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Anotace 

 
Diplomová práce se zabývá aktivizujícími metodami a jejich aplikací do hudebně 

výchovného procesu. V teoretické části se práce orientuje na konkrétní metody, např. komiks, 

pantomimizace, zrcadlení, vizualizace poslechu, živé obrazy nebo didaktická hra. Jejich výběr 

je podmíněn jednak rozsahem, který diplomová práce umožňuje, jednak vzorkem tříd, 

ve kterých jsou metody v rámci hudební výchovy základního studia využity.  

Výzkumná část práce se zaměřuje na zavádění aktivizujících metod do výchovně 

vzdělávacího procesu. Výzkum byl realizován na 1. stupni základního studia, ročníky 

pro realizaci aktivizujících metod v hodinách HV byly voleny tak, aby práce pokryla celý 

první stupeň základních škol. Mladší školní věk přináší specifické rysy, které jsou z hlediska 

rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků zásadní a umožňuje naplno aplikovat 

uvedené metody do vyučování hudební výchovy. 

Závěr práce ústí do metodických materiálů, jak s aktivizujícími metodami v hudebně 

výchovném procesu pracovat. Metodické listy jsou myšleny jako zdroj inspirace  

pro studenty učitelství, ať už v oboru hudební výchovy či jiných předmětech, které umožňují 

mezioborovou spolupráci. 

 

 

Klíčová slova: 

aktivizující metody, dramatizace, vizualizace poslechu, didaktická hra, moderní výukové 

metody, mladší školní věk  
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Annotation 

 

This diploma thesis deals with activating teaching methods and their application into a 

teaching process in music education. The theoretical part deals with specific methods; e.g. 

comics, pantomime, reflection, visualization of listening activities, live pictures, or didactic 

games. The choice of selected methods depends on the particular class sample in which the 

methods of music education were used. Besides that, it reflects the range of the thesis itself.  

The practical part focuses on the implementation of activating methods in the 

educational process. The research was realized at the first stage of elementary education, the 

classes and activating methods were chosen to cover all the grades. The age 

of middle childhood has typical features which are essential for the development of musical 

skill and abilities. The range of the first stage of elementary schools is beneficial for the full 

implementation of the methods into music lessons. 

The end of the thesis brings some examples of materials showing how to work 

with these methods in the music education process. The working sheets are meant for students 

of music education and other courses as a source of inspiration helping with cross-curricular 

cooperation. 

 

Key words:  

activating methods, dramatization, visualisation of listening activities, didactic game, modern 

methods of education, the age of middle childhood 
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ÚVOD 

Tradiční výukové metody se díky novým poznatkům, společenským cílům a potřebám 

či zkušenostem vyučujících neustále vyvíjejí a zdokonalují. Inovativní přístup ve výchovně 

vzdělávacím prostředí přináší potenciál, který nabízí nový náhled a výhodnější řešení 

pedagogických situací. Stejně tak je tomu i u výukových metod. Nová progresivní řešení se 

prolínají s osvědčenými postupy a vzniká tak spojení tradičního s novým. Důležitý moment 

v pedagogickém smýšlení je spojován s novým přístupem k pozici žáka ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Tento přístup vyústil v koncepci aktivizujících metod.1 Některými 

z těchto metod a jejich aplikací do hudebně výchovného procesu se budu v diplomové práci 

zabývat. 

Téma jsem volila z důvodu hlubšího seznámení a možnosti uplatnění aktivizujících 

metod v mé budoucí učitelské praxi. Přáním každého učitele je, aby žáky hudební výchova 

bavila a rozvíjela zároveň. Aktivizující metody přispívají ke spolupráci mezi žáky a  

ke zvýšené motivaci žáků být ve vyučování aktivní. Cíl diplomové práce se soustředí 

na charakteristiku vybraných aktivizujících metod a následně jejich uplatnění  

ve výuce hudební výchovy na 1. stupni základních škol. Praktická část poukazuje 

na funkčnost vybraných metod v samotné praxi a podává příklady, jak tyto metody přímo 

ve výchovně vzdělávacím procesu využít.  

Diplomová práce je členěna na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část 

obecně definuje aktivizující metody a s vybranými metodami přímo seznamuje. Stručně 

přibližuje vývoj aktivizujících metod a charakterizuje mladší školní věk, který je v souvislosti 

s rozvojem hudebních schopností a dovedností žáků specifický. V praktické části aplikuji 

zvolené metody do výchovně vzdělávacího prostředí. Součástí jsou také metodické listy a 

praktické listy, které přirozeně vyplynuly z mých praktických zkušeností s aktivizujícími 

metodami. Jsou myšleny jako zdroj inspirace pro studenty učitelství, ať už v oboru hudební 

výchovy či jiných předmětech, které nabízejí mezioborovou spolupráci.  

                                                             
1 MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2013. 219 s. ISBN 80-7315-039-5. 
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1. AKTIVIZUJÍCÍ VÝUKOVÉ METODY  

 

1. 1. Vymezení pojmu aktivizující metody 

 

Následující text čtenáře seznamuje s definicemi výukových metod. Je zaměřen 

na obecnou charakteristiku aktivizujících metod s příspěvky definic od několika autorů, kteří 

zasazují pojem aktivizující metody do širších kontextů. Definují jej z hlediska různých 

vědných oborů, nejčastěji pak z oblasti samotné pedagogiky. Rovněž stručně vymezuje 

motivaci, jako důležitý aktivizující faktor. 

Obecný pojem metoda pochází ze slova „methodos“, jež je překládáno 

jako cesta určitým směrem k danému cíli. Výukové metody definují Maňák a Švec jako „cíli 

propojený soubor vyučovacích aktivit učitele a učebních činností žáků.“2 

Podle Čabalové jsou výukové metody „postupy, cesty, činnosti učitele a žáků, které 

umožňují dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.“3 

Obě definice se prvotně odkazují na cíle, přičemž autoři doplňují, že bez daného cíle 

bychom neměli důvod volit jakoukoli metodu činnosti. Maňák se Švecem se 

zmiňují o propojenosti souborů vyučovacích metod, načež Čabalová klade důraz na vývojový 

proces k řešení daného problému. 

Dalo by se říci, že v dnešní době zažívají aktivizující metody květnaté období. 

Aktuální společnost bývá označována jako společnost informační, jež se vyznačuje enormním 

výskytem informací, které vyvíjejí postupný nátlak na rozvoj celé společnosti a na školství 

obecně.  

Již Spilková přichází s doporučením pro změnu přístupu učitele k žákovi. Učitele 

nabádá, aby do výuky zapojili nové metody, jednali důsledně a předem si promýšleli každou 

vyučovací jednotku. Pokud se to bude dařit vyučujícím dodržovat, měl by se jim nový přístup 

oplatit aktivními, motivovanými a slušnými žáky, kteří si naleznou pozitivní přístup k učení.4 

Švarcová aktivizující metody představuje jako „postupy, při nichž se výchovně 

vzdělávacích cílů dosahuje především na základě vlastních učebních činností žáků a které 

                                                             
2 MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2013, s. 30. ISBN 80-7315-039-5. 
3 ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika. Praha: Grada, 2011, s. 153. ISBN 978-80-247-2993-0. 
4 SPILKOVÁ, V. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2005. 272 s. ISBN 80-7315-081-6. 
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vedou k rozvoji myšlenkové kultury žáků, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových 

dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb.“5 

Pecina a Zormanová aktivizující výukové metody chápou: „jako postupy, které jsou 

založeny na řešení problémových situací ve vyučování. Proto se nám jeví jako vhodné jejich 

označení jako metody problémové.“6 

Podle Sitné definujeme aktivní učení následovně: „Postupy a procesy, pomocí kterých 

student s aktivním přičiněním přijímá informace a na jejich základě si vytváří vlastní úsudky. 

Informace zpracovává a poté začleňuje do systému svých znalostí, dovedností a postojů.“7 

Kotrba a Lacina aktivizující metody charakterizují jako metody výuky, při nichž je 

zřetelně vidět aktivita žáka např. myšlenková, v chování, či ve větším objemu řeči žáka. 

Podle Kotrby a Laciny je u aktivizujících metod důležité klást důraz na samostatnou práci 

žáků a jejich spolupráci s učitelem, což vede k jejich vyšší participaci ve vyučování. 

Primárním cílem těchto metod je přeměna pasivních žáků v účastníky učení.8 

Z výše uvedeného výčtu definic vyplývá, že aktivizující metody žáky vedou 

k charakterově myšlenkové samostatnosti, zodpovědnosti a tvořivosti. Podle Laciny a Kotrby 

dochází v rámci aktivizujících metod ke kvalitní spolupráci učitele a žáka. Díky aktivizujícím 

metodám je možné vycházet vstříc individuálním učebním stylům jednotlivých žáků. Lze tedy 

respektovat úrovně jejich kognitivního rozvoje a dávat žákům možnost ovlivňovat konkrétní 

cíle výuky. 

Aktivizující metody rovněž pozitivně působí na tvorbu příznivého školního klimatu, 

aktivní seberealizaci žáků a větší otevřenost pro aktivity, které ve vyučování vedou 

k společenským aktivitám, a přibližuje školu reálnému životu. I to je jeden z hlavních faktorů, 

který činí školu pro žáky přitažlivější a poutavější.9 

Nedílnou složkou aktivního vyučování je motivace, při níž dochází k vzbuzení zájmu 

o učivo u žáků. Podle Hunterové je motivace chápána jako „odhodlání žáka učit se“10.  Maňák 

vymezuje motivaci jako „souhrn činitelů, které podněcují, orientují a udržují chování 

                                                             
5 ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: vydavatelství VŠCHT, 2005. 290 s. ISBN 80-7080-573-0. 
6 PECINA, P. – ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova 
univerzita, Pedagogická fakulta, 2009, s. 38. ISBN 978-80-210-4834-8. 
7 SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009, s. 9. ISBN 978-80-

7367-246-1. 
8 KOTRBA, T. - LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister & Principal, 2007. 

186 s. ISBN 978-80-87029-12-1. 
9 MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2013. 219 s. ISBN 80-7315-039-5. 
10 HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Pedagogická praxe, 1999, s. 22. ISBN 80-7178-220-3. 
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člověka“11. Ve výuce hraje motivace velkou roli. Hlavním původcem motivace u žáků je 

vyučující, který by měl počítat s faktory, které mají na motivaci značný vliv. Některé faktory 

z pohledu vyučujícího neovlivníme. Příkladem mohou být rodinné postoje, učitelé z minulosti 

nebo zkušenosti, které si žák nese s učivem. Existují však i faktory, které může pedagog 

ovlivnit. Pecina mezi ně řadí například jistotu bezpečí žáka při vyučování, úspěch 

ve vyučování, zájem o učivo, sebereflexe žáků nebo vnitřní či vnější motivace.12 Aby všechny 

zmíněné faktory dokázal ve výuce pedagog sledovat a pracovat s nimi, musí ve třídě panovat 

přátelská atmosféra. 

V návaznosti bych ráda připojila, že pro úspěšné naplňování aktivizujících metod je 

velice významná praktická zkušenost a vhodný předpoklad vyučujícího pro připravené 

aktivity. Sitná doporučuje vkládat aktivizující metody do výuky postupně a na základě 

zkušeností se učit, jak by bylo možné je nejlépe aplikovat.13 

Pro plné pochopení aktivizujících metod je potřeba zdůraznit, že aktivizující metody 

jsou součástí velkého celku – výuky, do které zasahují nejenom učitel a žák. Rovněž se 

ve výchovně vzdělávacím procesu prolínají další prvky, jako jsou např. cíl výuky, osvojovaný 

obsah, didaktické prostředky, využité pomůcky či učební materiál. Jedná se tedy o otevřený 

dynamický systém, kde neustále dochází k interakci učitel – žák či žák – žák. Velmi důležitá 

je také vazba mezi cílem, který máme v sledovaném období dosáhnout a samotným výběrem 

metod. Tato vazba totiž ovlivňuje samotnou volbu metod. 

A právě i na základě výše uvedených informací vybírám pro potřeby této diplomové 

práce jen některé aktivizující výukové metody. Dle mých zkušeností z praxe jde o metody, 

které jsou nejlépe využitelné ve vyučování hudební výchovy na prvním stupni základní školy. 

V odborné literatuře jsem se dále seznámila s inovativním pojetím výuky, kdy jsou žáci 

zaplaveni poznatky, které si však nejsou schopni všechny osvojit. U většiny případů jsou 

poznatky nevyužity a pouze žáky přehlcují. Zvláštní akcent se klade na využívání získaných 

poznatků v praktickém životě, což evokuje nutnost překonat izolovanost poznatků.14 Důraz se 

klade na propojenost předmětů a systematičnost obrazu světa. Z toho důvodu je vhodné, aby 

škola utvářela tvůrčí a podnětné prostředí, v němž bude docházet k rozvoji dětské osobnosti.  

                                                             
11 MAŇÁK, J. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001, s. 27. ISBN 80-7315-002-6.  
12 PECINA, P. – ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova 

univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 147 s. ISBN 978-80-210-4834-8. 
13 SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-

80-7367-246-1. 
14 NOVÁKOVÁ, J. Aktivizující metody výuky. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 59 s. ISBN 

978-80-7290-649-9. 
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1. 2 Stručný vývoj aktivizujících metod 

 

Výukové metody v průběhu mnoha staletí prodělaly nespočetně vývojových změn, 

které byly zapříčiněny především historicko-společenskými podmínkami dané doby. Měnily 

se podmínky výuky, přístup učitele k žákovi, seberealizace učitele ve výuce, charaktery 

vzdělávacích institucí nebo pojetí vyučování v jednotlivých etapách historie. V následující 

kapitole se pokusím nastínit stručný vývoj aktivizujících metod.  

K raným výukovým metodám jsou v literatuře řazeny metody založené 

na napodobování činnosti, vyprávění nebo vysvětlování, kdy si lidé znalosti a dovednosti 

předávali z generace na generaci. V období antiky byly hojně praktikovány metody přednášky 

a dialogu. Dialog byl založen na principu kladení návodných otázek učitelem, jehož otázky 

žáka dovedly k poznání pravdy a nového poznání. Tento typ dialogu se označuje jako dialog 

Sokratovský a v dnešní době je využíván v heuristických metodách. Ve středověku nejvíce 

ovlivňovalo školství křesťanství. Výuka byla stavěna na memorování textů, kterým žáci 

mnohdy nerozuměli. V období renesance dochází díky vynalezení knihtisku k odvrácení 

od pamětného osvojování učiva.15 

Zormanová se ve své publikaci odkazuje na pedagoga Jana Ámose Komenského, 

jemuž připisuje velký přínos pro rozvoj aktivizujících metod. Ve výuce upřednostňoval 

aktivní bádání a objevování před pasivním přijímáním poznatků. Jeho koncepce výuky byla 

založena na slovně názorné demonstraci skutečnosti, díky níž si žák je schopen vydedukovat 

obecný záměr. Vyučování vychází z didaktického principu názornosti, kdy je nejdůležitější 

myšlenkou zapojení při učení co nejvíce lidských smyslů. Právě výuková metoda dramatizace 

se pojí s Komenským, neboť byl jejím propagátorem.16 

Mnozí velcí pedagogové se stali pokračovateli odkazu Jana Ámose Komenského. 

Jejich snahy vedly k zařazování aktivizujících metod do vyučování. I přesto je následující 

období 18. a 19. století spojeno s encyklopedismem, pro něhož je typické přílišné množství 

poznatků v obsahu vzdělávání. Nelibost tohoto vzdělávání na počátku 20. století vedla 

ke snaze o změnu výuky a vyučovacích metod. Reformace školství byla založena na změně 

v pojetí osobnosti učitele a žáka. Žák již neměl být pasivní příjemce informací, ale měl se 

aktivně zapojovat do vyučování. Díky novému přístupu vznikla potřeba nových vyučovacích 

                                                             
15 VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. (eds.) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2012. 456 s. ISBN 978-80-

247-3357-9. 
16 ZORMANOVÁ, L. Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012. 155 s. ISBN 978-80-247- 4100-0. 
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metod, které přispívají k aktivitě žáka, jeho samostatnosti a tvořivosti.17 Téhož období 

dochází ke vzniku daltonských, freinetovských, montessoriovských, waldorfských či jenských 

škol. Myšlenka, která všechna tato nově vzniklá školská zařízení spojovala, byla založena 

na osvobození žáka od učebních stereotypů a respektování jeho individuálních zájmů, 

schopností, či nadání. Významné postavení zaujímá aktivita žáků.18 

Skalková ve své publikaci poukazuje na reformu kurikula v 50. až 60. letech, jež byla 

vytvořena na popud hojného vývoje vědy a techniky. Cílem tak bylo upravit vyučovací 

obsahy tak, aby odpovídaly tehdejšímu vědeckému poznání. To však vedlo k nadměrnému 

množstvím poznatků ve vyučování, což směřovalo k encyklopedismu. V rámci kritiky 

dosavadního školství vznikaly alternativní školy, které pokračovaly v duchu reformního hnutí 

z počátku 20. let minulého století. Skalková k inovacím ve vzdělání řadí například 

uplatňování projektového vyučování, skupinové a kooperační vyučování, nebo otevřené 

vyučování. Při všech těchto inovativních výukových metodách je nutná aktivita žáka. 

Při vzdělávání je důraz kladen především na celistvost osobnosti, kooperaci žáků, význam 

zkušenosti, emocionální a sociální, rozvoj v komunikativních dovednostech.19 

Je tedy zjevné, že do popředí vystupuje nová úloha učitele. Dříve učitel přijímal svou 

roli převážně jako zprostředkovatel informací, přičemž sociální a metodické cíle ustupovaly 

do pozadí. Dnes vystupuje do popředí úkol rozšířit učitelovy metodické obzory a dovést tak 

žáka k vícestranným cílům. Klippert uvádí, že k tomu, aby se žáci uměli aktivně zapojovat 

do výuky a efektivně spolupracovali na nových způsobech práce, je zapotřebí žáky seznámit 

s vhodnými metodickými schopnostmi a metodami racionálního učení. Jedním z nástrojů 

k dosažení tohoto cíle, by mohly být právě aktivizující metody.20 

  

                                                             
17 Tamtéž. 
18 VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. (eds.) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2012. 456 s. ISBN 978-80-

247-3357-9. 
19 SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido, 1995. 89 s. ISBN 80-85931-11-7. 
20 KLIPPERT, H. Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních kompetencí. 1. vyd. Brno: Edika, 

2013. 269 s. ISBN 978-80-266-0126-5. 
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1. 3 Klasifikace aktivizujících metod 

 

Maňák rozděluje aktivizující vyučovací metody na diskusní, heuristické (řešení 

problému), situační, inscenační a metodu didaktické hry. 

Metody diskusní jsou založeny na diskusi, jež plynule navazuje na metodu rozhovoru 

s různými variantami. Maňák metodu diskuse definuje jako „formu komunikace učitele a 

žáků, při níž si účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí 

pro svá tvrzení uvádějí argumenty, a s tím společně nacházejí řešení daného problému.“21 

Předpokladem pro účinnou diskusi je vhodně vybrané téma, příznivé klima, vyhovující 

prostorové zázemí, správné řízení diskuse a velice důležitý je prostor pro včasnou přípravu 

vybraného téma diskuse. 

