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1 Úvod 

Gideon Freud 

„Muzikál je umělecké dílo dneška, které si vymyslela Amerika, aby se vyřádila v 

jeho velkých možnostech. Jeho styl se mění a neustrnul dosud v žádné definitivní podobě. 

Je tak nový a hlučný a vybočuje z vyježděných kolejí právě tak jako světadíl, který jej 

vymyslel." 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma muzikál, jelikož je mi toto téma 

velice blízké. Během své praxe na základní škole a střední škole zjišťuji, že celé období 

populární hudby je ve školních osnovách opomíjeno, ačkoliv jak se domnívám, je to hudba 

generaci mladých lidí velice blízká. 

Muzikál zažívá v posledních letech prudký rozmach. Díky provedení několika 

význačných světových titulů a díky úspěchům českých muzikálů se tento žánr rozvíjí 

v České republice na světové úrovni a vytváří nové tváře nadaných muzikálových umělců 

ovládajících všechny tři složky umění -zpěv, tanec a herectví. 

Ve své diplomové práci se chci pokusit stručně nastínit vývoj světového a českého 

muzikálu od jeho počátku až po současnost a blíže charakterizovat jeho hlavní složky. 

Poněvadž sama účinkuji v muzikálu Miss Saigon a v koncertní verzi muzikálu 

Pomáda a pohybuji se aktivně v prostředí populární hudby v blízkosti vynikajících a 

uznávaných dirigentů a muzikantů, dostalo se mi v hodinách hudební výchovy možnosti 

propojit výuku tohoto žánru s vlastními zkušenostmi. 

Tématem muzikálu se zabývala celá řada muzikologů a hudebních pedagogů zejména 

osobnosti jako Ivan Poledňák, Jan Prchal, Ivo Osolsobě,Jan Vaněk, Siegfried Schmidt-Joos 

a další. Z děl těchto autorů jsem načerpala nemalé množství informací, které se mi staly 

významným zdrojem poznatků. Při své výzkumné práci jsem také zohledňovala hlediska 

pedagogicko-psychologická a analyzovala současný stav metodických pomůcek, které se 

vztahují к výuce tohoto hudebního žánru. 

V závěru své diplomové práci jsem se pokusila sociometrickou metodou rozhovoru a testu 

zjistit vztah dětí к tomuto žánru a celkovou hudební orientaci v něm. 

Na základě těchto získaných poznatků jsem se během své praxe na základní škole a 

na gymnáziu snažila sestavit několik metodologických příkladů, ve kterých jsem kladla 

důraz především na zapojení mnoha hudebních činností (vokální, instrumentální, 

poslechovou, taneční a dramatickou) a propojení mezipředmětových vztahů v rámci 

integrace hudební výchovy. Využívala jsem také vlastních zkušeností a zážitků nejen 
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z pozice vyučujícího, ale i z pozice muzikálové zpěvačky, která dokáže dětem nastínit a 

vyvolat atmosféru divadla plného nadšených diváků. 

Hodina hudební výchovy není jen významná po stránce hudebně vzdělávací, ale měla 

by být prvotně zábavou, radostí a momentem vzájemného porozumění. Právě děti v období 

pubescence na 2. stupni ZŠ a v období adolescence na gymnáziu jsou ve svém životě úzce 

spjati se současnou hudbou, kam patří i muzikály, a právě toto období je tím 

nej vhodnějším, kdy je přínosné dětem přiblížit hudbu jejich vlastního zájmu. 
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2 Definice pojmu muzikál 

Existuje mnoho různých definic muzikálu uvedených v odborných publikacích. 

Oscar Hammerstein jednou o muzikálu prohlásil: „Měl by být vším, čím by chtěl být. 

Komu se to nelíbí, ať zůstane doma. Je ovšem jeden prvek, jež bezpodmínečně musí mít: 

hudbu" 'ivo Osolsobě charakterizuje muzikál jako „nic jiného, než moderní slohová 

odrůda divadla, která mluví, zpívá a tančí."2 Muzikál je určitou hraniční oblastí mezi 

činohrou a operou. Název „muzikál" je zkratkou výrazu „musical comedy" nebo „musical 

play", tedy hudební komedie nebo hudební drama.3 Moderní muzikály mají spíše blíže 

к pojmu hudební drama, poněvadž se pouštějí poměrně často do témat vážných a 

zásadních. Encyklopedie jazzu a populární hudby charakterizuje muzikál jako „současnou 

vývojovou podobu mluveného, zpívaného a tančeného divadla, jehož minulou vývojovou 

fázi lze vidět v operetě;předminulou fázi pak reprezentují singspiel, opera comique, ballad 

opera apod.Všechny tyto historické typy hudebního divadla charakterizuje spojení 

prostředků činohry, opery a baletu v hudebně dramatický útvar jednotným příběhem, kde 

písně a tance fungují nejen jako protiváha mluvených scén, ale i jako hudebně konturovaný 

obraz mezilidských interakcí a situací. V americké literatuře se termínu muzikál užívá i 

v širším významu, pokrývajícím celé hudební divadlo mimo operu a balet."4 

Pokus o definici muzikálu by mohl znít jako: dvoutaktová smíšená forma 

populárního hudebního divadla, která slučuje prvky dramatu, operety, revue, varieté a ve 

výjimečných případech i opery. 

1 SCHMIDT-JOOS, S. Muzikál, l.vyd. Praha: Supraphon, 1968.S. 21-22. 
2 OSOLSOBĚ, I. Muzikál je, když... l.vyd. Praha: Supraphon, 1967.S. 171. 
3 SCHMIDT-JOOS, S. Muzikál, l.vyd. Praha: Supraphon, 1968.S. 71. 

4 MATZNER, A. aj. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. 2.vyd. Praha: Supraphon, 1983.S. 268. 
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3 Stručná historie muzikálu 

Většina odborných publikací, zabývajících se muzikálem, byla napsána a vydána 

v šedesátých letech. Ivo Osolsobě, Schmidt- Joos či Helmut Bez ve svých publikacích 

podávají podrobný soupis dějin muzikálu, který zahrnuje i předchůdce tohoto žánru, jež 

pramenily z jiných než amerických kořenů. Tito autoři považují uvedení Show boat neboli 

Loď komediantů Jeroma Kerna, jež byla premiérově uvedena v roce 1927 na Broadwayi, 

za zrod prvního novodobého muzikálu Jen Schmidt-Joos se věnuje také vývoji muzikálu 

také z hlediska evropského, na jehož principech je novodobý americký muzikál postaven a 

jež plní důležitou pozici v celkovém vývoji tohoto žánru. Uvedení My Fair Lady v roce 

1961 v Berlíně považuje Siegfried Joos za zásadní mezník evropského vývojového směru 

muzikálu. Tito výše jmenovaní zásadní tvůrci odborných publikací, týkajících se oblasti 

muzikálu, však ještě neměli možnost podrobit výzkum muzikálu v jeho „zlaté éře", 

zaujímající dva základní tvůrce, jež významně ovlivnili další vývoj obou směrů muzikálu. 

Jedná se o amerického představitele Stephena Sondheima a anglického tvůrce Andrea 

Lloyda Webbera. Tuto úlohu již převzali autoři jiní, jako například Pavlína Hoggardová. 
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3.1 Počátek muzikálu 

Podle jednoho z nej větších klasiků tohoto žánru Leonarda Bernsteina je historicky 

prvním zárodkem muzikálu následující událost z roku 1866. 

V New Yorku se prý připravovala premiéra činohry Black Crook. Zároveň do tohoto 

města mířila loď z Francie, která na palubě vezla baletní revuálni soubor tanečnic, jež měly 

v jiném divadle předvést odvážně lechtivé taneční kreace. Avšak divadlo, kde mělo být 

toto evropské představení uvedeno, v předvečer vystoupení vyhořelo. Pro americké 

producenty však nebyla žádná situace neřešitelná. Když zjistili, že za tak krátkou dobu 

nelze sehnat náhradní divadelní prostor, rozhodli se к velmi netradičnímu spojení vážné 

činohry a revuálního baletu. Na jevišti tak onoho premiérového večera docházelo к velmi 

kuriózním a doposud nevídaným situacím. Chvíli tu spřádal své nekalé plány zloduch, jejž 

vzápětí vystřídaly spoře oděné baletky, pak královna odříkala svůj třístránkový dramatický 

monolog a hned po ní se z propadliště vynořily jódlující švýcarské venkovanky v krojích. 

Pětihodinové představení mělo nakonec famózní úspěch a bylo vyprodáváno ještě 

neuvěřitelných 25 let! Divadelní producenti velmi správně vycítili, že diváka vábí a 

přitahují především ony taneční a hudební vložky, zasazené do doposud činoherních kusů. 

A protože písničky se do představení vkládaly vyloženě samoúčelně, bylo nutné jejich 

uvedení vždy nějak okomentovat a osvětlit, čímž vznikala příležitost vnést na jeviště velmi 

aktuální narážky a postřehy. To byl další podstatný díl nebývalého úspěchu. Divadlo 

najednou začalo být skutečně zábavné, a navíc mluvilo současným jazykem, kterému 

všichni rozuměli. Základní kámen nového žánru byl položen. 
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3.2 Předchůdci muzikálu 

Zřejmě nejstarším předchůdcem muzikálu na americkém kontinentu byl anglosaský 

divadelní žánr „ballad-opera". Jedná se o operu s dialogy a lidovými melodiemi, jakýsi 

druh „singspielu", ovšem s burleskním, až parodickým charakterem. Nej známější dílo 

ballad-opery Žebrácká opera Johna Gaye se hrála v New Yorku již v roce 1751, čímž se 

podle všeho postarala o premiéru hudebního divadla na novém kontinentě. Byla napsána 

jako satirický protějšek к nabubřelým operám italského typu a vyumělkováným operetám, 

které byly tehdy v Evropě. 

Dalším z předchůdců muzikálu byla „extravaganza"(„féerie"). Jak již název 

napovídá, byla to velmi nákladná „show", při níž se na jevišti odehrávaly vzdušné bitvy, 

automobilové závody, zemětřesení, vystupovali v ní sloni, indiáni atd. Na jevišti se 

snoubily činoherní pasáže s výstupy baletu, artistická čísla a chytlavé melodie. První 

„extravaganza" byla údajně montáží Weberova Čarostřelce, Goethova Fausta, baletu La 

Biche au Bois a hry Black Crook. 

Třetím předchůdcem muzikálu byla tzv.„minstrelská představení", v nichž se 

poprvé dostala na profesionální jeviště hudba a specifický humor amerických černochů; 

ovšem znovu ve formě velmi chabého děje, pospojovaného převážně komickými písněmi. 

Popularita „minstrelských představení" rychle rostla a dostala se až za hranice Spojených 

Států do Anglie, Indie a Jižní Ameriky. 

Čtvrtým žánrem, který stál u kolébky muzikálu, byla „burleska". Opět evropský 

vynález, v Americe poupravený tak, že se v něm kladl mnohem větší důraz na hudební 

složku a na improvizované komické výstupy. 

Pátým zdrojem muzikálu můžeme nazvat „vaudeville." Jednalo se o varietní 

program, který vycházel z operety, cirkusu i minstrelských představení a nabízel písničky, 

kouzelnická představení, tanec, humor i cvičená zvířata. Zvláštností bylo, že se vlastně 

hrálo nepřetržitě celý den, přitom výstup každého herce netrval déle než deset minut. 

Velmi rychle si získal obrovskou popularitu. V této době kočovné skupiny herců již hrály 

po celých Spojených Státech. Zde vyrůstala elita herců a komiků, kteří byli pak vzorem 

americkému hudebnímu divadlu. 

Nicméně své posluchače v Americe měla i „opereta", tehdy výhradně evropská. Hrál 

se hlavně Offenbach, Lehár a Oscar Strauss. Dokonce i všichni slavní američtí operetní 

autoři, kterým počátkem 20. století Spojené státy tleskaly, připluli z Evropy. Amerika tíhla 
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ke kultuře anglosaské, zejména к autorské dvojici W.S. Gilberta a A.Sullivana. Jednalo se 

zejména o Gustava Kerkera (Německo), Ludwiga Englandera (Rakousko), Karla Hoschna 

(rodáka z českého Kynžvartu), Victora Herberta (Irsko) a samozřejmě krále americké 

operety - Čecha Rudolfa Frimla, autora operety Rose Marie. 

Zhruba ve stejné době jako opereta, se stala láskou amerického publika „revue", 

označovaná za jevištní žánr podobný varieté a hudební komedii. Ovšem akcentovala 

satirické výstupy a nesnažila se spojit jednotlivá čísla dějovou linkou. Americká „revue" 

hojně čerpala z „revue" evropské (francouzské). Recept na úspěch byl opět velmi prostý: 

veselé herecké výstupy, líbivé písničky, taneční vystoupení a co nejvíce krásných dívek na 

jevišti. 
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3.3 První vlna muzikálu 

Na počátku 20. století již jako hudební složka všech jevištních produkcí dominoval 

jazz; hudební žánr, který se v Americe zrodil a který měl posléze dobýt celý svět. 

Avšak teprve v roce 1914 složil Irwing Berlin pro novou revue Watch your steps, 

poprvé kompletní jazzovou, resp. ragtimovou hudbu. A právě to byl moment, kdy z 

americké kultury, v níž se mísily impulsy všech národů a ras, poprvé vzešel skutečně nový 

jevištní žánr. 

Herci a režiséři museli povětšinou zaujmout nezkušené a nekultivované americké 

divadelní publikum od první scény a jeho pozornost udržet, často jen za cenu nevkusu, ale 

to nebylo rozhodující. Nezáleželo na tom, jakými prostředky se jim podaří zaujmout, 

důležitý byl pouze výsledek - divák se nesměl ani na okamžik nudit. 

Stále tvrdším konkurentem divadla se ve dvacátých letech stával film, a tak vyvstala 

otázka, jak si udržet zájem publika. (New York a především jeho kulturní centrum 

Broadway byl na dlouhou dobu hlavním epicentrem veškeré americké divadelní kultury). 

Publikum bylo povrchní a přelétavé, stále se chtělo nechat překvapovat a nemilosrdně se 

dožadovalo novinek. Koneckonců většina obecenstva vyplňovala návštěvou divadelního 

představení jen volný čas mezi večeří a noční party. 

Právě v této atmosféře napsali Jerome Kern a Oscar Hammerstein muzikál Show 

Boat. Ohlas na toto představení předčil očekávání a Loď komediantů se ve své době stala 

vrcholným příkladem funkčního spojení hudby a děje. Někteří kritici sice tvrdí, že se jedná 

ještě o operetu, jež by ráda byla operou, ale většina znalců se shoduje na tom, že Show 

Boat je prvním opravdovým muzikálem. 

Bohužel přišel 29. říjen 1929, Černý pátek newyorské burzy, a s ním hospodářská 

deprese. Ta postihla všechny oblasti života, ze všeho nejvíc kulturu a zábavný průmysl, 

jejichž součástí byla samozřejmě i divadla. Člověk ale zábavu potřebuje a vyhledává ji i v 

té největší nouzi. Právě s touto filozofií počítali producenti z Hollywoodu, kteří za levný 

peníz nabízeli dostatek zábavy v biografech. Proto většina osvědčených muzikálových 

autorů přecházela к filmu, kde se žánr nadále rozvíjel. Na řadu však přišla jiná témata. 

Nikdo už nestál o nabubřelý a nablýskaný svět bezstarostných kabaretů, lidé chtěli slyšet o 

svých skutečných problémech. Nechtěli vidět pozlátko, ale holou realitu. Společenská 

kritika se tedy usídlila v hudebních komediích a jejich zejména literární kvalita najednou 

prudce vzrostla. 
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Jestliže část odborné kritiky upírá označení „první skutečný muzikál" dílu Show 

Boat, pak naprostá shoda panuje v názoru, že v roce 1943 přišel opravdový muzikál autorů 

R. Rodgerse a O. Hammersteina s názvem Oklahoma - dílo, jež vzácným způsobem 

spojuje všechny jevištní složky: hudbu, dialogy a tanec. 

