŠ. Pouhých 19 % dotázaných vnímá úroveň této přípravy jako dostačující 

a se zaměřením na hudební výchovu se cítí připraveno pouhých 17 % respondentů. Hlavní 

oblastí této přípravy jsou práce s počítačem, projektorem, keyboardem a interaktivní tabulí. 

Zájem o další vzdělávání pedagogů projevily 4/5 dotázaných, ale úroveň nabídky kurzů 

vnímá jako dostačující pouhá třetina. Nejčastější způsob doplňování vzdělávání v tomto 

směru jsou semináře DVPP, ostatní aktivity jsou hodně roztříštěné a jejich působnost 

nepřesáhne 5 %. Přitom vnímání podpory vedení škol ve směru k dalšímu vzdělávání je velmi 

silné, jako dostatečnou ji vnímá 75 % pedagogů, omezenou 23 % a pouhé 1 % dotázaných cítí 

její absenci. 
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Shrnutí 

Z výše uvedených údajů a zjištění zcela jasně vyplývá, že pro zhodnocení investic 

do školství v oblasti digitálních technologií má zásadní význam vytvoření provázané 

koncepce. 

Ta by měla nabídnout pedagogům promyšlený systém vzdělávání, který jim umožní 

orientaci v aplikacích nabízených následně žákům. 

Variabilita a roztříštěnost v tomto směru vyvolává problémy. Učitel z jedné školy 

při přechodu na jinou nemusí vždy zaujmout pozitivní postoj vůči nové technice, když si 

osvojil úspěšně jiný typ. Podobně je to s profesní přípravou učitelů, která by měla tvořit 

jednotný systém zvládnutí digitálních kompetencí, po jehož zvládnutí by bylo pak možné volit 

další variace a zaměření, které by vyhovovaly individuálnímu záměru pedagoga a jeho pojetí 

výuky. 

Současný stav technologií ve školství mluví ve prospěch interaktivních tabulí. Jsou 

široce využívané, pedagogové je umí ovládat minimálně v té míře, kdy využívají jejich 

schopnost promítat data z počítače, a jsou značně rozšířené. Naopak osobní počítač v HV 

pro žáky využíván zdaleka tolik není, jeho použití je obvykle ve škole chápáno ve spojitosti 

s předmětem informatika. Pro ostatní předměty je specializovaná počítačová učebna tímto 

postojem částečně zablokovaná a pro pedagogy jiného předmětu může být problémem v této 

učebně realizovat svoji výuku. 

Srovnání obou výzkumů signalizuje, že problém je setrvačnost ve způsobu myšlení. Při 

nákupu nových technologií vstupují k praktickým hlediskům i ekonomická, která mohou 

výsledek významně znehodnotit. 

Podobné výzkumy jsou velmi cenné svou výpovědní hodnotou i inspirací pro vyřešení 

problémů s nekoncepčními a nepříliš kvalifikovanými rozhodnutími. 
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3 Praktická část 

V praktické části je provedeno srovnání odlišných typů škol v oblasti využití nástrojů 

ICT v předmětu hudební výchova metodou kvalitativního výzkumu. Ze získaných informací, 

vlastní praxe autora a shrnutím zkušeností zkoumané praxe na výše zmiňovaných školách 

je vyvozen návrh konkrétních aktivit pro učitele HV na druhém stupni základní školy 

zaměřené na využívání nástrojů ICT. Následně byl návrh těchto aktivit ověřený v praxi 

a vyhodnocený. Poslední kapitolou této části je diskuze, kde je vyhodnocení kompatibility 

cílů, teoretické a praktické části práce. 

3.1 Případové studie 

Tato kapitola představuje dva případy, které reprezentují možnosti využití digitálních 

technologií na odlišných typech škol. První je běžná škola, kde hudební výchova je jedním 

z předmětů, které nejsou vnímány jako prioritní a prostředky i personální zajištění mají 

úroveň, kterou lze označit jako průměrnou. Druhá je škola, která spojuje základní vzdělávání 

s rozšířenou výukou HV a základním uměleckým vzděláváním na paralelní ZUŠ. Podřizuje 

tomu stupeň vybavenosti i požadavky na odborné schopnosti pedagoga. Lze předeslat, 

že cílem Strategie digitálního vzdělávání je kvalitativní přiblížení běžného standardu druhému 

typu školy. 

3.1.1 Běžná základní škola 

Prvním reprezentantem případové studie je škola v malé obci ve východních Čechách. 

Trvale zde žije 1300 obyvatel. Kapacita školy je 200 žáků, naplněnost je téměř 60 % (cca 120 

žáků). Škola má devět tříd, jednu pro každý ročník. Své prostory pronajímá základní 

umělecké škole, která zde má svou pobočku. 

Hudební výchova se vyučuje v učebně, která je oficiálně nazvaná jako prezentační 

místnost. Dle rozvrhu je ovšem využívána pouze pro výuku HV a v odpoledních hodinách ji 

provozuje ZUŠ. Vybavena je zpěvníky pro žáky a rytmickými Orffovými hudebními nástroji, 

doplněnými sadou ozvučných plastových trubic Boomwhackers. Pro poslechové činnosti 

je k dispozici CD přehrávač. 

Ve třídě je počítač s přístupem k internetu, který je napojený na interaktivní tabuli 

a dataprojektor. Dalším prvkem je kvalitní digitální piano, které ovšem není propojeno 

s počítačem, ačkoliv jsou kompatibilní. 
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Výuku HV druhého stupně ZŠ personálně zajišťuje učitelka, která má hlavní úvazek 

na MŠ. Probíhá vždy v této učebně, pro každý ročník je určená jedna hodina týdně. Učitelka 

hraje na piano, počítač využívá pro vyhledávání informací a hudebních nahrávek na internetu. 

Vnímá jej jako nezbytnou součást výuky, oceňuje jeho přínos pro její zpestření, zefektivnění 

a využití v procesu přípravy. 

S programy pro tvorbu hudby a psaní not na počítači se setkala, ale nepoužívá je a nemá 

s nimi přímou zkušenost. Hudební software k dispozici nemá, ale projevila zájem o informace 

ohledně možností využívání softwaru pro tvorbu hudby na PC. 

Ve větší míře využívá interaktivní tabuli, pravidelně pro přehrávání ukázek, výklad 

hudební teorie i pro prezentaci učebního obsahu. Pro testování žáků tabule využívaná není. 

Digitální technologie jsou učitelkou vnímané jako vhodný prostředek ke zpestření 

výuky, na aktivnější využití PC a interaktivní tabule nemá dle svého vyjádření dostatečné 

znalosti. Očekává, že v průběhu další praxe si postupně osvojí dovednosti potřebné k plnému 

využití stávajícího vybavení a o nové informace se velmi zajímala. 

3.1.2 Škola zaměřená na hudební výchovu 

Škola je v krajském městě na severu České republiky. Její kapacita je 540 žáků, 

naplněnost více než 90 %. Je to jedinečná instituce, kde se spojuje základní škola a základní 

umělecká škola do jednoho vzdělávacího celku s jedním ředitelem. Specializuje se 

na rozšířenou výuku hudební výchovy. Každý ročník má dvě až tři třídy. Jsou to jednak třídy 

bez zaměření na RVHV (děti ze spádové oblasti), jednak třídy ZŠ s rozšířenou výukou HV 

pro žáky z celého města. 

Žáci s RVHV jsou současně žáky ZUŠ. Mají tři hodiny hudební výchovy týdně 

s individuální výukou hry na hudební nástroj nebo obor sólový zpěv. 

Pro druhý stupeň jsou k dispozici dvě učebny hudební výchovy. První z nich patří svou 

výbavou mezi ty nejlepší v České republice. Je určena pro hudební výchovu, ale používá se 

i pro výuku informatiky. Lavice jsou v ní liniově rozmístěny ve čtyřech řadách po šesti 

a každá má svůj počítač. Nedostatkem je menší prostor mezi řadami, který omezuje 

průchodnost třídy při výuce. Vybavení je uzpůsobeno pro hudebníky. Učitel má k dispozici 

počítač, dataprojektor a poslechové monitory. Počítače pro žáky mají hudební softwarové 

vybavení. Jsou to jednak notační programy Sibelius 7 a MuseScore, jednak programy 

pro záznam a úpravu hudby Presonus Studio One 4 Artist a Audacity. Žáci, kteří hrají 

na klávesové hudební nástroje, mohou pro efektivní vkládání not do počítače využívat 
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klávesové a padové MIDI kontroléry. Pro jejich snadné připojení jsou vedle monitorů 

vyvedeny prodlužovací kabely USB. 

Druhá místnost je standardní učebna hudební výchovy. Je ovšem nadprůměrně 

vybavena běžnými i méně známými hudebními nástroji a připravená k nahrávání. K jejímu 

technickému vybavení patří looper, Martenotovy vlny, počítač, mikrofony a keyboardy 

pro učitele i žáky. 

Osobnost učitele je příkladem člověka, který dokázal své bohaté zkušenosti ve výuce 

hudební výchovy optimálně spojit s využitím moderních technologických prostředků. Je nutné 

zmínit, že stejně disponováni jsou všichni učitelé na této škole, kde je nadstandardní 

personální zajištění výuky HV. Jsou součástí Společnosti pro hudební výchovu, vyučují 

na VŠ, nebo jsou lektory a jedná se o osobnosti známé v odborné společnosti i v oblasti 

publikační. Výše zmíněný učitel používá notační programy Sibelius a MuseScore jako 

nástroje prezentace notového materiálu. Pro rozvoj kreativity a posílení sebeidentifikace žáka 

využívá programy Audacity a Studio One, pro tvorbu testů a kvízů využívá formuláře Google 

forms. Má zkušenosti i s využíváním systému Moodle. 

Programy přímo určené pro výuku hudby používány nejsou, kromě učitelova vlastního 

online výukového systému Sluchohry (sluchohry.cz). 

Tablety pro žáky škola zatím nedisponuje, ale v letošním roce uvažuje jejich nákup. 

Učitel tablet nevlastní, pouze přenosný počítač Apple s operačním systémem iOS. Občas jej 

používá při práci s žáky jako ladičku či za účelem měření tempa hudby. 

Shrnutí 

Školy se liší v obou hlavních hlediscích, která určují výsledný efekt využívání 

digitálních technologií při výuce hudební výchovy. První hledisko je lidský faktor. Kvalitně 

kvalifikovaný učitel z druhé školy byl standardně připravený z pedagogické fakulty, ale zůstal 

otevřený všem možnostem, které mu nabízely informační technologie. 

V průběhu své praxe sledoval a osvojoval si trendy, ověřoval je a přijal tento styl práce 

jako proces, který se neustále vyvíjí. Tím sladil ve výuce lidský faktor s použitím digitální 

technologie do té míry, že zcela přirozeně ovládá obě oblasti a je schopen je korigovat 

a reagovat na nové skutečnosti i potřebnou mírou improvizace. To se pochopitelně odráží 

na úrovni výstupu – tedy kvalitě přípravy žáků. 

Učitelka z první školy měla možnost podobně orientované přípravy, ale je limitovaná 

podmínkami, které ji vybavení školy nabízí. To samo není natolik inspirativní, aby ji nutilo 

k novým inovacím. Naopak, lze si představit, že škola nebude investovat rozsáhlé prostředky 
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do výuky hudební výchovy tak, aby byla vnímána jako předměty s podstatně vyšší hodinovou 

dotací. Kvalita učitelky není v tomto případě srovnatelná, protože reaguje na podstatně jiné 

podmínky než učitel na druhé škole. Tyto dva pedagogy tedy nelze porovnávat pouze 

na základě jejich odborné invence, protože každý z nich reaguje na odlišné prostředí 

a požadavky. 

3.2 Návrh aktivit 

Před samotným návrhem aktivit je třeba definovat kritéria pro jejich výběr. Tato kritéria 

by měla odpovídat výstupům z teoretické části. 

Strategie digitálního vzdělávání dává požadavek na rozvoj digitálních kompetencí. 

Aktivity se tedy budou zaměřovat na jejich rozvoj. 

Z hlediska hudební výchovy se informační technologie při vhodném použití mohou stát 

efektivním prostředkem pro motivaci žáků k hudebním činnostem i teoretickým poznatkům. 

Mohou pomoci rozvíjet jejich hudební schopnosti, kreativitu, případně hravou formou 

odlehčit jinak nezáživný dril. Navržené aktivity budou tedy zaměřeny na rozvoj hudebních 

znalostí, schopností či dovedností. 

Finanční podmínky škol většinou neumožňují pořizování drahého speciálního vybavení. 

Z tohoto důvodu budou aktivity založeny na běžném hardwaru – standardně vybavený počítač, 

tablet či mobilní telefon. 

V případě nedostupnosti PC pro výuku HV budou navrženy i aktivity využívající 

přenosná zařízení. Mnohé školy tablety nedisponují, žáci však často vlastní mobilní telefony, 

které lze pro tento účel využívat. Nejčastějším typem operačního systému těchto zařízení 

je Android, proto zvolené aktivity budou postaveny na této platformě. 

Co se týká softwaru, existuje řada programů, které lze pro výuku HV použít a přitom 

jsou volně ke stažení. Výhodou využívání těchto programů je, že nepředstavují pro školu 

finanční zátěž. Žáci mohou tyto programy zdarma a přitom legálně používat i doma na svých 

zařízeních. Navržené aktivity tedy budou využívat především bezplatný software. 

Mnohé online nástroje využitelné pro výuku hudby nabízí internet. Jejich výhodou je, 

že s nimi lze pracovat na různých zařízeních. Lze tedy využít nejen školní počítače či tablety, 

ale též mobilní telefony žáků. Jedinou podmínkou je zajištění jejich přístupu k internetu. 