 Metody heuristické jsou založeny na tvůrčím myšlení, kdy je hlavním cílem metody 

hledat řešení problému. Jedná se o naprosto přirozený postup. Již v mladém věku člověk 

prováděl určité činnosti za účelem pochopení jevů probíhajících kolem něj. Postupem času si 

osvojil určité poznatky a dovednosti, které ho vedly k uspokojení potřeb. Úloha učitele 

u heuristické metody značně ustupuje, neboť má učitel žáky pouze navést a usměrňovat, 

nikoli jim správné řešení prozrazovat. 

 Metody situační jsou Maňákem a Švecem definovány jako: „řešení relativně 

vyhraněných a identifikovaných problémů o novou dimenzi, neboť se vztahují na širší zázemí 

problému, na reálné případy ze života, které představují specifické, obtížné jevy vyvolávající 

potřebu vypořádat se s nimi, vyžadují angažované úsilí a rozhodování.“22 Situační metody 

jsou využívány především v právnických a ekonomických oborech. Vedou žáky 

ke správnému a pohotovému jednání a hledání variant řešení určitých reálných situací. 

Základem pro situační metodu je určitý problém, který by měli v dané situaci žáci řešit. 

 Metody inscenační jsou založeny na spontánnosti a improvizaci. Díky vyučování 

v modelových situacích dochází k sociálnímu učení, kdy se účastníci edukačního procesu 

stávají sami aktéry předváděných situací.23 Jedná se o simulaci určité události, kde se spojuje 

řešení problému s hrou své role. Prostřednictvím dramatizace si žáci upevňují osvojené učivo, 

                                                             
21 MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2013, s. 108. ISBN 80-7315-039-5. 
22 Tamtéž, s. 119. 
23 BRATSKÁ, M. Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 1992. 137 s. ISBN - 80-223-0511-1. 
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objasňují si motivy a prožívání lidí v určitých situacích. Žáci si z dramatizace odnášejí 

adekvátní způsoby chování a seznamují se s formami vystupování před veřejností.  

Metoda didaktické hry je pokládána za svobodnou a volitelnou aktivitu, která nenese 

žádný zvláštní účel, zato nese jasný cíl a hodnotu vyučovacího obsahu. Prvotní základ 

k začlenění didaktických her do výuky je nutné vytyčení cílů hry. Brát v potaz by se měla 

i připravenost žáků, ujasnění si pravidel, styl hodnocení, zajištění vhodného prostoru, 

pomůcky, časový limit a promyšlení případných variant.  
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2. VYBRANÉ AKTIVIZUJÍCÍ VÝUKOVÉ METODY  
 

Zabývat se všemi aktivizujícími metodami není pro jejich velkou různorodost a 

obsáhlost snadné. V následujících podkapitolách se proto zaměřím jen na určité reprezentanty 

aktivizujících metod. Vybrala jsem je na základě potenciálu, který v sobě pro hudební 

výchovu nabízejí. Charakterizuji vybrané metody improvizace, a sice živý obraz, zrcadlení a 

pantomimizaci. Mnohokrát se ve vyučování naskytne příležitost pro improvizaci. Samotná 

improvizace poskytuje široký prostor k využití aktivizujících metod. Dalším aspektem, který 

vytvářel výběr metod, byl rozvoj představivosti, jež hraje ve vzdělávání nezastupitelnou roli.24 

Mezi vybrané aktivizující metody jsem tak ještě zařadila didaktickou hru, tvorbu komiksu 

nebo vizualizaci hudby. 

 

2. 1 Improvizace 

 

S improvizací se v běžném životě setkáváme takřka denně a to u kterýchkoli činností. 

Pro život je velice přínosné naučit se reagovat na náhle vzniklé překážky, potíže, situace. 

Termín improvizace má původ ve slově „improviso“, jež lze přeložit jako něco 

nepředvídatelného, nenadálého, znenadání. 

Machalíková a Musil improvizaci definují jako „Jednání bez předem dané předlohy, 

jednání, které vzniká teď a tady.“25 Machková improvizaci charakterizuje jako jednání 

„bez textu a bez scénáře“.26 Obě definice se shodují v nulové přípravě podkladů pro jednání. 

Z obou definic je patrné, že se jedná o něco neplánovaného a nevyzpytatelného. Machalíková 

a Musil ještě zdůrazňují nenadálé místo konání, protože je jasné, že nikdy nevíme, kdy se 

s nutnou improvizací setkáme. 

Nejčastěji bývá tato metoda improvizace spojena s uměním, a proto ji můžeme rozdělit 

na divadelní, hudební a výtvarnou.27 Praktická část této diplomové práce se zaměřuje 

na spojení hudební a divadelní resp. dramatické, jež bude představovat improvizační 

dramatizaci s hudebním doprovodem. 

                                                             
24  MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2013. 219 s. ISBN 80-7315-039-5. 
25 MACHALÍKOVÁ, J. – MUSIL, R. Improvizace ve škole. Praha: Informatorium, 2015, s. 10. ISBN 978-80-

7333-120-7.  
26 MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: Akademie múzických 

umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9. 
27 MACHALÍKOVÁ, J. – MUSIL, R. Improvizace ve škole. Praha: Informatorium, 2015. 148 s. ISBN 978-80-

7333-120-7. 
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2. 2 Zrcadlení 

 

Metoda zrcadlení patří mezi jednu z improvizačních metod. Je založena 

na koncentraci, vzájemné kooperaci, jež vede žáky k zodpovědnosti za práci ve skupině, 

k respektování odlišných názorů, postojů a ke společnému dodržování daných pravidel. Díky 

kooperaci se žáci setkávají s odlišnými názory, konflikty a musejí se naučit takové situace 

řešit.  

Existuje mnoho her, které v sobě zrcadlení obsahují. Všechny spojuje vnímavost a 

vzájemná kooperace. Zrcadlení je založeno na činnosti minimálně dvou jedinců, kdy jeden 

představuje zrcadlo a opakuje tak pohyby předvádějícího. Oba si jsou blízko a pozorně 

na sebe hledí. Předvádějící se musí koncentrovat na to, jak se sám pohybuje. Především na to, 

zda dělá pohyby, které jsou napodobitelné a zda volí vhodnou rychlost pohybů. Jedinec, který 

vytváří zrcadlo, se zase koncentruje na co nejpřesnější kopírování pohybů od předvádějícího. 

Zrcadlení se může zúčastnit i více jedinců, vždy však musí všichni vidět na předvádějícího.  

Zrcadlení lze ve výuce hudební výchovy využít pro rytmizaci vybrané písně nebo také 

např. pro získání pozornosti žáků, kdy je jejich úkolem zrcadlit to, co např. vytleská vyučující. 

Lze zrcadlit i pohybový či dramatický doprovod k písni. Zrcadlení je možné využít 

i v improvizačních hrách jako je např. Tai chi, Tanec v zrcadlovém sále či hra Zrcadla, které 

uvádí Machalíková a Musil ve své publikaci.28 

 

2. 3 Živé obrazy 

 

Metoda živých obrazů je spojena především s kreativitou, jež je základem 

pro improvizaci. Při metodě živých obrazů je podle Machalíkové a Musila důležité se 

„podporovat navzájem, zejména schopnost uvolnit tvůrčí myšlení, neblokovat sám sebe, 

otevřít se, věřit si, prožívat radost z nového, podporovat vlastní motivaci ke kreativitě.“29 

Aktivity, které jsou s touto metodou spojeny, si zakládají na improvizované dramatizaci. 

Typické pro ně je, že mají daný rám, který obraz ohraničuje. Žáci se tedy snaží vytvořit 

např. pomocí svých těl určitý obraz na určité téma.30 

                                                             
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž, s. 69. 
30 Tamtéž. 
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Pro vytvoření živého obrazu je důležitá organizace prostoru.31 Obrazy na sebe mohou 

navazovat, nebo mohou zůstat stejné, avšak vyjadřovat jiný pohyb či jinou věc. Dramatizaci 

živých obrazů je možné propojit s hudbou a zrealizovat tak v rámci vyučování hudební 

výchovy. Žáci mohou například při tvoření živého obrazu zpívat vybranou píseň nebo mohou 

živý obraz vytvářet za doprovodu hudby.  

 

2. 4  Pantomimizace 

 

 Metoda pantomimizace je jednou z metod  dramatické výchovy. Je založena 

na improvizaci. Aktivity pantomimizace jsou založené na nápodobě a předvedení vybraných 

věcí, situací nebo prostředí. Jedná se o jednu z forem vizualizace hudby, kdy u žáků dochází 

například při nácviku písně k možnému doplnění o pantomimizaci. Pro vyučujícího může být 

právě pantomima zpětnou vazbou o výše míry hudebního zvládnutí písně a o správném 

porozumění písně po obsahové stránce. U pantomimizace dochází k propojení dramatické a 

taneční výchovy.  

Žáci si díky těmto aktivitám rozvíjejí citlivost na dramatické pohyby a vedou je 

k hlubšímu prožívání situací. S dramatizací je spojená i improvizace, kdy je ve většině 

případů potřeba vymyslet provedení hry v danou chvíli určení. Pantomimizace může probíhat 

jak individuálně tak ve skupině. Ve skupině je však nutná kooperace, aby výsledek působil 

jednotně.32 

 

2. 5 Didaktické hry 

 

 Didaktické hry patří mezi výukové metody, ke kterým mají děti nejblíže již od útlého 

dětství. Již Platón si jako jeden z prvních řeckých filosofů uvědomoval, jak nutné je hru 

u malých dětí povzbuzovat.33 

Didaktické hry charakterizuje Zormanová a Pecina jako formu činnosti, která děti 

baví. Jedná se o aktivitu, která je dobrovolně volená a jejím druhotným produktem je učení.34 

                                                             
31 VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-6975-2. 
32 Tamtéž. 
33 SOCHOROVÁ, L. Didaktická hra a její význam ve vyučování. 

Dostupné na: https:<//clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-

VYUCOVANI.html/>. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
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Nejčastěji se využívají didaktické hry se zaměřením na řešení problémových situací. 

Didaktické hry mohou sloužit jako prostředek opakování učiva, procvičování nebo 

jako motivační prvek. Veškeré didaktické hry by měly podle Maňáka obsahovat tyto prvky: 

- didaktický cíl – předpoklad, k čemu chceme pomocí hry docílit; 

- pravidla – podmínky hry, řád; 

- obsah – motivační činnost nebo příběh. 

Didaktické hry lze členit podle několika kritérií. Z časového hlediska můžeme hry 

rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobými se rozumí například hry na jednu 

vyučovací hodinu, dlouhodobá didaktická hra může být naplánována i na celý školní rok. 

Velkou roli při realizaci her hraje prostředí, kde se daná hra odehrává (třída, muzeum, hřiště, 

klubovna apod.).  

Dalším aspektem pro členění her je samotné zaměření hry a jeho účel. Obecné dělení 

her je podloženo mírou interakce mezi hráči či družstvy. Lze je dělit na neinteraktivní a 

interaktivní hry. Neinteraktivní hry jsou charakteristické tím, že každý žák hraje sám 

za sebe. Výsledek tak není závislý na spolupráci nebo vzájemném ovlivnění hrajících.  

Mezi neinterakční hry patří např. křížovky, přesmyčky, doplňovačky, kvízy, společenské hry 

nebo hra s hračkami. Interaktivní hry jsou založené na vzájemném působení a ovlivňování 

hráčů. Záměrně i nezáměrně spolu komunikují, vzájemně se ovlivňují a vytváří tak společné 

výsledné jednání. 

Existují i další typy didaktických her jako jsou například hry simulační. Žáci mají 

za úkol řešit nějaký případ, konflikt nebo se mají vžít do určité role. Mezi další typy 

didaktických her patří v neposlední řadě hry scénické, jež se dají připodobnit k divadelnímu 

představení. Je pro ně typické rozlišení na hráče a diváky, použití rekvizit nebo speciální 

převleky. 

Při přípravě didaktické hry je podle Kotrby a Laciny nutné stanovení si cílů aktivity a 

ujasnění si volby určité hry.35 S tím je spojené i ověření si, zda jsou žáci na danou aktivitu 

dostatečně připraveni. Jestli nemusí mít potřebné vědomosti a uvážit náročnost aktivity. 

Nadále je zapotřebí žáky seznámit s danými pravidly hry a určit vedoucího hry (většinou bývá 

vyučující, ale může být i žák, pokud má dostatek zkušeností a podkladů k aktivitě). Dříve, než 

                                                                                                                                                                                              
34 KOTRBA, T. - LACINA, L. Aktivizační metody ve výuce. Brno: Barrister & Principal, 2011. 185 s. ISBN 978-

80-87474-34-1. 
35 Tamtéž. 
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hru započneme, měli bychom žáky obeznámit se způsobem hodnocení, vhodně na hru 

uzpůsobit prostory, připravit pomůcky a závěrem hráče informovat o časovém průběhu celé 

hry. Při přípravě je třeba postupovat rozvážně. Pokud by došlo k nedodržení vymezených 

pravidel, mohla by se aktivizující činnost proměnit na o ničem vypovídající chaos. 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že zařazování didaktických her do vyučování 

je velmi přínosné. Žáci jsou více motivováni a aktivizováni. Proto je vhodné didaktické hry 

zapojovat nejen do hlavních výukových předmětů jako je například matematika nebo český 

jazyk, ale i do vedlejších předmětů, které nedisponují tak velkou časovou dotací a potřebují 

být vyučovány co nejefektivněji, aby docházelo k účinnému vzdělávání v daných oblastech. 

Jedním z takových předmětů je například i hudební výchova. 

Hudební výchova nabízí nepřeberné množství informací (hudební terminologie, 

dějinné souvislosti, hudební osobnosti, hudebně-naukové učivo) a aktivity 

jako např. rytmizace říkadla, hra na tělo, hra na nástroj, komponování a další. Ze zmíněných 

aktivit lze vytvářet mnoho forem didaktických her. Příkladem může být hudební Bingo, 

hudební Double nebo hudební desková hra Aktivity. Když je vyučující kreativní, dokáže 

podat každý obsah hravou formou. 

 

2. 6 Vizualizace poslechu 

 

Z pohledu hudební výchovy je vizualizace chápána jako „pedagogicko psychologický 

proces umožňující syntézou sluchových a zrakových vjemů aktivovat pozornost dítěte 

při vnímání hudby a spoluúčastnit se na utváření jeho hudebních představ“.36 Vizualizaci 

hudby hojně využívá didaktika hudební výchovy pro vytvoření bližších představ hudby 

u žáků. V minulosti se již pracovalo se spojením hudby a vizuálních vjemů. Už Jan Ámos 

Komenský přišel s principem názornosti, kdy je velice efektivní zapojování do aktivit co 

nejvíce lidských smyslů. 

V dnešní době jde technický vývoj neustále kupředu a vizualizace hudby se zdá 

jako velmi perspektivní k potřebám dnešních dětí, které se stále více zaměřují na percepci 

vizuálních podnětů. Při užívání vizualizace hudebního díla bychom však neměli zapomínat 

                                                             
36 VÁŇOVÁ, H. Využití počítačové technologie při poslechu hudby - nový trend v didaktice hudební výchovy. 

In: 5. mezinárodní webová konference 2009, Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009, ISSN 

1802-6540. 
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na určitá pravidla, kdy by samotná vizualizace neměla zastínit hudební dílo. Vizuální objekty 

by měly podle Váňové odpovídat hudbě samotné a měly by si dávat za cíl dovést žáka 

k sémantické a strukturální analýze hudebního díla. Pomocí vizualizace poslechu vedeme 

žáky k prvotním tvořivým činnostem, které ocení především nehudební nebo méně hudebně 

rozvinutí žáci, kterým je vizualizace k nápomoci. Ostatní žáky mohou vizuální vjemy 

motivovat a vést ke kvalitnější pozornosti. Vizuální podněty mohou sloužit jako pomůcka pro 

děti, u kterých dominuje zraková paměť, kdy si pomocí obrázkové představy dané hudební 

dílo žák vybaví.37 

Pod aktivizující metodou vizualizace poslechu se skrývá mnoho variací aktivit. Jednou 

z nich je vizualizace, která je ztvárněná výtvarnou tvorbou. Výtvarné umění s hudbou se 

vzájemně ovlivňují. Důkazem pro to je několik hudebních i výtvarných děl od známých 

autorů jako je například Modest Petrovič Musorgskij s hudební suitou Obrázky z výstavy, 

který se nechal inspirovat obrazy Viktora Hartmanna. I někteří výtvarní umělci se nechali 

při své výtvarné tvorbě ovlivnit hudbou. Patří mezi ně například Jan Zrzavý, Josef Veselý 

nebo František Kupka. Stejně tak jako se malíři nechají ovlivnit znějící hudbou, měli bychom 

tento typ výtvarné inspirace nabídnout i žákům ve vyučování. 

Petrášová ve svém článku čtenáře seznamuje s různými výtvarnými technikami, které 

si dávají za cíl propojit hudební i výtvarné umění.  Jednou z aktivit, je „rytmizace 

podle obrázku“, jež děti vede k tvoření osobitých rytmů podle předložených výjevů 

na obrazu. Další aktivity, které Petrášová řadí do vizualizace poslechu, jsou grafické hry, kdy 

se snaží žáci zachytit vlastnosti tónu na papír. Zpočátku zakreslují délku tónu, postupně 

přidávají hlasitost, výšku a následně i barvu. Petrášová doporučuje práci s metrem 

na stejném principu. Zdůrazňuje, že je ve skladbě vhodné pracovat s kontrasty, diskutovat 

s dětmi o obsazení hudebních nástrojů v díle a na závěr všechny nové poznatky sumarizovat.38 

 Další formou vizualizace je využití rekvizit. Jenčková přisuzuje rekvizitám velký 

motivační význam. Při používání rekvizit dochází k zapojování i introvertních dětí, u kterých 

dojde ke snížení ostychu a rekvizity se tak podílí na jejich uvolněném pohybu. Dochází také 

k rozvoji dětské fantazie a pohybové představivosti a následně k rozvoji hudebních 

dovedností a schopností. Existuje velká škála rekvizit, které mohou být pro vizualizaci 

                                                             
37 Tamtéž. 
38 PETRÁŠOVÁ, M. Využití výtvarných prvků v elementární hudební výchově. In: Talent, Ostrava: Univerzita 

Jana Evangelisty Purkyně, 2001, roč. 3, č. 1, s. 2-5. 
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využity. Jako jsou například předměty denní potřeby, různé oblečení, převleky, přírodní 

předměty, kulisy i vymyšlené rekvizity, které si žáci jen představují.39 

 S vizualizací hudby jde v dnešní době ruku v ruce vývojová technika. Existuje mnoho 

počítačových hudebních aplikací, interaktivních prezentací i interaktivních CD, jež hudbu 

nějakým způsobem ztvárňují. Mezi ně by bylo možné zařadit i ty animované filmy, které jsou 

doprovázeny artificiální hudbou (hudba s vysokou uměleckou hodnotou). Jedním z hlavních 

současných popularizátorů animované podoby hudebních uměleckých děl se stala Česká 

televize, neboť přispěla například ke vzniku České mše vánoční J. J. Ryby nebo vysílala 

hudební film Péťa a vlk v animovaném zpracování s česky psaným překladem.40 

  

2. 7 Komiks 

 

Využití komiksů ve vyučování je jednou z originálních metod, jak rozvíjet humor a 

aktivitu žáků ve třídě. Jedná se o literární žánr, jehož základním prvkem je obrázek. Obrázek 

je většinou orámovaný panelem, který od sebe ostatní obrázky odděluje. U obrázku může být 

popisek. Typické pro komiks jsou promluvy mezi hlavními postavami, které vystupují 

v příběhu na obrázcích. Dialogy mezi osobami bývají zaznamenané v „bublině“ vycházející 

od osoby, která danou výpověď sděluje.41 

V antice a ve středověku sloužil tento literární žánr především k zesměšňování 

nepopulárních lidí. Cílem tedy bylo upozornit na negativní vlastnosti dané osoby a zveličit je. 