Muzikál se díky Oklahomě stal z ryze zábavného divadla plnoprávným divadelním 

žánrem, a jako takový získával stále nové diváky a přívržence. Jeho témata již byla 

vícevrstevná, hudba prokomponovaná, libreta kvalitní a herci se systematicky školili i jako 

tanečníci a zpěváci. 
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3.4 Klasický muzikál 

Padesátá léta znamenají pro muzikál další rozšíření tématiky a ještě pevnější vnitřní 

ucelenost. Autoři čerpali z klasické dramatické literatury, dramatické literatury i ze 

soudobého románu, z komedií 19. a 20. století a krátkých povídek. Tzv. book musical, 

tj. muzikál vystavěný na literárně hodnotném libretu, měl svá pravidla. Spočívala ve sledu 

zpívaných muzikálových čísel, která vycházela přirozeně z dialogu. Čím byla více 

integrovanější do celkové inscenace, tím byla hudební díla formálně dokonalejší.I perfektní 

provedení a kultivovanost projevu patřily к dalším podmínkám úspěchu. Herci se stali 

mistry svého oboru, jejichž talent musel být rovnoměrně rozdělen na zpěv, herectví a 

tanec.Tento žánr přinášel lidem hodnoty v podobě určitého sentimentu, idealismu, 

humanismu, optimismu a pocit, že je to umění o lidech a pro lidi. 

Zvláštní postavení v 50.letech měla osobnost Leonarda Bernsteina, který sám 

vytvořil teorii žánru, opírajícího se o plnou integraci všech složek. Navíc používá 

jazzových prvků téměř ve všech svých dílech. 

V padesátých letech se zrodilo několik vrcholných klasických muzikálových děl jako 

My Fair Lady Fredericka Loeweho, West Side Story Leonarda Bernsteina, Kiss Me Kate 

Cola Portera, Funny Girl Jule Styna aj,. stále výraznější roli v muzikálech získávala 

pohybová složka, z níž se díky vynikajícím choreografům stala plnoprávná součást děje. 

Pak přišla „rozhněvaná" 60. léta a vše se rázem změnilo. 
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3.5 „Hair"jako první protest 

Na jeviště koncem 60. let vstoupily experimenty. Jeden z nejsilnějších proudů tvořily 

rockové muzikály a opery jako bezprostřední reakce na dobu a situaci ve společnosti. Tuto 

vlnu odstartoval off- Brodway muzikál Hair Gait Mac Dermota v roce 1967. Herci v tomto 

díle obnažili nejen svá těla, ale ukázali v celé její nahotě i pravdu o válce ve Vietnamu. 

Ideál prostého lidského štěstí byl postaven proti lidské brutalitě a diskriminaci. Pravidla 

muzikálu byla narušena i formálně.Muzikál Hair se staly žánrovým výbuchem, neslučující 

se naprosto s příběhy typu song a dance, a to i přesto, že tu o balady a hity nebyla nouze. 
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3.6 Andrew Lloyd Webber- Jesus Christ Superstar 

Pod přímým vlivem Hair začal v Británii vznikat další z pilířů současného 

populárního muzikálu - Jesus Christ Superstar Andrea Lloyda Webbera. Svým způsobem 

se opět jednalo o dílo nanejvýš šokující, které lákalo hlavně mladé lidi, neboť přesně 

zapadlo do spirituality oné doby, kdy měly všechna náboženství či kulty otevřené dveře 

dokořán. Ježíš zde ovšem není ztělesněním Boha, nýbrž obyčejným člověkem. Nechápe 

své poslání, nechce zemřít, má obyčejný lidský strach z utrpení, a právě proto je jeho 

konečná oběť opravdovější a dojemnější. Jesus Christ Superstar jen dokazuje rozbití 

zavedené klasické muzikálové formy a vytyčuje cestu mnoha následovníkům. Vychází 

z dobové populární hudby, zejména britské, a do popředí se zde dostává složka hudební se 

snadno zapamatovatelnými melodiemi, které podléhají ostatní složky muzikálu. 

Webberova hudba vznikala vždy ještě před napsáním libreta. Ještě před jevištním 

uvedením byla vydána gramofonová nahrávka, tudíž obecenstvo znalo písně z muzikálu a 

o to víc je lákala návštěva divadla. Tento přístup к tvorbě muzikálu se stal typickým pro 

komerční proud muzikálu. Jednolitý hudební proud má v případě Jesus Christ Superstar 

vlastně operní formu, v níž je vše, včetně dialogů, zpíváno. Je proto nazýván rockovou 

operou (poperou) než muzikálem, který propojuje rockovou hudbu s dějem na jevišti. Zde 

již také Webber uplatňuje svůj kompoziční styl: rocková kapela se symfonickým zvukem, 

rockovými hlasy a sborem. 

Obrovský celosvětový komerční úspěch „Ježíše" nastartoval novou vlnu zájmu o 

rockové muzikály, která trvá až do současnosti. Tak jako Beatles vlastně „stvořili" moderní 

populární hudbu a následovníci už v podstatě jen rozvíjejí jejich odkaz, Jesus Christ 

Superstar je jejich obdobou v žánru populárního muzikálu. Když byl „Ježíš" uváděn v 90. 

letech v Praze, nepůsobil o nic zastaraleji než jakýkoliv jiný, novější komerční muzikál. 
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3.7 Stephen Sondheim - Koncepční muzikál 

Zatímco Webber je typickým světoznámým zástupcem komerčního proudu 

současného muzikálu, který hojně slýcháme na jevištích po celém světě, je tu autor, který 

od 70. let určuje druhou linii muzikálu a je známý jen velmi úzkému okruhu zasvěcenců. 

Jeho nej výraznějším počinem bylo napsání písňových textů к muzikálu West Side Story, 

které však on sám nepovažuje za příliš podařené. Jedná se o Stephena Sondheima. 

Stephen Sondheim byl propagátorem tzv. koncepčního muzikálu, v němž se vše; hudba, 

texty, tanec, režie, dialogy a výtvarná složka; podřizuje ústřední myšlence, vychází z ní a 

podporuje ji. Hudba u něj vstupuje do rovnocenného partnerství se slovy a zvuková stránka 

skladby zdůrazňuje základní komunikaci. Obsah díla vlastně diktuje formu. Naprostá 

většina Sondheimovy hudby je orientovaná na mezilidské vztahy. 

Sondheim získal důkladné hudební vzdělání, které mu umožnilo komponovat písňové 

útvary i velké orchestrální partitury všech stylů a typů na brilantní profesionální úrovni. 

V tomto jej lze považovat za důstojného nástupce Leonarda Bernsteina. Důsledně odmítá 

konvenci a jde dokonce tak daleko, že odmítá psát snadno zapamatovatelné melodie. 

Bohužel v tomto bodě je u něj známo drobné profesní selhání, neboť píseň „Send in the 

Clowns "z A Little Night Music se stala к značné nelibosti autora obrovským hitem. 

Jelikož však „koncepční muzikály" vyžadují diváka velmi zkušeného a senzitivního, 

nedosahují příliš velké popularity a jejich uvedení nikdy neznamená zisk pro produkční 

společnosti. 
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3.8 Od „Ježíše" к dnešku 

Jak jsem již uvedla výše, po úspěchu Jesus Christ Superstar nastal všude na světě 

obrovský „muzikálový boom". Produkční společnosti začaly vydělávat velké peníze a 

komerční inscenace pomalu získávaly na velkoleposti. Vznikly tisíce nových děl, z nichž 

však jen málo dokázalo obstát v obrovské konkurenci, na čemž ostatně často neměla 

zásluhu ani tak umělecká úroveň jako spíše dobře vedená reklamní kampaň či angažování 

osvědčených hvězdných interpretů. Největší úspěch zaznamenaly Webberovy muzikály. 

Dva roky od uvedení „Ježíše" měla premiéru Evita, jež byla posledním společným dílem 

autorské dvojice A.L.Webber a Tima Rice. Oba dva autoři se pokusili ztvárnit velkou 

postavu tentokrát novodobých dějin; Evu Peron, manželku argentinského diktátora Juana 

Perona. Tou dobou ale již Webber pomýšlel na další muzikál, ve kterém by převažovala 

především složka taneční. Nechal se tentokrát inspirovat básnickou sbírkou 

T. S. Eliota. Muzikál Cats se stal jedním z nej oblíbenějších ale také tanečně 

nej náročnějším muzikálem dnešní doby. Každá z koček je něčím zvláštní. Jen příběh 

Grizabelly se stal jakoby hlavní dějovou linkou. Cats jsou záměrně především exkluzivní 

podívanou, která zaujme všechny smysly. Manželství Webbera se Sarah Brightman dalo 

skladateli impuls pustit se do dalšího díla Phantom of the Opera. Ve „Fantomovi" 

zúročuje snad více než kdy jindy své klasické hudební vzdělání. Napsal toto dílo jako 

prokomponovanou operu tvořenou řadou nosných melodií („All I Ask of You", „Think of 

Me"). Fantom je v příběhu sám skladatel a hudbou vyjadřuje jak své city, tak se současně 

vysmívá světu, od něhož je oddělen a mstí se. 

Od dob velkého úspěchu muzikálu Grease Jima Jacobse a Warrena Caseye z roku 

1959, se můžeme setkat i s velmi populární muzikálovou odnoží, tzv. písničkálem. 

V tomto případě jsou primárně důležité hitové písně, na které autoři „lepí" efektní 

choreografie a velmi chatrný příběh. Takové představení se většinou zpracovává doslova 

filmovým stylem a nezřídka se i jako filmová verze objeví.( Ještě častější je opačný postu, 

kdy z úspěšného hudebního filmu vznikne divadelní představení). Nejznámějšími příklady 

jsou již zmiňovaná Grease, Saturday night fever atd. 

V současnosti je stále markantnější ještě jeden trend, který má obrovský úspěch a je 

hitem posledních let. Vychází z obrovské obliby retro-stylu a svým způsobem se jedná 

opět o „písničkál". Celé představení se sestává z již existujících skladeb nějakého známého 

interpreta, к nimž je uměle dosazen příběh a divák vlastně přichází do divadla na jakýsi 
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druh koncertu ze svých oblíbených melodií. Posledními hity Broadwaye jsou životopis 

skupiny Queen We Will Rock You, příhody skupiny Abba Mamma Mia a životní osudy 

Franka Sinatry The Rat Pack. 

Posledním dílem, jemuž se dostalo nadšeného přijetí kritiky, byl muzikál předčasně 

zesnulého autora Jonathana Larsona^enř. Podle odborníků se jedná o muzikálovou událost 

posledních dvaceti let srovnatelnou s uvedením Hair. Muzikál je dějovou parafrází 

Pucciniho La Boheme. Líčí osudy newyorské bohémy konce 20. století. Vše se odehrává 

v jednom domě; hlavní hrdina je homosexuál, jeho spolubydlící je drogově závislá 

tanečnice, vedle bydlí lesbička s transvestitou, téměř celé osazenstvo domu je infikováno 

virem HIV, nemají peníze, žijí na pokraji bídy a zoufalství a nakonec téměř všichni 

zemřou. 
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4 Vyvoi českého muzikálu 

Vývojem českého muzikálu se zabývá ve svých publikacích zejména Ivo Osolsobě,5 

který považuje premiéru Finian's Rainbow neboli Divotvorný hrnec, uvedeného na jevišti 

V+W ,za nejen premiéru českého muzikálu, ale i muzikálu evropského. V těchto názorech 

se liší s Schmidtem Joosem, který považuje za vývojový zlom evropského muzikálu 

uvedení My Fair Lady v berlínském divadle Theater des Westens.6 Vývojem ryze 

komerčního muzikálu, jehož největší vlna do Čech vtrhla po rovce 1989 se zabývají 
• 7 8 

zejména Jan J. Vaněk a Jan Bauer. 

Predrevoluční muzikál 

Podobně jako americký muzikál, vychází i československý muzikál z revue. Do jisté 

předhistorie československého muzikálu bezpochybně patří premiéra Vest Pocket Revue 

neboli „kapesní revue" Voskovce a Wericha v Osvobozeném divadle v roce 1938. Pokud 

jde o Ježkovu hudbu a texty Voskovce a Wericha, je možné porovnávat na stejné úrovni 

s vrcholnými výsledky amerického muzikálového divadla. Ačkoliv pěvecká složka 

v Osvobozeném divadle nedosahovala někdy ještě takových kvalit, dostatečně tyto 

nedostatky vyvažovala složka baletní a herecká. 

Jako první uvedení skutečného amerického muzikálu v Československu a v celé 

Evropě se datuje premiéra Divotvorného hrnce alias Finian 's Rainbow Burtona Lanea na 

jevišti Osvobozeného divadla v roce 1948. Přes negativní stránky druhé světové války, 

právě v této době zesílila tradice a vliv Osvobozeného divadla. 

Přibližně ve stejné době, kdy Osvobozené divadlo dospívá k revuálnímu muzikálu, 

vzniká i tradice muzikálu komorního za předního přispění Oldřicha Nového. 

Padesátá léta znamenají pro československý muzikál absolutní „zmrazení" jeho 

vývoje. V této době se ukázala životnější klasická opereta a starý repertoár Osvobozeného 

divadla jako jediné pojítko s tradicemi domácího muzikálu. I přesto se tu objevuje pár 

významných muzikálů, jako první filmový muzikál Divotvorný klobouk Jiřího Sternwalda 

5 OSOLSOBĚ, I. Muzikálje když...1.vyd. Praha: Supraphon, 1967. 
6 SCHMIDT-JOOS, S. Muzikál, l.vyd. Praha: Supraphon, 1968. 

7 VANĚK, J. Muzikál v Čechách, l.vyd. Praha: První Nakladatelství Knihcentrum, a.s., 1998. 
ISBN 80-86054-67-5 

8 BAUER, J. Muzikálový triumf, l.vyd. Praha: Nakladatelství Brána, spol. s r.o.,1999. ISBN 80-7243-047-5 
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či první rozhlasový muzikál Sto dukátů za Juana Zdeňka Petra. Spadá sem i činnost 

Divadla Komedie, která pokračovala v tradici hudební komedie veselohrami a písničkami. 

V šedesátých letech přichází na scénu domácího divadla první zahraniční muzikál, 

jež není americký, nýbrž italský, autorů Garineiho a Giovanniniho, pod českým názvem 

Když je v Římě neděle Tento muzikál zahájil a prorazil cestu dalším zahraničním 

muzikálům, zejména anglickým (Bleší trh), francouzsko-anglickýrn^/ôŕ/fcá Irma) a 

konečně i americkým, jako Kiss me, Kate, My Fair Lady, Kankán či Hello, Dolly, a 

původnímu českému muzikálu Gentlemani B.Ondráčka a J. Schneidera. 

V souvislosti s těmito importovanými novinkami vzniká zejména na operetních 

scénách celá řada pokusů o domácí napodobeniny, které však nezaznamenaly zásadnější 

význam pro celkový vývoj československého muzikálu. 

Většího úspěchu v této době zaznamenala tzv.malá divadla, která umožňovala 

pomocí písniček větší kontakt s hledištěm. Mezi tato divadla se řadilo divadlo Semafor, 

Apollo či Rokoko. Přestože žádné z těchto divadel nedospělo к plně rozvinutému 

muzikálu, svou tvorbou mu výrazně napomohla. Hudební čísla tu nejsou spojena dějem, 

ale vyprávěním; jedná se tedy svým způsobem o epiku se zpěvy a tanci. Nejvíce se 

přiblížili muzikálu Suchý se Šlitrem v Jonáši a tingltanglu, Člověku z půdy a Dobře 

placené procházce v divadle Semafor. Suchému se Šlitrem se podařilo perfektně zvládnout 

písňovou a komediální složku muzikálu a vytvořit dokonalou názorovou jednotu se svým 

publikem. 