Některé aktivity budou zaměřeny právě na využívání těchto online nástrojů. 

Pro plnohodnotný rozvoj digitálních kompetencí žáků je potřeba, aby aktivity byly 

zaměřeny na přímou práci žáků s těmito technologiemi. V případě dostatečného počtu těchto 
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zařízení můžou žáci pracovat samostatně (jeden žák + jedno zařízení), to jim umožní být 

aktivní po celou dobu řešení zadaného úkolu. Naproti tomu práce ve dvojici či trojici 

umožňuje žákům s různými zkušenostmi, hudebními či technologickými, spolupracovat 

při řešení zadaného úkolu. 

Navržené aktivity byly rozděleny do těchto skupin: 

 Aktivity s programem Audacity 

 Aktivity s programem MuseScore 

 Aktivity s dalšími programy 

 Aplikace pro mobilní telefony 

 Online nástroje 

Aktivity jsou prezentovány ve formě metodických listů pro učitele hudební výchovy. 

Jedná se o náměty na činnosti žáků. Specifikují téma, cíle a vztahy k HV i ICT dané aktivity. 

Inspirací pro návrh struktury metodických listů byly tyto zdroje: Informační 

a komunikační technologie,
76

 Digitální svět,
77

 Metodické listy na podporu environmentální 

výchovy a vzdělávání ve školách a organizacích
78

 a Aktivity pro výuku volby povolání.
79

 

Pro účely práce byla navržena tato struktura metodických listů: 

 Název: stručná identifikace aktivity 

 Komu je určeno: ročník ZŠ žáků 

 Téma hodiny HV: co hudebního se bude rozvíjet 

 Charakter práce: počet žáků pracujících s jedním zařízením 

 Doba trvání aktivity: aby měl učitel představu jak naplánovat začlenění 

do výuky – zda zbude čas na něco dalšího, atp. 

 Obsah, úkol: jak bude aktivita probíhat 

 Proč: výhody aktivity oproti standardnímu přístupu 

 Cíle: co aktivita přinese žákům 

 Vztah ke kompetencím DG: konkrétní digitální kompetence rozvíjené během 

aktivity 

 Vazba na nové RVP: souvislosti s připravovaným RVP 

 Pomůcky: co je potřebné k realizaci aktivity 

 Další různé požadavky, návaznosti atd.: volitelná položka, co dalšího je potřeba 

                                                 
76

 http://inkluze.ujep.cz/cz/co-nabizime/podklady-pro-deti-dlouhodobe-nemocne/2-stupen/informacni-

komunikacni-technologie/ 
77

 https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/18085/digitalni_svet___metodicky_list.pdf 
78

 http://www.liska-evvo.cz/doc/metodicke-listy-1 
79

 http://datapro.poradcevpk.cz/158-abecedni_seznam_aktivit 

http://inkluze.ujep.cz/cz/co-nabizime/podklady-pro-deti-dlouhodobe-nemocne/2-stupen/informacni-komunikacni-technologie/
http://inkluze.ujep.cz/cz/co-nabizime/podklady-pro-deti-dlouhodobe-nemocne/2-stupen/informacni-komunikacni-technologie/
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/18085/digitalni_svet___metodicky_list.pdf
http://www.liska-evvo.cz/doc/metodicke-listy-1
http://datapro.poradcevpk.cz/158-abecedni_seznam_aktivit
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Náměty nejsou určeny jako detailní přípravy na hodinu, nepředstavují konkrétní přímé 

postupy. Pro jejich realizaci je nezbytné, aby si učitel osvojil ovládání používaných programů 

minimálně na té úrovni, aby byl sám schopen tyto aktivity realizovat. Není tedy nutné ovládat 

všechny funkce těchto programů, spíše je důležité, aby učitel bezpečně zvládal jejich základy 

a v programech se celkově orientoval. 

K programům Audacity či MuseScore lze na internetovém videoportálu nalézt dostatek 

videonávodů i v českém jazyce. Program Visual Analyser je využíván pouze pro měření 

frekvence tónu, popis této funkce bude popsán přímo v metodickém listu. K programu 

ChordPulse Lite nebyl nalezen český návod, proto byl původní anglický návod přeložen 

do českého jazyka autorem práce. Mobilní aplikace Learn Music Notes, Rhythm Teacher: 

Music beats a Walk Band jsou velmi intuitivní a jejich obsluhu by měl učitel zvládnout sám. 

Podobně i ovládání online aplikace Song Maker není potřeba složitě popisovat. 

3.2.1 Aktivity s programem Audacity 

První sada aktivit se zaměřuje na práci s programem Audacity. Tento program je určen 

k pořizování digitálních nahrávek a jejich úpravu. V hodinách hudební výchovy jej žáci 

mohou použít i pro experimenty zaměřené na vlastnosti tónu jako základního elementu hudby. 

Lze ho též využít pro pořizování a úpravu nahrávek hudební tvorby žáků. Tento program byl 

zvolen z důvodu nízké náročnosti na hardware, české lokalizace a snadné dostupnosti – 

je bezplatný. Podkladová studie pro revizi RVP předmětu hudební výchova na straně šest 

zmiňuje mimo jiné i programy pro záznam a editaci zvuku. Hovoří o nich jako o významném 

prostředku hudebního vzdělávání. Jelikož se jedná o tvůrčí práci se softwarem, mají tyto 

aktivity též zřetelné vazby k digitálním kompetencím, a to především ke kompetenci tvorba 

digitálního obsahu. 

Záznam a střih audio nahrávky 

Aktivita, která žáky uvede do práce s tímto programem, se zaměřuje na záznam a střih 

nahrávky zvuku. Žáci se seznámí se základní obsluhou programu, naučí se jej využívat 

k pořizování zvukových nahrávek a jejich následnou editaci – střih. To jim umožní vytvářet 

záznam jejich hudebních produkcí. 

Síla tónu 

Tato aktivita se zaměřuje na vysvětlení hudebního pojmu síla tónu. Pro práci 

s digitálními záznamovými zařízeními je potřeba, aby žáci pochopili souvislosti vlastností 
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tónu s jeho fyzikální podstatou a grafickým zobrazením jeho průběhu. S pomocí programu 

Audacity žáci vytvoří dvojici tónů různé intenzity a následně tyto tóny porovnají. Aktivitu 

je vhodné spojit s výkladem o označování dynamiky v hudebním zápisu (forte, piano). 

Generování tónové řady 

Při této aktivitě žáci pracují s pojmem výška tónu, a to jak z hudebního, tak fyzikálního 

pohledu. Porozumí též pojmům délka noty, stupnice a tempo. Procvičí si hudební sluch, 

představivost a ovládání programu. Pomocí programu Audacity vytvoří řadu tónů dané délky 

a výšky. Výsledkem bude audio soubor obsahující stupnici C dur. Tempo bude vycházet ze 

zvolené délky not. Stejným způsobem si žáci vytvoří i sestupnou řadu. 

Tón – hluk 

Při této aktivitě se žáci naučí rozpoznat rozdíl mezi tónem a hlukem (konkrétně šumem) 

a poznají funkci programu na zeslabení šumu. Žáci v programu Audacity vygenerují jeden tón 

dané výšky a délky následovaný šumem. Následně dostanou za úkol tyto signály porovnat 

a popsat jejich rozdíl. Poté si vyzkouší na šumový signál aplikovat efekt zeslabení šumu. 

Konsonance – disonance 

Tato aktivita si klade za cíl vysvětlit pojmy konsonance a disonance. Žáci se seznámí 

se vztahy mezi tóny různé výšky. Docházejí tak vlastním experimentováním k rozlišení 

libozvučných a nelibozvučných intervalů. Žáci s pomocí programu vytvářejí dvojice tónů 

různé výšky a sluchem hodnotí libozvučnost či nelibozvučnost jejich souzvuku. Žáci si osvojí 

pojmy konsonance a disonance. Zároveň si procvičí hudební sluch. 

Barva tónu 

Při této aktivitě žáci poznají fyzikální podstatu barvy tónu. V programu Audacity 

vytvoří několik současně znějících tónů, jejichž výšky odpovídají celočíselným násobkům 

frekvence tónu základního. Úpravou hodnoty zesílení jednotlivých stop mění barvu 

výsledného zvuku, který se následně pokusí přirovnat k nějakému hudebnímu nástroji. 

Transpozice hudební nahrávky 

Tato aktivita seznamuje žáky s funkcí programu „změna výšky tónu“, s jejíž pomocí 

mohou upravit hudební nahrávku tak, aby s ní mohli snadněji zpívat. Tím pochopí smysl 
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a princip transpozice. Žáci dostanou soubor obsahující nahrávku písně, která je mimo běžný 

hlasový rozsah (vysoko či nízko). S použitím efektu „Změnit výšku tónu“ tuto nahrávku 

transponují do jiné tóniny. Metodou pokus – omyl naleznou tóninu, která bude nejlépe 

odpovídat jejich hlasovému rozsahu. 

Metronom 

Při této aktivitě žáci poznají účel metronomu jako hudební pomůcky pro docílení 

plynulé hry v daném tempu. Zdokonalí se v rytmickém cítění a zároveň v ovládání programu 

Audacity. Pomocí programu Audacity vytvoří rytmickou stopu pomocí funkce „Rhythm 

track“. Poté přidají stopu druhou a pomocí mikrofonu nahrají svůj zpěv nebo hru na libovolný 

hudební nástroj (např. dřívka, triangl, xylofon), případně na tělo (dupání, tleskání, apod.). 

Těchto stop nahrají několik. Na závěr své výtvory předvedou třídě. 

3.2.2 Aktivity s programem MuseScore 

Následující skupina aktivit se zaměřuje na práci s notačním programem MuseScore. Ten 

je určen k vytváření hudebních zápisů s pomocí počítače. Notační program propojuje vizuální 

podobu notového zápisu s jeho auditivním vyjádřením. To umožňuje žákům 

bez instrumentálních dovedností snáze pochopit systém hudební notace. Žákům, kteří 

na hudební nástroje hrají, umožňuje dále rozvíjet jejich hudební schopnosti. Tento program 

je díky snadné dostupnosti (je bezplatný), české lokalizaci i kvalitnímu zpracování 

videonávodů k obsluze velmi vhodným nástrojem nejen pro amatérské muzikanty, ale může 

být i vhodnou pomůckou při výuce hudby. Stejně jako programy pro záznam a editaci zvuku, 

patří i notační programy ke zmiňovaným technologiím vhodným pro hudební vzdělávání. 

Tyto aktivity rozvíjí též digitální kompetence žáků. Vytvářejí digitální obsah, při práci volí 

vhodné technologické prostředky a výsledný dokument ukládají v podobě souboru. 

Seznámení s programem MuseScore a jeho základní obsluhou. 

První aktivita této řady si klade za cíl seznámit žáky s programem MuseScore a jeho 

nejzákladnějšími funkcemi pro vkládání not. Pro osvojení si základů není nutné ani žádoucí 

žáky seznamovat s mnoha funkcemi programu, naopak je vhodné začít s jejich velmi úzkým 

výběrem. Žáci se seznámí se základní obsluhou notačního programu MuseScore. Poté 

dostanou výtisk jednoduchého notového zápisu, který přepíší do počítače. Tuto skladbu 

následně vyexportují do audio souboru mp3, který si mohou pomocí bluetooth odeslat 

do vlastního mobilního telefonu. 
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Tvorba jednoduchého kánonu 

Kánon je jednoduchá hudební forma založená na přísné imitaci – opakování téže 

melodie dalšími hlasy v určitém časovém zpoždění. S pomocí notačního programu je snadné 

tento typ skladby vytvořit. Žáci si díky této aktivitě osvojí pojmy kánon a hudební forma. 

Podle tištěné předlohy opíší jednoduchou melodii do počítače. Pomocí funkce kopírování 

přenesou napsanou melodii do druhého případně třetího hlasu. Tímto postupem vytvoří 

skladbu v hudební formě kánon. 

Najdi a oprav chybu v notovém zápisu 

Aby byli žáci schopni samostatně tvořit, musí se naučit rozpoznávat chyby a opravovat 

je. Dostanou předem vytvořený dokument v MuseScore. Ten bude obsahovat pro žáky 

známou melodii, například známou lidovou píseň. V písni však budou úmyslně vytvořeny 

drobné chyby – noty špatné výšky nebo nepřesnosti v rytmu. Úkolem žáků bude tyto chyby 

objevit a opravit. Procvičí si orientaci v notovém zápisu, hudební sluch a rytmické cítění. 

Zdokonalí se v ovládání notačního programu. 

Dokonči melodii 

Schopnost hudební představivosti je vázána na schopnost vnímat vztahy mezi 

jednotlivými tóny. S pomocí notačního programu lze tyto schopnosti rozvíjet i u žáků, kteří 

nehrají na žádný hudební nástroj. Žáci dostanou předem vytvořený dokument v MuseScore. 

Ten bude obsahovat pro tento účel zkomponovanou jednoduchou melodii, které bude chybět 

několik posledních not. Úkolem žáků bude vymyslit a doplnit vhodné dokončení melodie. 

Na závěr své výsledky představí spolužákům. Žáci se zdokonalí v notovém zápisu, procvičí 

hudební sluch, hudební představivost a smysl pro tóninu (vztah k základnímu tónu skladby). 