Původní cíl komiksu byl tedy odlišný od toho dnešního. Za počátek současného ztvárnění 

komiksu se určuje až období 18. a 19. století, kdy se začal komiks využívat jako politická 

satira. Až během 30. až 40. let minulého století se objevily prvotní snahy o vyčlenění komiksu 

z literárního pojetí za účelem vzdělávání, kdy v daném období hrály velkou roli politické 

události. Hlavními tématy komiksů bylo prezentování pozitivních vzorů, které dokážou čelit 

zlu ve světě a napravit ho. Od 70. let 20. století se na komiksy začalo nahlížet jako na 

komplexní sdělení, při němž je nutný rozvoj specifických kognitivních dovedností tj. 

interpretace textu i obrazu zároveň. 

                                                             
39 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2003. 320 s. ISBN 80-903115-7-1. 
40 SEDLÁK, F. – VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. 406 s. ISBN 978-80-

246-2060-2. 
41 SMOLÍKOVÁ, K. a ET AL., Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?! : Metodická příručka pro 

využití komiksu ve výuce. Praha: Člověk v tísni, 2017, s. 18. ISBN 987+80+87456-96-5. 
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V současnosti je využívání komiksů jako vyučovací metody rozvíjeno především 

v přírodovědné oblasti. Já bych je ráda zařadila i do vyučování hudební výchovy, kde budou 

pro žáky aktivity s komiksem netradičními didaktickými prostředky. Komiksy by tak měly 

na žáky působit motivačně a měly by je při výuce aktivizovat. Díky spojení obrázku a textu je 

vyučující obsah podáván soudržněji, a tak si jsou žáci schopni propojit více souvislostí. Ne 

vždy tomu tak musí být. Přínos komiksu ve výuce je podmíněný vhodně postavenou aktivitou 

s komiksem k danému výukovému cíli. Tvorba komiksu musí být ve výuce promyšlená, aby 

došlo k porozumění hlavní myšlenky autora komiksu. Výklad komiksu je též podmíněný 

interpretačními schopnostmi žáků.42 

Existuje několik variant jak zařadit komiks do výuky. Jednou z variant je využití 

komiksu jako úvodního motivačního prvku, který žáky upoutá a vtáhne do tématu. 

V expoziční části může komiks ztvárňovat prostředek pro lepší pochopení daného obsahu 

hodiny. V rámci opakování může komiks sloužit jako fixační pomůcka. Tvorbu komiksu lze 

využít například i pro rozvoj sociálních dovedností, kdy žáci mohou vytvářet své vlastní 

komiksy třeba se svými zážitky a použít jej jako podklad pro prezentaci před spolužáky. 

Vytváření komiksu na dané téma v rámci skupinové práce je také jedna z variant pro práci 

s komiksem. Žáci si tak rozvíjejí schopnost spolupráce a kreativního tvoření.  

Zařazování aktivit s komiksem do výuky přináší pozitivní atmosféru a ztrátu napětí či 

znudění žáků. Finální efekt může způsobit i pozitivní posun vztahu mezi žákem a učitelem.43 

  

                                                             
42 VACEK, V. JANKO, T. Možnosti komiksu jako didaktického prostředku: inspirace pro přírodovědnou výuku. 

In: Komenský, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2014, roč. 138, č. 4, s. 40-46. ISSN 0323-

0449. 
43SAMKOVÁ, L. Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky 

matematiky. In: SCIED, 2016 [online]. Brno: Institut pedagogického vývoje a inovací PdF MU, č. 1, roč. 7, [cit. 

17. 8. 2019]. ISSN 1804-7106. Dostupné na: http://scied.cz/index.php/scied/issue/download/31/7. 
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2. 8 Aktivizující metody a Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání 

 

V průběhu vzdělávání žáků dochází k osvojování si vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a společenských hodnot, díky nimž je tak přívětivě každý žák integrován 

do společnosti. Na základě výukových metod, z nichž nejpřirozenější a nejpřínosnější jsou 

aktivizující výukové metody, dochází k rozvoji a naplňování klíčových kompetencí a 

stanovených výukových cílů, které jsou definovány v rámcově vzdělávacích programech.44 

Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) tvoří obecně 

závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů všech základních škol v České 

republice.45 Je závazný pro všechny základní školy, čímž je zaručena jednotnost vzdělávacích 

obsahů pro všechny české děti. Hlavní kurikulární dokument dělí období mladšího školního 

věku na 2 etapy, které odpovídají 1. stupni základní školy, kdy jsou vymezeny očekávané 

výstupy pro 1. období tj. 1. – 3. ročníky ZŠ a očekávané výstupy pro 4. – 5. ročníky ZŠ 

jako 2. období. Nadřízeným dokumentem k RVP ZV je Národní program rozvoje vzdělávání, 

tzv. Bílá kniha (z roku 2001), jež konkretizuje hlavní cíle a obsahy všech vzdělávacích 

stupňů.46 

S příchodem 90. let minulého století v českém školství proběhlo mnoho změn 

v několika oblastech. Učitelům se umožnila seberealizace v průběhu vyučování. Vyučující 

ztvárňovali nové edukační materiály a upevňovali vztah mezi vyučujícím a žákem.47 

Se vznikem rámcově vzdělávacích programů přichází významný zdroj informací 

o aktivizujících výukových metodách. RVP ZV vyučující nabádá, aby volili takové výukové 

metody, které by žáky podněcovaly k dalšímu studiu a logickému řešení problémových 

situací. Při použití vhodných aktivizujících výukových metod je možné žáky motivovat 

k aktivitě, která cílí na rozvoj jedince. 

                                                             
44 GRECMANOVÁ, H. - URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, 

2007. 178 s. ISBN 80-85783-73-8. 
45 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2005 [cit. 2020-03-03]. 

Dostupné na <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf>. 
46 Bílá kniha [online]. Praha: MŠMT, 2002 [cit. 2020-03-03]. 

 Dostupné na <http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-

republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-

konkretni-podnety-k-praci-skol> 
47 VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. (eds.) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2012. 456 s. ISBN 978-80-

247-3357-9. 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf
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http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
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Využitím výše zmíněných aktivizujících metod48 je dosahováno mnoha klíčových 

kompetencí, jež jsou smyslem vzdělávání. Sitná definuje klíčové kompetence jako „soubor 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj 

jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a jeho další vzdělávání“49 Mezi klíčové 

kompetence RVP ZV patří kompetence k učení, řešení problémů, kompetence komunikativní, 

sociální, personální, občanské a pracovní. 

Ke každé klíčové kompetenci je možno připojit vhodné aktivizující metody 

do vyučování hudební výchovy a charakterizovat jejich cíle. 

Kompetence k učení doporučují využití efektivních způsobů učení, vlastní žákovské 

učení jako je například vyhledávání, třídění informací a operování s obecně užívanými 

termíny. Zmíněnou kompetenci by bylo možné rozvíjet v konstruktivisticky orientované 

didaktické hře, při které by mohl žák např. přiřazovat hudební termíny k hudebním značkám 

či symbolům, popř. s nimi dále pracoval. 

Pro rozvoj kompetence řešení problémů by mohly přispět aktivizující metody řešení 

problémů. Cílem kompetence je žáka připravit na nejrůznější problémové situace, aby byl žák 

schopný rozpoznat, pochopit problém a snažit se najít vhodné řešení. Žák nabývá postupně 

zodpovědnosti za své rozhodnutí a měl by disponovat vhodnými argumenty pro své jednání. 

Na závěr by měl své výsledky řešení zhodnotit. V rámci hudební výchovy je možné 

za problém pokládat např. transpozici písně, tvorbu pohybového, rytmického či melodického 

doprovodu, identifikace poslechové skladby a další. 

Díky aktivizujícím metodám založeným na skupinové práci nebo na dramatické 

výchově je možné rozvíjet kompetence komunikativní, díky nimž dochází k rozvoji 

formulace a vyjadřování svých myšlenek, vzájemnému naslouchání a následnému navazování 

vztahů a spolupráce s ostatními lidmi. Vyučující hudební výchovy mohou rozvoj 

komunikativních kompetencí u žáků prohlubovat např. hrou Tanec v zrcadlovém sále, při níž 

by byla využita metoda zrcadlení nebo při dramatické činnosti Živé sochy. Prakticky při všech 

činnostech, kdy musí žáci jakýmkoli způsobem kooperovat. 

Kooperace je spojena i s následujícími kompetencemi, a sice kompetencemi 

sociálními a personálními, jež cílí na ohleduplnou, efektivní spolupráci se spolužáky a 

podporu sebedůvěry. Žák by měl respektovat a zamýšlet se nad názory druhých a brát je 

                                                             
48 Viz s. 16-23, 2. Vybrané aktivizující výukové metody. 
49 SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2009, s. 50. ISBN: 978-80-7367-246-1. 
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jako případné možnosti k rozvoji. Zároveň by si o sobě měl žák budovat pozitivní představu a 

podporovat tak svou sebedůvěru. Pro rozvoj zmíněné kompetence lze v hudební výchově 

využít metody, které jsou založeny na spolupráci, jako jsou např. didaktická hra, tvorba 

živého obrazu, zrcadlení, pantomimizace a další. 

Kompetence občanské žáka vedou k uvědomění si povinností, k pochopení principů, 

na nichž jsou založeny zákony a společenské normy, k zodpovědnosti k životnímu prostředí 

nebo ke krizovým situacím. Kompetence cílí na respektování národních tradic a kulturního a 

historického dědictví. A právě to všechno lze podporovat při vhodně zvoleném námětu 

ve vyučování hudební výchovy aktivizačními metodami např. metodou řešení problému, 

dramatizací, vizualizací hudby, ale i tvorbou komiksu. 

Pro kompetence pracovní je typická disciplinovanost, kdy jsou žáci vedeni 

k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností, závazků a využívání svých znalostí a 

zkušeností. V hudebním vyučování je možné pracovní kompetence rozvíjet na základě 

projektového vyučování, vizualizace hudby, tvorby komiksu a další. 

Nedílnou součásti RVP ZV jsou též průřezová témata, která se zabývají aktuálními 

problémy světa a stávají se tak důležitým formativním prvkem základního vzdělávání. Jedná 

se o tematické okruhy, které lze do výuky zařazovat napříč všemi vzdělávacími oblastmi 

v rámci různých předmětů. 

 

2. 9 Využití aktivizujících metod u žáků mladšího školního věku 

 

 Vzhledem k tomu, že byly aktivizující metody aplikovány na žáky mladšího školního 

věku, tato podkapitola přináší stručnou charakteristiku daného vývojového období. Období 

mladšího školního věku neboli prepubescence je vymezeno od 6 do 11 let dítěte. Vágnerová 

toto období rozděluje na 2 etapy, a sice na raný školní věk, který vymezuje od nástupu 

do školy po dobu dvou let. S nástupem do školy tak dochází ke změně sociálního postavení a 

k různým vývojovým proměnám, které se projevují především ve vztahu ke škole. Střední 

školní věk trvá přibližně od osmi do jedenácti let dítěte. V průběhu těchto období dochází 

k různým změnám, které lze považovat za přípravu na období dospívání.50 

                                                             
50 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. 536 s. ISBN 978-80-

246-2153-1. 
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 Na úvod je vhodné zmínit, že Váňová a Sedlák tvrdí, že „Všechny děti s normálními 

anatomicko-fyziologickými předpoklady a s normálním průběhem duševního vývoje je možno 

hudebně rozvíjet a vychovávat.“51 Všechny vývojové etapy člověka se odlišují způsobem 

myšlení, vnímání, chování, vyjadřování a další. Právě z toho důvodu by měl vyučující znát 

charakteristiku stupně vývoje svých žáků, aby vytvářel vyučování co nejefektivnější 

pro danou věkovou skupinu. Sedlák a Váňová upozorňují, že každého žáka s nástupem 

do školy ovlivňuje dostatečná zralost tj. biologická, psychická a sociální a rovněž hudební 

připravenost z předškolního vzdělávání. To vše je důležité pro zvládnutí požadavků 

ve vyučování hudební výchovy.  Pro všestranný hudební rozvoj dítěte je třeba výuku založit 

na mnohostranných hudebních aktivitách. Cílem výuky hudební výchovy je podle Váňové a 

Sedláka vytvořit u žáků pěvecké návyky, schopnost soustředěného poslechu hudebních 

skladeb a hudbou pěstovat tělesné pohyby. Hlasový orgán je plastický a křehký, neboť stále 

neukončil v tomto období anatomicko-fyziologický vývoj. Při správném vedení se dětský hlas 

rozvíjí a rozšiřuje se hlasový rozsah.52 

Tichá poukazuje na velkou tvárnost nervové soustavy, s níž je spojen rychlý duševní 

i tělesný rozvoj u žáků mladšího školního věku. Za předpokladu správného vedení nastávají 

v tomto období hojné změny dětského hlasu. Proto Tichá doporučuje soustavný rozvoj 

pěvecké zkušenosti u dětí. Výsledky studií dokazují, že pravidelná výuka pěvecké výchovy 

přispívá k zásadnímu rozšiřování pěveckého rozsahu.53 

V období mladšího školního věku ještě děti nepodléhají kritičnosti jak k sobě, tak 

ke svému okolí, proto není pěvecká činnost omezována psychickými zábranami a pocity 

nedokonalosti. Je tedy vhodné mezi hudební činnosti zařazovat spontánní zpěv. Pokud by 

však některé z dětí neintonovalo, znamená to, že nemá dostatečně vytrénovaný hlasový orgán. 

Je vhodné pěveckou činnost nahradit například hrou na hudební nástroj. Dané období je 

spojeno s emocionálním vývojem, díky němuž se dítě setkává s prvními hudebními zážitky, 

které si mohou nést po celý život. 

Sedlák a Váňová připomínají, že vhodně zvolenými stimuly se dá u dětí mladšího 

školního věku prohlubovat i hudební tvořivost. Nesmíme však zapomínat na dostatečný 

                                                             
51 SEDLÁK, F. – VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013, s. 355. ISBN 978-

80-246-2060-2. 
52 Tamtéž. 
53 TICHÁ, A. Vokální činnosti jako prostředek rozvoje hudebnosti a zpěvnosti žáků. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 110 s. ISBN: 978-80-7290-318-4. 
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prostor pro seberealizaci dítěte, abychom neutlumovali rozvoj fantazie a imaginace, jež jsou 

pro dané období příznačné.54 

  

                                                             
54 SEDLÁK, F. – VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. 406 s. ISBN 978-80-

246-2060-2. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Praktická část diplomové práce se věnuje tvorbě metodických listů a pracovních listů 

založených na vybraných aktivizujících metodách. Metodické listy jsou určeny k podpoře 

studentů učitelství pedagogických fakult, ale i stávajícím učitelům, kteří chtějí do své výuky 

zavést aktivizující metody. Pracovní listy vznikly jako výsledek výchovně vzdělávacího 

procesu, v průběhu kterého jsem v rámci oborové praxe jednotlivé metody aplikovala. 

Pracovní listy jsou určeny pro žáky, a to různých ročníků na prvním stupni základních škol. 

Lze je využít nejenom v hodinách hudební výchovy. Aktivizující metody nabízejí 

mezioborové průniky, jednotlivé listy lze tedy aplikovat i v rámci jiných předmětů ve výuce.  

Metodické i pracovní listy primárně vycházejí z tématu této diplomové práce. 

Zaměřují se především na praktické využití aktivizujících metod ve vyučování. Slouží 

jako zdroj inspirace pro studenty učitelství. Nepředstavují tedy přesný návod ani manuál 

postupu, jak s aktivizujícími metodami v rámci výuky pracovat. Uvedené podpůrné materiály 

respektují Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání.55 Rovněž vycházejí z dalších 

odborných pramenů a literatury, které spolu s mými zkušenostmi ze školních praxí Učitelství 

I. stupně v rámci výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy tvoří bohatý zdroj 

inspirace. 

Jednotlivé metodické listy jsou členěny na úvodní část. Ta, ve většině případů, 

zastupuje motivační funkci. Dále následují hlavní aktivity, které přinášejí konkrétní ukázky 

aplikace aktivizujících metod do výchovně vzdělávacího procesu. Závěr metodických listů 

tvoří zpravidla reflektivní část, která jak žákům, tak i samotnému vyučujícímu umožňuje 

zhodnotit celkový průběh výuky. Rovněž poskytuje zpětnou vazbu, nakolik jsou tyto 

aktivizující metody ve výuce efektivní.  

Další výstup vyučování představují pracovní listy. Vztahují se k jednotlivým tématům 

vyučování. Ty vycházejí z průřezových témat Rámcově vzdělávacího procesu. Výběr 

aktivizujících metod byl také podmíněn Školním vzdělávacím programem škol56, na kterých 

byla aplikace metod realizována. Jedná se o Fakultní základní školu při Pedagogické fakultě 

UK (FZŠ Brdičkova), na které probíhala většina aktivit v rámci mého praktického výzkumu. 

                                                             
55 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2005 [cit. 2020-03-13]. 

Dostupné na <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf>. 
56 Školní vzdělávací program FZŠ Brdičkova dostupný na 

<https://www.fzsbrdickova.cz/upload/files/dokumenty/svp016.pdf>. 

Školní vzdělávací program ZŠ Školní dostupný na <http://www.zsskolni.cz/wp-

content/uploads/2017/02/%C5%A0VP.pdf >. 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf
https://www.fzsbrdickova.cz/upload/files/dokumenty/svp016.pdf
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Škola poskytla při výběru témat pro vyučovací proces zcela volný prostor. Jednotlivá témata 

byla tedy vybrána tak, aby se naplno využily vybrané aktivizující metody. 

Praktickou část pak završují přípravy na vyučování, ze kterých všechny metodické 

a praktické listy vycházejí. Jejich uvedením do praktického vyučování bylo možno 

prozkoumat, zda vybrané aktivizující metody mají vliv na zvýšení aktivity a motivace žáků. 

Úvodem přípravy seznamuji čtenáře s návazností aktivit na Rámcově vzdělávací 

program základního vzdělávání. Následně podrobně popisuji možný postup aktivit 

jak pro vyučujícího tak pro žáky. Výběr aktivit byl řízen tak, aby jednotlivé přípravy a z nich 

vyplývající metodické a pracovní listy obsáhly co nejvíce činností: rytmicko-melodické, 

pohybové či poslechové. 
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3. 1 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Jednotlivé modelové příklady využití aktivizujících metod byly realizovány 

na Fakultní základní škole Brdičkova. FZŠ Brdičkova patří mezi tzv. fakultní školy - 

spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Praze. V rámci spolupráce jsou na škole 

realizované souvislé praxe v jednotlivých oborech. Rovněž mají studenti prostor pro realizaci 

svých výzkumů za účelem závěrečných kvalifikačních prací.  