První skutečný muzikál od dob Osvobozeného divadla se neobjevil na divadelní 

scéně, nýbrž ve filmu, jak tomu bylo v případě Kdyby tisíc klarinetů Suchého a Šlitra , 

Limonádového Joe Vlastimila Hály a Starců na chmelu Maláska , Bažanta a Hály . Za 

tímto muzikálem následovala hned Dáma na kolejích stejných autorů která již byla psána 

pro účely filmové i divadelní. Na rozdíl od divadla nebyl film odkázán na stálé herecké 

soubory a stálé spolupracovníky ale najímal si herce pro jednu roli. Ačkoliv jsou to 

muzikály myšlenkově silně socialistické a budovatelské, zvládly s již dokonalým umění 

včlenit písně do děje a vytvořit tak již plně muzikálový žánr. 

Postupem sedmdesátých a osmdesátých let muzikálových projektů v českém filmu a 

na scéně českých divadel ubývalo. Chyběli tvůrci, interpreti a peníze. Divadla se dostala 

výjimečně práva na uvedení prověřených kvalitních muzikálů z dovozu či občas podpořila 

původní tvorbu nadějných českých autorů. Zřejmě největšího úspěchu se v sedmdesátých 

letech dočkala Noc na Karlštějně; muzikálová adaptace klasického Vrchlického komedie, 
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k níž zkomponoval hudbu Karel Svoboda. К relativnímu úspěchu lze přiřadit i hudební 

film Trhák Zdeňka Podskalského 

Porevoluční muzikál 

Doba a publikum si zjevně žádají především zábavné hudební divadlo komerčního 

typu, na což velmi rychle zareagovaly celé řady autorských a produkčních týmů, a to 

zejména v Praze a v Brně. 

Mezníkem muzikálu v České republice bylo uvedení Les Miserables Schönberga а 

Boublila v roce 1992. Od tohoto okamžiku se Praha stává centrem komerčního muzikálu. 

Kulturní svět zaznamenává prudký nárůst počtu pražských divadelních budov 

určených к provozování muzikálového žánru. Některé prostory vznikají nově, jiné se 

к tomuto účelu adaptují. Například na pražském Výstavišti se pro premiéru Jesus Christ 

Superstar otevřelo divadlo Spirála v někdejším kruhovém kině, rovněž na Výstavišti vznikl 

pavilon Pyramida (dnes Goja Music Hall) pro muzikál Hair. S Rusalkou začalo fungovat 

nové divadlo Milénium jako přestavěná holešovická tržnice, pro Kleopatru se otevřelo 

divadlo Broadway (dřívější kino Broadway), Hamlet proměnil bývalou modlitebnu v domě 

českobratrské církve v divadlo Kalich a nejnověji palác U Hybernů byl zrekonstruován 

pro uvedení muzikálu Golem. 

Muzikály, jako Bídníci, Jesus Christ Superstar, Dracula, uváděné soukromými 

produkcemi nejsou vlastně klasickými muzikály, na rozdíl od muzikálů uváděných 

v Hudebním divadle Karlín, poněvadž postrádají činoherní mluvenou složku a omezují se 

jen na složku hudební a taneční. Proto jsou nazývány spíše muzikálovými operami, ať už 

rockovými či popovými. 

Zatímco muzikáloví velkoproducenti stále přibývají a bohatnou, muzikály již začínají 

komponovat a provozovat dokonce i sami populární zpěváci (Michal David, Janek 

Ledecký). Médiím se tak dostává stále více atraktivních témat pro psaní a natáčení, 

gramofonovým firmám, roste výdělek z prodeje muzikálových nahrávek, nemluvě o 

cestovních kancelářích organizujících zájezdy ze všech koutů republiky za pražským 

muzikálem nebo o profitujících reklamních agenturách. V komerčním muzikálu hrají vždy 

tu nej podstatnější roli vysoké zisky, což je také jedním z podstatných důvodů míry jeho 

expanze. 
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4.1 Současná muzikálová scéna v Praze 

V současné době je možno v Praze navštívit přibližně dvacet pět muzikálů rozdílného 

charakteru na scéně sedmi divadel (včetně produkce Hudebního divadla Karlín a Divadla 

Na Fidlovačce). Nutno dodat, že žádná světová metropole s výjimkou Londýna (West End) 

a New Yorku (Broadway) tak vysoký počet muzikálů současně neuvádí. 

Divadlo Goja Music Hall 

Producent divadla František Janeček v současné době uvádí dvě světová muzikálová 

díla z dílny dvojice autorů Alaina Boulila a Claude- Michela Schönberga Les Miserables-

Bídníci a Miss Saigon. Divadlo Goja Music Hall je jedním z mála divadel, kde jsou 

muzikály doprovázeny živým orchestrem. 

Muzikál Bídníci, jež byl poprvé uveden v Divadle Na Vinohradech v roce 1992 se 

dočkal svého znovuuvedení 11.9. 2003 a hraje se doposud v podobném obsazení jako 

v roce 1992 (Cenu Thálie v roce 2004 za obor Opereta, muzikál a jiný hudebně-dramatický 

žánr za mužský herecký výkon obdržel Jiří Korn za roli Thénardiéra.)V současné době je 

to jeden z nejlepších a nej kvalitnějších muzikálů, jaký lze na pražské scéně spatřit. Nyní je 

však plánováno posledních deset představení do konce roku 2007. 

První uvedení muzikálu Miss Saigon mělo premiéru 8.12.2004. Toto představení 

slibuje velkolepou podívanou okořeněnou spoustou diváckých lákadel. Mezi nej větší 

bezesporu patří přistání vrtulníku téměř nad hlavami diváků, ale také velkolepá scéna 

, Americký sen "a spousta zvučných jmen v obsazení (Jiří Korn, Tomáš Savka, David 

Uličník, Lucia Šoralová). Miss Saigon je určitou parafrází Pucciniho Madame Butterfly, 

avšak odehrávající se v Saigonu v době války ve Vietnamu. Produkce divadla počítala 

minimálně s takovým úspěchem, který měli Bídníci, ale zájem diváků upadal. Divadlo se 

rozhodlo к předčasné derniéře 25.2. 2006. Nyní se Miss Saigon na Výstaviště vrací v téměř 

nezměněné podobě. Jediná změna je obsazení, ve kterém se vyměnilo pár tváří. Například 

Magdu Malou nahradila „bronzová" soutěžící soutěže Česko hledá Superstar 3 Leona 

Černá. V současné době také hostuje v divadlo Goja Music Hall Městské divadlo Brno 

s muzikály Jesus Christ Superstar, Olivier, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť a 

Koločava Petra Ulrycha a Stanislava Moši. 
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Divadlo Ta Fantastika 

Producenti divadla Petr Kratochvíl a Lucie Bílá uvádějí vesměs autorská díla 

nejenom vynikajícího sólového kytaristy, ale v poslední době i skladatele Michala 

Pavlíčka. Také obsazení muzikálů tvoří z větší časti stálý ansámbl herců,do kterého spadá 

samotná Lucie Bílá, Bára Basiková či Kamil Střihavka. V repertoáru divadla Ta Fantastika 

je v současné době možné zhlédnout Pavlíčkovy muzikály Excalibur, který vychází 

tématicky z legendy o králi Artušovi a Obraz Doriana Graye podle předlohy Oscara 

Wilda. Další autorská dvojice, jejíž muzikálová díla se uvádějí v divadle Ta Fantastika jsou 

skladatel Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová s muzikálem Elixír života, který se zatím 

setkal jen s velice chladnou odezvou. Speciálně pro Lucii Bílou, která tu vystupuje bez 

alternace, byl Ondřejem Soukupem sestaven tzv. písničkál Láska je láska, který obsahuje 

dvacet dva hitů („Zpíváš mi requiem", „Vokurky", „Láska je láska") Lucie Bílé. Deset 

rozepsaných charakterů je bláznivě propojeno v crazy příběhu, jehož motto je: „Svůj osud 

nezměníš ! Vše co se stane se má stát." 

Na listopad 2007 je naplánovaná premiéra dalšího Pavlíčkova muzikálu Dáma 

s kaméliemi podle románové předlohy Alexandra Dumase ml. V hlavních rolích s Lucií 

Bílou či Bárou Basikovou. Dáma s kaméliemi bude prvním muzikálem v divadle Ta 

Fantastika, v němž zazní doprovod s živým orchestrem! 

Divadlo Kalich 

Producent Michal Kocourek zrekonstruoval bývalou modlitebnu Českobratrské 

církve evangelické a vybudoval zde muzikálové divadlo se vším všudy. V současných 

dnech se uvádí na scéně tohoto divadla muzikál Jack Rozparovač Vašo Patejdla, jenž měl 

svou premiéru 27.2.2007 a v němž vystoupila poprvé v muzikálové roli Hana Zagorová. 

Ačkoliv se jedná o Patejdlův již čtvrtý muzikál, v České republice zažívá Patejdl svou 

muzikálovou premiéru. Jack Rozparovač se po všech stránkách jeví jako nevydařený 

projekt, který zatím propadl u kritiky a obecenstva po všech stránkách. Ačkoliv je původní 

příběh o londýnském vrahovi prostitutek, zde byl děj upraven do tuctového příběhu o 

studentovi medicíny, který je hnán nenávistí к ženám a zabíjí. V muzikálu se téměř 

netančí, melodie písní nejsou nijak chytlavé. Nicméně muzikál již bude brzy slavit stou 

reprízu od své premiéry. 
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Na sezónu 2008 se připravuje muzikál Janka Ledeckého Zapomeňte na Othella 

pocházejícího z divadelního prostředí a muzikál Daniela Landy Zabte sršně 

z gangsterského prostředí. Také divadlo Kalich připravuje znovuuvedení předchozích 

muzikálů, které se na scéně divadla Kalich odehrály. Jedná se muzikály Daniela Landy 

Krysař a Tajemství spolu s Galileem a Hamletem Janka Ledeckého." 

Divadlo Broadway 

Producent Oldřich Lichtenberg vsází na úspěšná díla z pera Michala Davida, tudíž se 

divadlo Broadway stalo jakousi domovskou scénou jeho muzikálů. V současné době se po 

Kleopatře a Třech mušketýrech uvádí Davidův v pořadí třetí muzikál Angelika v hlavní roli 

s Monikou Absolónovou, jež měl svou premiéru 6.března 2007. Muzikál byl napsán podle 

románové předlohy s libretem Libora Vaculíka a texty Lou Fanánka Hagena. Dokonce 

sama autorka románu Anne Golon přijela zhlédnout muzikálové provedení. 

Divadlo Hybernia 

Stejný producent divadla Hybernia jako divadla Broadway nechal zrekonstruovat 

v roce 2005-2006 chátrající klasicistní palác Hybernia, aby v něm vybudoval nové 

muzikálové divadlo. Bylo slavnostně otevřeno 23.listopadu 2006 premiérovým uvedením 

dalšího muzikálu skladatelského „hitmakera" Karla Svobody Golem Ačkoliv muzikálu 

nebyly dávány moc velké naděje na úspěšnost, poněvadž pražská židovská legenda o 

Golemovi nebyla spatřována jako lákavé a známé téma, zvláště pro zahraniční diváky, je i 

přesto muzikálové představení pokaždé vyprodáno a sklízí velké úspěchy. Ve srovnání 

s Draculou a Monte Christem je poměrně umělecky slabší, ale i to mu neubírá na 

oblíbenosti v řadách diváků. Příběh Golema je postaven na osudové lásce dívky Rebeky a 

křesťanského mladíka Vojtěcha, kteří si chtějí svůj vztah prosadit proti všem v době 

končícího 16.století, kdy vrcholí napětí mezi obyvateli židovského ghetta a pražskými 

křesťany. V hlavních rolích je možno spatřit Petra Koláře, Josefa Vojtka, Jiřího Korná, 

Lucii Šoralovou či Dashu. 

Kromě klasického představení je možno zhlédnout muzikál Golem v nové 

multivizuální show Legenda o Golemovi. Příběh vychází svým obsahem z původního 

muzikálu Golem autorů Karla Svobody, Zdeňka Zelenky, Lou Fanánka Hagena a Filipa 
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Renče. O hudební aranžmá se postaral Jiří Škorpík, jehož hlas rozhodně fanouškům 

Golema není neznámý- propůjčil svůj hlas Golemovi a nazpíval jeho závěrečné vyznání. 

V tomto představení je však kladen důraz na pohybové ztvárnění celého příběhu, které pak 

v kombinaci s multivizuální projekcí a s prvky černého divadla představuje famózní celek. 

Hudební divadlo Karlín 

Hudební divadlo Karlín má v poslední době za sebou poměrně bouřlivou historii. 

Především utrpělo rozsáhlé materiální škody, způsobené povodněmi v srpnu 2002, kdy 

musela být dočasně jeho scéna po dobu rekonstrukce převedena do Kongresového sálu. 

Ovšem po zdárné rekonstrukci se divadlo uvedlo v říjnu 2006 grandiózní premiérou 

světového muzikálu Producenti do svého původního karlínského působiště. 

V současné době se pod vedením ředitele Egona Kulhánka a uměleckého šéfa Pavla 

Poláka uvádí na scéně HDK dohromady sedm titulů. Bohužel za poněkud lítostivou 

považuji převahu muzikálových představení nad ryze operetními, jež bylo vždy výhradní 

doménou tohoto divadla. 

Mezi muzikálové tituly uváděné v HDK se řadí světový muzikál Zpívání v dešti 

Herba Browna, Noc na Karlštejně Karla Svobody a Zdeňka Podskalského, broadwayský 

muzikál Jekyll &Hyde Franka Wildhorna, jež pomalu chystá svou derniéru a Producenti 

Mella Brookse, ve kterém nedávno naprosto nečekaně excelovala nenápadná zpěvačka a 

členka company Tereza Zelinková. (Jako záskok za Terezu Duchkovou se zvládla naučit 

hlavní roli Ully za pouhých 41 hodin!) Posledním muzikálový titul, který se uvádí na 

scéně HDK je česká muzikálová klasika Limonádový Joe Uhdeho a Štědroně, který měl 

premiéru v dubnu letošního roku. 

Co se týká operetních děl, uvádí HDK pouze Straussova Netopýra a nejnověji měla 

premiéru v září Kalmánova Čardášova princezna. Tato opereta, která vznikala v týmu 

česko-maďarské produkce pod vedením režiséra Miklóse Gábora Kerényiho, zatím 

zaznamenává největší ohlas na scéně HDK. O tom svědčí i fakt, že až do konce roku 2007 

je jako jediný titul HDK zcela vyprodána. V rolích excelují kromě stálých členů HDK i 

přizvaní hosté jako Marián Vojtko, Jan Ježek, David Uličník, Roman Vojtek či sólista 

Národního divadla a Státní Opery Aleš Briscein. 
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Divadlo Na Fidlovačce 

Divadlo Na Fidlovačce se znovu otevřelo pro veřejnost 28. října 1998 - tedy po 

dvacetileté odmlce slavnostním představením Tylovy a Škroupovy Fidlovačky. Pod 

vedením ředitele divadla Tomáše Töpfera se v současné době uvádí na scéně DNF šest 

muzikálů ať už světové či domácí tvorby. 

Americký muzikál Šumař na střeše vychází z půvabných povídek ruského 

židovského spisovatele Soloma Alejchema. Měl svou českou premiéru v pražském Tylově 

divadle v roce 1968. Na repertoáru DNF je muzikál Šumař na střeše více než 7 sezon. 

Dalším muzikálem scény DNF je Muž z La Manchy D.Wassermana. Hrdinou dnes už 

legendárního muzikálu, který měl světovou premiéru v New Yorku roku 1965, je „rytíř 

truchlivé postavy" Don Quijote. Tomáš Töpfer nastudoval Muže z La Manchy poprvé roce 

1997 v Divadle na Vinohradech, odkud jej o dva roky později přenesl do Divadla Na 

Fidlovačce u příležitosti jeho znovuotevření. 