Doplň harmonii 

Podobně jako aktivita předchozí je i tato zaměřena na rozvoj hudební představivosti 

a hudebního sluchu. Žáci dostanou předem vytvořený dokument v MuseScore, který bude 

obsahovat jednoduchou melodii s doprovodem postaveným na třech základních harmonických 

funkcích (tónika, subdominanta, dominanta). V doprovodné části bude několik taktů úmyslně 

vynecháno. Úkolem žáků bude tato prázdná místa doplnit zkopírováním jednoho z již 

vytvořených taktů. Sluchem zkontrolují vhodnost své volby. Touto činností si žáci upevní 

orientaci v notovém zápisu a seznámí se se základy tvorby harmonického doprovodu. 
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Notový materiál na webových stránkách programu MuseScore 

Při této aktivitě se žáci seznámí s webovými stránkami programu, konkrétně s částí 

Sheetmusic (https://musescore.com/sheetmusic). Tato část webu slouží ke sdílení not 

vytvořených v programu MuseScore. Žáci si vyzkouší hledání not. Ty lze přehrávat přímo 

ve webovém prohlížeči. Zajímavou funkcí je piano-tutoriál (ikona klaviatury), která přepne 

do názorného zobrazení melodie hrané na klaviatuře. Úkolem žáků bude nalézt alespoň dvě 

varianty téže skladby (různé nástrojové provedení či stylizace) a tyto varianty porovnat. Při 

této aktivitě si žáci procvičí orientaci v notovém zápisu a vyhledávání digitálního obsahu 

v internetovém prostředí. 

3.2.3 Aktivity s dalšími programy 

Následující dvě aktivity ukazují možnosti využití dalších programů při výuce hudební 

výchovy. Stejně jako aktivity s programy Audacity a Musescore, i tyto aktivity rozvíjejí 

digitální gramotnosti žáků. 

Měření výšky tónu 

Při této aktivitě žáci poznají, že i lahev se může stát hudebním nástrojem a jakým 

způsobem jej lze naladit s pomocí počítače. Žáci foukají do lahve přes hranu jejího okraje tak, 

aby vznikl tón. Pomocí softwarového osciloskopu měří frekvenci vzniklého tónu. Postupným 

přilíváním vody do lahve zmenšují výšku vzduchového sloupce a opakují měření výšky tónu. 

Úkolem žáků je zhodnotit výsledky měření a určit, jaký vliv má výška vzduchového sloupce 

na výšku tónu. Aktivitu je vhodné spojit s výkladem o varhanních píšťalách. Netradiční 

způsob použití digitálního zařízení rozvíjí u žáků digitální kompetenci k řešení problémů. 

ChordPulse Lite 

Pro tuto aktivitu postačí omezená verze programu ChordPulse, která je zdarma. Pomocí 

tohoto programu zvládnou vytvořit harmonický doprovod k písním i žáci, kteří nehrají 

na žádný hudební nástroj. Žáky seznámíme s programem ChordPulse Lite a s jeho základní 

obsluhou: zadávání akordů, nastavení jejich délky, výběr hudebního stylu a tempa. Následně 

žáci v programu vytvoří doprovod ke zvolené písni podle zpěvníku. S tímto doprovodem 

nakonec zpívá celá třída. Žáci se naučí pomocí jednoduchého programu vytvářet doprovody 

ke svým hudebním produkcím. Seznámí se s principem akordových značek. Rozšíří svůj 

přehled v hudebních stylech. 
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3.2.4 Aplikace pro mobilní telefony 

Nedostatek PC pro použití v hodinách hudební výchovy lze řešit využitím přenosných 

zařízení. Jako efektivní se ukazuje možnost využití vlastních zařízení žáků. Jelikož velká část 

žáků používá telefon s operačním systémem Android, následující aktivity jsou postaveny 

právě na aplikacích pro tento typ zařízení. 

Learn Music Notes (Jungle Music) 

Tato aplikace umožňuje žákům zpříjemnit proces učení se not. Přestože je založena 

na klasickém drilu, hravá forma a individuální přístup pomáhají žákům být aktivní, a tak si 

procvičované noty lépe zapamatovat. Tento program je výukovou hrou, která postupně učí 

pojmenovávat noty podle umístění v notové osnově. Žákům ukážeme, jak mají program 

nastavit. K dispozici je možnost vybrat notový klíč. Velikou výhodou je možnost 

pojmenování not dle českého systému – tedy CDEFGAH (tj. nikoliv CDEFGAB). Žáci se 

hravou formou naučí pojmenovat noty. Přitom poznají, jak mohou mobilní telefon využívat 

pro zlepšování svých hudebních znalostí. 

Rhythm Teacher: Music beats 

Při této aktivitě se žáci hravou formou učí interpretovat rytmický zápis. Aplikace slouží 

k nácviku a procvičování rytmu podle not. Žákům ukážeme, jak se program používá, 

a necháme je pracovat samostatně. Žáci si procvičí čtení rytmu a zdokonalí se v přesnosti jeho 

interpretace. Přitom poznají, jak mohou mobilní telefon využívat pro zlepšování svých 

hudebních dovedností. 

Walk Band – tvorba rytmické smyčky 

Tato aktivita žákům umožňuje názorně pochopit základy rytmu a tvorbu vlastních 

rytmických motivů. Aplikace má několik různých modulů, z nich pro tuto aktivitu budeme 

používat modul Drum Machine, který slouží k vytváření rytmických smyček. Žáci dostanou 

tabulku, ve které budou noty různé délky a krátké rytmické motivy zapsané klasickým 

způsobem pomocí not a zároveň schematicky pomocí řady čtverců. Jeden čtverec odpovídá 

šestnáctinové notě. Vyznačený čtverec představuje začátek noty. Dále žáci dostanou několik 

jednoduchých jednotaktových rytmických zápisů. Jejich úkolem bude pomocí tabulky tyto 

rytmy vytvořit v aplikaci Walk Band. Poté necháme žáky vytvořit jejich vlastní rytmický 

motiv. Žáci poznají princip dělení celého taktu na noty různé délky, zdokonalí se ve čtení 



50 

 

rytmického zápisu a ve schopnosti jeho interpretace. Přitom poznají, jak mohou mobilní 

telefon využívat pro zlepšování svých hudebních znalostí. 

3.2.5 Online nástroje 

Poslední dvě aktivity jsou postaveny na práci s online nástroji. Jejich největší předností 

je nezávislost na použitém zařízení. Pokud není k dispozici dostatek počítačů, lze tytéž 

činnosti provádět i na přenosných zařízeních. Jedinou podmínkou je pochopitelně funkční 

připojení k internetu. 

Song Maker 

S pomocí této online aplikace mohou žáci tvořit krátké melodie s jednoduchým 

rytmickým doprovodem. Song Maker umožňuje tvořit hudbu prostým klikáním myší 

do mřížky. Vrchní část je určena pro melodický nástroj a spodní část pro rytmický doprovod. 

Žáci si nejprve vyzkouší přepis jednoduché melodie podle vytištěné nebo promítané předlohy. 

Následně si zkusí vytvořit melodii vlastní. Výsledek mohou v programu uložit jako odkaz 

na vlastní aplikaci s jejich výtvorem. Mohou svůj výtvor též stáhnout jako MIDI soubor – pro 

další zpracování například v programu MuseScore či jako WAV soubor – pro další úpravy 

v programu Audacity. Cílem této aktivity je zvýšení motivace žáků k hudebním činnostem. 

Užití aplikace může vhodně zasahovat do dalších předmětů – v českém jazyce tvorba slov 

k melodii, v matematice práce s tabulkou a se souřadnou sítí. 

Vyhledávání a porovnávání skladeb na Youtube 

Žáci se při této aktivitě učí srovnávat a kriticky hodnotit hudební nahrávky. Jejich 

úkolem je vyhledat a porovnat určitou skladbu na internetovém videoportálu YouTube 

v několika variantách instrumentálního obsazení, či různých interpretů a tyto varianty 

následně porovnat. Vyberou variantu, která se jim líbí více a svou volbu zdůvodní. Žáci 

se zdokonalí ve vnímání hudby, a to z hlediska obsahu i formy. 

3.3 Ověření 

V kapitole je popisován průběh ověřování jednotlivých aktivit v praxi. Nejdůležitějším 

kritériem, které autor sledoval, bylo, zda jsou žáci schopni porozumět úkolům a realizovat je. 

Současně mapoval, do jaké míry dokázali žáci pracovat samostatně. Dalšími kritérii bylo 

dodržení časového rámce a vyvození vhodnosti aktivit pro navrženou věkovou skupinu žáků. 

Pozornost byla věnována digitální gramotnosti, užití prostředků IKT v hudební výchově. 
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Míra přítomnosti autora při ověřování aktivit měla širokou škálu. Autor ověřoval 

některé aktivity sám. Dále některé ověřoval pedagog buď v přítomnosti autora, nebo je 

poučený pedagog ověřil sám a výstup předal autorovi. Tímto stylem proběhlo ověření deseti 

aktivit. 

Dalších šest aktivit ověřil kolega autora a výstup byl vyhodnocený formou konzultace 

(Záznam a střih audio nahrávky, Síla tónu, Generování tónové řady, Tón – hluk, Konsonance 

– disonance a Měření výšky tónu). Zde byly ověřovány především reakce žáků a doporučení 

učitele v hrubších rysech. 

3.3.1 Seznámení s programem MuseScore a jeho základní obsluhou 

Tato aktivita byla ověřena na konci školního roku se žáky pátého ročníku ZŠ v malé 

obci ve výuce hudební výchovy. Před samotnou výukou bylo potřeba na všechny počítače 

nainstalovat program MuseScore. Instalace byla provedena z USB disku a proběhla 

bez problémů. 

Žáci měli informatiku, uměli ovládat základní funkce osobního počítače. S použitým 

programem žádné předchozí zkušenosti neměli. Z kapacitních důvodů žáci pracovali 

ve dvojicích. Žáci byli seznámeni s nejzákladnějšími funkcemi ovládání programu. Následně 

dostali na výběr jeden ze třech vytištěných notových záznamů písně. Jejich úkolem bylo tuto 

píseň přepsat do notačního programu. Hotovou píseň pak mohli přehrát a podle sluchu 

identifikovat. 

Práce ve dvojicích se ukázala jako vhodná, protože žáci na zadaném úkolu 

spolupracovali. Jeden žák sledoval notový zápis vytištěný na listu papíru a navigoval 

spolužáka, který tyto noty zadával do počítače. 

Při plnění úkolu se občas projevovaly nedostatky žáků ve schopnosti jemné práce 

s myší. Pro zadání noty ve správné výšce je potřeba kliknout myší do určitého místa v notové 

osnově. Žákům se občas stávalo, že notu umístili o něco výše či níže. Pro eliminaci této chyby 

bylo žákům doporučeno využití funkce lupa, která umožňuje celkový náhled na notový zápis 

zvětšit. Tím se zadávání pomocí myši zjednoduší a notový zápis je pak i snadněji čitelný. 

Někteří žáci měli při zadávání not myší tendenci vkládat noty více vpravo, čímž 

v notovém zápisu vznikaly nadbytečné pomlky. Po upozornění na tuto chybu si na to žáci 

dávali pozor a další zápis prováděli již správně. 

I přes výše zmíněné problémy nakonec všichni žáci zvládli notový záznam do počítače 

přepsat. Občasné drobné chyby při následném přehrání objevili a opravili. 
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Lze konstatovat, že žáky tato aktivita velice zajímala, především pro to, že po přepsání 

melodie mohli vytvořenou píseň poslouchat. Aktivně a se zájmem pracovali i žáci, kteří se, 

dle tvrzení učitelky, při běžné hodině HV neradi zapojují do vokálních činností. Zajímavým 

zjištěním bylo, že rychlost přepisu notového zápisu byla spojena především se schopnostmi 

ovládat počítač. Aktivita byla ověřena s žáky pátého ročníku ZŠ, přesto by byla vhodnější až 

pro žáky druhého stupně, kdy lépe zvládají samostatnou práci s osobním počítačem. 

3.3.2 Tvorba jednoduchého kánonu 

Aktivita byla ověřována s žáky, kteří již absolvovali předchozí (se 14denním odstupem). 

Měli tedy již základní představu o programu a zkušenost se zadáváním not. Úkolem žáků bylo 

přepsat jednoduchou melodii podle tištěné předlohy do počítače a následně tuto melodii 

překopírovat do druhého a třetího hlasu. 

Po zkušenostech z předchozí aktivity žáci zvládli přepis melodie do počítače bez větších 

problémů. Postup přidávání dalších partů pro druhý a třetí hlas provedli dle instrukcí učitele. 

Největší problém měli se samotným označováním bloku not (kliknutí na začátek, 

Shift + kliknutí na konec) a jeho následné kopírování a vložení do druhého partu (Ctrl + C, 

Ctrl + V). Bylo tedy nutné žáky používání těchto funkcí naučit. Problém tak poukázal 

na důležitost přípravy žáků v základních dovednostech spojených s ovládáním počítače. 

Nakonec však všichni žáci úkol splnili. Poslech vytvořené vícehlasé melodie je velmi zaujal. 

Stejně jako k předchozí aktivitě je nutno dodat, že je pro pátý ročník sice použitelná, 

avšak vhodnější je až pro žáky druhého stupně z důvodu návaznosti na dovednosti žáků 

v oblasti ICT. 

3.3.3 Najdi a oprav chyby v notovém zápisu 

Ověření této aktivity plynule navázalo na předchozí, proběhlo v téže hodině. Při této 

aktivitě měli žáci za úkol objevit a opravit chyby v notovém zápisu, který dostali ve formě 

předem vytvořeného dokumentu v MuseScore. 