Pro hudební rozvoj žáků slouží školní hudebna, jež je výborně zařízena. Hudební 

učebna žákům poskytuje mnoho hudebního vybavení jako je například Orffův instrumentář 

nástrojů, klavír, kytary, housle, zobcové flétny, boomwhackery, interaktivní tabule, další 

hudební pomůcky a především velký prostor pro hudebně pohybové aktivity. Díky kreativitě 

zdejších hudebních pedagogů mohou žáci využívat netradiční hudební pomůcky jako je 

například hudební dooble, hudební bingo, hudební trimino, domino a dalších. Každý žák 

na škole absolvuje výuku na zobcovou flétnu. 

V některých třídách na prvním i druhém stupni je zvykem, že hodinu hudební výchovy 

uvádí někteří žáci. Ti chtějí ostatním žákům předvést nějakou skladbu ze svého repertoáru 

ze základní umělecké školy nebo se ji naučili někde jinde. Pro ostatní žáky může být úvodní 

vystoupení od svých spolužáků inspirační a motivující, kdy se seznámí s novou skladbou a 

hudebním nástrojem. Rozšíří si pomocí vystoupení hudební znalosti i poslechové 

dovednosti.57 

Díky několika návštěvám hodin hudební výuky na prvním stupni ZŠ jsem si všímala 

pozitivního klimatu, které při výuce hudební výchovy panuje. Žáci na mě působili radostně a 

zvídavě. 

Další školou, na které byl výzkum realizován, je ZŠ Školní 700, Praha 4. Jedná se 

o školu, která má více než stoletou tradici a stejně, jako výše představená škola, spolupracuje 

s Pedagogickou fakultou UK v Praze. Škola rovněž spolupracuje s taneční konzervatoří 

Ducan Centre, jejíž lektoři se podílejí na výuce netradičního předmětu taneční výchova. Díky 

tanečnímu rozvoji žáci ve vyšších ročnících spolupracují s divadlem Archa. 

 Pro hudební rozvoj žáků se na škole nenachází žádná hudební učebna nebo prostor, 

který by byl žákům nabídnut k využívání. Hudební kabinet nabízí jen několik nástrojů 

                                                             
57 Školní vzdělávací program FZŠ Brdičkova dostupný na 

<https://www.fzsbrdickova.cz/upload/files/dokumenty/svp016.pdf>. 

https://www.fzsbrdickova.cz/upload/files/dokumenty/svp016.pdf
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z Orffova instrumentáře a nenaskýtá se ani náznak pro změnu. Pro výuku hudební výchovy 

mohou tedy vyučující využívat ve svých kmenových třídách interaktivní tabuli se zvukovými 

podněty, pomůcky z hudebního kabinetu nebo hudební nástroje, které si pořídí či vyrobí 

svépomocí.58 Co se týče hudebního klima, vyučující jsou ve spolupráci s žáky shovívaví a 

velice přátelští, proto ve třídách panuje velice příjemná atmosféra. 

 Výzkum aktivizujících metod ve vyučování hudební výchovy se bude na této škole 

orientovat na 1. stupeň základního vzdělávání a to z důvodu časové dotace, kdy byla 

aktivizující metody aplikovány do hudebně výchovného procesu v rámci souvislé závěrečné 

praxe. 

  

                                                             
58 Školní vzdělávací program ZŠ Školní dostupný na <http://www.zsskolni.cz/wp-

content/uploads/2017/02/%C5%A0VP.pdf >. 
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3. 2 Metodické listy 

  

3. 2. 1 Metodický list č. 1 – Nácvik písně Vrtulníky 

 

Metodický list č. 1 je založen na nácviku vybrané písně. Obsahuje aktivity, které byly 

vytvořeny za účelem aktivizace žáků při vyučování. Žáci se zde setkávají například 

s intonačními, artikulačními či fonačními cvičeními, tvorbou vizualizace svých představ, hrou 

na tělo, produkcí svých rytmických modelů, improvizací pohybového doprovodu či 

s utvářením živého obrazu. Díky zmíněným aktivitám dochází při správném vedení k rozvoji 

hudební tvořivosti a intonačních, rytmických i pohybových dovedností. Některé 

z nabídnutých aktivit se propojují s přírodovědou, kdy žáci například utvářejí živý obraz 

přírodní krajiny, a dochází tak k propojení mezipředmětových vztahů. Cílem metodického 

listu je žáky motivovat ke kreativní a zábavné hudební činnosti.  

Pomůcky: rytmický nástroj pro pulzaci rytmu (např. z Orffova instrumentáře - claves aj.) 

Úvod vyučovací hodiny  

Vyučující uvede žákům hudební hádanku: Jak by se mohla jmenovat tato píseň? Ta 

slouží jako motivační fáze výuky. Probouzí zvědavost žáků a jejich zájem o dané téma. Pokud 

žáci téma písně nerozeznají, je možno žáky navést a dané téma písně jim přiblížit pomocí 

doplňujících, otevřených otázek.  

Jakmile žáci název písně rozklíčují, zavřou si oči a představí si, co by všechno mohli 

právě z letícího vrtulníku vidět. Možno jim k tomu zazpívat první sloku písně. Po vizualizaci 

letu vrtulníku se vyučující táže prostřednictvím rytmického doprovodu. Tleskáním udržuje 

základní metrum písně. Např.: Co jsi viděl z vrtulníku? Žáci postupně na vyzvání odpovídají 

do rytmu, čímž vznikne celý řetěz různých rytmických modelů. 

 

  

Obr. č. 1.: Fotografie zachycuje aktivitu vytváření rytmických modelů. 
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Rozcvičení bránice, mluvidel a hlasivek: 

Před zpíváním je vhodné žáky rozcvičit. V rámci dechových cvičení lze použít motivy 

písně. Žáci se postaví, narovnají se a představí si, že před sebou mají vrtulník a chtějí 

rozhýbat jeho vrtuli. Žáci si dají ruku na břicho a zhluboka se nadechnou a vyfouknou ústy. 

Nejdříve vyfouknou tak, aby vrtuli rozhýbali co nejrychleji, poté ji chtějí rozhýbat pozvolna. 

Svůj výdechový sloupec tedy regulují. Každý žák sám zhodnotí, jak moc je zapotřebí 

vyfouknout. Pro gradaci této aktivity je nutné, aby ji vyučující vhodně komentoval a směřoval 

tak žáky k co nejefektivnějšímu procvičení dýchacích svalů. 

V rámci artikulačních cvičení žáci předvedou, jak „vrčí“ vrtule. Je vhodné, 

aby vyučující tuto aktivitu korigoval tak, aby  žáci intenzitu rychlosti vrtule nenahrazovali 

hlasem, ale aby opravdu jen při výdechu rozkmitali jazyk. Opět je možné aktivitu různě 

gradovat např.: nastartovaný vrtulník před vzlétnutím – vzlet vrtulníku – let vrtulníku – 

přistání vrtulníku – dojezd vrtulníku do hangáru. Tyto náměty na jednotlivé situace žáci 

dle svých možností předvádějí.  

V rámci fonačních cvičení ukáže vyučující žákům prst, který znázorňuje letadlo. Žáci 

pozorují pohyb učitelova prstu a reprodukují jeho pohyb, který kopíruje melodii písně. Když 

prst stoupá vzhůru, melodie stoupá úměrně s pohybem prstu. Stejně tak je tomu, i když prst 

klesá. Žáci zpívají brumendo. Následuje fonační cvičení, které má již pevnější formu. 

Na danou melodii, která vychází z písně Vrtulníky, se žáci rozezpívají na slovo „letí“. 

Pro lepší funkčnost je nutné, aby byla forma rozezpívání předvedena a žáci ji následně 

opakovali. 

 

 

  

Obr. č. 2.: Fotografie zachycuje realizaci dechového cvičení. 
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Na melodii prvních dvou taktů písně Vrtulníky je možno žáky rozezpívat, např. od tóniny G 

dur do tóniny F dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.: Ukázka užité písně Vrtulníky v úvodu vyučovací hodiny.59 

 

Nácvik písně a rytmická cvičení:  

Nácvik písně je možné provádět po frázích formou imitace. Žáci si nejdříve 

vyslechnou zazpívanou frázi od vyučujcího a následně ji reprodukují. Při pěvecké reprodukci 

stojí žáci v půlkruhu, aby všichni vyučujícího slyšeli a viděli. Jakmile si žáci píseň 

zapamatují, je možné ke zpěvu přidat i rytmický doprovod  hraný na tělo. Posléze je možné 

využít i rytmický doprovod na rytmické nástroje. 

Letí lehce jako vážky, 
Tlesk       plesk           plesk          tlesk     plesk      ples 
 přenesou se přes překážky. 
Tlesk             plesk                plesk                    tlesk    plesk      plesk 
Letí spolu na výlet.  
Tlesk       plesk   plesk  tlesk          plesk        plesk 
sláva, nazdar, šťastný let. 
Tlesk             plesk              plesk                         tlesk    plesk    plesk 

 

Obr. č. 5.: Ukázka hry na tělo  

                                                             
59 ŽÁČEK, J. - JURKOVIČ, P. Jak počítají koťata. Praha: Portál, 2011, s. 66. ISBN 978-80-7367-789-3. 

Obr. č. 3.: Krátký motiv písně určen k rozezpívání žáků. 



36 
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Improvizace  

Žáci si vytvoří dvojice a společně diskutují o tom, jak na ně píseň působí a jak by 

na píseň tančili. Po krátké diskusi se dvojice dávají do tance. Tato část vyučovací hodiny je 

tedy věnovaná pohybové aktivitě. Krátkou choreografii možno zaznamenat i graficky: 

Počáteční pozice: žáci stojí ve dvojicích čelem k sobě a drží se za ruce 

Letí lehce jako vážky, 

Úkrok vpravo         Úkrok vlevo 
přenesou se přes překážky. 

Spojené ruce dají žáci směrem vzhůru a následně obkrouží pomyslný půlkruh. Současně 

žáci vyšlapávají třídobé metrum. 

Letí spolu na výlet.  

Žáci si vymění místo a v průběhu výměny vodorovně pohybují se spojenýma rukama. 

sláva, nazdar, šťastný let. 

Žáci se pustí, současně vyskočí a zatřepotají rukama, které v tu chvíli ztvárňují křídla. 

Obr. č. 7.: Ukázka krátké choreografie, kterou lze spojit s nácvikem písně Vrtulníky.  

Obr. č. 6.: Ukázka rytmického doprovodu k písni Vrtulníky. 

                Le-tí  leh-ce  ja-ko       váž-ky           pře-ne-sou se přes pře -  káž-ky.          Le-tí spo-lu       na vý-let            slá-va naz-dar šťas-tný   let! 

TRIANGL 

RUMBA KOULE 

ROLNIČKY 
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Na závěr vyučování žáci společnými silami vytvoří živý obraz toho, jak by mohl 

vypadat pohled z vrtulníku. Všichni zpívají píseň, kterou se naučili. Postupně v rytmu 

přicházejí, pričemž každý vytvoří část živého obrazu. Po zaznění písně zůstanou všichni žáci 

ve štronzu, živý obraz je ukončen. Pokud žáci souhlasí a je k tomu prostor, může učitel finální 

podobu živého obrazu vyfotografovat. Fotografie pak slouží jako další prostředek k reflexi 

dané aktivity. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 8.: Pohybová improvizace na píseň Vrtulníky 1. ročníku ZŠ. 

Obr. č. 9.: Ukázka živého obrazu k písni Vrtulníky. 
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3. 2. 2 Metodický list č. 2 – Poslechové aktivity s vizualizací 

 

 Metodický list č. 2 je primárně založen na poslechových aktivitách spojených 

s vizualizací. Aktivity byly utvořeny se záměrem aktivizace žáků při vyučování. Patří mezi ně 

například tvorba myšlenkové mapy, diskuse na téma hudební vyjadřovací prostředky 

nebo pracovní list č. 2 (viz příloha č. 2 této diplomové práce). Aktivity si kladou za cíl rozvoj 

poslechových dovedností, hudebního cítění a hudebních znalostí. Díky přírodnímu tématu 

skladby dochází k propojení mezipředmětových vztahů, kdy se hudební výchova prolíná 

s přírodovědou. Příkladem je aktivita spojená s tvorbou myšlenkové mapy na téma totožné 

s názvem skladby. Komplexně směřuje metodický list k tomu, aby níže uvedené aktivity žáka 

motivovaly a aktivizovaly k vnímání hudby a následně ke kreativní vizualizaci. 

Pomůcky: papírové karty, audio nahrávka skladby Let čmeláka 

Úvod vyučovací hodiny 

Na úvod vyučovací jednotky je možno si se žáky za účelem motivace zazpívat píseň, 

která je všem žákům dobře známá, např. Okolo Frýdku cestička. 

Žáci si připraví pomůcky pro vizualizaci poslechové skladby. Vyučující si mezitím 

připraví audio nahrávku skladby Let čmeláka. Ještě před spuštěním audio nahrávky se 

vyučující žáků táže, co mají při poslechu skladby pozorovat. Vznikne tak hromadný 

brainstorming. Je možno předpokládat, že žáci odpovědí např.: tempo, nástrojové obsazení, 

dynamika, nebo konkrétní téma, které se jim při poslechu skladby vybaví. Všechny nápady 

žáků lze zaznamenávat na tabuli, aby byly při poslechu pro žáky vizuální oporou. Jakmile se 

žáci zklidní, vyučující pouští audio nahrávku skladby. Žáci poslouchají hudbu, jedná se 

o první poslech, který je nepřerušován.  

Vizualizace hudby 

Po ukončení skladby mezi žáky probíhá diskuse s tématem: Představili jste si, žáci, 

při poslechu skladby něco konkrétního? Po ukončení diskuse vyučující pouští skladbu ještě 

jednou a žáci začínají vizualizovat znějící hudbou. Každý žák na papír vytváří svou vlastní 

hudební představu. Předpokládá se, že žáci tvoří, i když skladba dohraje. Je možno skladbu 

pustit opakovaně. Každý žák má možnost pojmenovat svůj výtvor. Jakmile jsou všichni žáci 

s tvořením hotoví, usadí se se svým výtvorem do určeného volného prostoru ve třídě, lze 

vytvořit kruh. Každý dostane prostor pro prezentaci svého výtvoru. V průběhu prezentací je 

vhodné zavést diskusi na hudební vyjadřovací prostředky. 
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Informace ke skladbě 

Po prezentaci výtvorů dochází k představení hudebního skladatele Nikolaje 

Rimského-Korsakova. Nejprve se doporučuje žákům pro vizuální představu předložit 

skladatelovu fotografii a posléze je obeznámit se základními informacemi o skladateli. Pro 

lepší orientaci je vhodné pro žáky vytvořit karty s obrázky ztvárňující nosné informace a 

připevňovat je postupně na tabuli. Přiřazením karet na tabuli vytváří učitel rovněž jakousi 

myšlenkovou mapu. Žáci tak využijí více smyslových podnětů a snáze si informace 

uchovají. Zároveň hledají souvislosti mezi jednotlivými informacemi: život skladatele, jeho 

tvorba, vlivy na jeho tvorbu, jeho hudební řeč a jiné. 

  

Obr. č. 11.: Fotografie zachycující žáky 3. ročníku ZŠ při 

tvorbě vizualizace. 

Obr. č. 12.: Ukázka výstavy vizualizací hudby. 

Obr. č. 10.: Fotografie zachycující žáky 3. ročníku ZŠ 

při tvorbě vizualizace. 
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Návrh výčtu informace o autorovi 

Nikolaj Rimskij-Korsakov byl ruský, romantický hudební skladatel, který se narodil 

nedaleko Petrohradu, do aristokratické rodiny. Tvořil před více než 175 lety. Nejprve se živil 

jako námořní důstojník. Při jeho dalekých námořnických výpravách měl možnost seznámit se 

s dalekými exotickými kulturami, které ho velice inspirovaly v jeho tvorbě. Působil také 

na petrohradské konzervatoři jako profesor hudby, kde vyučoval mnoho slavných hudebních 

skladatelů. Hudební skladba Let čmeláka vystupuje v opeře Pohádka o caru Saltánovi.  

Je možno vytvořit karty s údaji jako jsou např.: Rusko, námořník, exotická hudba, 

profesor hudby, let čmeláka. Uvedené téma či karty mohou sloužit i tvorbě myšlenkové 

mapy. 

 

Obr. č. 13.: Návrh tematické myšlenkové mapy k poslechové skladbě. 
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Obr. č. 18.: Návrh informační karty - let čmeláka. 

Dostupné na: http://keramickadilna.blog.cz/ 

 

   

Obr. č. 14.: Návrh informační karty - Rusko.  

Dostupné na: https://cs.wikipedia.org  
Obr. č. 15.: Návrh informační karty - exotika.  

Dostupné na: http://m.i-creative.cz/ 

Obr. č. 16.: Návrh informační karty - námořník. 

Dostupné na: https://market1-1.webnode.cz Obr. č. 17.:  Návrh informační karty - profesor hudby. 

Dostupné na: https://www.pinterest.es/ 

http://keramickadilna.blog.cz/
https://cs.wikipedia.org/
http://m.i-creative.cz/
https://market1-1.webnode.cz/
https://www.pinterest.es/
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Na závěr je možné žákům pustit medailonek o autorovi z TV pořadu Hudební perličky 

- Vesele i vážně o klasické hudbě.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexe 

Pro oživení si celého vyučování lze reflexi provést tím způsobem, že každý žák 

připomene, co se ve vyučování naučil nového. Jako autora jsem v této části výuky volila 

Korsakova záměrně. Měl totiž blízko k synestezii hudby. Vnímal barvy v souvztažnosti 

k jednotlivým tónům, např. tón c v bílé barvě, tón d ve žluté nebo ton h ve tmavě modrošedé. 

I proto se paralela s vizualizací v rámci výuky přímo nabízí. 

V rámci mezipředmětových vztahů lze na závěr využít ústřední tematický motiv poslechové 

skladby pro tvorbu například myšlenkové mapy. Dochází tak rázem k propojení přírodovědy a 

hudební výchovy. 

 

 

 

 

  

                                                             
60 V rámci výuky jsem používala dostupné online nahrávky, které vytvořil houslista Pavel Šporcl v rámci TV 

pořadu pod názvem: Hudební perličky - Vesele i vážně o klasické hudbě. 

Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-

sporcla/217522161500006. 

 

Obr. č. 19.: Fotografie zachycuje žáky 3. ročníku ZŠ sledující TV pořad 

Hudební perličky. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500006
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500006
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Ukázky vizualizací poslechové skladby Let čmeláka žáků z 3. ročníku ZŠ 

  

Obr. č. 25.: Ukázka vizualizace poslechové skladby. 

Obr. č. 20.: Ukázka vizualizace 

poslechové skladby. 
Obr. č. 21.: Ukázka vizualizace 

poslechové skladby. 
 Obr. č. 22.: Ukázka vizualizace 
poslechové skladby. 