Newyorský muzikál Hledá se muž-Zn.Bohatý D. Scanlana přeložil Adam Novák a 

byl uveden v české premiéře a v režii uměleckého šéfa Juraje Deáka. 

Muzikál Funny Girl Jule Styna patří nesporně k nej lepším a nej úspěšnějším 

muzikálovým titulům, jež DNF uvádí. Sleduje kariéru herečky, zpěvačky a tanečnice 

Funny Briceové. Tuto ústřední postavu ztvárnila Tereza Bebarová, která získala za svůj 

herecký výkon v oblasti hudebního divadla cenu Thálie v roce 2005. 

DNF dokázalo oživit jako jediné muzikál Osvobozeného divadla Divotvorný hrnec, 

jež se tenkrát stal prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě a především 

v Československu. Nese s sebou bohužel jednu smutnou událost- byl poslední premiérou 

Divadla V+ W. Poté se jejich cesty rozešly. DNF uvádí Divotvorný hrnec od roku 2004. 

Z české tvorby lze na scéně DNF zhlédnout muzikál Miloše Štědroně a Milana 

U h d c h o Balada pro banditu, v n ě m ž e x c e l u j e n a p ř í k l a d M i c h a e l a B a d i n k o v á č i M a r e k 

Holý. 

Ostatní pražská divadla se již na muzikálovou scénu nespecializují, pouze ve svém 

repertoáru občas muzikálová představení zařazují. 

Divadlo Bez zábradlí uvedlo v roce 2004 hudebně-dramatickou baladu Cikáni jdou 

do nebe D .Dogy. Deník Právo tehdy napsal: „. . .po loňském hostování bratislavské 

inscenace Cikáni jdou do nebe v Divadle Bez zábradlí zatoužilo vedení této scény po 

27 



vlastní pražské verzi. Poprvé se tak na tato činoherní prkna dostal muzikál, a to ve své 

komornější, méně okázalé podobě. Přesto se Cikáni řadí k tomu nej lepšímu, co domácí 

muzikálová scéna momentálně nabízí..."9 

Také divadlo Semafor nabízí zpěvohru Pokušení svatého Antonína Vladimíra Franze 

a Jiřího Suchého, která obdržela Cenu Divadelních novin za významný počin 

v muzikálovém žánru roku 2000. V hlavních rolích tu vystupují nositelé prestižní ceny 

Thálie Jitka Molavcová a Jiří Suchý. 

V neposlední řadě také Národní divadlo uvedlo hudební dílo z dílny autorské dvojice 

Suchý-Šlitr, operu Dobře placená procházka v režii Miloše Formana. Je to sice opera, ale 

svým stylem komiky a pojetím humoru silně připomíná hudební komedii. 

Vedle divadelních muzikálů vznikl i původní filmový muzikál s názvem Kvaska 

režisérky Miriam Landové a autora hudby Daniela Landy v hlavní roli s Lucií 

Vondráčkovou. Kvaska je vlastně muzikálem o muzikálu. Při jeho zhlédnutí lze definovat 

tento film jako jednu z dalších typických muzikálových produkcí divadla Kalich, 

tentokráte však na filmovém plátně. 

Kromě muzikálových děl na scénách pražských divadel bylo možno zhlédnout v říjnu 

tohoto roku unikátní celosvětovou muzikálovou show Mamma Mia" inspirovaný 

nesmrtelnými hity švédského kvarteta ABBA. Muzikál se poprvé hrál v Londýně v roce 

1999 a jeho premiéra způsobila prý doslova davové šílenství. Autorce muzikálu Catherine 

Johnsonové se podařil napsat příběh o hledání ztraceného otce na malém řeckém ostrově a 

zároveň ho dokonale sladit s písněmi ABBY. V muzikálu zaznívají hity jako: „Dancing 

Queen"; „Knowing Me, Knowing You"; „Mamma Mia"; „Money, Money, Money". 

Muzikál kromě svých domovských scén na newyorské Broadwayi a londýnském West-

Endu absolvuje již dvouleté mezinárodní turné, jež navštívil téměř všechna evropská 

města. V Praze zažil muzikál takový ohlas, že všechna jeho představení byla kompletně 

vyprodána. 

g 
http://www.bezzabradli.cz/ 
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5 Pravidla a složky komerčního muzikálu 

U uměleckých děl samozřejmě nikdy nelze hovořit o pevně vytyčených pravidlech, 

přesto však lze u doposud vzniklých komerčních muzikálů vysledovat určité všeobecně 

platné základní postupy a principy. Dovolila bych si tvrdit, že tento typ představní již delší 

dobu neprodělává žádné výraznější změny a ustálil se ve velmi přehledné a předvídatelné 

formě. 
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5.1 Námět 

Jen velice zřídka se dnes u muzikálu setkáme s opravdu originálním příběhem. Na 

vině je pravděpodobně strach muzikálových produkcí z případného neúspěchu takového 

představení, které by nemělo dostatečně atraktivní a známý titul. Jedná se o zcela ojedinělý 

a poněkud nepochopitelný kulturní fenomén, kdy divák vlastně předem odmítá děj, který 

nezná. 

„Pro muzikál platí, že čím bližší je každodennímu životu obecenstva, tím je lepší. 

Jeho problémy jsou problémy dnešních lidí, od drobných starostí až po otázky vysoké 

politiky. Muzikál se odehrává v aktuální dobové kulise. Jeho postavy mluví obyčejnou řečí 

a jednají co nejskutečněji."10 

Drtivou většinu scénářů tedy tvoří adaptace notoricky známých děl či příběhů. Bývají 

zpracovávány romány (Les Miserables, Monte Christo, The Phantom of the Opera, 451 ° 

Fahrenheita), divadelní hry (Cyrano, Romeo a Julie, Hamlet) či filmy (<Chitty Chitty Bang 

Bang, Titanic). Podkladem pro muzikálový příběh se rovněž velmi často stávají historické 

události či postavy (Johanka z Arku, Jesus Christ Superstar), aktuální témata (Chess, Call 

Me Madam) nebo mýty a báje (Excalibur, Les dix commandements). Většinou se jedná 

o adaptace velmi volné, jež využívají jen základní dějovou kostru, která se zpravidla 

nevyhne tzv. „muzikálovému zjednodušení". 

Dějová linka je založena na konfliktech hlavních postav. Ideální komerční 

muzikálový stav nastává v případě, že páteř příběhu tvoří souboj kladného a záporného 

hrdiny. Neměla by samozřejmě chybět milostná zápletka hlavní postavy s krásnou mladou 

ženou a nevybavuji si žádný muzikál, v němž by nevystupovala alespoň jedna komická 

figura. Tato konstantní čtveřice hlavních hrdinů bývá pro ozvláštnění inscenace téměř vždy 

doplněna buďto alegorickou, nebo mýtickou postavou, která plní funkci vypravěče a 

glosátora. 

10 SCHMIDT-JOOS, S. Muzikál, l.vyd. Praha: Supraphon, 1968., s. 22 

30 



5.2 Libreto 

Libreto, neboli scénář, by mělo neustále udržovat dramatickou osu tak, aby se 

z muzikálu nestala pouze přehlídka jednotlivých hudebních či tanečních čísel (i když 

v posledních letech je stále markantnější trend přeorientovat muzikál na velkolepou 

audiovizuální show). 

Hlavním cílem komerčního muzikálu je vyprávět příběh, a tomuto účelu by měly být 

podřízeny všechny jeho složky. Na rozdíl od operety, která se zřídkakdy může chlubit 

literárně hodnotnými librety, mívá muzikál libreto často velmi vážné, čerpající náměty ze 

světové literatury. 

Libreto by mělo být přehledné a snadno „čitelné". S verbálními prostředky, které jsou 

v komerčním muzikálu к dispozici (zpěv a písňové texty), se při omezeném časovém 

limitu do složitějších a rafinovanějších zápletek ani nelze pouštět. 

Charaktery postav jsou většinou velmi průhledné a málokdy se během představení 

změní. Pokud se komerční muzikál hlouběji zabývá psychologií jednotlivých rolí na úkor 

epiky příběhu, bývá to zpravidla první krok к negativnímu diváckému přijetí. 

Libretista musí na jevišti vytvářet takové situace, jaké se dají snadno vyjádřit písní, a 

měl by mít na paměti, že divák se chce především dobře bavit. Zároveň si však nesmí 

dovolit ani na okamžik ztratit jeho pozornost. Z toho vyplývá, že nic, co není podstatné, 

nemá v muzikálu místo. Každé gesto i každé slovo navíc je na škodu, pokud neslouží 

dramatickému účelu. 

Obrovskou výhodou muzikálu (a samozřejmě nejen muzikálu) je vizuální složka, se 

kterou musí scénárista velmi dobře zacházet a předem počítat. Ta dokáže divákovi sdělit 

podstatné informace, aniž by o nich padlo jediné slovo. Kupříkladu ve slavné scéně v My 

Fair Lady se nikdo ani slovem nezmíní o tom, že se Liza Doolittleová stala skutečnou 

dámou. Přesto to všichni vědí. Stačí, když velmi elegantně sestoupí se schodů. V Hello 

Dolly žádný z námořníků nikdy neřekne, že je do inkriminované slečny zamilovaný, ale 

každému v hledišti je jasné, že jejich srdce patří právě jí. 
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5.3 Hudba 

Ani v takzvaném „lehčím" žánru, kterým muzikál bezesporu je, nestačí, aby byla 

hudba jen zpěvná, melodická a zábavná, jak si mnozí myslí. Hudba musí především sloužit 

příběhu ke zvýraznění a podtržení jednotlivých postav a měla by vyjadřovat a přesně 

sledovat dramatickou linii představení. 

Nej klasičtější muzikálová píseň sestává z „introdukce", která má spíše recitativní 

charakter (pokud píseň zazní jindy než v průběhu představení - kupř. při mediální 

prezentaci - je introdukce vynechána) a z takzvaného „chorusu". Do něho bývají 

vkládány hlavní melodické i textové myšlenky. 

Tradiční „chorus" je 32 taktů dlouhý a je pravidelně rozčleněn na čtyři osmitaktové 

úseky- jeho forma j e AABA'. 

A-hlavní melodie, která se kvůli snadnějšímu zapamatování dvakrát opakuje 

B-uvolnění, velmi často v kontrastu s částí A 

A-potřetí se zopakuje díl A, ovšem s jemnými melodickými obměnami, které mají 

zintenzívnit prožitek zejména v závěrečných pasážích 

Samozřejmě tato forma je velmi často nejrůzněji obměňována (kupř. zkrácením na 

ABA, rozšířením na AABAC či AABC), ovšem zůstává základní normou pro většinu 

muzikálových písní. Nej známějšími příklady jsou kupř. „On My Own" z Les Miserables, 

„ Jsi můj pán " z Draculy, „Memory " z Cats, „ I Don 't Know How To Love Him " z Jesus 

Christ Superstar atd. 11 

V moderním muzikálu můžeme nalézt tři hlavní typy písní. Pro ilustraci budu 

jednotlivé typy dokladovat na klasickém muzikálu West Side Story. 

1. „Já jsem"- Píseň, která nám přibližuje a vysvětluje jednání určité postavy či skupiny 

postav, anebo vysvětluje konkrétní situaci, ve které se postavy nacházejí. („Somewhere") 

2. „Já chci" - U tohoto typu písně se dozvídáme, co motivuje či pohání jednotlivé 

postavy. Do této kategorie patří velká většina milostných písní. („ Tonight ", „Maria ") 

3. „Nové písně" - Sem patří všechna hudební čísla, která nelze zařadit do předešlých 

dvou kategorií, neboť slouží specifickým účelům té které konkrétní hry. Jsou zde 

zastoupena kupř. „komická čísla" atd. ( „America ")• 

Je ovšem možné rozdělit typy muzikálových písní i podle jiných kritérií. Tentokrát si 

za exemplární příklad vezmu neméně slavný klasický muzikál My Fair Lady. 

" Příloha č.l 
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1. „Balady"- nejčastěji se jedná o milostné písně („On The Street Where You Live"), ale 

mohou mít i fdozofické zaměření nebo mohou vyjadřovat jiné silné emoce („Accustomed 

To Her Face ") 

2. „Herecké písně"- blíže nám představují a charakterizují jednotlivé postavy („ Wouldn 't 

It Be Loverly") 

3. „Komické písně"- slouží к pobavení publika a odlehčují příběh („A Little Bit of Luck") 

4. „Scénické písně"- recitativní pasáže, velmi často zpívané dialogy, které posouvají děj 

(„You Did It") 

Na každý komerční muzikál se klade požadavek, aby v klíčových momentech 

představení zazněl „hit"- píseň, která musí velmi přesně evokovat konkrétní situaci 

v příběhu, ale zároveň musí být možné vytrhnout ji z kontextu hry a prezentovat v médiích 

jako tříminutovou ukázku toho, co může posluchač od muzikálu čekat. Píseň, ve které musí 

interpret dokázat své famózní hlasové dispozice, ale zároveň si ji může pobrukovat i laik 

při luxování pokoje. Píseň, která by měla mít hlubší emotivní poselství, ale kterou si 

posluchač musí zapamatovat a oblíbit při prvním poslechu. Píseň, která je noční můrou 

všech autorů. 

Nej větší počet komerčních muzikálů je zaranžován pro komorní symfonický 

orchestr, doplněný o nástroje tradiční rockové kapely (souprava bicích nástrojů, basová 

kytara, elektrická kytara, klávesy). Hojně se dnes využívají i předtočené efektové stopy, 

elektronické samply a syntezátory, které přinášejí zvukové oživení a vzbuzují zdání 

modernosti. 

Díky stále se rozvíjejícím velmi kvalitním nahrávacím technikám, špičkovému 

ozvučení divadelních sálů a v neposlední řadě i díky snaze o maximální snížení nákladů se 

v současnosti většina muzikálových produkcí uchyluje к reprodukci předtočených 

hudebních podkladů. To na jednu stranu vede к neomezeným možnostem autora, který se 

nemusí ohlížet na limity, jež by souvisely s každodenním živým hraním, ovšem na druhou 

stranu tento trend vede к neosobnímu hudebnímu prožitku z představení, které takto 

přichází o svou nejsilnější devizu - o neopakovatelnost. 
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5.4 Schéma představení 

Gideon Freud, autor muzikálu Sugar- Někdo to rád horké, říká, že muzikál je spíše 

rámec nežli obsah a spíše žánr než přesně ohraničená forma. 

Dnešním standardem je rozdělit muzikál na dvě přibližně stejně dlouhé poloviny, 

oddělené přestávkou. Dokonce i ty nej slavnější muzikály (kupř. Les Miserables), napsané 

původně ve třech částech, kapitulovaly před komerčními požadavky produkčních 

společností a „přeformátovaly se" do dvoudílné podoby. Délka celého díla by neměla 

přesáhnout tři hodiny, a to zejména z ryze praktických důvodů - představení se téměř vždy 

hrají ve večerních hodinách a po divákovi nelze chtít, aby přicházel domů hluboko po 

půlnoci, v divadlech nebývají dostatečně pohodlná sedadla atd. 

Muzikál se vnitřně člení na jednotlivá samostatná čísla, která však na sebe musejí 

navazovat tak, aby nebyl přerušen plynulý tok děje, a která by měla ze sebe navzájem 

vycházet. 

1. polovina představení- zlatým pravidlem muzikálu je plně diváka zaujmout od 

samého počátku. Proto se na úvod zařazuje orchestrální předehra poskládaná 

z nejsilnějších melodií a témat, které se v představení objeví. Poté ve většině případů 

následuje velkolepá davová scéna, jež nám má představit dobu a atmosféru celého příběhu 

a pravděpodobně se v ní odehrají klíčové události, které předznamenají následný 

dramatický vývoj. 