Zde se projevily rozdíly v hudebním sluchu žáků. Chybnou notu většinou identifikovali 

rychle, delší dobu jim trvalo nalézt pro ni správnou výšku. Pro posun noty ve vertikálním 

směru používali žáci kurzorové šipky klávesnice. Kontrolu prováděli opětovným přehráváním 

celé písně. 

Aktivita proběhla rychleji, než bylo očekáváno a žáci zvládli upravit dva takto 

připravené dokumenty. 
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Náročnost úlohy spočívala převážně na hudebním sluchu žáků. To se projevilo 

v rychlosti plnění tohoto úkolu. V pracovním tempu jednotlivých dvojic žáků byly větší 

rozdíly. Nakonec však všichni žáci úkol zvládli. 

Uměle vytvořené chyby v pracovních dokumentech byly úmyslně velmi zřetelné, 

a v dokumentech jich bylo jen několik, což se ukázalo jako vhodný úvod do řešení takovýchto 

úloh. Další cvičení by mohla být náročnější, a to jak v identifikaci, tak i v počtu chyb. 

3.3.4 Dokonči melodii 

Tato aktivita byla ověřena se stejnými žáky jako aktivity předchozí. Žáci tedy ovládali 

základní funkce programu – zápis not a přehrávání. Jejich úkolem bylo vymyslet a doplnit 

jednu či několik málo chybějících not na konci notového záznamu melodie, který dostali 

ve formě předem vytvořeného dokumentu v MuseScore. 

Podobně jako v předchozím případě dostali žáci dvě varianty úkolu. Jednoduchou 

variantu, kde měli doplnit jedinou notu, zvládli velmi rychle. 

Složitější varianta jim trvala delší dobu. Zde museli žáci zapojit více vlastní hudební 

představivosti. Někteří žáci sami objevili vhodný postup založený na nápodobě a chybějící 

dokončení – závětí provedli na základě úpravy předvětí. 

Náročnost aktivity nespočívala ani tak v ovládání programu, jako spíše v nutnosti 

vlastního tvůrčího myšlení. Žáci museli překonat obavu z experimentování a pracovat 

s chybou. 

Aktivita by mohla být dále rozšiřována podobně připraveným notovým materiálem, 

kde by žáci doplňovali větší melodické celky. 

Ve třídě se brzy vytvořilo kooperativní příznivé klima. Po skončení této aktivity žáci 

projevovali zájem o další pokračování výuky HV s tímto programem. 

3.3.5 ChordPulse Lite 

Aktivita byla ověřena se žáky osmého ročníku ZŠ v malém městě ve výuce hudební 

výchovy. Před výukou bylo potřeba nainstalovat program na všechny počítače. Instalace byla 

provedena z USB disku a proběhla bez problémů. 

Na začátku hodiny učitel pomocí interaktivní tabule předvedl žákům program. Přehrál 

jim několik hotových ukázek a vysvětlil základy jeho obsluhy. Poté si žáci vybrali píseň 

ve zpěvníku, pro kterou následně vytvořili doprovod v programu ChordPulse Lite. 
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S programem se žáci dříve nesetkali, přesto díky intuitivnímu prostředí neměli 

s obsluhou problémy. Práce je bavila. Motivační byla především snadnost ovládání programu, 

rychlost vytváření doprovodu a možnost měnit hudební styl.  

Někteří žáci dělali zprvu chyby v nastavení správné délky jednotlivých akordů. Po 

upozornění nedostatek snadno opravili a dále již pracovali hladce. Hotový doprovod následně 

přehráli spolužákům a společně si píseň s doprovodem zazpívali. 

Aktivita se ukázala jako velmi přínosná. I žáci bez větších hudebních dovedností 

dokázali vytvářet doprovod k písním. 

Byly použity pouze krátké písně s maximální délkou periody šestnáct taktů. Nebylo 

tedy nutné používat více stránek s akordy. Možným pokračováním by bylo seznámení žáků 

s pokročilejšími funkcemi programu, tedy využívání dalších akordických stránek či 

složitějších typů akordů. 

3.3.6 Learn Music Notes (Jungle Music) 

Aktivita byla ověřena se žáky šestého ročníku v malém městě ve výuce hudební 

výchovy. Nikdo z žáků se s touto aplikací dříve nesetkal. 

Žáci pracovali ve dvojicích na vlastních mobilních telefonech s bezplatnou verzí 

aplikace Learn Music Notes, kterou dostali za úkol nainstalovat. Pro zajištění přístupu žáků 

k internetu byl použit autorův vlastní 3G WiFi router. Samotnou instalaci zvládli žáci 

samostatně. 

Účelem aktivity bylo ukázat žákům aplikaci, s jejíž pomocí mohou samostatně 

procvičovat názvy not. Nebylo cílem naučit je během krátké doby velké množství not, ani 

nebyl záměr se této aktivitě věnovat celou vyučovací hodinu. Cílem bylo ukázat žákům 

na možnost vlastního rozvoje hudebních vědomostí s pomocí jejich vlastních technologických 

zařízení. 

Na začátku bylo žákům předvedeno, jak nastavit aplikaci, aby zobrazované názvy not 

odpovídaly u nás používanému německému systému. Následovala ukázka výběru úrovně, 

spuštění a samotného ovládání. Poté již žáci pracovali samostatně. 

Vlastní ovládání aplikace žáci pochopili velmi rychle. Jen na některých menších 

telefonech se občas vyskytl problém s citlivostí a přesností lokalizace dotyku při výběru 

názvu noty, což se projevilo jako chyba volby. 

Samotná hra se žákům líbila, převážně pro své grafické zpracování a procvičování not 

je bavilo. Nevýhodou této aplikace se ukázalo, že neumožňuje přecházet na nesplněné úrovně. 
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Je možné sice definovat vlastní úroveň, avšak pouze z již procvičovaných not. Aplikace 

je tedy vhodná spíše pro žáky, kteří noty vůbec neumí a chtějí se je naučit. 

Bezplatná verze aplikace je vhodná pro žáky, aby se rozhodli, zda si placenou verzi 

zakoupí. Placená verze sice není drahá, avšak samotný nákup aplikace vyžaduje schopnost 

platby v obchodě Google Play. 

Většina žáků vlastní mobilní telefony s operačním systémem Android. Ve třídě však 

bylo i několik žáků s mobilními telefony Apple iPhone. Bohužel tato aplikace neexistuje 

ve verzi pro tento operační systém. 

I přes výše zmíněné nevýhody se aplikace ukázala jako vhodný doplněk ke klasickým 

metodám výuky not. 

3.3.7 Rhythm Teacher: Music beats 

Aktivita byla ověřena se žáky sedmého ročníku ZŠ v malém městě ve výuce hudební 

výchovy. Nikdo z žáků se s touto aplikací dříve nesetkal. 

Žáci pracovali ve dvojicích na vlastních mobilních telefonech s aplikací Rhythm 

Teacher, kterou dostali za úkol nainstalovat. Pro zajištění přístupu žáků k internetu byl použit 

autorův vlastní 3G WiFi router. Instalaci zvládli žáci samostatně. 

Smyslem aktivity bylo seznámit žáky s aplikací, s jejíž pomocí by mohli hravou formou 

procvičovat rytmus, a to i mimo školu. 

Před samostatnou prací žáků s touto aplikací jim bylo potřeba názorně předvést, 

jak s aplikací pracovat. Výchozí nastavení aplikace nebylo potřeba nijak upravovat. Orientace 

v základní nabídce je velmi intuitivní a žáci ji pochopili velmi rychle. 

Bylo potřeba žákům vysvětlit a názorně předvést samotnou realizaci rytmického zápisu, 

která se provádí klepáním na vyznačené místo na displeji telefonu. Velkým pomocníkem je, 

že v okamžiku, kdy je třeba klepnout, se zároveň ozve krátký tón. 

Při této aktivitě se projevily velké rozdíly mezi žáky, avšak každý žák si mohl vybrat 

úroveň, která odpovídala jeho schopnostem. Žákům, kteří měli zprvu problémy s první úrovní 

(celé noty), bylo doporučeno začít s úrovní třetí (čtvrťové noty). Tuto úroveň dokázali 

zvládnout všichni žáci. 

Tato aktivita se žákům velmi líbila. Tři týdny po provedení této aktivity byli žáci 

dotázáni, zda tuto aplikaci používali i dále. Ukázalo se, že mnozí žáci aplikaci vnímají jako 

zábavnou hru a občas si s ní hrají. Chlubili se úrovněmi, které již zvládli splnit. 

Aktivita se ukázala jako přínosná, protože seznámila žáky s velmi vhodným nástrojem 

rozvoje čtení rytmického zápisu i přesnosti rytmického cítění. 
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3.3.8 Walk Band – tvorba rytmické smyčky 

Aktivita byla ověřena se žáky osmého ročníku ZŠ v malém městě ve výuce hudební 

výchovy. Nikdo z žáků se s touto aplikací dříve nesetkal. 

Žáci pracovali ve dvojicích na vlastních mobilních telefonech s aplikací Walk Band, 

kterou dostali za úkol nainstalovat. Pro zajištění přístupu žáků k internetu byl použit autorův 

vlastní 3G WiFi router. Samotnou instalaci zvládli žáci samostatně. 

Žáci byli seznámeni s aplikací Walk Band, konkrétně s modulem Drum machine. Poté 

dostali tabulku převodu notového zápisu na symbolické vyjádření používané touto aplikací 

a notový zápis několika jednotaktových rytmických motivů. Úkolem žáků bylo tyto rytmy 

s pomocí tabulky realizovat pomocí aplikace. Na závěr dostali za úkol vymyslet a vytvořit 

motiv vlastní. 

Zadaný úkol žáci velmi rychle pochopili a samotnou realizaci rytmických útvarů 

v mobilních telefonech provedli velmi rychle. Samotná činnost je velmi bavila a při tvorbě 

vlastních motivů se projevovali velmi tvořivě. 

Aktivita se ukázala jako velmi vhodný prostředek pro vysvětlení i procvičování 

rytmického zápisu. 

3.3.9 Song Maker 

Aktivita byla ověřena se žáky ke konci pátého ročníku na sídlištní ZŠ v integrovaném 

pojetí ve výuce hudební výchovy a českého jazyka s využitím nástrojů IKT. Žáci tuto aplikaci 

předtím neznali ani neměli zkušenost s prostředím cloudu, ve kterém také pracovali. 

Výuka se Song Makerem se zaměřila na několik oblastí: z pohledu IKT na práci 

s aplikačním programem a na práci se sdíleným dokumentem, z pohledu HV na rozvoj 

příslušných hudebních dovedností, z pohledu českého jazyka na vytvoření textu k budoucí 

písni. 

Aktivity byly uskutečněny v bloku 2 vyučovacích hodin, který integroval český jazyk 

a hudební výchovu. 

Prvotním úkolem žáků bylo vymyšlení vlastního textu v rozmezí dvou až čtyř veršů. 

Každý žák pracoval u jednoho počítače, svůj text zapisoval do sdíleného google dokumentu. 

V další části žáci otevřeli webovou stránku s aplikací Song Maker a seznámili se 

s rozhraním aplikace, jejím základním vzhledem, grafikou a ikonami. Byl jim promítnut 

neznámý zápis (barevné čtverce v síti), který poté podle této předlohy zapsali, rytmickou část 

zápisu (modré kruhy, trojúhelníky ve dvou řadách čtverců) si zvolili náhodně dle vlastní 

volby. Po spuštění přehrávání objevili, že vytvořili melodii známé dětské písně s doprovodem 
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perkusí. Následně si na této písni experimentálně ověřovali jednotlivé funkce aplikace a její 

možnosti (zejména nastavení zvuků nástrojů v melodii i rytmice), proběhl tak nácvik ovládání 

aplikace. 

Aktivity vyvrcholily využitím textů v aplikaci jejich zmelodizováním do vlastní písně či 

popěvku. Odkaz na melodii s doprovodem žáci uložili do sdíleného dokumentu k textu své 

písně. Nakonec žáci svá díla prostřednictvím aplikace prezentovali. 

Žáci si v počátku zopakovali učivo z informatiky (obsluha počítače, práce 

s prohlížečem). Potom byli seznámeni s prostředím cloudu, s google sdíleným dokumentem 

a jeho používáním. Šlo o novou informatickou dovednost, celkově o integraci různých 

kompetencí digitální gramotnosti. Žáci tak měli možnost hromadného sdílení. Byl to pro ně 

výrazný společný zážitek, pobavili se sdílenou prací, ve třídě bylo pozitivní klima. 

Při práci s aplikací Song Maker se někteří žáci spontánně vsedě hýbali podle rytmu 

poslouchané či tvořené písně, v podstatě stále si pozpěvovali. Po zahájení práce s aplikací část 

žáků hned zkoušela její možnosti. 

Žáci s nadšením experimentovali a tvořili, zároveň byli schopni pracovat jednotně podle 

pokynů učitele. Aplikace je v angličtině a některé možnosti je třeba provádět názorně, 

například nastavení programu nebo ukládání hotové skladby. Za zmínku stojí rovněž, že došlo 

k posílení dobrých vztahů ve skupině radostí ze společné práce a ze sdílené aktivity. 

Aplikace se ukazuje vhodnou možností pro integrovanou výuku a velmi dobrým 

motivačním prvkem. Prolínání obsahů různých předmětů bylo pro žáky naprosto samozřejmé 

a přirozené. Uvedený postup seznámení je vhodný pro nižší ročníky 2. st. ZŠ (příp. pro vyšší 

ročníky 1. st. ZŠ). 