Obr. č. 23.: Ukázka vizualizace poslechové skladby. Obr. č. 24.: Ukázka vizualizace poslechové skladby. 

Obr. č. 27.: Ukázka vizualizace poslechové 

skladby. 

Obr. č. 26.: Ukázka vizualizace 

poslechové skladby. 
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3. 2. 3 Metodický list č. 3 - Dramatické činnosti - Hudební Times Up 

 

 Metodický list č. 3 je založen na hře, kterou si sami žáci budou v průběhu více 

vyučovacích jednotek vytvářet. Hra je složena ze třech kol, přičemž pro každé kolo je typická 

určitá aktivita. V prvním kole dochází k popisu osobnosti, kdy žáci využijí znalosti 

z prezentovaných referátů a rozvíjí se tak v komunikačních dovednostech. V druhém kole 

vzniká slovní asociace pro prezentovanou osobnost. Dochází tak k rozvoji kreativity a 

kritického myšlení. V kole třetím je základní aktivitou dramatizace, jež prohlubuje kreativní 

myšlení a pohybové dovednosti. Zároveň, při správném vedení pedagoga, dochází během hry 

k rozvoji představivosti a dlouhodobé i krátkodobé paměti. U hry si také cením propojení 

pohybu a kreativity se znalostmi, které si žáci sami předávají. Předpokládá se, že právě to, že 

si mohou žáci sami předat hravou formou znalosti, je pro žáky poutavé a motivující. 

Vzhledem k všestranné náročnosti je hra doporučena spíše pro vyšší ročníky 1. stupně ZŠ a 

pro 2. stupeň ZŠ. 

Pomůcky: karty se jmény prezentovaných hudebníků, dřevěné špachtle, nádoba pro losování 

špachtlí, bodování, vzor referátu 

 Tvoření didaktické hudební hry na motivy Times up je na delší období, a sice nejméně 

na čtvrtletí školního roku. Hudební verze této hry čerpá z celosvětově známé hry Times Up 

v rodinné verzi. Hráči jsou rozděleni do týmů, přičemž po stanovenou dobu předvádějí 

povolání, osobnosti nebo vybrané pojmy. Tuto hru jsem pro potřeby výuky hudební výchovy 

modifikovala do hudební verze. 

Úvod vyučovací hodiny 

Každý žák si v průběhu daného období připraví referát o nějaké hudební osobnosti. 

Doporučuje se předložit žákům možnosti výběru z nabídky osobností, kterou žákům vyučující 

poskytne. Nabídka hudebních osobností může vypadat například takto: J. S Bach, W. A. 

Mozart, L. V. Beethoven, A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů, J. S. Bach, J. Suk, 

J. Uhlíř, K. Svoboda, V. Novák, P. Šporcl, P. Malásek, A. Vivaldi, K. Gott, Z. Svěrák, 

K. Kryl, M. Kubišová, J. Nohavica, L. Bílá a další. 

Pokud si žák z výčtu hudebníků nevybere, může si vybrat dle vlastní volby. Jde hlavně 

o to, aby byl žák k dané aktivitě motivován. Osobní preference jistě zvýší jeho zájem 

na projektu dlouhodobě pracovat. 
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Každý žák vytvoří pro ostatní žáky referát s maximálně 10 informacemi o dané 

osobnosti. Poté svůj projekt prezentuje. Jako zdroj inspirace pro tvorbu referátu může sloužit 

pracovní list č. 3 (viz příloha č. 3 této diplomové práce). Záměrně je limitován počet 

prezentovaných informací, aby se eliminovaly dlouhé nepoutavé monology a žáci se 

ve zkratce dozvěděli jen to nejdůležitější, co si jsou schopni zapamatovat. Po každém referátu 

vyučující nadepíše kartu se jménem skladatele či interpreta, který byl prezentován a přiloží ji 

k ostatním kartám. Karty budou tedy v průběhu období přibývat. Hru je možné začít hrát, 

jakmile budou žáci seznámeni minimálně s třemi referáty. 

Doporučuje se, aby se referáty postupně připevňovaly kolíky na „časovou šňůru“ tak, 

aby se zachovala jejich časová posloupnost resp., v jakém časovém období osoba na referátu 

působila. „Časovou šňůru“ s referáty lze mít vystavenou ve třídě. Vždy, než se začne hrát hra 

s kartami prezentovaných osobností, dostanou žáci dvě minuty pro připomenutí si informací 

v referátech. Rovněž budou také referáty po celou dobu hracího období pro žáky ve třídě 

vystaveny. 

Pravidla hry  

Nejprve se doporučuje vytvořit tabulku se seznamem žáků, do které se později budou 

zaznamenávat získané body (viz příloha č. 4 této diplomové práce). Dále každý žák ve třídě 

dostane například dřevěnou špachtli, na kterou napíše čitelně své jméno. Je důležité, aby se 

jednalo o předmět, s kterým půjde losovat. Vyučující si podepsané předměty vybere a vloží je 

do slosovací nádoby. Jakmile si žáci referáty zopakují, vrátí se na svá místa. Vyučující 

vylosuje jednu z podepsaných špachtlí. 

           Žák, jehož špachtle byla vylosována, půjde před třídu a losuje si jednu z karet, 

na kterých jsou jména hudebních osobností z referátů. Každá hra má 3 kola. První kolo je 

založené na tom, že předvádějící žák nejdříve hudební osobnost tlumočí spolužákům slovně. 

Tedy danou osobnost popisuje, aniž by použil kořen či odvozené slovo jména osoby 

z referátu a ostatní spolužáci se podle popisu identifikují, o jakou osobnost se jedná. První 

kolo se hraje do té doby, dokud se nevylosují všechny karty s osobnostmi z referátů. 

Jakmile dojde k tomu, že se vylosují všechny karty, přechází na řadu kolo druhé, jež je 

založené na asociaci. Výběr karet je stejný jako v kole prvním, žáci tedy osoby na kartách již 

znají. Žák, který asociuje, řekne jen jedno slovo, které vylosovanou osobnost nejlépe 

charakterizuje. Př. Žák si vylosuje kartu, kde je napsaný Petr Malásek – Žák ví, že Malásek 

doprovázel Hanu Hegerovou, proto řekne pojem – HEGEROVÁ. Ostatní spolužáci si 
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vybavují, ke které osobnosti se zmíněná asociace hodí a následně se hlásí o slovo např. 

postavením se. Jakmile žák dostane slovo, argumentuje, proč si myslí, že se jedná právě 

o onu osobnost. 

Každý žák má na identifikaci osobnosti jen 1 pokus, proto musí vždy pečlivě uvážit 

svou odpověď. Kdo se první postaví, má právo identifikovat osobnost jako první. Žák, který 

řekl asociaci, hodnotí, zda žák, který má slovo (v tu chvíli identifikuje osobnost), osobnost 

rozpoznal či nikoli. Jakmile se vylosují všechny karty, hra přechází do třetího kola.  

Třetí kolo je založené na pantomimizaci. Žák, jehož jméno bylo vylosováno, jde 

před třídu a losuje si kartu s hudební osobností. Danou osobnost je nutné zdramatizovat 

bez mluvení. Př. Žák si z referátu vybaví, že „vylosovaná osobnost“ ráda rybaří, proto bude 

žák předvádět, jak chytá ryby. Ostatní žáci rozeznávají, co spolužák předvádí a díky tomu 

identifikují vylosovanou osobnost. Jakmile někdo osobnost rozklíčuje, hlásí se samozřejmě 

o slovo a argumentuje, proč je to právě ta osobnost, kterou odpověděl. Žák, který osobnost 

dramatizoval, hodnotí, zda se se spolužákem shoduje či nikoli. 

Bodování 

Každý žák, který úspěšně popíše (1. kolo) nebo asociuje (2. kolo) nebo zdramatizuje 

(3. kolo) osobnost na kartě (tak, že ji někdo jiný správně identifikuje) je oceněn 1 bodem. 

Žák, který popsanou, asociovanou či zdramatizovanou osobnost pozná jako první, dostane 

také 1 bod. Body vyučující se jmény žáků zaznamenává do tabulky. V rámci motivace je 

možné vytvořit pravidlo, že za určitý počet získaných bodů dostanou žáci kladné hodnocení. 

Každý vyučující uváží, jakou dobu chce ve vyučování hrou strávit. Jakmile bude už 

většina referátů prezentována, nabízí se zde varianta, že si ze všech karet s osobnostmi 

vyučující vybere jen několik z nich a s těmi bude v rámci vyučovací hodiny pracovat. Danou 

hru je také možné hrát jen s jednou hudební osobností, kterou v rámci výuky zrovna se žáky 

učitel probírá. Je to vhodná motivace, jak vzbudit u žáků zájem o dané téma. Součástí 

motivační fáze některé z hodin hudební či výtvarné výchovy může být i výroba jednotlivých 

karet hudebních osobností. Tak vznikají postupně karty, které se stávají součástí hry Times 

Up. 
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Obr. č. 29.: Ukázka vypracovaného referátu. 

Obr. č. 28.: Fotografie zachycující tvorbu referátů 

v 5. ročníku ZŠ. 
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Obr. č. 30.: Ukázka vypracovaného referátu. 

Obr. č. 31.: Fotografie zachycující prezentaci vytvořených referátů. 
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3. 2. 4 Metodický list č. 4 – Poslechové a dramatické činnosti – Živý obraz orchestru 
  

Metodický list č. 4 si dává za cíl žáky poutavě seznámit pomocí níže uvedených 

aktivit se symfonickým orchestrem a s hudebními nástroji, které v něm vystupují. 

Mezi aktivity řadím například dramatizaci hry na hudební nástroj, sluchovou analýzu audio 

nahrávky nebo tvorbu živého obrazu symfonického orchestru. Zmíněné aktivity cílí na rozvoj 

kreativity, improvizace, pohybových a poslechových dovedností, koncentraci při poslechu 

hudby a kooperaci mezi spolužáky. Důležitým prvkem metodického listu je důraz na motivaci 

a aktivizaci žáků. Pro realizaci metodického listu je nezbytné, aby žáci byli s nástroji 

symfonického orchestru již dříve seznámeni, proto je více vhodné metodický list zařadit 

do výuky vyšších ročníků prvního stupně ZŠ. 

Pomůcky: kartičky s názvy nástrojů, obrázky nástrojů, kartičky s názvy skupin hudebních 

nástrojů 

Vyučující si připraví kartičky s názvy nástrojů, které v symfonickém orchestru 

vystupují. Počet nástrojů je možno stanovit dle počtu žáků ve třídě, aby mohl každý žák 

reprezentovat svůj vlastní nástroj. 

Úvod vyučovací hodiny 

Volba nástroje padne na každého žáka formou losování. Následně žáci svůj nástroj 

předvádí prostřednictvím pantomimy. Při dramatizaci žáci chodí po třídě a vybírají ty 

nástroje, které patří do stejné nástrojové skupiny. Ve třídě jsou určena místa s popisem 

nástrojové skupiny, na které se mají žáci seskupovat. Předpokládá se, že se tedy po chvíli 

vytvoří například 4 skupiny – strunné smyčcové nástroje, dechové nástroje, bicí nástroje, 

strunné drnkací a úderné. Velikost skupin je podmíněna poměru množství nástrojů 

v symfonickém orchestru. Jakmile je každý nástroj přiřazen k nástrojové skupině, doporučuje 

se žákům poskytnout minutu na kontrolu obsazení své skupiny. Pokud žáci naleznou chybu, 

napraví ji. 

 

  

Obr. č. 32.: Fotografie zachycující losování si kartiček s 

názvy hudebních nástrojů pro následnou dramatizaci. 
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Obr. č. 33.: Fotografie zobrazující žáky 4. ročníku ZŠ při 

dramatizaci hry na vybrané hudební nástroje. 

Obr. č. 34.: Fotografie zachycující žáky 4. ročníku ZŠ při rozřazování se 
do hudebních nástrojových skupin na základě dramatizace. 

Obr. č. 35.: Fotografie zachycuje dramatizaci hry strunných nástrojů. 
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Druhá část aktivity je založena na pozici každé nástrojové skupiny v symfonickém 

orchestru. Vyučující žákům sdělí základní informace o symfonickém orchestru. Následně se 

žáci rozmístí do volného prostoru, kde je na zemi připravené znázornění plánku orchestru. Pro 

vytvoření plánku je možné použít například lepicí pásku. Pozice v orchestru lze označit 

obrázky. 

Jakmile jsou všichni žáci usazeni v plánku orchestru, jsou žáci vyzváni, aby znázornili 

fiktivní hru na daný nástroj. Učitel pustí ukázku s konkrétním nástrojem. Jakmile někdo 

z žáků uslyší nástroj, který má na kartičce, zahájí pantomimu hry na svůj nástroj. Doporučuje 

se tak hudbu poslouchat ostražitě. Vyučující žákům pustí například audio nahrávku úvodní 

části s hlavním motivem symfonické básně Vyšehrad od Bedřicha Smetany. Žáci provádí 

sluchovou analýzu skladby a snaží se odhalit „svůj“ nástroj. Po zaznění skladby zůstanou 

všichni žáci ve štronzu, živý obraz je ukončen. Pokud žáci souhlasí a je k tomu prostor, lze 

finální podobu živého obrazu vyfotografovat nebo natočit průběh dramatizace. Fotografie a 

video nahrávka pak poslouží jako prostředek k reflexi dané aktivity. 

 

 

  

Obr. č. 36.: Fotografie zachycuje žáky 4. ročníku ZŠ, kteří poslouchají hudební 

ukázku a rozpoznávají v ní hudební nástroje a následně je dramatizují. 

Obr. č. 37.: Fotografie zobrazuje živý obraz symfonického orchestru při poslechu úvodní části symfonické 

básně Vyšehrad. 
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3. 2. 5 Metodický list č. 5 – Tvorba komiksu 

 

Hlavní aktivitou metodického listu č. 5 je tvorba komiksu. „Komiks je silným 

didaktickým prostředkem, který je dnes ještě mnohdy podceňován. Obrázky komiksu jsou 

pro žáky atraktivní. Žákům, kteří jsou pomalejší ve čtení nebo trpí dyslexií, pomáhají obrázky 

k většímu pochopení textu. Komiks je výborný motivační prostředek. Pokud je správně 

sestaven a učitel vede žáka k systematické práci s ním, podporuje jeho analytické a kritické 

myšlení.“61 

Metodický list nabízí i další druhy aktivit například hru s uzavřenými otázkami 

pro identifikaci osobnosti, diskusi nebo poslech návrhu na volný text či prezentaci výtvoru. 

Zmíněné aktivity podporují rozvoj komunikačních dovedností, poslechových dovedností 

či syntetického myšlení. Primárním cílem tohoto metodického listu je žáky zaujmout a 

motivovat je k zájmu o hudební skladatele. 

Pomůcky: fotografie Bedřicha Smetany, papír, pastelky 

Vyučující žákům promítne fotografii Bedřicha Smetany pro vizuální podporu. 

Doporučuje se žákům na úvod neprozradit jméno osobnosti na fotografii. Naskýtá se totiž 

možnost žáky motivovat hádankou Kdo je na fotografii?. Je možno dát žákům krátký čas 

pro diskusi a posléze se společně věnovat aktivitě s hádankou, která může být například 

postavena na rafinovaném kladení uzavřených otázek od žáků k vyučující, resp. žáci kladou 

cílené otázky pro rozluštění osobnosti na fotografii a vyučující na otázky odpovídá pouze ano 

či ne. Po rozluštění hádanky žáky s ústřední osobností (předpokládá se hlavní postavou 

komiksu) seznámí přečtením například níže uvedeného příběhu. 

 Návrh na volný text k životnímu příběhu skladatele může vypadat následovně: Žil, byl 

jeden sládek, který se jmenoval František. Jednou potkal mladou Barboru, zamiloval se do ní 

a vzal si ji za ženu. Za nějaký čas Barbora zjistila, že čeká miminko. Byl konec února, období 

veselic – masopust a miminko se mělo co nevidět narodit. Jednoho večera se všichni veselili a 

tancovali, a když se ráno probudili, na světě byl malý Bedřich. Když se tuto novinu dozvěděl 

Bedřichův tatínek František, dal se radostí do tance a tančil s každým, koho potkal. 

 Bedřich rostl jako z vody. Už ve 4 letech ho tatínek přivedl k houslím a malý Bedřich 

se na ně učil hrát. Postupem času se mu zalíbil i klavír, a tak se na něj začal také učit. Už v 6 

                                                             
61 SELČANOVÁ, Z. Hudební výchova v praxi [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 

ISBN 978-80-7603-137-1. [cit. 2020-04-03]. Dostupné na <https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_9/>. 

https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_9/
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letech hrál na koncertech. Toho času zkoušel skládat i první hudební skladby. Bedřich byl 

velice nadaný. Byl však obyčejným klukem, jako jste vy, děti. Jednou když si hrál s dětmi 

venku, provedli velkou lumpárnu. Nasypali střelný prach do skleněné lahve a při neopatrném 

zacházení vybuchl Bedřichovi přímo u pravé strany hlavy. Bedřich se lekl, že bude za takovou 

lotrovinu doma potrestán, a tak se snažil si poraněnou půlku obličeje umýt vodou z rybníka. 

Co se však nestalo, voda v rybníku nebyla čistá a Bedřich dostal do tváře velký zánět. Kdyby 

šel rovnou raději za maminkou. Později se mu tvář uzdravila, ale bohužel mu tam zůstalo 

několik jizev. Od té doby byl Bedřich Smetana vždy focen a malován s natočenou hlavou, aby 

jizvy zakryl. 

 Když vychodil základní školu, začal studovat na tatínkovo přání gymnázium. Bedřich 

se chtěl však raději věnovat hudbě. Obdivoval jiné hudební skladatele a chtěl být tak úspěšný, 

jako byli oni. Živil se jako učitel hudby a později si otevřel i svůj hudební školu v Praze. Čas 

běžel jako voda a Bedřich potkal svou dávnou lásku Kateřinu, kterou si zanedlouho vzal 

za ženu. V průběhu let se jim narodily 4 dcery. Celý svůj život zasvětil hudbě. Se svou rodinou 

žil nějaký čas i v zahraničí. Hudbu nadevše miloval. 

Příběh je primárně orientován na skladatelovo dětství, protože se předpokládá, že tento 

životní úsek bude žákům prvního stupně ZŠ nejbližší a může tak žáky motivovat. Volba 

hudební osobnosti může být podmíněna tématem, které se v rámci školního vzdělávacího 

programu v konkrétním časovém období ve výuce hudební výchovy realizuje. 

Žáci poslouchají vyprávění učitele a posléze kreslí komiks na životní příběh Bedřicha 

Smetany. Předpokládá se, že každého žáka zaujme jiný životní úsek Bedřicha Smetany, proto 

budou komiksy rozdílné. Pro tvorbu komiksů lze žákům doporučit určitý počet obrázků, které 

budou komiks tvořit. 
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Ukázky komiksů životního příběhu Bedřicha Smetany  

Obr. č. 38.: Fotografie zachycující tvorbu komiksu 

na téma životní příběh Bedřicha Smetany. 

Obr. č. 39.: Fotografie zachycující tvorbu komiksu na téma životní příběh 

Bedřicha Smetany. 