Jakmile se divák zorientuje v místě, času a zápletce, prostřednictvím áriím se 

seznámí s hlavními postavami. 

Po expozici příběhu zpravidla následuje vděčně přijímané „komické číslo". Dá se 

velmi dobře rozpoznat podle směšně se pohybujících herců, bodré hudby, rozverně pojaté 

scény a snadno zapamatovatelného sborového refrénu. 

Poté následují další jednotlivé scény v co největším kontrastu. Dramatické chvíle 

střídá lyrika, za velkou davovou scénou následuje komorní obraz, po rychlé písni přichází 

skladba pomalá a to vše je stále doplněno komickými výstupy. 

Před koncem první poloviny by měl děj dospět do bodu, kdy budeme maximálně 

napjati, jak se příběh bude dál vyvíjet. Dalo by se říci, že nej důležitějšími momenty 

muzikálu jsou jeho začátek, konec první poloviny a konec poloviny druhé. Proto první půle 

většinou opět končívá davovou scénou, podpořenou scénickými efekty a vysoce emotivní a 

gradující hudbou. 
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2. polovina představení- nezřídka býváme svědky časového nebo lokálního posunu 

oproti první části a je možné, že se na scéně objeví ještě nějaká nová klíčová postava. 

Většinou se hojně využívá motivického materiálu z poloviny první a dochází 

к dramatickému rozřešení všech dějových zápletek. 

Vrcholem druhé půle je závěrečná scéna. S trochou nadsázky se dá říct, že jen na ní 

závisí, s jakým pocitem bude divák odcházet. Téměř všechny muzikály na konci reprízují 

své nejsilnější melodie v co možná nejhutnější orchestraci, na jevišti se najednou sejde co 

největší počet účinkujících a býváme svědky těch nej velkolepějších vizuálních efektů. 
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5.5 Tvůrčí tým 

Producent- nej důležitější postava amerického i českého muzikálového 

divadelnictví.V New Yorku neexistují repertoárová divadla se stálým souborem herců 

podřízených intendantovi. Majitel divadla pronajímá své prostory producentovi na dobu 

probíhání muzikálového představení. Stejně tak herci jsou najímání jen na účinkování 

v určitém představení. Na tomto principu jsou založena všechna muzikálová divadla 

v Praze, vyjma Hudebního divadla Karlín, kde tento proces probíhá jen částečně u 

některých představeních. 

Producenti musejí zajistit finanční pokrytí celého projektu, vybrat a najmout tvůrčí i 

realizační tým, zajistit prostor pro uvedení díla a nesou (nebo by alespoň měli nést) na 

svých bedrech veškerou zodpovědnost za případný neúspěch. Producent nebývá zpravidla 

hudebním odborníkem, ale obchodním manažerem. Nicméně musí muzikálovému oboru 

alespoň částečně rozumět, poněvadž dává dohromady skladatele, textaře, režiséra, 

choreografa a rozhoduje i o obsazení herců. Někdy bývá i původcem myšlenky realizovat 

literární dílo v podobě muzikálu. Producenty se stávají i samotní libretisté, režiséři nebo 

choreografové. 

Skladatel a textař- skladatel skládá hudbu, textař píše slova, která zazní ve zpívané 

podobě. Většinou se jedná o dva různé lidi, ovšem ve výjimečných případech zvládne obě 

profese jeden člověk (George M. Cohan, Jonathan Larson, Janek Ledecký). 

Libretista- libretista píše libreto, které se téměř blíží filmovému scénáři. Je autorem 

mluvených či deklamovaných textů a předepisuje textaři, o čem má psát své verše a jakou 

náladu má vyjádřit. Je zodpovědný za dramatickou osu příběhu a pokud je představení 

nudné, nezřídka je na vině právě špatný scénář. Podle mého názoru má větší šanci na 

úspěch muzikál s výborně napsaným scénářem a průměrnou hudbou, než představení 

hudebně dobré, které má špatně a nenápaditě vystavěný děj. 

Režisér- úkolem režiséra je nastudovat se souborem dílo do finální podoby. Musí mít 

cit pro všechny jeho složky a může ovlivňovat všechno, včetně hudby, scénáře, textů, 

hereckého obsazení atd. 

Choreograf- velmi výraznou složkou muzikálu je tanec. Veškerý pohyb na jevišti by 

měl mít svůj smysl (tedy být funkční) a měl by být esteticky zajímavý. A právě za to je 

zodpovědný choreograf. 
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Scénograf- uspořádaní a nápaditost scény je jednou z věcí, která má zásadní a 

prvotní vliv na vizuální vjem diváka. Není proto divu, že na stavbu scény připadá vždy 

jeden z největších dílů celého rozpočtu. Divák je ochoten odpustit nevalné herecké výkony, 

méně invenční hudbu a dokonce i nepříliš dobře napsaný scénář, jen když je unešený 

působivými scénickými efekty. 

Osvětlovač- samozřejmě, jak jinak umocnit působivé scénické efekty, než dech 

beroucím osvětlením. Světelná složka nesmírně umocňuje emotivní náboj muzikálu. 

Návrhář kostýmů- veškeré viditelné oblečení na jevišti pochází z dílny návrháře 

kostýmů. Myslím, že každý si umí představit, nakolik dokážou kostýmy ovlivnit celkový 

pocit diváka z představení. Návrhář musí kromě estetické stránky dbát ještě na praktičnost 

svých návrhů a myslet na to, zda budou moci herci v jeho oděvech pohodlně zpívat a 

tančit. 

Dirigent- pokud je přítomný živý orchestr, dirigent zásadně ovlivňuje charakter 

provozované hudby. Je přítomen i na těch představeních, kde se pouze pouští předtočené 

hudební základy, a ukazuje nástupy a tempa zpěvákům. 

Zvukař- je pravidlem, že muzikálová představení jsou kompletně elektronicky 

nazvučená. Všichni interpreti jsou snímáni pomocí mikrofonů a zvukař takto získaný 

signál koriguje a zprostředkovává tak publiku veškerý zvukový prožitek. Musí být neustále 

ve střehu, neboť jen na něm závisí, v jakém hlasitostním poměru budou slyšet jednotlivé 

nástroje a nakolik bude divák rozumět zpěvákům. 

Orchestrátor- je jen málo současných slavných autorů, kteří si svá díla sami 

aranžují. Většinou si na to najmou řemeslně velmi zdatné orchestrátory, sdělí jim své 

představy a nechají je svou hudbu zaranžovat. Hodně autorů také nechá své orchestrátory 

vytvořit předehru a podkresovou scénickou hudbu. 

Herci- skutečně kvalitní muzikálový herec by měl tančit jako člen baletu, zpívat jako 

hvězda pop-music (eventuálně operního ansámblu) a ze slov dialogu utkat charakter své 

postavy jako čelní činoherec. Obsazení muzikálu vyžaduje všestranné herecké talenty. 

Krátce řečeno, ideální herecký soubor muzikálu by měl být vůbec to nej lepší na úrovni 

souborů moderních metropolitních divadel. Českým národním specifikem je obsazování 

známých hvězd pop-music do hlavních muzikálových rolí. Jelikož se jedná o osobnosti 

produkující hudbu různých moderních žánrů blízkých širokému spektru posluchačů, lze 

tímto způsobem docílit pozoruhodné návštěvnosti, ale bohužel ne vždy jsou dostatečně 

odborně připraveni pro tento žánr. 
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6 Role muzikálu v životě dospívajícího člověka 

Období pubescence a adolescence člověka je spojeno s výraznými změnami týkající 

se stránky biologické a především psychické. 

Pubescence je spojena zejména s obdobím studia na druhém stupni ZŠ a období 

adolescence neboli postpubescence souvisí se studiem na střední škole. Má diplomová 

práce, právě postihuje tyto dvě vývojové skupiny, které bývají pro hudební pedagogy jedny 

z nej náročnějších. 

„Období pubescence je doprovázeno kromě fyziognomických změn zejména 

duševními změnami projevující se v hudebním vnímání, zájmech a postojích. Hudební 

zájmy se orientují zejména na poslech hudby mimo školu. Poslech hudby rozvíjí 

schopnosti soustředěného vnímání, obohacuje zkušenosti žáků a dává jim silné estetické 

zážitky".12 Doc. Jaroslav Sedlák toto období charakterizuje jako „kult zpěváckých 

hvězd."13 Dalo by se téměř tvrdit na základě mých získaných poznatků ze sociometrického 

výzkumu a na základě mé praxe na ZŠ a gymnáziu, že velká většina studentů zejména 

druhého stupně ZŠ jeví svůj prvotní zájem o nonartificiální(populární) hudbu. Své oblíbené 

hudební žánry a své pěvecké idoly pak poslouchají často tak hlasitě, že již téměř překračují 

hranici fyziologické únosnosti. 

V období adolescence, které připadá na studium na gymnáziu je již doprovázeno 

určitým uklidněním a celkovou vyzrálostí osobnosti. Rozhodujícím činitelem v hudebním 

působení je opět poslech hudby. Nejde samozřejmě o pasivní poslech, ale o aktivní 

vnímání, na němž se podílí představivost i myšlení žáků, při němž se provádí vlastní 

hodnocení poslouchané skladby. 

Na základě hudební praxe na ZŠ a gymnáziu a z výsledků sociometrického výzkumu 

usuzuji, že žáci mají zájem navštěvovat muzikálová představení. Obě dvě věkové skupiny 

mají jednu zásadní věc společnou- a to je vzrůstající zájem o nonartificiální hudbu, kam se 

muzikál řadí, pokud nestojí na hranici s operou. Nicméně jak pubertální, tak postpubertální 

žáci jsou к návštěvě muzikálu hnány velmi rozdílnými motivačními faktory (zhlédnout na 

vlastní oči populární zpěváky, zájem o samotné hudební dílo, o taneční choreografii, 

zvědavost po „reklamních tahácích"- např. vrtulník v Miss Saigon...) 

12 POLEDŇÁK, I. BUDÍK, J. a kol., Poslech hudby,. 3.vyd. Praha: Supraphon, 1971.s. 15 
13 SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie, l.vyd. Praha: SPN, 1990. s. 51 ISBN 80-04-20587-9 
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Žáci druhého stupně ZŠ navštěvují muzikál povětšinou kvůli svým populárním 

pěveckým idolům, které chtějí v muzikálovém představení zhlédnout. Česká republika je 

bohužel „raritou" v obsazování rolí hvězdami české pop music a poslední době finalisty 

Superstar, které nemají dostatečné vzdělání a průpravu pro muzikálová představení, ale 

svými známými tvářemi lákají na muzikálová představení a tím zvyšují zisky 

muzikálových producentů. Bohužel je tímto přístupem muzikálových producentů často 

snižována úroveň světových muzikálů a následně negativně ovlivňován estetický vkus 

právě této věkové skupiny posluchačů. 

Studenti gymnázií jsou již ve svém přístupu к hudebním dílům a vůbec к muzikálům 

vytříbenější a kritičtější. Muzikálová představení vybírají většinou na základě hudebních 

recenzí, autorů hudby, světového i domácího ohlasu a na základě hereckého 

obsazení.Celkově zájem o muzikál není příliš uspokojivý14, ať už se jedná o studenty 

druhého stupně ZŠ i gymnázií. Tudíž i role muzikálu v životě dospívajícího člověka 

postupně klesá. Klesající zájem je dán několika faktory; a to zejména převýšeným počtem 

vznikajících a zanikajících muzikálů, velice rozdílnou uměleckou úrovní muzikálů, 

nedostatečnou osvětou v hodinách hudební výchovy a zejména všeobecným vzrůstajícím 

nevkusem v oblasti nonartificiální hudby. „Zkušenost ukazuje, že mnohé z toho,, co zprvu 

působilo jako šokující nevkus, se může stát všeobecně přijatelným jevem či dokonce 

normou."15 

14 viz vyhodnocení otázky 2a v sociometrickém výzkumu diplomové práce 
15 POLEDŇÁK, I., Hudba jako problém estetiky, l.vyd. Praha: Karolinum, 2006.S. 111 ISBN 80-246-1215-1 
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7 Muzikál jako téma v učebnicích hudební výchovy pro druhy stupeň 

ZŠ a gymnázia 

Abych zjistila pro svou diplomovou práci, jak je učivo muzikálu alespoň teoreticky 

obsaženo v učebnicích hudební výchovy, učinila jsem orientační průzkum používaných 

učebnic. Pro svůj mini výzkum jsem důkladně prostudovala obsah 12 učebnic a 3 zpěvníků 

hudební výchovy, které se na 2.stupni ZŠ a na gymnáziích.stále aktivně používají. 

v 

Učebnice hudební výchovy pro 2.stupeň ZS 

Co se týče 2.stupně, nabízí se tu poměrně široký výběr různorodých učebnic, které 

jsou zaměřeny určitým specifickým směrem, žádná však, jak v pojetí teoretickém, tak 

praktických ukázkách není globální. 

Některé učebnice oblast muzikálu zcela opomíjejí, například Vybrané kapitoly pro 

7.třídu Jindřicha Brabce, jiné se zmiňují o muzikálu pouze sporadicky, a to nejčastěji 

v souvislosti s Osvobozeným divadlem a písněmi Voskovce, Wericha a Ježka. Činí tak 

buď teoretickým výkladem o Osvobozeném divadle nebo přímo notovou či poslechovou 

ukázkou některé z písní Jaroslava Ježka. Tak je tomu v případě učebnice hudební výchovy 

pro 6.třídu Jaroslava Mihuleho a Miroslava Střeláka a učebnice hudební výchovy pto 

6.třídu Jaroslava Mihuleho a Pavla Jurkoviče. 

Zajímavé doplnění v podobě kvizu „co to je muzikál" na konci učebnice, kde by se 

děti měly pokusit vytvořit určitou definici tohoto žánru, vystihuje učebnice hudební 

výchovy Jindřicha Brabce pro 9.ročník. 

Specifickým způsobem provádí shrnutí hudby 20.století Prof. Ivan. Poledňák, který 

se zaměřuje především na oblast populární hudby a operety a používá srovnání s vážnou 

hudbou. V tomto hudebním přehledu však oblast muzikálu bohužel opomíjí, nicméně 

zařazuje do studia témata naprosto příjemně překvapivá,j ako populární zpěváky a 

zpěvačky, kteří s muzikálem sice nesouvisejí přímo, ale dětem jsou velice známí. 

Jan Prchal svou učebnici „Populární hudba ve škole" zase velice příjemně a účelově 

obohatil o úpravu muzikálových písní pro školní orchestr. 

Za dvě nejzdařilejší publikace, které se systematicky věnují oblasti muzikálu, 

považuji Učebnici hudební výchovy pro 8. ročník dvojice Brabec- Štíbrová a publikaci 

„My pozor dáme a posloucháme" doc. Jaroslava Herdena. 
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První z výše jmenované oceňuji pro velice utříbený teoretický přehled muzikálu, 

rozdělující jeho vývoj do oblasti Ameriky pod názvem „Ať hudba stále zní", která se 

zabývá muzikálem, operetou a jazzem ve spojitosti s osobnostmi J. Kerna, G. Gerschwina, 

R. Rodgerse a I. Berlina; dále na evropský muzikál pod názvem „ Muzikál útočí", 

zmiňující L. Bernsteina a F. Loeweho; a na posledním místě kapitolu věnovanou vývoji 

českého muzikálu pod názvem „ Jakpak je dnes u nás doma?", zahrnující historický vývoj 

od Osvobozeného divadla až po novodobý muzikál Zvonokosy. 

Druhou výše uvedenou učebnici mimořádně vyzdvihuji z hlediska praktických 

ukázek a samostatného hledání mezi vážnou hudbu a jinými oblastmi umění. Učebnice 

obsahuje jak definici žánru muzikál, kapitolu věnovanou jednomu z nej větších 

muzikálových skladatelských velikánů Andrew Lloyod Webberovi, tak především staví do 

popředí aktivní poslech muzikálových písní doplněném o možnost samotného provedení 

s jednoduchým instrumentálním doprovodem. 