3.3.10 Vyhledávání a porovnávání skladeb na Youtube 

Aktivita byla ověřena pedagogem za přítomnosti autora. Realizovali ji žáci sedmého 

ročníku při hodině hudební výchovy na základní škole v malém městě. 

Youtube je obecně znám, žáci tedy nevstupovali do úplně neznámého prostředí. Někteří 

z nich již podobnou činnost vykonávali z vlastní iniciativy ve volném čase. 

Obsahem aktivity bylo vyhledávání určitých skladeb na internetovém videoportálu 

Youtube, porovnávání různých variant instrumentálního obsazení či interpretů. Následovalo 

vyhodnocení a výběr varianty, která byla žákům nejbližší. Svou volbu poté obhajovali 

a konfrontovali s názorem spolužáků. 

Žáci pracovali v osmi dvojicích. Vyhledávání probíhalo rychle, obtížnější bylo nalézt 

shodu a formulovat vyhodnocení. Aktivita je výrazně zaujala, překvapila je zejména odlišnost 
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různých podob téže skladby a zejména fakt, že mnohé zdánlivě současné písně jsou staré 

50 let i více. 

Hudební materiál na Youtube má bohatou nabídku velmi různorodých ukázek a výběr 

nejoblíbenější varianty se stal poměrně obtížný včetně jeho obhajoby. Projevila se určitá 

nevýhoda formy práce, dominantnější žáci ve dvojici prosazovali svůj názor a také byli 

schopni si ho obhájit. Slabší členové dvojice se ve dvou případech celého procesu zúčastnili 

jen jako pasivní pozorovatelé. Proto autor doporučuje tuto aktivitu realizovat individuálně, 

výhody skupinové práce nevyvážily nižší zapojení méně aktivních žáků. Předpokládaná délka 

aktivity byla dvacet minut, ale pedagog i v takto malé třídě věnoval aktivitě dvojnásobný čas. 

Lze tedy předpokládat, že při individuální realizaci by časová náročnost ještě vzrostla. Autor 

po ověření dospěl k názoru, že tato aktivita by měla optimálnější průběh, kdyby pedagog 

zvolil jednu konkrétní skladbu a celá třída by pak spolupracovala jako celek při hledání 

variant i následné volbě i její obhajobě. Faktor času by pak byl podstatně více pod kontrolou, 

i nevýhoda malého zapojení méně aktivních žáků by odpadla, protože pedagog by činnost 

více vedl. 

Aktivita se ukázala jako vhodná pro skupinovou práci, učí žáky kooperovat, respektovat 

názory druhých a hledat optimální kompromis. Youtube je bohatým zdrojem, který lze využít 

pro prakticky libovolné činnosti v hudební výchově, záleží na kreativnosti pedagoga. 

3.3.11 Aktivity s programy Audacity a Visual Analyser 

Aktivity byly ověřeny kolegou autora, s nímž absolvoval zkušebně plánovaný průběh. 

Následné ověření proběhlo ve třídě osmého ročníku základní školy bez autorovy přítomnosti. 

Bylo přítomno 19 žáků, pracovali v osmi dvojicích a jedné trojici. Úkolům snadno 

porozuměli, pedagog musel opakovat pouze dílčí pokyny a následně věnovat pozornost 

koordinaci činností spíše z hlediska kázeňského, protože zvláště u první aktivity (Záznam 

a střih audio nahrávky) silně vzrostla úroveň hluku ve třídě. Ten byl ovšem motivovaný 

snahou realizovat aktivitu, tudíž byl přijatelný. Zapojení žáků bylo na vysoké úrovni, zvlášť 

chlapci se prosazovali v nebývalé míře. V této věkové skupině pro ně hudební výchova 

nepředstavuje příliš atraktivní předmět a cítili příležitost vyniknout. Pedagog ve svém 

hodnocení konstatoval, že takovou míru aktivity žáků v běžně vedené hodině nezaznamenal. 

Doby realizace aktivit zhruba odpovídaly předpokladům, důležitý pro ně byl styl řízení 

pedagoga, který si dobře rozvrhl práci se znalostí třídy. 

Aktivity s programem Audacity byly ověřeny v tématech: Záznam a střih 

audionahrávky, Síla tónu, Generování tónové řady, Tón – hluk, Konsonance – disonance. Poté 
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pedagog připojil ještě aktivitu Měření výšky tónu, kterou realizoval za pomocí programu 

Visual Analyser. 

K ověření této aktivity se sám nabídl na základě dobré zkušenosti s předchozími 

aktivitami. 

3.4 Diskuse 

Plánované změny ve využívání digitálních technologií v předmětu hudební výchova 

podle Strategie digitálního vzdělávání jsou vynuceny jejich dynamickým rozvojem 

v ostatních oborech lidské činnosti. Role učitele se proměňuje v několika rovinách. 

Učitel se střetává se žáky, kteří jsou připraveni pro přijetí digitální gramotnosti 

a informatického myšlení v řadě případů lépe, než učitel tuší. Přitom přenos gramotnosti 

a myšlení tohoto typu je cílem, který chce strategie naplnit. Pro učitele tak vzniká potřeba 

nejenom ovládnout novou techniku, ale též proměnit vztah k žákovi. Ten se totiž může stát 

prostřednictvím těchto nástrojů v mnohem větší míře partnerským a kolegiálním. V praxi 

se projevuje vyšší úroveň sebevědomí žáka, který rád dává učiteli najevo, že je schopen nejen 

sledovat nabízenou látku, ale při její prezentaci vstupovat do děje a korigovat ho. 

Jedním z cílů této práce je pojmenování nových požadavků na učitele. V kapitole 

strategie digitálního vzdělávání je učitel chápán jako hlavní nositel přenosu digitální 

gramotnosti a informatického myšlení na žáky. Má tedy u nich rozvíjet schopnost kreativní 

práce s informacemi a sám volit nejefektivnější metody. 

Z praktické části je zřejmé, že nosným prvkem k vytvoření podmínek jejich využití 

pro realizaci cílů je dobře připravený pedagog. Vysoce kvalifikované osobnosti učí na školách 

s vysoce kvalitním vybavením. Ostatní využívají svoji úroveň znalostí a podle ní korigují 

i požadavky na techniku. Pokud si úroveň kvalifikace a zájmu pedagoga vůči vybavení 

významně neodpovídají, dokáže učitel změnit podmínky bez ohledu na překážky, jimž musí 

čelit. Prosazení Strategie digitálního vzdělávání vytvoří podmínky právě pro tento typ učitelů, 

kteří se stanou pro ředitele žádanou pracovní silou. To jim umožní zvýšit úroveň vybavení 

školy a udělat z ní prioritu. 

Je nutné současně zabezpečit, aby vysoce kvalifikovaný pedagog harmonicky spojoval 

požadavky moderní doby se schopnostmi pedagogickými. Díky tomu je schopen volit 

optimální a efektivní metody předání informací pro své žáky a být současně vůdčí 

i partnerskou osobností v celém procesu. V optimálním případě nastává situace, kdy původně 

jednostranně vedený vzdělávací proces se stává společnou cestou hledání a objevování. Je 
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tedy nutno věnovat maximální pozornost profesní přípravě učitele. Připravit její základy 

na pedagogických fakultách a nabídnout její rozvoj v promyšleném systému dalšího 

vzdělávání. 

Hlavní změnou ve způsobu práce učitele se žáky bude promítnutí Strategie digitálního 

vzdělávání do připravovaných Rámcových vzdělávacích programů. V kapitole Rámcové 

vzdělávací programy je vyvozeno, že zveřejněná koncepce v tomto smyslu prolamuje původní 

chápání, které se omezovalo na předmět informatika a počítá s komplexním působením 

ve všech předmětech, tedy i v hudební výchově. V praktické části je zmiňovaná škola, kde 

tento systém již přirozeně běží, její kvalitní výsledky ukazují, že se jedná o realizovatelný, 

zdravý a efektivní požadavek. 

Způsoby práce se žáky jsou řešeny v kapitole Formy a metody výuky vhodné 

pro zařazování IKT do HV. Vzniká požadavek užívání motivačních a aktivačních metod, což 

je podmiňované rozvojem kreativity všech, kdo se vzdělávacího procesu zúčastní. Ty 

je možno realizovat v ovzduší vzájemné kooperace, která rovněž vyžaduje organizační formy 

tento záměr posilující. Jeví se jako velká chyba vnímání dovedností žáků v oblasti digitálních 

technologií jako nějaké nebezpečí, které do školy nepatří. Je třeba z něj učinit nástroj, jehož 

účelný rozvoj je zájmem i cílem pedagoga i žáka. Lze konstatovat z poznatků praktické části 

práce, že špičkové vybavení učeben není nezbytně nutnou podmínkou pro realizaci této 

představy. Opět vystupuje do popředí osobnost pedagoga, který akceptuje všechny dostupné 

prostředky a využívá je pro splnění cíle. Nové trendy nemohou představovat žákům učitelé, 

kteří je vnitřně odmítají. Žáci přirozeně akceptují svoji dobu a je nesmyslem očekávat, že 

se budou stavět vstřícně přijímání informací od člověka, který ve svém vývoji před třiceti lety 

stagnoval. 

Rozsah aktivit, které pomáhají učitelům využívat nové technologie ve výuce, je funkční 

tím, že nabízí programy od nejjednodušších základních znalostí až po ty, které umožňují 

rozvoj kreativity žáka, který v oboru vykazuje nadprůměrné schopnosti a talent. Právě v této 

oblasti jsou velice cenné, protože tam, kde žák postupuje mnohem rychleji oproti 

předpokladům, odpadá možnost, že jeho rozvoj bude tempo zvolené pedagogem brzdit. 

Autor práce ověřil vlastní praxí použití aktivit od nejjednodušších po složitější 

programy. Tři náměty ověřoval poučený pedagog hudební výchovy ve své třídě 

za přítomnosti autora, který do průběhu ověření nevstupoval, a jeden námět ověřil učitel 

samostatně bez přítomnosti autora. Oslovení učitelé, kteří ověřovali navržené aktivity, neměli 

k jejich formě ani obsahu žádné námitky a vnímali je jako funkční ve stavu, který ověřovali. 

Z toho vyplývá, že vytvořené náměty na aktivity jsou dobře strukturované, prakticky 
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využitelné a přijatelné pro pedagogy. Mohou jim posloužit jako dobrý návod. Vzhledem 

k zaměření práce vnímá autor tyto souhlasné reakce jako potvrzení splnění cíle. 

Je nutné přihlédnout, že každá nová věc a přístup budí zájem. I přes nutnou skepsi praxe 

v tomto směru potvrdila, že zvolené aktivity měly nadprůměrnou odezvu a podařilo se 

zapojovat i žáky, kteří doposud výuku v předmětu hudební výchova brali jako formální 

a nepotřebnou. Jejich reakce po skončení aktivity ukázaly potřebnost takové změny. 

V přeneseném smyslu lze učinit závěr, že nové postupy vnímají žáci tak, jako by učitel 

začal náhle mluvit jejich jazykem a smazal hranice v odlišném vnímání reality. To je motivuje 

ke spolupráci, aktivizuje a otevírá ke kooperaci. 
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4 Závěr 

Práce zohledňuje obsah Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kde je důležitá 

vize přenosu digitální gramotnosti a informatického myšlení na učitele a následně na žáky 

ve výuce hudební výchovy. Z teoretických závěrů, případových studií i praktického ověření 

vyplývá naprostá nezbytnost aplikace digitální gramotnosti a informatického myšlení 

do celého systému našeho školství. Ze Strategie digitálního vzdělávání a aplikace jejích 

závěrů v RVP dostanou učitelé hudební výchovy jasný signál, jak mají tento cíl realizovat. 

Dále se práce zaměřuje na použití digitálních technologií přímo pro předmět hudební 

výchova a zdůrazňuje potřebu souladu profesionální úrovně pedagoga s efektivním využitím 

dostupného hardwaru i softwaru. To souvisí s potřebou nové struktury forem a metod výuky, 

které se posunují výrazně směrem k těm, které aktivizují, motivují a vytvářejí kooperativní 

vztah mezi učiteli a žáky. 

Následují případové studie, z nichž lze vyvodit význam Strategie v dnešním školství. 

Na sledovaných školách je výuka v tomto duchu úspěšná, i když je aplikovaná třeba jen 

částečně a omezená mírou informací, kterou mají pedagogové. Při zhodnocení celkového 

dojmu z těchto studií lze konstatovat, že řada pedagogů už sama mnohé prvky Strategie 

realizuje. Nicméně z celkového pohledu představuje tento dokument a jeho promítnutí 

do RVP zásadní impulz, na který pedagogická veřejnost čeká. To je velmi pozitivní pro její 

budoucí akceptaci a realizaci. 

Případové studie, které autor uvedl, plně potvrzují potřebnost a nezbytnost změny 

přístupu v této oblasti. Na příkladu škol, kde výuka HV měla různé stupně priority, se ukázalo, 

že potřeba změny je univerzální a její začlenění do RVP je přirozenou nutností. 

Mimo autorovo ověření navrhovaných materiálů se nejvíce cenným poznatkem stalo 

osobní setkání s pedagogem na škole, kde využívání digitálních technologií v předmětu HV 

je běžnou praxí. Samozřejmá efektivita jejich výsledků je nejlepším dokladem o potřebě 

změny dosavadního přístupu v této oblasti. 

V problematice materiálního vybavení škol pro realizaci cílů Strategie digitálního 

vzdělávání lze konstatovat, že úroveň je na potřebné výši, problém je spíše ve schopnostech 

ho využít. Počítačové učebny jsou většinou úzce chápány jako specializovaná pracoviště 

pro výuku informatiky a ochota je otevřít ostatním předmětům je závislá na pochopení 

vedoucích pracovníků školy a projevovanému zájmu ostatních učitelů. 