Obr. č. 40.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 

Obr. č. 41.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 
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Obr. č. 46.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 

Obr. č. 42.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 

Obr. č. 43.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 

Obr. č. 44.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 

Obr. č. 45.: Ukázka komiksu životního příběhu Bedřicha Smetany, který vytvořili žáci 2. ročníku ZŠ Školní. 
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Obr. č. 48.: Žáci prezentují svůj komiks. 

Obr. č. 47.: Fotografie zachycuje žáky při 

domluvě strategií pro prezentaci svého 

komiksu. 

Obr. č. 49.: Fotografie zachycující závěrečnou 

reflexi. 



57 
 

Po dokončení komiksů je vhodné poskytnout žákům prostor pro přípravu prezentace 

svých výtvorů. Žáci si tak neustále připomínají na základě audio vizuálních podnětů životní 

osudy Bedřicha Smetany, čímž se předpokládá snazší uchování do paměti. S prezentací je 

také spojen rozvoj komunikačních dovedností, jenž může pomoci k podpoře sebevědomí 

žáků. 

S vytvořenými komiksy lze ještě dále pracovat. Jedna z variant, která se nabízí, je 

vytvoření popisků nebo promluv, které budou žáci přiřazovat. Popisky či promluvy může 

tvořit jak vyučující, tak sami žáci. Dochází tak k rozvoji analytického myšlení a kreativity. 

Další varianta práce s vytvořeným komiksem je založena na porovnávání svého 

životního příběhu se skladatelovým. Žáci ztvární komiks svého dosavadního životního 

příběhu a následně ho se skladatelovým komiksem verbálně porovnávají. Žáci se tak seznámí 

s okolnostmi svého narození a podpoří rozvoj kritického myšlení a komunikačních 

dovedností. 

Jednou z variant práce s vytvořeným komiksem je neprozradit sklonek skladatelova 

života a nechat žáky vytvořit poslední obrázek, na základě vyslechnutého příběhu, komiksu 

podle svých představ. Žáci tak na základě poslechu s porozuměním rozvíjí svou představivost 

a kreativitu. Existuje mnoho doporučení, jak s komiksy pracovat. Mou největší inspirací byla 

e-kniha Hudební výchova v praxi.62 

 

  

                                                             
62 SELČANOVÁ, Z. Hudební výchova v praxi [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 

ISBN 978-80-7603-137-1. [cit. 2020-04-03]. Dostupné na <https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_9/>. 

https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_9/
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3. 3 Přípravy na vyučování  
 

V návaznosti na metodické listy jsem vytvořila přípravy na vyučování hudební 

výchovy pro první stupeň ZŠ. Zvolené aktivity si dávají za cíl žáky aktivizovat, motivovat a 

zábavnou formou seznámit s učivem. Přípravy jsou vytvořeny za účelem inspirace využití 

metodických listů v běžné výuce. 

Stejně, jako metodické listy, i přípravy vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. 

Každá příprava definuje své cíle výuky, využité metody, klíčové kompetence, průřezová 

témata a potřebné pomůcky pro realizaci vyučování. Uvedené pomůcky jsem měla k dispozici 

na FZŠ Brdičkova a ZŠ Školní. Jedná se o školy běžného typu, proto věřím, že vybrané 

pomůcky budou snáze dostupné i na jiných školách. 

Dále je každá příprava členěna na fázi vyučovacího procesu, popis aktivity žáků a 

učitele a předpokládaný čas, který je pro naplnění aktivity zapotřebí. Součástí příprav jsou 

také poznámky, které nabízejí doplňující aktivity nebo stručně vysvětlují přínos daných 

činností. Přípravy jsou vystavěny podle třífázového modelu učení63, tzn., v první fázi 

vyučování žáci pracují s evokací, motivací, v druhé fázi se učí novým dovednostem, 

znalostem a v třetí fázi žáci reflektují vyučování a svou činnost. 

V průběhu uvádění daných příprav do praxe jsem v rámci výzkumu pozorovala 

aktivitu žáků, motivovanost a naplňování stanovených cílů. Všímala jsem si reakcí žáků 

na určité aktivity a celkového hodnocení výuky. Všechny poznatky jsem zaznamenala 

do reflexí z vyučování. V rámci reflexí jsem připojila i doporučení, která mě při realizaci 

aktivit pro příští provedení napadala. 

  

                                                             
63 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2005 [cit. 2020-03-03]. 

Dostupné na <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf>. 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf
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3. 3. 1 Příprava na vyučování HV č. 1 

 

Škola: FZŠ Brdičkova 

Třída: 1. ročník                                                                                            Datum: 26. 2. 2020 

Vyučující: Marie Nováková                                                                         Hodina: HV        

Počet žáků ve třídě: 20                                                                                Doba: 45 minut                                                                                                                                                     

CÍLE: Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně vybranou píseň 

 (v rozsahu oktávy). 

Žák reaguje pohybem na tempové a rytmické změny. 

Žák rytmizuje jednoduché texty. 

Žák emocionálně reaguje na píseň, rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná  výrazové 

tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. 

METODY: nácvik písně imitací, taneční improvizace, živý obraz, pracovní list, diskuse 

POMŮCKY: rytmický nástroj 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: komunikativní, sociální a personální 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova 

čas 

(min) 
fáze vyučovacího procesu aktivity  

poznámky a 

doporučení 

2 úvod vyučovací hodiny 

Vyučující uvede žákům hudební hádanku: Jak by 

se mohla jmenovat tato píseň? 

Vyučující žákům zazpívá píseň. Žáci hádají název 

písně. 

 

Vyučující 

v případě potřeby 

žáky navede 

otevřenými 

otázkami.  

2 evokace 

Žáci si zavřou oči a představí si, co by všechno 

mohli právě z letícího vrtulníku vidět. Vyučující 

jim zazpívá první sloku písně. 

 

Živá interpretace 

spouští nejlépe 

představivost 

žáků.   

10  

Vyučující se táže s rytmickým doprovodem: Co jsi 

viděl z vrtulníku?, přičemž dodržuje pulzaci 4 dob 

pro udržení rytmu. 

Žáci postupně na vyzvání odpovídají do rytmu 

formou rytmické ozvěny. 

 

Předpokládá se 

znalost rytmických 

slabik a práce 

s rytmizací textů 

písní.  

5   V rámci dechových cvičení žáci foukají do  Dechová, 
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dechové, artikulační a 

fonační cvičení 

pomyslné vrtule a vyučující komentuje foukání 

tak, aby žáci měnili intenzivní foukání ve 

slabší a naopak. Vyučující také žáky směřuje 

k tomu, aby dýchali do břicha.  

V rámci artikulačních cvičení žáci napodobují 

startující/letící/přistávající vrtuli. Vyučující opět 

žáky pozoruje a komentuje, v jaké poloze se 

nachází vrtulník, a podle toho žáci vytvářejí zvuk.  

Úvodní cvičení zakončuje fonační cvičení, kdy 

žáci sledují pohyb učitelova ukazováčku a podle 

pohybu mění výšku tónu.  

artikulační a 

fonační cvičení 

nastolují 

uvolněnou 

atmosféru v třídě. 

Slouží jako 

relaxační aktivity.  

5 
nácvik nové písně 

Vrtulníky formou imitace 

Vyučující zpívá první sloku písně Vrtulníky po 

částech. Žáci vytvářejí melodickou či rytmickou 

ozvěnu.  

 

Pěvecké techniky: 

střídání zpěvů, 

zamlčování. 

3   

Vyučující žákům v kruhu předvede, jak budou 

hrát na tělo. (Lze využít Obr. č. 3. Ukázka hry na 

tělo, viz s. 36.)  

Žáci zrcadlí pohyb učitele.  

 

Elementární 

choreografii lze 

zaznamenat i 

graficky formou 

vybraných 

piktogramů.  

5  

Vyučující zahraje melodii písně Vrtulníky na 

klavír. 

Žáci mají v průběhu hry melodie prostor pro 

taneční improvizaci.  

 

Potřeba vytvořit 

prostor 

k pohybové 

aktivitě.  

5 

Pracovní list č. 1 (viz 

příloha č. 1 této 

diplomové práce) 

Žáci ve dvojicích plní pracovní list č. 1.    

5  

Vyučující zahraje melodii písně Vrtulníky. 

Během interpretace učitele žáci postupně 

přicházejí na určené místo a vytváří živý obraz 

(pohled shora vrtulníku).   

 

Lze využít i při 

seznamování 

formální stránky 

písně: jednoduché 

členění malé 

dvoudílné písňové 
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formy.  

3  reflexe 

Závěrečná reflexe. 

Co tě ve vyučování nejvíce bavilo? 

Žáci slovně hodnotí. 

 

Reflexi lze provést 

i výtvarnou 

formou: žáci kreslí 

možné pohledy 

z vrtulníku.  

 

3. 3. 2 Reflexe č. 1 - 1. ročník, FZŠ Brdičkova 

 

Pro první ročníky uvedené školy jsem vytvořila přípravu pro vyučování, která 

obsahuje několik hudebně pohybových aktivit např.: uvítací cvičení, imitaci písně spojenou 

s hrou na tělo, taneční improvizaci, práci u tabule, hru na rytmickou či melodickou ozvěnu a 

vytváření živého obrazu. Kvůli tamním podmínkám v učebně jsem musela přípravu trochu 

poupravit. 

Pro navázání kontaktu se žáky a navození lepší atmosféry jsem žákům nabídla, že si 

mohou vybrat nějakou píseň z jejich repertoáru, kterou mají nejraději. Většina se shodla 

na lidové písničce Pod naším okýnkem. Písničku jsme si společně zazpívali. Žáci byli aktivní, 

měla jsem z žáků dobrý pocit. 

Vzhledem k tomu, že se žáci velmi rychle a směle zapojili do úvodní aktivity, 

bez dalších větších příprav jsem začala zpívat celou píseň Vrtulníky. Zpětně jsem se pak žáků 

doptávala, jak by se zazpívaná píseň mohla jmenovat. Zpozorovala jsem, že byli žáci mým 

spontánním zpěvem překvapeni, což je motivovalo k tomu, aby se zapojili do aktivního 

hledání názvu písně. 

V další fázi vyučovací jednotky jsme se přesunuli k dechovým, artikulačním a 

fonačním cvičením. Dechové cvičení probíhalo ze začátku v pořádku, ale po chvíli 

se jednomu žáku zatočila hlava, jak horlivě foukal. Na základě této zkušenosti, kdy velké 

okysličení může způsobit i náhlou nevolnost, bych cvičení nedělala tak dlouho, zvolila bych 

kratší časový interval. 

V rámci artikulačních cvičení žáci zkoušeli napodobit zvuk vrtulí. Apelovala jsem 

na ně, aby byl slyšet opravdu jen výdechový proud, který rozkmitá jazyk, ale jakmile žáci 

měli přidat na intenzitě a rychlosti, tak většina zvyšovala hlasitost přidaného tónu k „vrčení“. 

Na druhou stranu tato aktivita žáků poukazovala na to, že se hrou nechali opravdu strhnout. 
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Zajímavostí bylo, že právě při artikulačním cvičení žáci vyžadovali pohyb ke cvičení. 

Pro navození cvičení jsem jim doporučila, aby si představili, že právě oni jsou ten vrtulník a 

budou roztáčet své vrtule. Většina z nich se do této situace vžila natolik, že jakmile rozkmitali 

jazyk, vběhli do volného prostoru, rozpřáhli ruce a hráli si na vrtulník. Spontánní reakce žáků 

napovídá, že je možno k danému artikulačnímu cvičení připojit pohybovou aktivitu např. 

létání jako vrtulník. 

Co se týče fonačního cvičení, většinu žáků se mi nepodařilo přesvědčit, že hlasitost 

není to samé jako výška tónu. Jejich úkolem bylo, pozorovat můj ukazováček, který jim ukáže 

cestu, kterou povede tón. Jakmile ukazováček stoupal nahoru, měl s ukazováčkem stoupat 

i tón. Začali jsme tedy všichni na společném tónu. Pro ujištění jsme ho několik vteřin společně 

drželi a pak se měli žáci držet pohybu mého ukazováčku. Většina z nich zaměnila výšku tónu 

s intenzitou hlasu. Když ukazováček stoupal, přidávali s hlasitostí, a když ukazováček klesal, 

zpívali naopak potichu. Zkoušeli jsme to na třikrát, někteří svou chybu napravili. 

Po úvodním rozcvičení mluvidel jsem žákům představila písničku Vrtulníky. Žáci si 

celou píseň poslechli a na základě poslechu písně měli určit její název. Po pár nápovědách 

žáci název uhodli. Následoval nácvik písně formou imitační metody, několikrát jsme si píseň 

společně zazpívali. Pro větší zajímavost jsme zkoušeli zpívat píseň potichu nebo  nahlas, 

děvčata a chlapci se střídali ve zpěvu.  Zkoušeli jsme i zamlčování melodie. 

Po nácviku písně jsme se přesunuli do kruhu na koberec. Žáci se posadili a zavřeli si 

oči. Ještě jednou jsem zazpívala první sloku písně. Žáci si představovali, co by všechno mohli 

vidět z vrtulníku. Jakmile jsem viděla, že už mají žáci svůj pohled z vrtulníku vytvořený, 

zahájila jsem pomocí bubínku pulzaci na 4 doby s otázkou: Co jsi viděl z vrtulníku? Postupně 

v kruhu žáci v rytmu odpovídali. Své odpovědi formulovali do rytmických ozvěn. Pro některé 

byla aktivita náročná a nemohli se trefit do metra. Pomohla jsem jim tak, že jsem jednotlivou 

větu žáka zrytmizovala, přičemž ji po mně opakovali ve formě rytmické ozvěny. Když jsme 

ukončili kruh, žáci chtěli ještě aktivitu opakovat. Velice mě potěšilo, že u některých žáků 

proběhlo viditelné zlepšení. 

Ke konci rytmizace v kruhu už bylo vidět, že žáci potřebují větší pohyb. Postavili jsme 

se tedy a pomocí hry na tělo (modelu tlesk – plesk - plesk) jsme se k písni rytmicky 

doprovodili. Žáci vyžadovali další pohyb, např. formou jednoduché choreografie. Navrhla 

jsem tanec dle vlastní improvizace každého žáka. Příště bych tedy určitě do přípravy vymezila 

u žáků daného věku určený čas jen pro tanec. V následující aktivitě měli žáci pracovat 
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s pracovním listem č. 1 (viz příloha č. 1 této diplomové práce) ale vzhledem k tomu, že nejsou 

v hudebně vhodné podmínky pro psaní, pracovní list jsem žákům přepsala na tabuli a 

pracovali jsme na něm společně. Hudební list byl zaměřen na hudební cítění. 

K závěru hodiny žáci vytvořili živý obraz pohledu z vrtulníku. Při vysvětlování 

pravidel aktivity žákům bylo důležité uvést jim několik příkladů, co by všechno mohli vidět, 

aby pochopili cíl aktivity. Jakmile jsem začala hrát melodii písně, postupně začali chodit žáci 

na určené místo pro živý obraz. Velice mi s organizací této aktivity pomohla tamní paní 

učitelka na hudební výchovu, kdy zajišťovala bezproblémový průběh utváření obrazu. 

Některé děti při tvoření obrazu zpívaly. Jako poslední jsem přicházela já, ale už můj příchod 

nedoprovázela melodie a v tu chvíli můj příchod postrádal kouzlo melodie. Je tedy vhodné 

u dané aktivity nepřerušovat hudební podklad. Daná vizualizace písně má ve spojitosti 

s hudbou ještě větší kouzlo. 

Na závěr hodiny žáci reflektovali celý vyučovací blok. Každý řekl, co ho ve vyučování 

nejvíce bavilo. Největší úspěch sklidila rytmizace mluveného slova, živý obraz a samotný 

zpěv písně. Jako důvod svých preferencí uváděli žáci nejčastěji to, že rytmizaci a živý obraz 

ještě nikdy nedělali a že zpívání je baví. Já si z této hodiny tedy odnáším, že co je nové, to je 

vítané, alespoň u žáků mladšího školního věku, a že potřebují opravdu velký pohyb. Důkazem 

toho je, že sami požádali o tanec k písni. 
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3. 3. 3 Příprava na vyučování HV č. 2 

 

Škola: FZŠ Brdičkova  

Třída: 3. ročník                                                                                             Datum: 26. 2. 2020 

Vyučující: Marie Nováková                                                                         Hodina: HV        

Počet žáků ve třídě: 15                                                                                  Doba: 45 minut                                                                                                      

CÍLE: Žák rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

 v proudu znějící hudby. 

 Žák vnímá znějící hudbu a na základě poslechu hudbu vizualizuje. 

KOMPETENCE: komunikativní, sociální a personální 

METODY: vizualizace hudby, diskuse, prezentace 

POMŮCKY: papírové karty, audio nahrávka skladby Let čmeláka 

ČASOVÁ DOTACE: 90 minut 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova 

čas 

(min) 
fáze vyučovacího procesu aktivity   

poznámky a 

doporučení 

3 úvod vyučování.  

Žáci si mohou vybrat písničku, kterou mají rádi a 

zazpívají si ji. 

Vyučující žáky ke zpěvu písně doprovodí. 

 

Vlastní volba písní 

vzbuzuje zájem 

žáků.  

5 

 

příprava na poslech 

Vyučující žáky seznámí s aktivitami, které je 

budou čekat v průběhu vyučování. První aktivitou 

je poslech. 

Žáci se zamýšlí nad samotným pojmem „poslech“. 

Určují, čeho je možno si při poslechu skladby 

všímat.  

Vyučující zapisuje nápady na tabuli. 

 

Na pojem 

„poslech“ lze 

zvolit 

myšlenkovou 

mapu a metodu 

brainstormingu.   

3 

 

poslech skladby 

Vyučující žákům pustí audionahrávku skladby Let 

čmeláka. 

Žáci bedlivě poslouchají skladbu.  

 
Skladba zazní bez 

přerušení.  

3 

diskuse 

 

Vyučující dá žákům pokyn pro diskusi: Vyvolává 

daná skladba ve vás nějaké obrazy?  

Žáci si v rychlosti ve dvojicích sdělí, jak na ně 

 

Pro zápis všech 

nápadů je možno 

zvolit jednoho ze 
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skladba působila. Po krátkém času na sdílení si 

společně postřehy řeknou nahlas.  

Vyučující s žáky po vzájemném sdílení všechny 

poznatky rekapituluje. 

žáků.  

15 
druhý poslech skladby 

. 

Vyučující žákům rozdá papíry. 

Žáci si jdou volně do prostoru a připraví si 

pomůcky k tvorbě. 

Vyučující pouští audio nahrávku podruhé.  

Žáci vytvářejí vizualizaci k hudbě. Žáci mohou 

skladbu pojmenovat dle svých výtvarných 

produkcí.   

 

Nabízí se 

mezioborový 

průnik: např. 

prvouka aj.  

7 prezentace výtvorů 

Kdo má z žáků výtvor hotový, vystaví jej na 

určené místo pro prezentaci. Všichni se po 

dokončení sejdou u všech výtvorů. Kdo bude chtít, 

může své dílo představit ostatním. 