Učebnice hudební výchovy pro gymnázia 

Co se týče učebnic pro gymnázia, zde se setkáváme bohužel s velice omezeným 

výběrem. Já jsem provedla miniprůzkum dvou dílů učebnic Mgr.Alexandrose 

Charalambidise. a staršího vydání učebnic hudební výchovy pro střední pedagogické školy 

Jaroslava Mihuleho a Vladimíra Kovaříka 

Oba díly učebnic Alexandrose Charalambidise se vzhledem ke své snaze o co 

největší pojetí učiva zmiňují o muzikálu dosti sporadicky. První díl představuje pár 

notových ukázek písní Jaroslava Ježka ( David a Goliáš, Klobouk ve křoví, Ezop a 

Brabenec...) a krátký odstavec, který se snaží definovat pojem muzikál. 

Druhý díl se jeví jako o něco vydařenější publikace. Kromě stručného vývoje 

českého muzikálu (přes Osvobozené divadlo a divadla malých forem), obsahuje také 

notové ukázky ze světových muzikálů The Sound of Music, My Fair Lady a z jazzové 

opery Porgy a Bess ve tříhlasé úpravě. 

Učebnice hudební výchovy pro střední pedagogické školy Jaroslava Mihuleho a 

Vladimíra Kovaříka má také dva díly: Hudební výchova 1 a Hudební výchova 2. Oba dva 

díly jsou již staršího vydání z roku 1985. 
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Hudební výchova 1 je změřena na hudební nauku a zahrnujev časovém rozvrhu, který 

je uveden na začátku každého dílu, nauku o stupnicích, tóninách, rytmu a v závěru je 

věnována samostatná kapitola hlasové výchově se zaměřením na lidové písně. 

Hudební výchova 2, jejíž podkapitola je „Hudba a život", je již věnována hudebním 

osobnostem , poslechu skladeb, tancům, hudebním nástrojům, instrumentálním formám a 

v neposlední řadě i zmínce o muzikálu v kapitole „Hudba a slovo na scéně". Zde autoři 

uvádějí ukázky dvou písní Jaroslava Ježka „Hej, pane králi" a „Stonožka". 

Zpěvníky Já písnička II. a Zpěvník 350 písní obsahují z oblasti muzikálu jen písně 

Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Naopak zpěvník Já písnička III. se již ve svém 

řazení specializuje na oblast operety, muzikálu, filmu a divadla, jež zaujímá písně 

z českých i světových, dřívějších i novodobých muzikálů. Za jedinou nevýhodu těchto 

písní však pokládám jejich poměrně vysokou polohu, nepříjemnou pro zpěv mutujících 

dospívajících jedinců. 
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8 Vlastní metodologické zpracování námětů z oblasti muzikálu 

Je absolutně nedostačující v hodinách hudební výchovy pouze vykládat dějiny 

muzikálu či se jen něco dozvídat o populárních zpěvácích a zpěvačkách. Konečně, jak říká 

Václav Drábek: "...hudební výchova obhájí své postavení v budoucnu jen tehdy, nabídne-li 

mládeži to, co média nemohou - aktivní tvořivé muzicírování jako prostředek hudební 

komunikace, jako výraz základní lidské potřeby hudbu sám tvořit. Hudebnost by přitom 

neměla být chápána jen jako schopnost zpívat nebo hrát na nástroj, nýbrž jako schopnost 

reflektovat hudbu, pronikat к ní prostřednictvím četby, návštěv koncertů, zvukové techniky 

či počítačů."16 

V charakteristice vzdělávacího oboru hudební výchova v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání se pak dočteme, že "hudební výchova vede žáka 

prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 

činností к porozumění hudebnímu umění a hudbě, к jejímu aktivnímu vnímání a využívání 

jako svébytného prostředku komunikace."17 

Ve svých ukázkách metodologicky přibližuji muzikálové zpracování opery Rusalka 

Antonína Dvořáka a muzikál Pomáda autorů Jima Jacobse a Warrena Caseye. Muzikál 

považuji za jeden z vhodných aktivit, zapojujících všechny činnosti, které by mohla 

současná hudební výchova využívat. Tímto se stane hudební výchova kreativním a 

integrovaným předmětem pro děti. Poskytne jim možnost uplatnit jejich individuální 

potřeby bez ohledu na jejich dosavadní znalosti a předešlé zkušenosti. 

6 http://www.rvp.cz/ 

17 http://www.rvp.cz/ 
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8.1 „Rusalka"- opera a muzikál: sémantická analýza 

Pomůcky: 

CD opery Rusalka 

CD muzikálu Rusalka 

Kniha: Skladatelé světové hudby 

Kniha: Příběhy, pověsti a pohádky paní hudby 

Kniha: Život plný hudby 

Kniha: Antonín Dvořák 

tabulka sémantické analýzy 

notový záznam árie „Měsíčku na nebi hlubokém ", „ Čury muryfuk" 

Pokus o srovnávání různých interpretací určitého díla je vždy náročný úkol. 

Hodnocení, která z těchto interpretací je kvalitnější, je úkolem ještě těžším a leckdy 

nemožným. U hudby artificiální je to podle mého názoru o to složitější, že jednotlivá díla 

jsou příliš dlouhá a často příliš náročná na to, abychom s nimi pokusili porovnat více 

nahrávek. Operu a muzikál jsem jako celek nikdy neporovnávala, ale s jednotlivými 

áriemi jsem často pracovala během své pedagogické praxe. 

Opera a muzikál Rusalka je téma, které je samo svou hudbou dostatečnou motivací 

pro provedení sémantické analýzy ve vyučovací hodině. Podle C.E.Osgooda, tvůrce 

sémantického diferenciálu, vystihuje tato metoda tzv. konotativní významy pojmů.18 

„Zkoumané osoby disponují s určitým souborem pojmů, jímž na základě svých pocitů a 

myšlenkových operací přisuzují určitý význam."19 

Pro tuto hodinu jsem si stanovila cíl, jímž bylo porovnat dvě odlišná provedení 

hudebního díla a snažit se vyvolat u dětí určitý estetický prožitek na základě vnímaných 

hudebně vyjadřovacích prostředků. Po úvodní motivaci, která směřovala к oblasti přírody, 

к pohádce, lesním vílám, návratu do dětských let; jsem dětem rozdala tabulku sémantické 

analýzy se škálovou stupnicí, ve které měly za úkol zaškrtnout, jak na ně hudba při 

poslechu působila.20 Hodnocení hudby jsem prováděla ze třech faktorů: faktoru hodnocení, 

18 Konotativní významy pojmů: neznamená, jaký má pojem význam sám o sobč, ale co představuje pro 
subjekt 
19 VALOVÝ, E. Sémantický diferenciál a výzkum vnímání hudby ve škole In VÁŇOVÁ, H. Metodologie a 
logika výzkumu v Hudební pedagogice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002 .s. 79 ISBN 80-246-0435-3 
20 Příloha č.2 
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síly a aktivity. Dětem jsem poté pustila árii „Měsíčku na nebi hlubokém" z opery Rusalka 

v podání Gabriely Beňačkové. 

Děti zapisovaly do tabulky své pocity spojené s hudbou. Poté jsme o společných 

pocitech a vnímání hudby společně diskutovali. Jakou atmosférou hudba vzbuzovala a zda 

odpovídala hudba textu a celkové náladě, kterou se snaží postava Rusalky vyjádřit. Děti 

většinou pociťovaly píseň jako smutnou, plnou stesku a nenaplněné lásky. 

Před druhým poslechem jsem s dětmi u klavíru prošla jednotlivé úseky, abychom tak 

společně ještě více zachytily sílu jednotlivých výrazových prostředků hudby. Předehra 

písně vyvolávala atmosféru jezera uprostřed hlubokých lesů, kde zpívají lesní žínky, jenom 

Rusalka sedí smutně u rybníka a netančí. Touží po princi, do kterého se zamilovala. Ještě 

než začne Rusalka zpívat, ozvou se jemné akordy harfy. Rusalka začne zpívat a její výraz 

se se stoupající melodií začíná stupňovat, zatímco v mezihrách kontrastně klesá. Do 

stoupající melodie vnášejí napětí oktávové skoky v melodických vrcholech, jež se 

vystupňují na kontrastní zpěv na jednom tónu. Také dynamika je vystupňovaná do forte, 

což vše vyjadřuje úpěnlivé volání к měsíčku o pomoc. 

„Jako výsledek prvního kontaktu s hudbou se většinou u průměrného žáka projeví jen 

určité vzrušení hudbou. Žáci si mohou všimnout víceméně jen náhodně výrazových 

detailů. Teprve až po následném rozboru s učitelem se žák zaměřuje na vystižení prvotního 

dojmu a jeho porovnávání s následnými dojmy. Dětem také napomáhají mimohudební 

představy к pochopení skutečnosti, kterou se hudba svými výrazovými prostředky snaží 

navodit. Slovní dodatky učitele nemají za cíl ovlivňovat estetické chápání hudebního díla, 

ale pouze napomáhají dětem к vytváření celistvého obrazu o hudebním díle."21 

Po rozboru skladby a vzájemném rozhovoru s dětmi jsem pustila nahrávku stejné 

árie, ale v muzikálovém provedení v podání Báry Basikové. Děti opět měly vyplnit tabulku 

sémantické analýzy jako v prvním případě a popsat své pocity při vnímání hudby. 

V případě druhé nahrávky bylo možné vysledovat podstatnou úlohu interpreta při 

provádění uměleckého díla. Interpret plní úlohu určitého prostředníka mezi skladatelem a 

posluchačem. Nereprodukuje umělecké dílo mechanicky, ale vkládá do něj své vlastní 

životní zkušenosti a své vlastní představy, čímž dílo významově nějakým způsobem 

posunuje. 

Po opětném rozboru árie u klavíru, jsem se zeptala dětí, zda někdo zná děj této opery. 

Společně jsme si o ději popovídali a postupně sem děti seznamovala s osobností Antonína 

21 HERDEN, J. Hudba pro děti. l.vyd. Praha: Karolinum, 1992. s. 74 ISBN 80-7066-522-X 
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Dvořáka, jež jsem doplňovala jeho autentickými fotografiemi. Vyzvadla jsem zvláště dobu 

návratu Antonína Dvořáka z Ameriky, během které na opeře Rusalka pracoval. Připomněla 

jsem slavnou operní pěvkyni Růženu Maturovou, jež ztvárnila roli Rusalky při jejím 

premiérovém uvedení 31.března 1901. Společně jsem nastínila dětem motivy, jež vedly 

Dvořáka к napsání opery s pohádkovým námětem, zachycující velkou nesplnitelnou touhu. 

Snažila jsem se dětem přiblížit Antonína Dvořáka nejen jako významného českého 

skladatele, ale i jako člověka, který miloval svůj národ, českou krajinu, což dokazují jeho 

časté pobyty ve Vysoké u Příbramy, jež se stala velkou inspirací pro napsání Rusalky. 

S určitou dávkou obeznámení o díle a hudebním skladateli, jsem dětem pustila 

druhou poslechovou ukázku. Nejprve však tentokráte v muzikálovém provedení a pak 

v původním operním. Jednalo se o árii čarodějnice „Čury mury fuk" v muzikálovém 

podání Pavly Kapitánové a operním podání Věry Soukupové . Děti opět zaznamenávaly do 

tabulky své pocity spojené s hudbou, které jsme sémantickou analýzou společně posléze 

vyhodnotili. Děti vcelku zachycovaly podobné pocity při vnímání operních a 

muzikálových árii. Zpěv Ježibaby se jevil dětem jako naprosto kontrastní ke zpěvu 

Rusalky. Jestliže u Rusalky upoutá především krásná sopránová melodie, zpěv Ježibaby je 

rytmicky úsečný s výraznými akcenty a méně melodickými a náhlými přechody z vysoké 

do hluboké polohy. Také celkové hlasové zabarvené je temnější, poněvadž árie Ježibaby je 

psána pro altistku. 

Po ukázce árie „Měsíčku na nebi hlubokém" jsem se s dětmi zaměřili spíše na 

osobnost Antonína Dvořáka, narozdíl od druhé ukázky árie „Čury mury fuk", po níž jsem 

se s dětmi kromě pocitových prožitků soustředila na formální rozdíly samotného díla 

v operním a muzikálovém provedení. 

Ke druhé ukázce jsme se postupně vraceli se zaměřením na různé cíle. I když postup 

lze zvolit individuálně, z hlediska hudebního vnímání dětí je výhodné nejprve navodit 

představu opery jako celku a potom přistoupit к odvození poznatků o vnitřním uspořádání 

opery. Nejprve jsme se soustředili na rozdílný pěvecký projev operní a muzikálové 

zpěvačky. Povšimli jsme si vedení tónu, dodržování notové předlohy, čistoty tónu, rozdílné 

hlasové polohy, rozdílnosti dynamiky a tempa, souznění textu s melodií, práce s hlasem a 

osobitým výrazem obou zpěvaček. Děti sledovaly mezitím píseň v notovém zápisu.22 Podle 

mého názoru podstatou zpěvu není jen čistá intonace a znalost textu. Píseň se stane písní 

v pravém slova smyslu až tehdy, když je pochopena jako celek. Hudba se stane hudbou 

22 Příloha č.3 
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v okamžiku, kdy je jí dán patřičný výraz, který jí náleží. V hudebníkovi musí být kus 

dramatického umělce, schopného vcítit se do děje,aby obecenstvo oslovil. A to si myslím 

splnily v tomto případě obě dvě představitelky Ježibaby i Rusalky. 

Dále jsme se zaměřili na hudební doprovod operní a muzikálové ukázky. Operní árie 

byla za doprovodu symfonického doprovodu České filharmonie pod taktovkou Václava 

Neumanna z roku 1982, narozdíl od muzikálového provedení, jež doprovázel studiový 

orchestr řízený Martinem Kumžákem, skládající se z rockové sekce, jež kromě dechových 

nástrojů obsahoval typické rockové nástroje jako kytary, baskytary, klávesy a bicí. 

Kromě hudebních prvků jsem se zmínila i o prvcích nehudebních, jež bylo možno 

porovnat, a to především výstavba scény, návrhy kostýmů, taneční složku, osobnosti 

spojené s muzikálovým provedením (producent, herci, režisér). 

V neposlední řadě jsem chtěla podotknout, že hudba opery Rusalka byla napsána až 

na základě předloženého libreta Jaroslava Kvapila, jež vycházel z povídky Hanse 

Christiana Andersena. To se liší od současného trendu, především na poli muzikálovém a 

v oblasti populární hudby, kdy je libreto napsáno až na základě hotové hudební předlohy. 

Poněvadž se na naší scéně objevilo velice žhavé a diskutované téma s uvedením 

muzikálu Rusalka na scéně divadla Milénium v únoru 1999, krátce jsme společně 

diskutovali nad otázkou, do jaké míry se jedná o vlastní osobitou realizaci díla se 

zachováním všech jeho hodnot a do jaké míry se jedná o epigonství. Pro zajímavost 

uvádím kontroverzní názory Dagmar Peckové a Báry Basikové. 

Slovy Dagmar Peckové: „Kulturní člověk by měl mít alespoň základní přehled o 

umění jakémkoliv, tedy i o opeře. Proč mu však servírovat manipulovaná a 

popularizovaná díla? Opera přece není mrtvým žánrem, a tak se nemusí ani tímto 
o • c23 

způsobem oživovat." 