Jako osvědčený a využívaný pomocník v tomto směru je chápaná interaktivní tabule, 

která je obecně pedagogy přijímaná. 
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Z případových studií i závěrů teoretické části práce vyplývá, že sebelepší opatření nelze 

realizovat bez dobře připravených profesionálů, kterým je nutné vytvořit odpovídající 

podmínky. Osobnost učitele je zcela zásadní pro úspěch realizace Strategie a platí to nejenom 

pro jasně koncipovanou přípravu na pedagogických fakultách, ale i pro zkušené pedagogy, 

které je nezbytně nutné motivovat a aktivizovat stejně tak, jak to požadujeme od nich směrem 

k jejich žákům. Ve všech progresivních oborech je předpoklad úspěchu založený na vytvoření 

podmínek na úrovni, která ji realizuje. Pak se teprve vyhodnocuje a koriguje realizace. 

Je evidentní, že pedagogové, kteří přijímají nové metody formálně nebo je přímo 

vnitřně odmítají, profesně stagnují a jejich přístup odcizuje žákům i obsah vyučovacího 

předmětu. Z případových studií vyplývá, že i učitelé, kteří nemají vybavení na potřebné 

úrovni, ale snaží se jej maximálně využít, registrují ze strany žáků zájem a aktivní spolupráci. 

Struktura návrhu aktivit byla orientovaná na učitele, kteří nemají s používáním 

digitálních technologií ve výuce významné zkušenosti. Jejich odezva a zájem v souvislosti 

s výše zmiňovanými reakcemi žáků vyvozují závěr, že Strategie digitálního vzdělávání 

je výrazně progresivní dokument. Je reakcí na potřeby v systému vzdělávání, které již dávno 

vznikly, ale jejich význam nebyl doceněn. 

Je nutno přiznat, že v celé práci pro autora bylo největší motivací prostředí, 

které vzniklo v průběhu ověřování navrhovaných aktivit ve třídách. Podařilo se docílit takové 

míry kooperace, že autor nemusel do běhu hodiny významně zasahovat, pouze ji lehce 

korigoval potřebným směrem. Přes teoretické předpoklady bylo přijetí nových aktivit ze 

strany žáků překvapením, které podstatně předčilo očekávání. Podobné klima autor mohl 

pozorovat i na škole, kde užití ICT technologií bylo zavedenou praxí. Znovu lze konstatovat, 

že navrhované změny jsou přijetím vidění světa, které mají dnes naši žáci. Chceme-li 

podporovat jejich rozvoj, musíme tuto realitu akceptovat a využít ji jako nástroj pro řízenou 

spolupráci. 

Hlavním přínosem práce je navržení a ověření aktivit vytvořených v souladu 

se současnými strategiemi, které jsou přístupné a realizovatelné pro pedagogy v hodinách HV 

s různým stupněm vybavení. Podle odezvy a reakce pedagoga i žáků je zřejmé, že navržené 

aktivity byly pozitivně přijaty a jejich efektivita byla nadprůměrná. 

Technický rozvoj společnosti bude účelně využit tehdy, když se promítne 

do vzdělávacího procesu. Strategie digitálního vzdělávání má potenciál vzrůstající rozpor 

mezi těmito dvěma oblastmi podstatně eliminovat. 
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1 Záznam a střih audio nahrávky 

Název: Záznam a střih audio nahrávky 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: Instrumentální činnosti v HV – záznam hudby 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Seznámení žáků s programem Audacity a jeho základní obsluhou. Poté si žáci vyzkoušejí jeho 

základní funkce – nahrávání a střih. 

Proč: Při této aktivitě se žáci naučí využívat program Audacity pro pořizování zvukových nahrávek a jejich 

následnou editaci – střih. To jim umožní vytvářet záznam jejich hudebních produkcí. 

Cíle: Žáci se seznámí s programem Audacity a naučí se jej využívat k pořizování audio záznamu. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.1. Řešení technických problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, mikrofon, software Audacity 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Mezi hlavní výhody programu Audacity patří nízká náročnost 

na hardware, česká lokalizace a především bezplatnost.  
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Obrázek 1 Záznam a střih audio nahrávky – nahrávání 

 

Obrázek 2 Záznam a střih audio nahrávky – zastavení 

 

Obrázek 3 Záznam a střih audio nahrávky – střih 
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2 Síla tónu 

Název: Síla tónu 

Komu je určeno: 6. – 7. ročník 

Téma hodiny HV: vlastnosti tónu, síla tónu, dynamika 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci v programu Audacity vytvoří 2 tóny stejné výšky i délky avšak různé síly. K tomu využijí 

funkci vytvoření – tón. Výšku tónu zadají v jednotkách hertz, například pro tón a1 zadají frekvenci 440 Hz. Síla 

neboli hlasitost tónu je zde uvedena jako rozkmit. Je vhodné zvolit dostatečně kontrastní hodnoty, aby byl rozdíl 

dobře slyšitelný (například 0,8 pro první tón a 0,2 pro druhý). Aktivitu je vhodné spojit s výkladem o označování 

dynamiky v hudebním zápisu (forte, piano). 

Proč: Pro práci s digitálními záznamovými zařízeními je potřeba, aby žáci pochopili souvislosti vlastností tónu 

s jeho fyzikální podstatou a grafickým zobrazením jeho průběhu. 

Cíle: Žáci poznají, fyzikální princip hudebních pojmu síla tónu a dynamika. Procvičí si hudební sluch. Zároveň 

se zdokonalí v ovládání programu Audacity. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

 4.4. Ochrana životního prostředí 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity 
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Obrázek 4 Síla tónu – vytvoření tónu 

 

Obrázek 5 Síla tónu – vlastnosti tónu 

 

Obrázek 6 Síla tónu – výsledek 
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3 Generování tónové řády 

Název: Generování tónové řády 

Komu je určeno: 6. – 7. ročník 

Téma hodiny HV: výška tónu, rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, stupnice C dur, tempo, 

záznam hudby 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Pomocí programu Audacity žáci vytvoří řadu tónů dané délky a výšky. Výsledkem bude audio 

soubor obsahující stupnici C dur. Tempo bude vycházet ze zvolené délky not. Stejným způsobem si žáci vytvoří 

i sestupnou řadu. 

Proč: Pro práci s digitálními záznamovými zařízeními je potřeba, aby žáci pochopili souvislosti vlastností tónu 

s jeho fyzikální podstatou a grafickým zobrazením jeho průběhu. 

Cíle: Žáci porozumí pojmům: výška noty, délka noty, stupnice a tempo. Procvičí si hudební sluch, představivost 

a ovládání programu Audacity. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity, tabulka frekvencí tónů c1 – c2 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Tabulka tónů c1 – 262 Hz, d1 – 294 Hz, e1 – 330 Hz, f1 – 349 Hz, g1 

– 392 Hz, a1 – 440 Hz, h1 – 494 Hz, c2 – 523 Hz  
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Obrázek 7 Generování tónové řády – vytvoření tónu 

 

Obrázek 8 Generování tónové řády – vlastnosti tónu 

 

Obrázek 9 Generování tónové řády – výsledek 
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4 Tón – hluk 

Název: Tón – hluk 

Komu je určeno: 6. – 7. ročník 

Téma hodiny HV: hudební sluch, tón – hluk 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci v programu Audacity vygenerují jeden tón dané výšky a délky následovaný šumem. Následně 

dostanou za úkol tyto signály porovnat a popsat jejich rozdíl. Poté si vyzkouší na šumový signál aplikovat efekt 

zeslabení šumu. 

Proč: Při této aktivitě se žáci naučí rozpoznat rozdíl mezi tónem a hlukem (konkrétně šumem) a poznají funkci 

programu Audacity na zeslabení šumu. 

Cíle: Žáci si osvojí pojmy tón a hluk, porozumí jejich rozdílu a souvislosti s hudebními nástroji. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

 4.4. Ochrana životního prostředí 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity 
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Obrázek 10 Tón – hluk – vytvoření šumu 

 

Obrázek 11 Tón – hluk – vlastnosti šumu 

 

Obrázek 12 Tón – hluk – výsledek 
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5 Konsonance – disonance 

Název: Konsonance – disonance 

Komu je určeno: 7. – 8. ročník 

Téma hodiny HV: hudební sluch, harmonické cítění, konsonance – disonance 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci vytvoří několik tónů různé výšky tak, že každý tón bude ve vlastní audio stopě. Následně 

všechny stopy ztlumí a nechají aktivní pouze dvě. Úkolem žáků bude vyzkoušet, které dvojice tónů vzájemně 

ladí a které ne. 

Proč: Při této aktivitě se žáci seznámí se vztahy mezi tóny různé výšky. Docházejí tak vlastním 

experimentováním k rozlišení libozvučných a nelibozvučných intervalů. 

Cíle: Žáci si osvojí pojmy konsonance a disonance, procvičí si hudební sluch. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity, tabulka frekvencí tónů c1 – c2 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Tabulka tónů c1 – 262 Hz, d1 – 294 Hz, e1 – 330 Hz, f1 – 349 Hz, g1 

– 392 Hz, a1 – 440 Hz, h1 – 494 Hz, c2 – 523 Hz 
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Obrázek 13 Konsonance – disonance – vlastnosti tónu 

 

Obrázek 14 Konsonance – disonance – přidání stopy 

 

Obrázek 15 Konsonance – disonance – výsledek  
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6 Barva tónu 

Název: Barva tónu 

Komu je určeno: 7. – 8. ročník 

Téma hodiny HV: vlastnosti tónu, barva tónu, hudební nástroje 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci v programu Audacity přidají několik (alespoň 5) mono stop. Do každé z těchto stop vytvoří 

tón o délce 5 sekund. První stopa bude obsahovat tón o frekvenci 100 Hz (pro jednoduchost počítání). Každá 

další stopa bude celým násobkem frekvence základního tónu. Tóny tedy budou mít frekvence 100, 200, 300, 400, 

500 Hz. Úpravou hodnoty zesílení jednotlivých stop žáci mění barvu výsledného zvuku, který se následně pokusí 

přirovnat k nějakému hudebnímu nástroji. Při nastavování hlasitostí je třeba hlídat, aby hlasitost výsledného 

zvuku nepřesahovala maximum a tím nedocházelo ke zkreslení. 

Proč: Pro práci s digitálními záznamovými zařízeními je potřeba, aby žáci pochopili souvislosti vlastností tónu 

s jeho fyzikální podstatou a grafickým zobrazením jeho průběhu. 

Cíle: Žáci poznají, jakým způsobem je tvořena barva tónů. Procvičí si hudební sluch a představivost. Zároveň 

se zdokonalí v ovládání programu Audacity. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity 
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Obrázek 16 Barva tónu – vlastnosti tónu 

 

Obrázek 17 Barva tónu – výsledek 
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7 Transpozice hudební nahrávky 

Název: Transpozice hudební nahrávky 

Komu je určeno: 7. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: zpěv písní, hudební doprovod, možnosti eliminace hlasových nedostatků 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Žáci dostanou soubor obsahující nahrávku písně, která je mimo běžný hlasový rozsah (vysoko či 

nízko). S použitím efektu „Změnit výšku tónu“ tuto nahrávku ztransponují do jiné tóniny. Metodou pokus – 

omyl naleznou tóninu, která bude nejlépe odpovídat jejich hlasovému rozsahu. 

Proč: Žáci se naučí upravit hudební nahrávku tak, aby s ní mohli snadněji zpívat. 

Cíle: Žáci pochopí smysl a princip transpozice. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

 3.3. Autorská práva a licence 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity, digitální nahrávka písně v pro děti 

nevhodném hlasovém rozsahu  
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Obrázek 18 Transpozice hudební nahrávky – efekty 

 

Obrázek 19 Transpozice hudební nahrávky – výběr funkce 

 

Obrázek 20 Transpozice hudební nahrávky – parametry transpozice 
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8 Metronom 

Název: Metronom 

Komu je určeno: 8. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: tempo, záznam hudby 

Charakter práce: skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Pomocí programu Audacity žáci vytvoří rytmickou stopu pomocí funkce „Rhythm track“. Poté 

přidají stopu druhou a pomocí mikrofonu nahrají svůj zpěv, nebo hru na libovolný hudební nástroj (např. dřívka, 

triangl, xylofon), případně na tělo (dupání, tleskání,…). Těchto stop nahrají několik. Na závěr své výtvory 

předvedou třídě. 

Proč: Žáci poznají smysl metronomu jakožto hudební pomůcky pro docílení plynulé hry v daném tempu. 