Vyučující se žáků ptá: Jak by se mohla skladba, 

kterou slyšeli, jmenovat? Vyučující se snaží žáky 

navést. Žáci zkoušejí uhodnout název skladby. 

 
Nápovědy: tempo, 

stupnicové chody.  

5 

 

video nahrávka 

 

Vyučující žákům pustí krátkou video nahrávku od 

Pavla Šporcla – Hudební perličky na téma N. 

Rimskij Korsakov se skladbou Let čmeláka. 

Žáci se dívají na videonahrávku. 

 

Lze krátce 

pohovořit o 

interpretovi.  

3 
 

reflexe 

Vyučující se žáků ptá: Co tě ve vyučování hudební 

výchovy nejvíce bavilo? 

Žáci píší hodnocení. 

 

Jako reflexe 

můžou sloužit 

samotné produkty 

vizualizace žáků.  
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3. 3. 4 Reflexe č. 2 - 3. ročník, FZŠ Brdičkova 

 

Na úvod vyučovací hodiny dostali žáci možnost výběru jakékoli písničky z jejich 

naučeného repertoáru. Žáci se shodli na písni Na Okoř je cesta, a tak jsme si ji všichni 

zazpívali. Žáky jsem doprovodila na kytaru. Všichni jsme se tak naladili na hudební výchovu. 

Dále jsem se žáků ptala, jestli už někdy poslouchali nějakou hudební skladbu. Žáci 

hromadně odpovídali a vymýšleli, čeho všechno by si mohli při poslechu skladby všímat. Já 

jsem jejich náměty zaznamenávala na tabuli – nástrojové obsazení, zpěv, tempo, hlasitost 

nebo melodie. Záměrně jsem psala všechna vyřčená slova ke skladbě na tabuli, aby je měli 

žáci celou dobu poslechu před očima a mohli je vnímat jako vizuální oporu. Po skončení 

poslechu žáci dostali několik minut na sdílení dojmů ze skladby. Mezi žáky proběhla diskuse. 

Zpozorovala jsem, že když žáci dostali prostor pro diskusi, opravdu se tématu o skladbě 

věnovali. Sdělovali si nadšeně své pocity a jejich vystupování bylo spojeno s určitou 

zodpovědností. Každý chtěl svůj názor prezentovat. 

Jakmile žáci ukončili diskuse, rozmístili se na pokyn po učebně a připravili si 

pomůcky na tvorbu vizualizace. Proběhla drobná nepříjemnost s výběrem místa. Na základě 

této zkušenosti bych žákům přesně vymezila, v jakém prostoru se mohou rozmístit. Jakmile 

jsem hudební skladbu pustila, žáci se utišili a tvořili. Když jsem viděla, jak byli nesoustředění 

před spuštění audio nahrávky, měla jsem obavy, že nebudou vizualizace příliš zdařilé. Mé 

obavy se však nenaplnily. Se spuštěním hudby se všichni zklidnili a začali pracovat. 

V průběhu tvorby vizualizace jsem žáky nerušeně pozorovala, abych měla přehled, 

jestli všichni pochopili výklad aktivity. Všichni pracovali se zaujetím. Když skladba skončila, 

žáci mě žádali o opětovné spuštění skladby. Žáci si nakonec v průběhu tvorby poslechli 

skladbu třikrát. Na žácích bylo rozpoznatelné, že je tato vizualizace poslechu skladby velice 

bavila. Měli tendence se se svými výtvory chlubit spolužákům. Po dokončení vizualizace si 

žáci ze svých obrazů vytvořili společnou výstavu. Kdo měl zájem, mohl své dílo i představit. 

Ve vizualizacích se hojně vyskytovalo vyobrazení útěku, bouřky, cirkusu nebo včel. 

Některým žákům evokovala úvodní melodie ústřední melodii z filmu Harry Potter, proto 

nakreslili právě jeho. V rámci výstavy výtvorů nad svými díly žáci nadšeně debatovali a 

zkoušeli rozklíčovat název hudební skladby, kterou slyšeli. Nakonec název skladby 

s drobnými nápovědami odhalili. 
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Závěrem hodiny jsem žákům pustila jeden díl z hudebního pořadu Hudební perličky 

Pavla Šporcla, kde uvedený houslista představuje Nikolaje Rimského Korsakova. Video mělo 

kladné ohlasy. Žákům se líbila ta část videa, kdy Pavel Šporcl ukazuje, jak umějí housle 

mňoukat nebo kokrhat.  Žáci byli překvapeni. 

Nakonec měli žáci celé hudební vyučování zhodnotit písemně, ale to už jsme 

z důvodu  časových omezení nestihli, proto alespoň slovně. Nejlépe žáci hodnotili aktivitu, 

kdy přenášeli hudbu na papír. 

Můj závěrečný pohled na toto vyučování je velice kladný. Žáci skvěle spolupracovali a 

byli aktivní. Z jejich aktivního chování lze vyčíst, že je vizualizace slyšeného opravdu bavila 

a aktivizovala. Skladba Let čmeláka se ukázala jako vhodná skladba pro výše zmíněnou 

metodu. Důkazem toho mohou být včely, které žáci v několika případech při poslechu 

nakreslili. Na základě zkušenosti je možné vizualizaci tvořit nejenom malbou, ale i kresbou. 

Díky kresbě mohli žáci v obrázku zachytit více detailů. Při větší časové dotaci bych 

doporučila hlubší zkoumání výtvorů a diskusi na téma dopad melodie a rytmu skladby 

na výtvor. 

Na závěr žáci zhlédli video o autorovi i skladbě. Video je vytvořené zábavně a hravě, 

proto žáky upoutalo. Ve videu žáky nejvíce pobavily zvuky zvířat, které Pavel Šporcl vytvářel 

na housle, proto by bylo možné se videem inspirovat a vytvořit tak aktivity spojené s výrobou 

vlastních, lehce ovladatelných nástrojů, které hudební i nehudební zvuky vyluzují. Rovněž je 

možnost zapojit aktivity na poslech všech zvuků, které nás obklopují. Tato činnost má 

i relaxační charakter, pomůže žákům se zklidnit a koncentrovat. 
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3. 3. 5 Příprava na vyučování HV č. 3 

 

Škola: FZŠ Brdičkova  

Třída: 5. ročník                                                                                             Datum: 26. 2. 2020 

Vyučující: Marie Nováková                                                                         Hodina: HV        

Počet žáků ve třídě: 21                                                                                  Doba: 45 minut                                                                                           

CÍL: Žák uvede jména a základní informace o vybraných hudebních osobnostech. 

         Žák rozvíjí své kritické myšlení: je schopen získané informace propojovat formou 

myšlenkových map. 

        Žák vytváří asociace k jednotlivým pojmům. 

KOMPETENCE: k učení, komunikativní, sociální a personální, pracovní 

METODY: projektové vyučování, dramatizace pantomimou, didaktická hra 

POMŮCKY: karty se jmény prezentovaných hudebníků, dřevěné špachtle, nádoba pro 

 losování špachtlí, bodování, vzor referátu 

ČASOVÁ DOTACE: 45 minut 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: osobnostní a sociální výchova 

čas 

(min) 
fáze vyučovacího procesu aktivity  

poznámky a 

doporučení 

3 

 

úvod vyučování 

Na úvod hodiny se žákům vyučující představí. 

Žáci si vyberou nějakou všem známou píseň a 

zazpívají si ji. Vyučující je doprovodí. 

 

Učitel může 

vystupovat jako 

fiktivní hudební 

osobnost.  

10 

 

zpracování referátů 

Žáci se rozdělí do stejně velkých 6 skupin. 

Každá skupina si zvolí jednoho zástupce, který 

vylosuje jednoho hudebního skladatele. Skupiny 

žáků obdrží pracovní list č. 3 (viz příloha č. 3 

této diplomové práce) pro vytvoření referátu. 

Jakmile mají skupiny referát hotový, umístí ho 

na viditelné místo ve třídě. Vyučující vysvětluje 

pravidla hudební didaktické hry na motivy Times 

 

Žáci hledají 

informace o 

autorovi ve svém 

mobilním telefonu. 

Lze využít také 

další e-learningové 

pomůcky.  
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up. 

10 

výstava referátů 

 

Vyučující kontroluje vypracované referáty. 

Žáci mají určený čas pro seznámení se 

s ostatními referáty svých spolužáků. 

 

Pro motivaci lze 

žákům určit 

několik informací, 

které mají 

v referátech 

vyhledat. 

18 

 

didaktická hra 

Vyučující vysvětluje druhou část hudební 

didaktické hry. Vybere jednoho žáka a ten 

započne první kolo. 

Jeden žák popisuje osobnost, kterou si vylosoval, 

a ostatní spolužáci podle jeho popisu hádají, o 

kterou osobnost se jedná. Ten kdo osobnost 

uhádne, si jde vylosovat další osobnost a ostatní 

opět hádají. Druhé kolo se místo popisu využívá 

asociace a ve třetím kole se využije pantomima.   

 

 

Danou aktivitu 

možno členit 

zvlášť na 

jednotlivé bloky: 

popis, asociace a 

pantomima - dle 

časové dotace.   

3 reflexe 

Vyučující se žáků ptá: Co si z dnešní hodiny 

odnášíš nového? 

Žáci reflektují celé vyučování. 

  

 

Lze zaznamenat 

formou 

myšlenkových 

map.  
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3. 3. 6 Reflexe č. 3 - 5. ročník, FZŠ Brdičkova 

 

Vyučování hudební výchovy jsme s žáky uvedli společnou písní, kterou si mohli žáci 

vybrat ze svého repertoáru. Poté se měli žáci rozdělit tak, aby vzniklo šest skupin. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o pátý ročník, předpokládala jsem, že se dokáží rozdělit do stejně 

velkých skupin sami. Můj předpoklad byl však mylný. Žáci měli problém spočítat, kolik osob 

by mělo být v každé skupině. Nakonec se jim rozdělení díky vůdčí povaze jedné ze žákyň 

podařilo. Na základě této zkušenosti bych tedy pro urychlení aktivity zvolila nějaký členící 

systém např. podle druhu not napsaných na papírcích. 

Každá skupina si zvolila jednoho zástupce, který pro skupinu vylosoval jednoho 

z hudebních skladatelů. Žáci obdrželi pracovní list č. 3 (viz příloha č. 3 této diplomové práce) 

a fotografii autora. Výstupem aktivity měl být referát na vylosovaného hudebního skladatele. 

Jako podpora žákům sloužil pracovní list, podle něhož při zpracování referátu všechny 

skupiny postupovaly. Informace o skladatelích si žáci měli hledat dle přípravy na mobilních 

telefonech, ale vzhledem k nefunkčnímu Wi-Fi připojení, nemohli žáci informace vyhledávat 

online. 

Využila jsem tak hudební encyklopedii o hudebních skladatelích. Vybrané kapitoly 

jsem okopírovala a žáci z nich mohli čerpat. Avšak v textech z encyklopedie nebylo tolik 

zajímavostí, které jsem čekala, že žáci naleznou na internetu.  Očekávala jsem, že právě díky 

zajímavostem, které žáci do svého referátu zařadí, pro ně bude jednodušší si hudebního 

skladatele zapamatovat. Většinou do místa vyhrazeného pro zajímavosti žáci zaznamenávali 

hudební skladby, které autor složil. Předpokládala jsem, že pro žáky bude vyhledávání 

informací pomocí telefonního mobilu zajímavá forma učení. Bohužel má predikce selhala a 

mohla jsem pouze pozorovat, jak žáci pracují s tištěným textem. 

Jakmile všechny skupiny referát vytvořily, položily jej do prostoru. Žáci měli určený 

čas pro seznámení se se všemi výtvory. Posléze nám v rychlosti každá skupina svůj referát 

představila. Prezentace nebyla dle mého pozorování příliš efektivní. Žáci své spolužáky 

neposlouchali a překřikovali se navzájem. Jakmile žáci své referáty představili, vysvětlovala 

jsem pravidla hry, která měla následovat. 

 Byla jsem plna očekávání, jak se žáci do hry zapojí, jelikož jsem v průběhu prezentací 

referátů pozorovala, že si žáci vzájemně nenaslouchají. Pro první kolo si sami žáci zvolili 

žákyni, která měla popsat vylosovaného autora. Vylosovala si Bedřicha Smetanu a dokázala 
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o něm říci jednu informaci, podle které Bedřicha Smetanu jeden žák rozpoznal. Žák, který 

Bedřicha Smetanu rozpoznal, měl dle pravidel pokračovat dál, ale když si poprvé vylosoval 

hudebního skladatele, o kterém nic nevěděl, a podruhé se situace opakovala, uvážila jsem, že 

nemá tato aktivita momentálně žádný smysl. Ukončila jsem ji a vzhledem k tomu, že zbývalo 

deset minut do konce vyučování, věnovali jsme zbývající čas zpěvu písní. 

Zmíněná vyučovací hodina byla vystavěna tak, abychom vyzkoušeli, zda je možné si 

didaktickou hru na motivy Times up zahrát pouze během jedné vyučovací hodiny. Na základě 

této zkušenosti jsem zjistila, že to není realizovatelné. Žáci nejsou natolik koncentrovaní, aby 

si zapamatovali informace o hudebních skladatelích v průběhu jedné vyučovací jednotky. 

Během vyučování je ruší mnoho okolních aspektů a nejsou si tak schopni informace 

o skladatelích uchovat. 

Pro hlubší zapamatování základních informací o osobnosti je zapotřebí mnohem delší 

časový úsek, kdy budou mít žáci k referátům po celou dobu přístup a budou se tak moci 

kdykoli fakta připomenout. Nedílnou součásti zmíněné hry je i motivace, která se snáze 

vytváří v průběhu delšího období v rámci bodového hodnocení. 

Závěrem bych tedy tuto aktivitu označila za obohacující, jelikož vyvrátila mou 

domnělou myšlenku o soustředěných a motivovaných žácích ve vyučování hudební výchovy. 

Jako výsledek plyne, že je potřeba žákům dávkovat informace postupně a zajistit jejich 

zapamatování. Dále z uvedeného plyne, že se nelze spoléhat pouze na online informace. 

V současné době jsme zahlceni mnoha informacemi z internetu. Ne všechny jsou přesné. 

Práce žáků z ověřených studijních pramenů, např. z encyklopedií, vede k většímu kritickému 

myšlení a k větší snaze ověřování získaných informací. 
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3. 3. 7 Příprava na vyučování HV č. 4 

 

Škola: FZŠ Brdičkova  

Třída: 4. ročník                                                                                             Datum: 27. 2. 2020 

Vyučující: Marie Nováková                                                                         Hodina: HV        

Počet žáků ve třídě: 21                                                                                  Doba: 45 minut                                                                                                      

CÍLE: Žák rozpozná vybrané hudební nástroje ze symfonického orchestru. 

 Žák na základě svých pohybových dispozic zdramatizuje hru na hudební nástroj. 

KOMPETENCE: k učení, komunikativní, sociální a personální 

METODY: dramatizace činnosti, diskuse, živý obraz 

POMŮCKY: kartičky s názvy nástrojů, obrázky nástrojů, kartičky s názvy skupin hudebních 

 nástrojů 

ČASOVÁ DOTACE: 45 minut 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: osobnostní a sociální výchova 

čas 

(min) 
fáze vyučovacího procesu aktivity  

poznámky a 

doporučení 

2 úvod vyučování 
Žáci si zvolí píseň, kterou všichni znají a 

zazpívají si ji. Vyučující žáky doprovodí. 
 

Vlastní volba 

písně žáky 

motivuje. 

5 

dramatizace hry na hudební 

nástroj 

 

Vyučující rozloží kartičky s názvy hudebních 

nástrojů na podlahu názvem nástroje k zemi. 

Každý žák si jde vylosovat kartičku. Jakmile si 

ji vylosuje, odebere se do volného prostoru 

učebny a začne předvádět dramatizaci nástroje, 

který si vylosoval. Žáci mají za úkol předvádět 

hru na svůj nástroj a vytvořit na základě 

dramatizace skupiny hudebních nástrojů.  

 

Předpokládá se, že 

vzniknou: strunné, 

dechové a bicí.  

10 

 

prezentace vzniklých 

nástrojových skupin 

Vyučující žáky vyzve pro představení své 

nástrojové skupiny. 

Každá vzniklá nástrojová skupina svým 

spolužákům představí své složení. Žáci se 

 

Každá skupina si 

může vytvořit 

vlastní tematický 

název.  
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navzájem kontrolují, jestli jsou tam všechny 

skupiny správně. 

10 

pracovní list č. 4 

 

Vyučující žákům rozdá pracovní list č. 4 (viz 

příloha č. 5 této diplomové práce) s obsazením 

orchestru.  

Žáci vyplňují pracovní list č. 4.  Každý pracuje 

ve své nástrojové skupině, a když si není někdo 

jistý, poprosí o radu spolužáka.  

 

Cílem není 

testování, nýbrž 

upevnění si 

představených 

nástrojových 

skupin. 

5 

 

seznámení žáků s 

orchestrem 

Vyučující žákům podá základní informace o 

symfonickém orchestru. 

Žáci se seznamují s orchestrem.  

 

Žáci si mohou 

zajímavé 

informace 

zaznamenávat. 

10 živý obraz orchestru 

Žáci se přesunou do předem připraveného 

rozložení orchestru na podlaze. Každý ví, na 

jaký nástroj hraje (kartička, kterou si 

vylosoval). Vyučující žákům vysvětlí, jak bude 

probíhat následující aktivita. 

Žáci sedí a poslouchají puštěnou audio 

nahrávku. Jakmile uslyší svůj nástroj, 

dramatizují hru na jejich nástroj. Vyučující 

žákům pustí skladbu pro poslech.  

 

Poslech: Vyšehrad 

z cyklu 

symfonických 

básní Má Vlast – 

Bedřich Smetana. 

Možný průnik 

s dějepisem. 

3 
 

reflexe 

Vyučující se ptá: Co tě na dnešní hodině 

nejvíce bavilo? 

Žáci slovně reflektují vyučování. 

 

Reflexe může být 

zrealizována 

formou rytmické 

hry na ozvěnu. 
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3. 3. 8 Reflexe č. 4 - 5. ročník, FZŠ Brdičkova 

 

Vyučování jsme již tradičně uvedli za účelem uvolnění atmosféry společnou, všem 

známou písničkou. Dále jsme přistoupili k první aktivitě. Každý žák si vylosoval kartičku 

s hudebním nástrojem a začal dramatizovat hru na hudební nástroj volně v prostoru učebny. 

Jedno z pravidel aktivity zakazovalo mluvit při dramatizaci, z důvodu zaměření 

se pouze na pohyby žáků. Pravidlo o mlčení žáci příliš nerespektovali, a proto byl ve třídě 

drobný šum. Žáci si tak aktivitu mluvením zjednodušili. V průběhu dramatizace hudebních 

nástrojů si žáci museli všímat žáků kolem sebe pro vytvoření nástrojových skupin. 

Po nepatrném chaosu vznikla bicí skupina nástrojů, dechová skupina nástrojů a smyčcová 

skupina nástrojů. 

Pozastavila jsem se u dechové skupiny nástrojů a tázala jsem se žáků, zda by se dali 

ještě nějakým způsobem rozdělit. Nevěděli, proto si nechali poradit od svých spolužáků. 