Slovy Báry Basikové: „Opera není jednoduchý žánr, a ne každý ji může a chce 

poslouchat. Současný divák, ke kterému se obracíme, má jiná měřítka a potřeby než 

ortodoxní operní posluchač a divák: civilnějším projevem se asi dá dosáhnout větší 

stravitelnosti opery, muzikálový projev je míň afektovaný, víc svobodný, přirozenější."24 

Cílem této hodiny bylo vytvořit u dětí alespoň malou představu o různých 

interpretacích konkrétních skladeb a přispět tak к rozvoji tvořivé aktivity dítěte, poněvadž 

vnímané dílo mobilizuje žákovu invenci vyjádřit emocionální obsah skladby obdobnými 
23 BAUER, ].,Muzikálový triumf, l.vyd. Praha: Brána, 1999.S. 105 ISBN 80-7243-047-5 
24 BAUER, i.Muzikálový triumf, l.vyd. Praha: Brána, 1999.S. 104 ISBN 80-7243-047-5 
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hudebně výrazovými prostředky. V souvislosti s nově fungujícím Rámcovým vzdělávacím 

programem navrhuji rozšíření tohoto tématu i na vlastní muzicírování a zpěv za doprovodu 

orffových nástrojů, zapojení výtvarné výchovy v podobě kulis, tělesné výchovy z hlediska 

pohybové složky a zapojení dramatického vyjádření textu v rámci českého jazyka. 
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8.2 „Pomáda" jako modelová situace v tematickém vyučování 

Pomůcky: 

CD s českou nahrávkou muzikálu Pomáda 

CD s originálním hudebním základem písní 

Kartičky к sestavení děje 

Notový zápis písní „Letní láska " a „Auťák" 

Notový zápis hlasových cvičení 

Písemný zápis rytmického cvičení 

Písemná aranže pro orffovy rytmické nástroje 

„Začlenit muzikál do hudební výchovy se stává naléhavým požadavkem moderní 

doby. Přitom nestačí jen vykládat dějiny muzikálu, ale jeho smysluplné začlenění vyžaduje 

sémantickou práci se skladbami, umožnění vlastního muzicírování, kreativity v 

improvizaci, i uplatnění dramatické a pohybové výchovy. Hlavním cílem je, aby žáci 

docílili kritické reflexe skladeb i vlastních postojů a tím si rozšířili celkový hudební 

obzor."25 

Téma muzikálu přímo volá po tzv.tematickém vyučování, během něhož jsou v centru 

pozornosti různé aspekty jednoho problému. Zvolila jsem pro tuto modelovou situaci 

muzikál Pomáda Warrena Caseye a Jima Jacobse z několika důvodů. Především jsem 

vycházela z výsledků mého minivýzkumu, kde se muzikál projevil jako velice oblíbený a 

všeobecně známý mezi žáky 2.stupně ZŠ a na gymnázia. Také jsem vycházela z vlastní 

zkušenosti, které mohou být při zpracování tohoto muzikálu nápomocny z hlediska mého 

tehdejšího účinkování v koncertní verzi Pomády v hlavní roli Sandy. Ačkoliv se 

v současné době tento muzikál na pražské divadelní scéně neuvádí (v divadle Goja Music 

Hall měl derniéru v roce 2001), jeho filmové zpracování z roku 1978 v hlavních rolích 

s Johnem Travoltou a Olivií Newton-John se pravidelně objevuje na televizních 

obrazovkách. Kromě jiného se nejznámější písně jako „Summer nights" (Letní láska) či 

„Greased lightnin "' (Náš auťák), „ You are the only one that I vra>?r"(Jedině ty) velice často 

vysílají téměř všech rozhlasových stanicích. Ačkoliv doba 50. let, ve které se muzikál 

Pomáda odehrává, může zdát vzdálena, jeho téma je poplatné a velice blízké téměř všem 

25 DRÁBEK, V., Modelové situace v tematickém vyučování In KOLEKTIV .Populární hudba a škola 
Praha:Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2000. s. 23 ISBN 80-7290-013-7 
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mladým lidem, poněvadž vypráví o nich samých a každý si může nalézt něco ze svého Já 

v jedné z charakteristických postav. 

Dlouho jsem přemýšlela, jakým osobitým způsobem přiblížit dětem tento muzikál a 

podařit se ho včlenit do rozsáhlejšího tematického celku v rozsahu třech vyučovacích 

hodin s využitím pěveckých, instrumentálních a pohybových činností. Příčin к realizaci 

tohoto miniprojektu bylo několik, ale hlavní důvod jsem spatřovala především v určité 

vyhýbavosti učitelů zařazovat muzikál jako téma do hodin hudební výchovy a tedy 

neposkytnout dětem možnost seznámit se s tímto žánrem a ubírat jim příležitosti, aby se 

samy aktivně realizovaly v žánru, ve kterém se mluví, zpívá a tančí. Čím více jsem 

usilovala o to aby byl tento žánr pro děti atraktivnější, tím více vyžadoval pro mne jako 

pedagoga rozsáhlejší a intenzivnější přípravu a také intenzivní usměrňování spojené 

především s hudební kreativitou samotných dětí. 

Časové rozmezí mého miniprojektu jsem určila vždy 45 minut ve třech 

dvouhodinových vyučovacích hodinách. Mým hlavním cílem této hudebně tvůrčí aktivity 

nebyla jen samostatná práce dětí se zapojením všech složek muzikálu, jako je herectví, 

zpěv a tanec, ale také integrace a uplatnění vědomostí z jiných vyučovacích předmětů jako 

dějepisu, zeměpisu, tělesné výchovy, občanské výchovy a eventuelně výtvarné výchovy, 

což je jedním z hlavních cílů nastávajícího Rámcově vzdělávacího programu. 

1.vyučovací hodina 

Úvodem jsem se dětí zeptala, zda vůbec tuší, co slovo muzikál znamená, co se jim 

pod tímto pojmem vybaví a zda divadelní představení tohoto druhu již někdy navštívili. 

Krátce jsme podiskutovali o muzikálu Pomáda, zejména o jeho filmové verzi, kterou 

většina dětí již zhlédla v televizi. Zasvětila jsem děti stručně do doby 50.1et 20.století , ve 

které se děj muzikálu v Americe odehrává. Děti mě doplňovaly na základě znalostí 

v dějepisu, přiblížily jsme si společenskou atmosféru té doby, módu napomádovaných 

vlasů, kulturu a hudební žánry padesátých let (zejména rock'n'roll). Poněvadž je to muzikál 

o mladých lidech ze školního prostředí, srovnávali jsme povahu a problémy současné 

mládeže s problémy filmových postav. 

Jak už bylo zmíněno výše, celý muzikál pojednává o partě mladých lidí, o jejich 

přátelství, problémech se studiem na škole, s maturitou, s rodiči, o platonických vzplanutí, 

snech, zájmech, módě, i o vážné lásce mezi mladým mužem Dannym a trochu naivní dívce 

Sandy, jejichž láskaje ústředním tématem celého muzikálu. 
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Také název ,J>omáda" (Grease) byl dán stylem života, vzhledem, chováním mladých 

lidí té doby, jejímiž symboly byly napomádované vlasy, americká dlouhá auta (cadillacy), 

hamburgery a samozřejmě rock'n'roll. 

Muzikál Pomáda(Grease), jehož autory jsou Warren Casey a Jim Jacobs, měl svou 

světovou premiéru vroce l972 na Broadwayi v New Yorku, kde v roce 1979 získal 

ocenění za překonání rekordu nejdéle uváděného představení na Broadwayi. Mezi 

hlavními představitele patřili například Richard Gere či Patric Swayze. 

V roce 1978 byla Pomáda zpracována do filmové podoby a její písně se držely na 

předních místech hitparád. Do dnešní doby získal muzikál celkem 7 ocenění Tony Awards 

(muzikálová verze Oscarů), což svědčí o jeho umělecké kvalitě i divácké oblíbenosti. 

V Praze se muzikál uváděl v roce 2001 v divadle Goja Music Hall v hlavních rolích 

se Zuzanou Norisovou, Romanem Vojtkem, Betkou Stankovou, Janem Urbanem, Šárkou 

Markovou či Zbyňkem Fricem.26 

Zopakovala jsem dětem, jaké jsou hlavní složky muzikálu (hudba, libreto,námět... )a 

kdo se na muzikálovém představení podílí (režisér, producent, herci..). Poté jsme se začali 

bavit o ději muzikálu. V případě tohoto muzikálu se hovoří spíše o písničkálu, ve kterém je 

řazení líbivých písní dominantní nad samotným dějem. Proto jsme ději nevěnovali tak 

náležitou pozornost jako v případech jiných závažnějších muzikálů složených podle 

literární předlohy. 

Nyní již přišla na řadu praktická část hudební činnosti. Připravila jsem na tuto hodinu 

duet „Letní láska", kterou považují za ústřední a nejznámější píseň tohoto muzikálu.27 

V této hodině jsem se ve svých metodických přípravách zaměřila na činnost vokální 

s důrazem na pěveckou techniku a čistotu intonace. Co se týče textu, upřednostňovala jsem 

český text Eduarda Krečmara před anglickým z hlediska výslovnosti a především 

srozumitelnosti. Poněvadž jestliže děti rozumějí dokonale obsahu textu, je větší 

pravděpodobnost, že dosáhnout snáz osobitého výrazu při pěveckém projevu, který zvláště 

u populární hudby sehrává rozhodující význam. 

Polohu písně jsem byla nucena transponovat do nižší polohy o půl tónu do Des Dur oproti 

anglickému originálu. Zvláště pro chlapce, kteří se nacházejí na základní škole v období 

mutace, by nebyla hlasová poloha písně, jejíž melodie dosahuje tón es2, vhodná. Na 

základě dechového cvičení, provedeného již v úvodu hodiny, jsme mohli přistoupit 

26 http'7/www.pomada.cz/ 
27Příloha č.4 
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k hlasovému cvičení a samotnému nácviku písně. Upozorňuji, že jsem se snažila 

v převážné míře své metodologické postupy realizovat přímo na samotném hudebním díle. 

Píseň ,JLetní láska" je vystavěna na poměrně velkém rozsahu, proto bylo potřeba 

hlasy dětí rozeznít jak ve vysokých tak v nízkých polohách. Děti jsem rozezpívávala za 

doprovodu klavíru, přičemž jednou rukou jsem dirigovala. Nejprve jsem volila hlasová 

cvičení podle PaeDr.Tiché na vyrovnávání vokálů na jednom tónu, pomocí ztemňování 

v pořadí vokálů i e a o u a posléze zjasňování v pořadí u o a e i.28 „Vyrovnávání vokálů 

neboli vokalizace spočívá v zachování stejné kvality pěveckého tónu bez ohledu na to, na 

který vokál tón tvoříme. Přičemž však musí zůstat zachován charakter každého vokálu. 

Všechny vokály by měly být tvořeny při co možná jednotném prostoru v ústech, kterého se 

snažíme dosahovat tím, že při střídání vokálů měníme tvar úst co nejméně. Všechny 

vokály přizpůsobujeme oválnému tvaru, který ústa zaujímají při výslovnosti vokálu „o."29 

Poněvadž je píseň „Letní láska" z oblasti hudby populární, mají děti sklon (při snaze 

dát píseň ten nejlepší výraz) zapomínat na hlasovou techniku. Často se tak objevuje chyba 

tvrdého nasazování tónu, zvláště při vyslovování samohlásek na začátku. Proto jsem volila 

další hlasové cvičení na návyk měkkého začátku, tedy nenásilného rozražení hlasivek při 

tvoření tónu. Nácvik této dovednosti spočívá v uklidnění dechu a navození měkkého 

nasazení ve střední hlasové poloze (d'-g').Pn měkkém nasazení tónu dochází к velmi 

rychlému, ale postupnému rozechvívání hlasivek od okrajů a veškerý procházející vzduch 

je využit к tvoření tónu. Na měkké nasazení tónu jsem volila cvičení na slabiky začínající 

souhláskami j, m, n, v či brumendem.30 Při tomto cvičení tón znějící při zavřených ústech 

vplyne otevřením úst přes souhlásku „m" jemně do příslušného vokálu. К měkkému 

nasazení tónu je také možné použít mimohudební představu pomocí vláčného pohybu 

rukou. К odstranění tvrdého hlasového začátku můžeme přispět uchichtnutím se slabikou 

„he" nebo „ho", kdy souhláska „h" hlubokým záběrem v bránici změkčí „dotek" dechu na 

hlasivkách, jež j sou navíc při „h" mírně rozevřené.31 

28 TICHÁ, A., Hlasová výchova ve sboru, l.vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu, 2004. s. 68 ISBN 80-7068-186-1 

29 PECHÁČEK, S., VÁŇOVÁ, H. a kol. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1.stupeň. 2.vyd. 
Praha: Karolinum, 2001. s. 67 ISBN 80-276-0365-9 
30 PECHÁČEK, S., VÁŇOVÁ, H. a kol. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1.stupeň. 2.vyd. 
Praha: Karolinum, 2001. s. 67 ISBN 80-276-0365-9 

31 TICHÁ, A., Hlasová výchova ve sboru, l.vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu, 2004. s. 68 ISBN 80-7068-186-1 
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Další problém, který by se při nácviku písně mohl vyskytnout, spočívá v okrajových 

hlasových polohách. Ten se dá zmírnit upevněním správných pěveckých návyků ve střední 

hlasové poloze, vzestupnými, sestupnými a rozkladovými cvičeními.32Tato cvičení jsou 

vhodná proto, že nesetrvávají v krajní poloze, nýbrž se jí pouze dotknou. Začíná se ve 

střední poloze a model se transponuje do krajních poloh a zpět do výchozí střední polohy, 

či o jeden tón níže. Nesestupuji však v tomto případě s dětmi do hlubokých poloh. 

Vzdálenost nejhlubšího a nejvyššího tónu přizpůsobujeme situaci ve třídě.33 

К písni „Letní láska" jsem uvedla tři příklady hlasového cvičení, vycházejícího 

přímo z úryvku písně. V prvním cvičení jsem vycházela z úvodního taktu písně. Začala 

jsem od původního tónu písně a postupovala směrem nahoru až po tón h1. Poté jsem se 

vrátila do původní polohy. Zvolila jsem vyslovování slabiky „du", posléze „do" a „de", 

plynule přecházející na slabiku „le", kterou začíná samotná píseň ve slově „letní". Jazyk se 

při výslovnosti konzonantu „d" se opírá o špičku a připravuje tak jazyk к lepšímu 

vyslovení konzonantu „1", které může být pro někoho problematické. 

Druhé cvičení opět vycházelo z motivku písně a zaměřuje se na uvolnění čelisti a 

zachování rezonance i v nižších polohách. Daný melodický úryvek jsem nechala zazpívat 

na „bom" a posléze na originální text písně „wella, wella, wella, wella, hu." Postupovala 

jsem v hlasové poloze po půltónech o jeden a půl tónu výše a poté jsem se vrátila do 

původní polohy. 

Ve třetím cvičení jsem použila zdánlivě problematický skok na vysoký tón des.2 Aby 

jsem se tomuto podvědomému strachu z vysokého tónu vyhnula a zamezila jeho sevření, 

předcházel tomuto motivu stejný motiv, ale se skokem dolů. Zvolila jsem slabiku , jo" a 

posléze vlastní text („léta žár") úryvku. Mým úmyslem bylo vtisknout dětem stejný pocit 

při melodickém skoku nahoru, jaký mají při skoku směrem dolů. К tomuto cvičení 

napomáhá samotná představa vysokého tónu ještě před jeho samotným zazněním. Pomocí 

tohoto cvičení dochází opět к uvolnění čelisti a zabránění vytlačování tónu dechem do 

vysoké polohy.34 

Vzhledem k tomu že se jedná o duet chlapce a dívky, rozdělila jsem třídu na dvě 

poloviny. Poněvadž ženský hlas navazuje hned na mužský, učila jsem současně zpívat tuto 

píseň chlapce i dívky, abych dodržela koherenci písně. Východiskem vícehlasu je právě 

32 Příloha č. 5 
33 TICHÁ, A., Hlasová výchova ve sboru. 1 .vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu, 2004. s. 81 ISBN 80-7068-186-1 

34 Příloha č.6 
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střídání hlasů, při kterém žáci logicky navazují na předchozí hudební výpověď spolužáků. 