Cíle: Žáci se naučí využívat metronom pro nahrávání hudby v daném tempu. Zdokonalí se v rytmickém cítění 

a zároveň v ovládání programu Audacity. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Do komplexu rozvoje hudebnosti patří i rozvoj melodického a harmonického cítění, 

smyslu pro rytmus, rozvoj hudební paměti, fantazie a představivosti.“ (Podkladová studie HV – strana 28) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, software Audacity, mikrofon 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: V současné verzi není funkce lokalizována, proto je třeba žáky 

seznámit s anglickou terminologií. Rhythm Track – rytmická stopa Beats/minute – počet dob za minutu, Beats 

per bar – počet dob v jednom taktu, Swing amount – míra swingové stylizace, Number of bars – počet taktů, 

Rhythm track duration – délka stopy v sekundách, Start time offset – časový posun začátku, Beat sound – výběr 

zvuku metronomu, MIDI pitch of strong beat – výška tónu pro těžké doby, MIDI pitch of weak beat – výška 

tónu pro lehké doby, v MIDI se výška tónu udává v počtu půltónů od tónu sub-subcontra C.  
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Obrázek 21 Metronom – vytvoření rytmické stopy 

 

Obrázek 22 Metronom – parametry 

 

Obrázek 23 Metronom – výsledek  
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9 Seznámení s programem MuseScore a jeho základní obsluhou 

Název: Seznámení s programem MuseScore a jeho základní obsluhou 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: záznam hudby – noty, notační programy 

Charakter práce: v ideálním případě jednotlivě, jinak skupiny maximálně 3 žáci na 1 PC 

Doba trvání aktivity: 45 minut 

Obsah, úkol: Žáci se seznámí se základní obsluhou notačního programu MuseScore. Poté dostanou výtisk 

jednoduchého notového zápisu, který přepíšou do PC. Přepsanou skladbu následně vyexportují do audio souboru 

mp3, který si mohou pomocí bluetooth odeslat do vlastního mobilního telefonu. 

Proč: Notační program umožňuje tvořit hudbu, a to i žákům, kteří nehrají na žádný hudební nástroj. Umožňuje 

lépe pochopit, co noty představují a jakým způsobem se používají. Žákům, kteří na hudební nástroje hrají, 

umožňuje dále rozvíjet jejich hudební schopnosti. Výhodou oproti proprietárnímu software (Sibelius, Capella, 

Finale) je možnost legálně program využívat i doma. 

Cíle: Žáci po absolvování této vyučovací jednotky budou schopni používat počítač k tvorbě vlastních skladeb. 

Zdokonalí se v orientaci v notovém zápisu. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost: 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Digitální technologie jsou v současné době většinově reprezentovány především 

notačními programy, programy pro záznam a editaci zvuku, stejně jako hudebněprodukčními programy, 

hudebními přehrávači, technologiemi zaměřenými na tvořivou prezentaci taneční hudby a specializovanými 

elektronickými hudebními nástroji (syntetizéry, padovými kontroléry, keyboardy aj.). Hudební technologie 

mohou být nejen významným prostředkem hudebního vzdělávání, ale mohou také iniciovat mezioborovou 

spolupráci.“ (Podkladová studie HV – strana 6) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, předinstalovaný program MuseScore, volitelně keyboard 

připojitelný přes standardní MIDI kabel či USB rozhraní 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Vzhledem k náročnosti této aktivity je potřeba, aby se s programem 

vyučující sám důkladně seznámil předem. Program je však lokalizován do českého jazyka, základy obsluhy 

programu jsou velmi intuitivní a program má podrobně zpracovaný návod ve formě videotutoriálů s českými 

titulky.  
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Obrázek 24 Opiš noty a poznej písničku A (Jede, jede poštovský panáček) 

 

 

 

 

Obrázek 25 Opiš noty a poznej písničku B (Na tý louce zelený) 
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Obrázek 26 Opiš noty a poznej písničku C (Okoř) 
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10 Tvorba jednoduchého kánonu 

Název: Tvorba jednoduchého kánonu 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: vícehlas, hudební formy, dějiny hudby 

Charakter práce: v ideálním případě jednotlivě, jinak skupiny maximálně 3 žáci na 1 PC 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Podle tištěné předlohy žáci opíší jednoduchou melodii do počítače. Pomocí funkce kopírování, 

přenesou napsanou melodii do druhého, případně třetího hlasu. Tímto postupem vytvoří skladbu v hudební 

formě kánon. 

Proč: Kánon je jednoduchá hudební forma založená na přísné imitaci – opakování téže melodie dalšími hlasy 

v určitém časovém zpoždění. S pomocí notačního softwaru je snadné tento typ skladby vytvořit. Žáci si díky této 

aktivitě osvojí pojmy kánon a hudební forma. 

Cíle: Žáci si procvičí vlastní zápis not v programu MuseScore. Porozumí jednoduchému principu vícehlasu, 

založeném na přísné imitaci – kánon. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: 

„Žáci, později studenti, ale i dospělí rozvíjejí prostřednictvím různých hudebních činností své receptivní, 

reprodukční a tvořivé schopnosti, získávají ucelený pohled na hudební kulturu, učí se rozumět jejím výrazovým 

a formotvorným prostředkům a společenským funkcím v jednotlivých uměleckých obdobích, dokážou 

se orientovat v jejím dobovém a stylovém rozvrstvení.“ (Podkladová studie HV str. 28) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, předinstalovaný program MuseScore, notový zápis jednoduché 

melodie vytištěný na papíře. 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Před realizací této aktivity je potřeba, aby žáci již zvládali základní 

obsluhu programu.  
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Obrázek 27 Kánon (Červená se line záře) 
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11 Najdi a oprav chyby v notovém zápisu 

Název: Najdi a oprav chyby v notovém zápisu 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: notový zápis, hudební sluch, rytmus 

Charakter práce: v ideálním případě jednotlivě, jinak skupiny maximálně 3 žáci na 1 PC 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci dostanou předem vytvořený dokument v MuseScore. Tento dokument bude obsahovat 

pro žáky známou melodii, například známou lidovou píseň. V písni však budou úmyslně vytvořeny drobné 

chyby – noty špatné výšky či nepřesnosti v rytmu. Úkolem žáků bude tyto chyby objevit a opravit. 

Proč: Aby byli žáci schopni samostatně tvořit, musí se naučit rozpoznávat chyby a opravovat je. 

Cíle: Žáci si procvičí orientaci v notovém zápisu, hudební sluch a rytmické cítění. Zdokonalí se v ovládání 

notačního programu. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

 3.3. Autorská práva a licence 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: 

„Do komplexu rozvoje hudebnosti patří i rozvoj melodického a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, rozvoj 

hudební paměti, fantazie a představivosti.“ (Podkladová studie HV – strana 28) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, předinstalovaný program MuseScore, předvytvořený dokument, 

obsahující notový materiál s úmyslnými chybami 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Aktivita je vhodná pro žáky, kteří již zvládli základní obsluhu 

programu. Dokument, se kterým budou žáci pracovat, může být různé náročnosti, dle věku a hudebních 

schopností žáků.  
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Obrázek 28 Najdi a oprav chyby A (Když jsem husy pásala) 

 

 

 

Obrázek 29 Najdi a oprav chyby B (Ach synku, synku) 
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12 Dokonči melodii 

Název: Dokonči melodii 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: hudební představivost, předvětí, závětí, práce s motivem, základy kompozice 

Charakter práce: v ideálním případě jednotlivě, jinak skupiny maximálně 3 žáci na 1 PC 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci dostanou předem vytvořený dokument v MuseScore. Ten bude obsahovat pro tento účel 

zkomponovanou jednoduchou melodii, které bude chybět několik posledních not. Úkolem žáků bude vymyslet 

a doplnit vhodné dokončení melodie. Na závěr své výsledky představí spolužákům. 

Proč: Schopnost hudební představivosti je vázána na schopnost vnímat vztahy mezi jednotlivými tóny. S pomocí 

notačního programu lze tyto schopnosti rozvíjet i u žáků, kteří nehrají na žádný hudební nástroj. 

Cíle: Žáci se zdokonalí v notovém zápisu, procvičí hudební sluch, hudební představivost a smysl pro tóninu 

(vztah k základnímu tónu skladby). 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

 3.3. Autorská práva a licence 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: 

„Do komplexu rozvoje hudebnosti patří i rozvoj melodického a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, rozvoj 

hudební paměti, fantazie a představivosti.“ (Podkladová studie HV – strana 28) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, předinstalovaný program MuseScore, předvytvořený dokument, 

obsahující notový materiál s nedokončenou melodií 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Aktivita je vhodná pro žáky, kteří již zvládli základní obsluhu 

programu a jsou tedy schopni samostatně vkládat noty do notové osnovy. Dokument, se kterým budou žáci 

pracovat, může být různé náročnosti, dle věku a hudebních schopností žáků.  
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Obrázek 30 Dokonči melodii A 

 

 

 

Obrázek 31 Dokonči melodii B 
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13 Doplň harmonii 

Název: Doplň harmonii 

Komu je určeno: 8. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: hudební sluch, představivost, harmonické cítění, doprovod 

Charakter práce: v ideálním případě jednotlivě, jinak skupiny maximálně 3 žáci na 1 PC 

Doba trvání aktivity: 10 minut 

Obsah, úkol: Žáci dostanou předem vytvořený dokument v MuseScore, který bude obsahovat jednoduchou 

melodii s doprovodem postaveným na třech základních harmonických funkcích (T, S, D). V doprovodné části 

bude několik taktů úmyslně vynecháno. Úkolem žáků bude tato prázdná místa doplnit zkopírováním jednoho 

z již vytvořených taktů. Sluchem zkontrolují vhodnost své volby. 

Proč: Schopnost hudební představivosti je vázána na schopnost vnímat vztahy mezi jednotlivými tóny. S pomocí 

notačního programu lze tyto schopnosti rozvíjet i u žáků, kteří nehrají na žádný hudební nástroj. 

Cíle: Žáci si upevní orientaci v notovém zápisu. Procvičí hudební sluch a harmonickou představivost. 

Seznámí se se základy tvorby harmonického doprovodu. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

 3.3. Autorská práva a licence 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: 

„Do komplexu rozvoje hudebnosti patří i rozvoj melodického a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, rozvoj 

hudební paměti, fantazie a představivosti.“ (Podkladová studie HV – strana 28) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, předinstalovaný program MuseScore, předem vytvořený 

dokument v MuseScore obsahující jednoduchou melodii s doprovodem postaveným na třech základních 

harmonických funkcích (T, S, D). V doprovodné části bude několik taktů úmyslně vynecháno. 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Aktivita je vhodná pro žáky, kteří zvládají alespoň základní ovládání 

programu a umí používat funkci kopírování a vkládání taktů. Dokument, se kterým budou žáci pracovat, může 

být různé náročnosti, dle věku a hudebních schopností žáků.  
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Obrázek 32 Doplň harmonii 
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14 Notový materiál na webových stránkách programu MuseScore 

Název: Notový materiál na webových stránkách programu MuseScore 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: práce s notovým materiálem, notační programy 

Charakter práce: v ideálním případě jednotlivě, jinak skupiny maximálně 3 žáci na 1 PC 

Doba trvání aktivity: 15 minut 

Obsah, úkol: Žáci budou seznámení s webovými stránkami programu, konkrétně s částí Sheetmusic 

(https://musescore.com/sheetmusic). Tato část webu slouží ke sdílení not vytvořených v programu MuseScore. 

Žáci si vyzkouší hledání not, ty lze přehrávat přímo ve webovém prohlížeči. Zajímavou funkcí je piano-tutoriál 

(ikona klaviatury), která přepne do názorného zobrazení melodie hrané na klaviatuře. Úkolem žáků bude nalézt 

alespoň dvě varianty téže skladby (různé nástrojové provedení či stylizace) a tyto varianty porovnat. 

Proč: Žáci poznají obsáhlý zdroj notového materiálu. 

Cíle: Žáci si procvičí si orientaci v notovém zápisu a vyhledávání digitálního obsahu v internetovém prostředí. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 

 Správa dat, informací a obsahu 

2. Komunikace a kolaborace 

 2.2. Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 

 2.4. Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.2. Integrace a přepracování digitálního obsahu 

 3.3. Autorská práva a licence 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Všechny složky hudební výchovy, tedy zpěv, hudební teorie, hra na hudební nástroje, 

pohybové aktivity atd. by však měly být chápány jako prostředek k dosažení cíle, tzn. vychovat člověka 

se základní ‚hudební gramotností‘, která je východiskem a součástí jeho pozitivního vztahu k hudbě jako druhu 

umění, tříbit jeho vkus a vybavit ho pro další život schopností orientovat se v širokém spektru hudebních stylů 

a žánrů současnosti i minulosti.“ (Podkladová studie HV – strana 23) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, přístup k internetu 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Po bezplatné registraci je možno zde publikované noty stahovat 

do počítače a dále je podle potřeby upravovat.  
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Obrázek 33 Pro Elišku – piano 

 

Obrázek 34 Pro Elišku – kytara 
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15 Měření výšky tónu 

Název: Měření výšky tónu 

Komu je určeno: 6. ročník 

Téma hodiny HV: výška tónu, rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 

Charakter práce: skupiny 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Žáci foukají do lahve přes hranu jejího okraje tak, aby vznikl tón. Pomocí softwarového 

osciloskopu měří frekvenci vzniklého tónu. Postupným přilíváním vody do lahve zmenšují výšku vzduchového 

sloupce a opakují měření výšky tónu. Úkolem žáků je zhodnotit výsledky měření a určit, jaký vliv má výška 

vzduchového sloupce na výšku tónu. Aktivitu je vhodné spojit s výkladem o varhanních píšťalách. 

Proč: Žáci poznají, že i lahev se může stát hudebním nástrojem a jakým způsobem jej lze naladit. 

Cíle: Žáci si prakticky ověří, jak výška vzduchového sloupce ovlivňuje výšku tónu. Zároveň si vyzkouší, 

že i počítač lze využít k měření výšky tónu. 