Několik žáků si hned vzpomnělo, jak je možné ještě dechové nástroje rozdělit, a tak se zkusili 

oddělit. Žáci dostali určitý čas pro rozdělení. 

Každá skupina hudebních nástrojů dostala prostor pro prezentaci své hudební 

nástrojové skupiny, kdy následovala společná kontrola obsazení skupin. Žáci pochybili 

v příčné flétně, v lesním rohu a v anglickém rohu. Po chvilkové diskusi vše napravili. 

Po ukončení prezentace skupin dostal každý žák pracovní list č. 4 (viz příloha č. 5 této 

diplomové práce) s popsaným plánkem orchestru, jehož cílem bylo, aby si žáci upevnili 

spojení hudebního nástroje s  nástrojovou skupinu. Apelovala jsem na žáky, aby pracovali 

samostatně. Pokud si však nebudou s něčím jisti, ať se poradí se spolužáky. Žáci nakonec 

vytvořili takové skupiny, které vesměs kopírovaly skupiny z předešlé aktivity. Zpozorovala 

jsem, že žáci velice dobře spolupracovali. 

Jakmile žáci pracovní list vypracovali, šli se sami posadit na připravený plán orchestru 

na koberci. Před vyučováním jsem totiž na koberec připravila pomocí lepicí pásky pomyslné 

rozložení orchestru podle nástrojových skupin. Pozorovala jsem na žácích zvědavost a 

motivovanost. Komentovali aktivitu s údivem. Všichni žáci si posedali do plánku orchestru 

na koberec. Na koberci v plánku orchestru byly položeny návodné obrázky nástrojů, které 

měly žáky navést, kam si mají se svým pomyslným nástrojem posadit. Každý žák si tedy 

nalezl svou nástrojovou skupinu, kam patří jeho nástroj a posadil se. 
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Všichni žáci tak vytvořili pomyslné obsazení orchestru. Žáci se ztišili a já jsem jim 

v pár větách představila symfonický orchestr. Posléze jsem jim spustila audio nahrávku. 

Všichni napjatě vyčkávali na první zvuk nástroje. Nejprve hrála harfa, nadále se přidávaly 

dechové žesťové i dřevěné nástroje, bicí nástroje a na závěr ukázky i smyčcové nástroje. 

Ukázka byla dlouhá pět minut a spustila jsem ji z videa na Youtube.64 Jednalo se 

o symfonickou báseň Vyšehrad z cyklu symfonických básní Má Vlast, kterou složil Bedřich 

Smetana. Tuto skladbu jsem vybrala především kvůli období, ve kterém byla složena. Jedná 

se o vlastenecké dílo z období obrody národa a pokládám za důležité, aby byli žáci s tímto 

obdobím seznamováni. Druhý důvod výběru je nástrojové obsazení, neboť se v prvních pěti 

minutách skladby vystřídá ve hře téměř celý orchestr. Cílem aktivity je, aby si každý žák 

na hráče orchestru mohl zahrát a to je možné jen v tom případě, když uslyšel svůj nástroj. 

Žáci poslouchali, ale bylo pro ně náročné rozpoznat dechové dřevěné nástroje a 

dechové žesťové nástroje. Snažila jsem se jim situaci ulehčit, proto jsem si zahrála 

na fiktivního dirigenta. Jakmile jsem slyšela hrát jakýkoli nástroj, který jsem neviděla 

dramatizovat, hned jsem žákům ukázala, že mají hrát. 

Na základě této zkušenosti bych příště aktivitu zlepšila tak, že bych žákům video 

s hráči rovnou promítla. Dostalo by se jim tak vizuální podpory. Druhá varianta zjednodušení 

by se vztahovala obecně na hudební nástrojové skupiny, kdy by při poslechu určitého nástroje 

patřícímu do určité nástrojové skupiny, hrála celá nástrojová skupina. Například kdybychom 

slyšeli hrát lesní roh, tak by hrála celá skupina žesťových nástrojů. 

Na závěr žáci hodnotili, co je ve vyučování nejvíce bavilo či zaujalo. V rámci reflexe 

byly zmíněny všechny aktivity, které ve vyučování proběhly. Uvedené vyučování hodnotím 

kladně. Žáci velice dobře spolupracovali, a jejich nadšené reakce vypovídají o značné 

aktivizaci. Při závěrečné aktivitě, vytváření živého obrazu, proběhlo i několik vtipných 

situací. Vyučování považuji za zdařilé. 

  

                                                             
64 Audio nahrávka. Dostupné na <https://www.youtube.com/watch?v=45w7kZL71Qk>. 

https://www.youtube.com/watch?v=45w7kZL71Qk
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3. 3. 9 Příprava na vyučování HV č. 5 

 

Škola: ZŠ Školní 

Třída: 2. ročník                                                                                            Datum: 2. 3. 2020 

Vyučující: Marie Nováková                                                                        Hodina: HV        

Počet žáků ve třídě: 18                                                                                 Doba: 45 minut                                                                                                      

CÍLE: Žák uvede vybrané informace z života Bedřicha Smetany v komiksu. 

KOMPETENCE: k učení, komunikativní, sociální a personální 

METODY: tvorba komiksu, diskuse, poslech s porozuměním  

POMŮCKY: fotografie Bedřicha Smetany, papír, pastelky 

ČASOVÁ DOTACE: 45 minut 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: osobnostní a sociální výchova 

čas 

(min) 
fáze vyučovacího procesu aktivity  

Poznámky a 

doporučení 

3 úvod vyučování 

Žáci si vyberou nějakou píseň, kterou všichni 

znají a na úvod hodiny si ji zazpívají. 

Vyučující je doprovodí.  

 

Vlastní výběr 

písně může 

působit motivačně. 

7 

 

životní příběh Bedřicha 

Smetany 

Žáci se pohodlně usadí a poslouchají příběh o 

Bedřichu Smetanovi. 

Vyučující žákům čte životní příběh Bedřicha 

Smetany.  

 

Je nutné číst velice 

pomalu. 

25 

 

vytváření komiksu 

 

Žáci tvoří komiks na motivy životního příběhu 

Bedřicha Smetany. 
 

Komiks je vhodné 

tvořit ve dvojicích. 

10 

výstava komiksů 

 

Vyučující určí místo, kde budou žáci své 

komiksy vystavovat.   

Žáci vystavují své komiksy a prezentují 

ostatním, co nakreslili.  

 

Doporučuje se 

žákům poskytnout 

čas pro přípravu 

prezentace. 

1 reflexe 

Vyučující se ptá: Co si odnášíš nového o 

Bedřichu Smetanovi? 

Žáci píší na papírek. 

 

Je možno se zmínit 

slovně formou 

brainstormingu. 
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3. 3. 10 Reflexe č. 5 - 2. ročník, ZŠ Školní 

 

  Na úvod vyučování si žáci vybrali lidovou píseň Boleslav, Boleslav za účelem 

rozezpívání a navození hudební atmosféry. Pro pozitivní reakce si zazpívali ještě jednu píseň, 

a sice Okolo Frýdku cestička. Žáky jsem v obou případech doprovodila na ukulele. 

Následně jsem žákům spontánně hudební nástroj představila. Jednala jsem tak na popud 

udivených reakcí žáků. Někteří žáci již nástroj znali, proto měli potřebu sdílet svou zkušenost 

s ukulele, ale někteří žáci se svěřili, že viděli hudební nástroj poprvé. Pokládala jsem tak 

za vhodné žáky s hudebním nástrojem seznámit. Proběhla tak krátká diskuse. 

 V další fázi vyučovací jednotky jsme se přesunuli k představení Bedřicha Smetany, 

přičemž byli žáci informováni o následné tvorbě komiksu. Žáci se pohodlně usadili a 

poslouchali příběh o životě Bedřicha Smetany. Příběh je zaměřen především na skladatelovo 

dětství, jelikož se předpokládá, že bude žákům tato část života nejbližší. Žáci si vyslechli 

příběh a následně si ve dvojicích, jak seděli v lavicích, promýšleli, jak komiks nakreslí. Každá 

dvojice dostala více než metr dlouhý papír a doporučení, že by se měl komiks skládat 

minimálně ze 3 až 6 obrazů, kvůli časové dotaci. Každé dvojice jsem se postupně tázala, 

na jaký životní úsek Bedřicha Smetany se zaměří. Ujišťovala jsem se tak, zda výklad aktivity 

žáci dobře pochopili. 

V průběhu tvorby jsem zpozorovala velice zdařilou spolupráci mezi žáky. Po krátké 

diskusi jak komiks vytvořit, si většinou žáci práci rozdělili tak, že každý kreslil jiný úsek 

Smetanova života resp., jiný obrázek. Jiná strategie tvorby zase spočívala ve střídání 

se kreslení jednoho obrázku. V průběhu tvorby měli žáci potřebu sdílet své mnohdy legrační 

nápady, proto se nabízí odlišná organizace výuky, kdy by žáci tvořili ve dvojicích, ale byli by 

seskupeni např. po třech dvojicích, aby v průběhu tvorby mohli sdílet své nápady a navzájem 

se inspirovat. Příkladem inspirace je jeden z žáků, který všem ukazoval, jak vtipné vymyslel 

promluvy postav v komiksu. Díky jeho sdílení svých nápadů tak inspiroval i ostatní žáky, 

kteří se pokoušeli také o vytváření zábavných promluv. Pro lepší přehlednost jsem žákům 

doporučila, aby k obrázkům připojily popisky, které čtenáře lépe zorientují. 

Po dokončení komiksů jsme si určili místo ve třídě pro prezentaci komiksů. Všechny 

dvojice žáků dostaly několik minut pro domluvení si strategie prezentace komiksu. Jakmile 

byli žáci připraveni, přesunuli jsme se k samotné prezentaci komiksů. Každý se chtěl 

ke svému komiksu jakýmkoli způsobem vyjádřit. Prezentace výtvorů byla zamýšlena v kruhu, 

ale z důvodu velkého hluku jsem organizaci výuky přehodnotila. 
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Žáci byli v tu chvíli tolik namotivováni na svou prezentaci komiksu, že nedokázali 

vnímat mluvený projev ostatních a prezentace v kruhu by byla bezpředmětná. Z toho důvodu 

se žáci usadili zpět do lavic a každá dvojice postupně přicházela se svým komiksem k tabuli 

před žáky a představovala svůj výtvor. Změna organizace na žáky zapůsobila velice efektivně. 

Zajímaly se o své komiksy navzájem a doptávali se svých spolužáků na nejasnosti. Žáci 

většinou četli i promluvy osob, které byly ztvárněné v komiksu. Z nadšeného chování žáků, 

kdy se předháněli, kdo bude prezentovat dříve, jsem usoudila, že byli žáci velmi aktivizováni. 

Na závěr vyučování jsme z časových důvodů již nestihli reflektovat hodinu písemně, 

proto jsme využili slovní hodnocení. Každý žák nahlas řekl, co nového se v hodině dozvěděl. 

Pozitivní zpětnou vazbou pro mě byla skutečnost, že každý se něco nového naučil. 

Závěrem bych toto vyučování hodnotila velice kladně. Žáci byli aktivní, při tvorbě 

komiksu se zajímali o přesný rok narození, o místo narození, o vzhled Bedřicha Smetany a 

další. Doptávali se na podrobnosti, které je o Bedřichu Smetanovi zajímaly. Z nadšeného 

chování žáků bylo zřejmé, že byli vnitřně motivováni a aktivizováni, proto by bylo vhodné 

s komiksy při další výuce pracovat. Více odkazů na nápady aktivit poskytuji v Metodickém 

listu č. 5 (viz s. 52-57). 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce mi přinesla mnoho zajímavých poznatků i dovedností. Cíl 

diplomové práce se soustředí na charakteristiku vybraných aktivizujících metod a následně 

jejich uplatnění ve výuce hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Praktická část 

dokládá jejich funkčnost ve vyučování v praxi. 

Při tvorbě teoretické části jsem měla možnost se seznámit s mnoha zajímavými 

publikacemi, podle nichž aktivizující metody definuji a stručně čtenáře seznamuji s jejich 

vývojem. Práce se zaměřuje na vybrané aktivizující metody, u kterých lze předpokládat 

vhodné využití ve vyučování hudební výchovy. Zvolené aktivizující metody jsou představeny 

také z hlediska rozvoje klíčových kompetencí žáků figurujících v Rámcově vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání. Na základě mého studijního oboru - Učitelství 1. stupně -  

je diplomová práce orientovaná zejména na první stupeň ZŠ. I proto se nabízelo čtenáři 

přiblížit charakteristiku žáků mladšího školního věku, jež teoretickou část této práce uzavírá. 

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na využití vybraných aktivizujících metod 

v praxi. Přináší několik podob metodických a pracovních listů, které byly zapojeny do příprav 

hudebně výchovného procesu všech ročníků prvního stupně základního vzdělávání. Přípravy 

obsahují konkrétní aktivizující metody, jež jsou následně realizovány na vybraných 

základních školách. Výstupy z každého vyučovacího bloku představují reflexe, v nichž zpětně 

hodnotím realizované vyučování a aktivizaci samotných žáků.   

Tvorba diplomové práce mě vedla k zamyšlení, jak důležité je obměňovat činnosti 

pro žáky tak, aby je více motivovaly a aktivizovaly. Při psaní diplomové práce jsem si 

rozšířila obzory v mém studijním oboru. Seznámila jsem se s mnoha novými publikacemi a 

metodami výuky. V rámci vyučování jsem se setkala s nápaditými, funkčními pomůckami a 

hrami, které činí hudební výchovu pro žáky poutavější a záživnější. To vše mě přivedlo 

k hlubšímu přemýšlení nad vyučovacími metodami a k touze pro další sebevzdělání v oboru. 

Pro žáky představují aktivizující metody silný motivační impuls. Umožňují žákům nejenom 

objevovat a tvořit, ale také rozvíjet jejich kritické myšlení, samostatnost a toleranci. A to jsou 

aspekty, které umožňují reagovat na současné trendy výchovně vzdělávacího procesu. 
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Přílohy  

Příloha č. 1 -  PRACOVNÍ LIST Č. 1 

 

Cíl: Žák vnímá hamornii písně a dokáže si pod písní představit pohyb nabídnutých zvířat. 

Pracovní list je určen pro žáky. Jedná se o jednoduché úlohy podané hravou formou, které 

ověří znalost a představivot při zpívání písničky “Vrtulníky”. 

 

1. Jak na tebe písnička působí? Vyber si a vybarvi smajlíka/mračíka, který tvůj pocit 

vystihuje. 

                                       
2. Rozlušti, která zvířata se skrývají pod přesmyčkami. Vyber z nich, která si dokážeš 

představit při zpívání písničky Vrtulníky. Vybraná zvířata vymaluj.  
 

 

 

 

 

 

3. Namaluj obrázek k písni.   

VLAČE 

ŽVÁKA 
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Příloha č. 2 - PRACOVNÍ LIST Č. 2 

 

Cíle: Žák cítí tempo skladby a dokáže si dané tempo spojit s pohybem. Žák si vybaví základní 

informace o Nikolaji Rimském-Korsakovovi. 

Pracovní list je určen pro žáky, kteří byli seznámeni s hudebním dílem Čmelák od Nikolaje 

Rimského-Korsakova. 

a) Vyber tempo, které skladbě odpovídá a propoj ho se zvířetem, které se k tempu hodí. 

Lenochod                                                                                         

Čmelák 

Páv 

Veverka  

Hroch  

Housenka  

Myš  

b) Křížovka k Nikolaji Rimskému-Korsakovovi 

1. Kým byl N. R. Korsakov v Petrohradě? 

2. Jakou psal hudbu z cest? 

3. Na čem cestoval jako námořník? 

4. Z jaké země pocházel? 

5. Jak se jmenuje skladba, kterou jsi před chvíli slyšel/a? (jen 1. slovo z názvu skladby) 

6. V jakém hudebním díle se tato skladba objevila? 

1 
               

 2  
        

3 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
      

5 
    

6 
      

Tajenka: Na co hraje Pavel Šporcl?  

RYCHLÉ 

POMALÉ 
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Příloha č. 3 - PRACOVNÍ LIST Č. 3 

 

Jméno a příjmení:________________________________ 

Kdo to je? 

____________________________

____________________________ 

Období, v kterém žil/a (rok narození a úmrtí): 

____________________________

____________________________ 

 

 

V jakém městě se narodil/a:_______________________________ 

Jak je spojen/a s hudbou? př. hudební skladatel, zpěvák, houslista, klavírista apod.  

 

_____________________________________________ 

 

Zajímavost, která tě u osobnosti zaujala:  

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

  

 

 

 

Fotografie 

osobnosti 
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Příloha č. 4 

 

 

 

  

5 bodů 5 bodů 5 bodů 5 bodů 5 bodů 5 bodů 5 bodůJména žáků
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Příloha č. 5 - PRACOVNÍ LIST Č. 4 

 

Cíl: Žák přiřadí hudební nástroje k nástrojové skupině a podvědomě si upevní uspořádání 

orchestru. 

Přiřaď hudební nástroje k nástrojovým skupinám v orchestru. 

Klavír, housle, tuba, flétna, kontrabas, velký buben, činely, lesní roh, violoncello, harfa, 

trubka, fagot, viola, malý buben, pozoun, hoboj, tympány, klarinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENT 

Dechové žesťové: 

Dechové dřevěné:  

Drnkací 

strunné: 

Klávesové: 

Bicí:  

Smyčcové: 
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Příloha č. 6 - PRACOVNÍ LIST Č. 5 

 

Cíl: Žák si spojí hudební značku s jejím pojmenováním. 

Najdi dvojice a vymaluj je stejnou barvou. Jakmile nalezneš všechny dvojice, políčka 

vystřihni a můžeš si zahrát s kamarádem pexeso. 

 
 

 

 
Celá pomlka 

 

Osminová 

pomlka 

 
Půlová 

pomlka 

 
 

 

 

 

 
Nota celá 

 

 

 
Čtvrťové 

noty  

 
Tříčtvrťový 

takt 

 
Houslový klíč 

 

 

 

 

 
Dvoučvrťový 

takt 

 
 

 

 
 

 

 
Osminové 

noty 

 
 

 

 

 

 
Basový klíč 

 
Půlové noty  

 
 

 

 
Čtvrťová 

pomlka 
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Příloha č. 7 - PRACOVNÍ LIST Č. 6 

 

Cíl: Žák rozpozná hudební značky a upevní si jejich tvar.  

Pojmenuj hudební značky a u každého druhu urči jejich počet.  
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Příloha č. 8 - PRACOVNÍ LIST Č. 7 

 

Cíl: Žák rozpozná název hudebního nástroje a ilustruje jej. 

Objevíš ve vícesměrce názvy hudebních nástrojů? Vyber si z objevených hudebních nástrojů 

3 a zkus je namalovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nápověda: Ve vícesměrce se skrývá 10 hudebních nástrojů.  
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Příloha č. 9 - PRACOVNÍ LIST Č. 8 

 

Cíl: Žák sestaví tóny stupnice C dur vzestupně i sestupně. 

Rozstříhej dané čtverce a sestav z daných hudebních značek stupnici C dur. Pozor, mezi 

hudebními značkami se nacházejí i takové, které do stupnice C dur nepatří. Odhalíš, které to 

jsou? 
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