Vztah ke kompetencím DG: 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „Integrace intermediální (polyestetická a interdisciplinární integrují umění a estetické 

jevy se širokou oblastí přírodních a společenských věd. Typickou pro toto pojetí integrace je projektová výuka 

přesahující dimenzi hudební výchovy (přesah do dalších druhů umění či dokonce dalších oborů lidských 

činností). Základním požadavkem je nicméně to, že by integrace měla být hudebně centrická, tedy z hudby 

vycházet a do hudby se zase vracet.“ (Podkladová studie HV – strana 24) 

Pomůcky: lahev, voda, PC se zvukovou kartou a mikrofonem, softwarový osciloskop například Visual Analyser 

(http://www.sillanumsoft.org/) 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Program je sice v angličtině, ale pro tuto aktivitu budeme využívat 

pouze jeho funkci Frequency meter, která slouží k měření frekvencí. Tuto funkci vyvoláme prostým kliknutím 

na tkačítko Freq meter v horní části okna programu. Pro správný chod programu je pouze potřeba nastavit 

správné vstupní zařízení, tedy to, ke kterému je připojen mikrofon. Toto zařízení se nastavuje při instalaci 

programu, dá se však kdykoliv změnit v menu Settings – Dev – Input device. 

  

http://www.sillanumsoft.org/
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Obrázek 35 Měření výšky tónu – výběr vstupního zařízení 

 

Obrázek 36 Měření výšky tónu – nastavení 

 

Obrázek 37 Měření výšky tónu – tón prázdné lahve 

  



104 

 

16 ChordPulse Lite 

Název: ChordPulse Lite 

Komu je určeno: 8. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: akordický doprovod, hudební styly 

Charakter práce: v případě dostatečného počtu PC lze i jednotlivě, jinak skupinky 2 – 3 žáků 

Doba trvání aktivity: 45 minut 

Obsah, úkol: Žáky seznámíme s programem ChordPulse Lite a s jeho základní obsluhou: zadávání akordů, 

nastavení jejich délky, výběr hudebního stylu a tempa. Následně žáci v programu vytvoří doprovod k zvolené 

písni podle zpěvníku. S tímto doprovodem nakonec zpívá celá třída. 

Proč: Tvorbu harmonického doprovodu k písním s pomocí tohoto programu zvládnou i žáci, kteří nehrají 

na žádný hudební nástroj. 

Cíle: Žáci se naučí pomocí jednoduchého programu vytvářet doprovody ke svým hudebním produkcím. 

Seznámí se s principem akordových značek. Rozšíří svůj přehled v hudebních stylech. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „do výsledků učení zařadit činnosti podporující participaci žáků na využívání multimédií 

a moderních technologií jako nástrojů rozvoje jejich hudební kreativity, vhodnou formou upozorňovat 

na negativní jevy spojené s jejich nevhodným užíváním;“ (Podkladová studie HV – strana 28) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, sluchátka, předinstalovaný program ChordPulse Lite 

(http://www.chordpulse.com/lite.html), zpěvník s notami a akordovými značkami 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Program ve výchozím nastavení využívá standardní MIDI syntetizér, 

který je součástí operačního systému Windows. Zvuková kvalita tohoto syntetizéru však není moc dobrá. Pro 

lepší zvuk je vhodné použít například virtuální syntetizér VirtualMIDISynth od firmy CoolSoft. 

  

http://www.chordpulse.com/lite.html
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Obrázek 38 ChordPulse Lite – Píseň Třešně zrály 

 

Obrázek 39 Třešně zrály – Zpěvník Já písnička 2 
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17 Learn Music Notes (Jungle Music) 

Název: Learn Music Notes (Jungle Music) 

Komu je určeno: 6. ročník 

Téma hodiny HV: notová osnova, notové klíče, názvy not podle výšky 

Charakter práce: pokud možno jednotlivě, jinak ve dvojicích 

Doba trvání aktivity: 10 minut 

Obsah, úkol: Tento program je výukovou hrou, která postupně učí pojmenovávat noty podle umístění v notové 

osnově. Žákům ukážeme, jak mají program nastavit. K dispozici je možnost vybrat notový klíč. Velikou 

výhodou je možnost pojmenování not dle českého (= německého) systému – tedy CDEFGAH. 

Proč: Tato aktivita umožňuje žákům zpříjemnit proces učení se not. Přesto, že je založena na klasickém drilu, 

hravá forma a individuální přístup pomáhají žákům být aktivní, a tak si procvičované noty lépe zapamatovat. 

Cíle: Žáci se hravou formou naučí pojmenovat noty. Přitom poznají, jak mohou mobilní telefon využívat 

pro zlepšování svých hudebních znalostí. 

Vztah ke kompetencím DG: 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „…problematika digitálních technologií a jejich využití se dotkne (a také v současnosti již 

dotýká) i hudby, a tedy i hudební výchovy (využití multimédií v hudbě, hudebních kanálů – např. YouTube, 

počítačů, tabletů i mobilních telefonů apod.).“ (Podkladová studie HV – strana 23) 

Pomůcky: Mobilní telefon s operačním systémem Android, připojení k internetu – přístup do obchodu Google 

Play, sluchátka 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Aktivita je vhodná pro skupinu žáků, kteří mají vlastní mobilní 

telefon s operačním systémem Android. Pro žáky tato aplikace existuje ve dvou různých verzích – verze zdarma 

s označením free a verze placená. Omezením bezplatné verze je, že vždy po pěti chybně určených notách 

je program na určitou dobu přerušen. Aplikace je sice určena pro mobilní zařízení, avšak s pomocí programů, 

jako je BlueStacks, lze program spouštět i na PC. To se může hodit například při vysvětlování obsluhy aplikace 

s pomocí interaktivní tabule. 

Odkaz na aplikaci: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.junglemusicfree 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.junglemusicfree
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Obrázek 40 Learn Music Notes – Výběr úrovně 

 

 

Obrázek 41 Learn Music Notes – Nastavení 

 

 

Obrázek 42 Learn Music Notes – Hra 
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18 Rhythm Teacher: Music beats 

Název: Rhythm Teacher: Music beats 

Komu je určeno: 6. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: rytmus, noty podle délky, taktové označení 

Charakter práce: pokud možno jednotlivě, jinak ve dvojicích 

Doba trvání aktivity: 10 minut 

Obsah, úkol: Program slouží k nácviku a procvičování rytmu podle not. Žákům ukážeme, jak se program 

používá a necháme je pracovat samostatně. 

Proč: Při této aktivitě se žáci učí interpretovat rytmický zápis, a to hravou formou. 

Cíle: Žáci si procvičí čtení rytmu a zdokonalí se v přesnosti jeho interpretace. Přitom poznají, jak mohou 

mobilní telefon využívat pro zlepšování svých hudebních znalostí. 

Vztah ke kompetencím DG: 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „…problematika digitálních technologií a jejich využití se dotkne (a také v současnosti již 

dotýká) i hudby, a tedy i hudební výchovy (využití multimédií v hudbě, hudebních kanálů – např. YouTube, 

počítačů, tabletů i mobilních telefonů apod.).“ (Podkladová studie HV – strana 23) 

Pomůcky: Mobilní telefon s operačním systémem Android, připojení k internetu – přístup do obchodu Google 

Play, sluchátka 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Aktivita je vhodná pro skupinu žáků, kteří mají vlastní mobilní 

telefon s operačním systémem Android. Aplikace je sice určena pro mobilní zařízení, avšak s pomocí programů, 

jako je BlueStacks, lze program spouštět i na PC. To se může hodit například při vysvětlování obsluhy aplikace 

s pomocí interaktivní tabule. 

Odkaz na aplikaci: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gamya.rhythm 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gamya.rhythm
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Obrázek 43 Rhythm Teacher – Hlavní nabídka 

 

 

Obrázek 44 Rhythm Teacher – Výběr úrovně 

 

 

Obrázek 45 Rhythm Teacher – Hra 
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19 Walk Band – tvorba rytmické smyčky 

Název: Walk Band – tvorba rytmické smyčky 

Komu je určeno: 8. – 9. ročník 

Téma hodiny HV: instrumentální činnosti 

Charakter práce: pokud možno jednotlivě, jinak ve dvojicích 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Aplikace má několik různých modulů, z nich pro tuto aktivitu budeme používat modul Drum 

Machine, který slouží k vytváření rytmických smyček. Žáci dostanou tabulku, ve které budou noty různé délky 

a krátké rytmické motivy zapsané klasickým způsobem pomocí not a zároveň schematicky pomocí řady čtverců. 

Jeden čtverec odpovídá šestnáctinové notě. Vyznačený čtverec představuje začátek noty. Dále žáci dostanou 

několik jednoduchých jednotaktových rytmických zápisů. Jejich úkolem bude pomocí tabulky tyto rytmy 

vytvořit v aplikaci Walk Band. Poté necháme žáky vytvořit jejich vlastní rytmický motiv. 

Proč: Tato aktivita žákům umožňuje názorně pochopit základy rytmu a tvorbu vlastních rytmických motivů. 

Cíle: Žáci poznají princip dělení celého taktu na noty různé délky, zdokonalí se ve čtení rytmického zápisu 

a ve schopnosti jeho interpretace. Přitom poznají, jak mohou mobilní telefon využívat pro zlepšování svých 

hudebních znalostí. 

Vztah ke kompetencím DG: 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „…problematika digitálních technologií a jejich využití se dotkne (a také v současnosti již 

dotýká) i hudby, a tedy i hudební výchovy (využití multimédií v hudbě, hudebních kanálů – např. YouTube, 

počítačů, tabletů i mobilních telefonů apod.).“ (Podkladová studie HV – strana 23) 

Pomůcky: Mobilní telefon s operačním systémem Android, připojení k internetu – přístup do obchodu Google 

Play, sluchátka 

Další různé požadavky, návaznosti atd.: Aktivita je vhodná pro skupinu žáků, kteří mají vlastní mobilní 

telefon s operačním systémem Android. Aplikace je sice určena pro mobilní zařízení, avšak s pomocí programů, 

jako je BlueStacks, lze program spouštět i na PC. To se může hodit například při vysvětlování obsluhy aplikace 

s pomocí interaktivní tabule. 

Odkaz na aplikaci: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect
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Obrázek 46 Walk Band – Výběr bicího automatu 

 

 

Obrázek 47 Walk Band – cvičení č. 8 
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Obrázek 48 Tabulka rytmických motivů 

 

 

Obrázek 49 Rytmické cvičení pro aplikaci Walk Band 
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20 Song Maker 

Název: Song Maker 

Komu je určeno: 6. ročník 

Téma hodiny HV: Online aplikace Song Maker slouží k tvorbě jednoduché, melodie. 

Charakter práce: pokud možno jednotlivě, jinak ve dvojicích 

Doba trvání aktivity: 30 minut 

Obsah, úkol: Tato online aplikace umožňuje tvořit hudbu prostým klikáním myší do mřížky. Vrchní část 

je určena pro melodický nástroj a spodní část pro rytmický doprovod. Žáci si nejprve vyzkouší přepis 

jednoduché melodie podle vytištěné předlohy do počítače. Následně si zkusí vytvořit melodii vlastní. Výsledek 

mohou v programu uložit jako odkaz na vlastní aplikaci s jejich výtvorem. Mohou svůj výtvor též stáhnout jako 

MIDI soubor – pro další zpracování například v programu MuseScore či jako WAV soubor – pro další úpravy 

v programu Audacity. 

Proč: S pomocí této online aplikace mohou žáci tvořit krátké melodie s jednoduchým rytmickým doprovodem. 

Cíle: Zvýšení motivace žáků k hudebním činnostem 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 1.3. Správa dat, informací a obsahu 

2. Komunikace a kolaborace 

 2.2. Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 

3. Tvorba digitálního obsahu 

 3.1. Vytváření digitálního obsahu 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: 

„…problematika digitálních technologií a jejich využití se dotkne (a také v současnosti již dotýká) i hudby, 

a tedy i hudební výchovy (využití multimédií v hudbě, hudebních kanálů – např. YouTube, počítačů, tabletů 

i mobilních telefonů apod.).“ (Podkladová studie HV – strana 23) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou a sluchátky, připojení k internetu 

Odkaz na aplikaci: https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/  

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
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Obrázek 50 Song Maker 

 

 

Obrázek 51 Song Maker – nastavení 
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21 Vyhledávání a porovnávání skladeb na Youtube 

Název: Vyhledávání a porovnávání skladeb na Youtube 

Komu je určeno: 7. – 8. ročník 

Téma hodiny HV: 

Charakter práce: pokud možno jednotlivě, jinak ve dvojicích 

Doba trvání aktivity: 20 min 

Obsah, úkol: Žáci vyhledají a porovnají určitou skladbu na internetovém videoportálu YouTube v několika 

variantách instrumentálního obsazení či různých interpretů, které následně porovnají. Vyberou variantu, 

která se jim líbí více a svou volbu zdůvodní. 

Proč: Žáci se při této aktivitě učí srovnávat a kriticky hodnotit hudební nahrávky. 

Cíle: Žáci se zdokonalí ve vnímání hudby, a to z hlediska jak obsahu, tak formy. 

Vztah ke kompetencím DG: 

1. Informační a datová gramotnost 

 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 

2. Komunikace a kolaborace 

 2.5. Netiketa 

4. Bezpečnost 

 4.3. Ochrana zdraví a pohody 

5. Řešení problémů 

 5.2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

 5.3. Kreativní použití digitálních technologií 

 5.4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

6. Technologické kompetence 

 6.1. Hardware a software počítače 

 6.2. Další digitální technologie 

Vazba na nové RVP: „…problematika digitálních technologií a jejich využití se dotkne (a také v současnosti již 

dotýká) i hudby, a tedy i hudební výchovy (využití multimédií v hudbě, hudebních kanálů – např. YouTube, 

počítačů, tabletů i mobilních telefonů apod.).“ (Podkladová studie HV – strana 23) 

Pomůcky: PC se zvukovou kartou, přístup k internetu, sluchátka 

 