Nejprve jsem celou sloku sama předzpívala s jednoduchým akordickým doprovodem na 

klavíru a poté jsem přešla к samotnému nácviku písně po krátkých úsecích. Nejprve jsem 

nacvičovala úseky písně jen na slabiky „na, ne , ni, no nu," posléze již se zapojením slov, 

ale v pomalém tempu s odstraněním intonačních problémů. Nakonec jsme společně 

zazpívali píseň v tempu za klavírního doprovodu. Až již byla píseň společně nacvičená a 

nazpívaná, dala jsem možnost zazpívat si tuto píseň sólově jednomu chlapci a dívce. 

Ačkoliv jsem čekala s naprostou samozřejmostí, že děti nebudou mít odvahu samy 

vystoupit a zazpívat, byla jsem mile překvapena, že děti natolik zaujala tato píseň, že 

projevily zájem zazpívat si tuto píseň sólově. Ostatní děti zpívaly nadále pouze sbory, 

tzv.odpovídačky na hlavní melodii za mého doprovodu na klavír. Když jsem zjistila, že 

děti již mají píseň dobře zvládnutou po technické stránce, nezapomněla jsem zdůraznit, že 

také u hudby populární hraje velkou roli výraz, který hudbě vtiskne interpret. Proto mohou 

použít v projevu téměř vše, co samy ucítí, že text i hudba vyžaduje- měnit barvu hlasu, 

improvizovat, používat mimiku, gestikulace, zpívat s notnou dávku expresivity, ale 

nepřehrávat! Zkrátka vložit do písně výraz, kterému musí každý posluchač uvěřit! 

V samotném závěru hodiny jsem děti vyzvala z lavic do celého prostoru třídy, aby 

dostaly dojem, že jsou na divadelním jevišti a jako určitý bonus jsem jim donesla 

originální hudební základ na CD (tzv.karaoke nahrávka)z muzikálu Pomáda, aby měly 

možnost zazpívat si píseň jako „opravdoví muzikáloví zpěváci," zapojit do hudby pohyb, 

ke kterému tato píseň vyloženě vyzývá a tím ještě umocnit jejich emocionální prožitek 

z této písně a z muzikálu vůbec. 

2. vyučovací hodina 

Následující hodinu jsem se pro změnu soustředila v teoretické části na seznámení se s 

rock'and' rollem a v praktické časti na činnost hudebně pohybovou, spíše taneční. 

Poněvadž téměř každá skladba může být zdrojem nějaké akce. Zatím co hudebně 

pohybové hry převážně přispívají к rozvoji rytmických dovedností dětí, taneční hry se 

konkrétněji v širších souvislostech, podílejí na propojení složky hudební a pohybové. 

Co se týče rock'and' rollu, jedná se o hudební žánr, jehož kořeny vycházejí z fúze 

bluesové, rockové a country hudby. Od roku 1954 začínají umělci hlavního proudu 

moderní populární hudby projevovat zájem o hudební materiál R&B (rhythm and blues 

music), který byl až dosud určen téměř výhradně pro černošské městské obyvatelstvo. 
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Předkládají jej obecenstvu v poněkud adaptované bělošské „pročištěné podobě." Prvním 

významným reprezentantem této tendence byl Bill Haley, jehož nahrávka „Round around 

the clock" se stala v roce 1955 světovým hitem. Haleyho významným následovníkem se 

stal Elvis Presley, který se prosadil se svým hitem Jleart Break Hotel" a téměř okamžitě 

se stal idolem mladé generace. Právě u stylu Elvise Presleyho (1935-77) došlo ke skutečné 

syntéze bílé C&W music (country and western music) s černým R&B (rhythm and blues 

music) a gospelem. Presley znamenal velký mezník v prudkém kultu hvězd. Dětem jsem 

pustila nahrávku písně ,Jailhouse Rock" Elvise Presleyho, na které je možno demonstrovat 

hlavní výrazové prvky rock'n'rollu. Jedná se především o jednoduchou rytmiku, silně 

akcentující sudé doby či značně expresivní přednes. 

V tomto období byl nový hudební styl známý pod označením rock-and-roll neboli 

R&R. Tento termín poprvé použil DJ Alan Freud jako označení pro rychlé skladby prvního 

období rock. Již svým prvním nástupem proměnil velmi výrazně tvář celé tehdejší moderní 

populární hudby a snížil podstatně věkovou hranici jejího obyvatelstva. Pro dospívající se 

stal přímo generačním manifestem. 

Kolem roku 1960 určuje R&R charakter převládající moderní populární hudby. 

Dokonce mizí načas i název rock-and-roll a tento styl hudby se nazývá popem. Současně 

se R&R začíná kombinovat s jinými hudebními proudy jako alternative rock, punk rock či 

heavy metal. Dalšími světovými představiteli R&R byli Chuck Berry, Eddie Cochran, The 

Comets. U nás pak Pavel Sedláček, Miki Volek, Pavel Bobek či Rockec Ivo Pěšáka. 

Nyní jsem přešla již к samotnému muzikálu Pomáda, který představuje určité 

muzikálové ztvárnění rokenrolové hudby.Pro tuto hodinu jsem vybrala píseň „Auťák" 

(Greased Ligtnin'), která je naprosto vhodnou demonstrací a zároveň vhodným cvičením 

rozvíjející rytmickou improvizace a podporující hudebně pohybovou až taneční činnost. 

Opět jsem volila píseň v českém přeloženém znění, přetransponovanou z originálu do 

nižší vhodné polohy.35 Ačkoliv je píseň určená svým textem pro chlapce, pro nácvik písně 

jsem zapojila celou třídu. Poté, co jsem děti po úsecích naučila hlavní melodii písně, 

nacvičili jsme jednoduché sbory tzv.odpovídačky na hlavní melodii Při samotné 

interpretaci písně jsem pak rozdělila třídu na dvě poloviny; zpívající hlavní melodii a 

sbory. 

35 Příloha č.7 
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Ve chvíli, kdy všichni ovládali danou píseň po stránce pěvecké, přešla jsem od 

činnosti vokálního charakteru к činnosti instrumentální. V notového zápisu originálního 

znění této písně se žádná větší rytmická prodleva nevyskytuje. Nicméně na hudebním 

základu české verze Pomády se nachází 14ti taktová pomlka ve 4/4 taktu, vyplněná pouze 

instrumentální podkresem a určená к rytmické improvizaci. 

Přichystala jsem pro děti několik příkladů rytmických motivů, vyskytujících se 

v samotné písni..36 Formou rytmického diktátu měly děti za úkol vytleskávat jednotlivé 

rytmické variace. Samozřejmě к přípravě rytmického diktátu jsem již předpokládala jistou 

znalost základních hodnot not a pomlk. Postupně jsme přecházeli od samotného tleskání ke 

hře na tělo, abychom tak mohli zapojit do rytmického procesu pohyb celého těla. 

Na závěr tohoto rytmického cvičení jsem přešla ke hře instrumentální na orffovy 

nástroje. Vzhledem k tomu, že se jedná o populární píseň, volila jsem orffovy nástroje 

velice uvážlivě, aby svými zvuky spíše nenarušovaly tok písně a spíše zapadaly do její 

celkové nálady. I vzhledem к silně pojaté rytmizaci, rychlému tempu a potlačení 

melodických složek, jsem vynechala nástroje melodické a zvolila pouze nástroje rytmické 

(bubínek,činely,hůlky a tamburína, chřestidlo, dřevěný blok) jejichž rytmy jsem měla 

v notovém zápisu předem připravené.37 Užila jsem rytmického vícehlasu, opět 

používajícího motivy ze samotné písně, poněvadž učí děti vnímat, prožívat a prakticky 

realizovat více současně probíhajících vrstev tónu. Děti se tu učí rytmické samostatnosti 

jednotlivých hlasů, což představuje významný předstupeň к vnímání a interpretaci 

polyfonní hudby Poté, co děti dokonale ovládaly dané rytmy, dala jsem jim možnost pro 

volné pole improvizace.Děti jsem však musela usměrňovat signály, podle kterých se měly 

vdanou chvíli zapojit s jednotlivými nástroji do hry. „Princip kolektivní improvizace byl 

provozován již na vystoupeních Franka Zappy, který již koncem šedesátých let řídil svou 

početnou rockovou improvizující skupinu jen základními usměrňujícími signály. V 

případě dětí rytmická tvořivost vyžaduje, aby se v určitém okamžiku hudebního vývoje 

dokázaly odpoutat od bezprostředního modulu a využily předchozích hudebních zkušeností 
о 44З8 

к aktivním tvůrčím projevům." 

Hudební aktivitu dětí, jež neměly к dispozici hudební nástroje, jsem vykompenzovala 

nácvikem zjednodušené originální muzikálové taneční choreografie, která je sice velice 

36 Příloha č.8 
37 Příloha č.9 
38 HURNÍK, L.,Hudební tvořivost a kolektivní improvizace.ln KOLEKTIV, Tvořivost jako základní dimenze 
moderní hudební pedagogiky.1.'vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1992. s. 165 ISSN 086-156x 
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jednoduchá, ale za to velice efektní. Zatímco v oblasti hudebně pohybové jsou pohyby 

převážně nositeli rytmu, ve spojení s taneční výchovou nabývají další podoby. Mohou být 

rozvedeny do prostoru a skloubené s tanečními kroky se stávají tanečním výrazovým 

prostředkem. Účelnost a krása pohybového prvku rozvedeného do prostoru záleží jak na 

estetickém projevu jednotlivce, tak na projevu dětského kolektivu. Zvládnutí prostoru a 

realizace tanečního projevu je ponejvíc záležitostí dítěte- tanečníka, protože vnímá prostor 

na základě osvojení pohybového schématu v souvislosti s hudebním doprovodem, vytváří 

si к němu osobitý vztah a získává z něho citový dojem, který se přetváří v silný 

emocionální zážitek. „Smyslem pohybové výchovy je znovuobjevení jednoty hudby a 

pohybu. Každý kontakt s hudbou, včetně koncentrovaného poslechu, je provázen jistými 

pohyby, jež mohou přejít až do zjevných gest, dokazující tělesnost hudby, její původní 

spojení s tancem. Tanec významně přispívá к socializaci žáků prostřednictvím spolupráce 

s různými partnery nebo skupinami."39 

Závěrečné pojetí písně doprovázené hudebním podkladem z CD přehrávače by se 

dalo shrnout jako integrace složky vokální se zapojením hlavní melodie a sborů, a 

instrumentální hry v pojetí rytmické improvizace, doplněné o složku taneční. Téměř by se 

dal tento muzikálni projev nazvat jako divadlo, které hraje, zpívá a tančí... 

3.vyučovací hodina 

Poslední třetí hodinu jsem pojala jako integraci všech činností hudební výchovy-

vokální, instrumentální, pohybové a poslechové, s využitím hudební kreativity v rámci 

dvou písní z muzikálu Pomáda. Cílem třetí hodiny mého miniprojektu bylo propojení dvou 

písní v jeden muzikálový celek doplněný o dramatické zpracování, tedy o složku 

mluveného slova, abych tak pojala komplexně hudební činnosti dítěte a splnila tak 

podstatu muzikálu jako divadla, které, mluví, zpívá a tančí. 

V úvodu hodiny jsem děti krátce uvedla do celého zpracování muzikálu, jemuž jsme 

se věnovali předchozí dvě hodiny a nechala se inspirovat nápady dětí týkajících se 

dramatických dialogů. Ty pak měly být určitým úvodem к první písni, spojovací linkou 

mezi oběmi písněmi a závěrem celého muzikálového celku. 

Nakonec jsme společně vytříbili dialog, jež dokázal nejlépe vystihnout smysl a 

atmosféru celého muzikálového představení. Nebylo podstatou jen přeříkat nazpaměť 

39 DRÁBEK, V., Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. 1 .vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 
1998. S.86 ISSN 0862-4461 
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naučený text. Mým cílem bylo vyvolat u dětí vlastní nápaditost, kreativitu a osobitý výraz 

v dramatickém projevu. Slovy Evy Machkové, autorky knihy Úvod do studia dramatické 

výchovy, je „dramatická výchova neoddělitelně spojena s výchovou к humanitě, svobodě a 

demokracii, tedy s tím, co je v nejobecnější rovině formulováno jako osobnostní a sociální 

rozvoj."40Nakonec jsem společně s dětmi sehrála celé muzikálové představení, včetně 

zpěvu, instrumentálního doprovodu, taneční složky a dramatických vstupů. Vystoupení 

mělo takový ohlas, že jsem celý přednes navrhla jako jedno z vystoupení na eventuelní 

školní besídce. Pro další možná provedení jsem navrhla také propojení s výtvarnou 

výchovou pomocí vytvoření kulis a kostýmů. 

Pro velký zájem jsme si přehráli samotné písně ještě jednou, avšak již ne za vlastního 

doprovodu, ale s použitím originálního hudebního základu z CD, abych tak dětem dala 

možnost „ochutnat" atmosféru a pocit skutečných muzikálových herců na divadelním 

jevišti. 

Pro takovéto zpracování muzikálu jsem záměrně zvolila projektivní metodu 

vyučování, poněvadž vyžaduje tvořivou činnost dítěte, činnost se kterou se děti ztotožňují 

a kterou prožívají. „Projektové vyučování přináší řadu poznatků a zkušeností, které je třeba 

soustavně utříbit, integrovat do učiva pod zorným úhlem hudby. Téma musí být 

rozpracováno tak, aby se vztahovalo nebo se dalo vztáhnout na určité situace, jejichž 

zvládnutí se neobejde bez tvořivých činností. Při řešení situací je třeba využít nejen 

schopností a dovedností, ale také poznatků a uspořádat je tak, aby byly pro žáky 

přehledné."41 

Když opominu všechny didaktické přednosti, které muzikál skýtá a které mají 

příznivý vliv na rozvoj hudebnosti dítěte, vybrala jsem muzikál pro metodologické 

zpracování a pro diplomovou práci vůbec, abych tak dětem jako nastávající mladé generaci 

měla šanci přiblížit žánr, jež si v současné době hledá své stále místo na umělecké scéně 

jako rovnocenný partner vážné jevištní hudby. 

40 MACHKOVÁ E., Úvod do studia dramatické výchovy., l.vyd. Praha: IPOS, 1998. s. 81 
ISBN 80-7068-103-9 
41 DRÁBEK, V., Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. 1 .vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 
1998. s. 110 ISSN 0862-4461 
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9 Sociometrický výzkum na téma „Muzikál v životě žáků 2.stupně ZŠ 

a gymnázií" 

Svůj sociometrický výzkum jsem rozložila do dvou částí, ve kterých jsem použila 

rozdílné sociometrické metody, zahrnula jsem do něj rozdílný počet účastníků a 

především sledovala rozdílné cíle. V prvním případě jsem otázky směřovala ke zjištění 

hudebního zaměření a náklonnosti dětí v oblasti muzikálu, a jejich estetické normy. Na 

rozdíl od druhého případu, který měl čistě vědomostní charakter a měl zjistit celkovou 

hudební orientaci v oblasti muzikálu. 

Pro sociometrický minivýzkum jsem použila sociometrickou metodu rozhovoru, 

jehož shromažďování dat je založeno na přímém dotazování, tj. na verbální komunikaci 

výzkumného pracovníka a respondenta Připravila jsem strukturovaný, částečně výzkumný 

a částečně diagnostický rozhovor,42 obsahující pět otázek očekávajících otevřené a 

uzavřené odpovědi.43 Sociometrický výzkum jsem provedla na náhodně vybraných 

základních školách v 6., 7., 8., a 9.třídě a v prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia. 

Vybrala jsem z každé třídy čtyři žáky,kteří byli ochotni se mnou na mém výzkumu 

spolupracovat. Dohromady se tedy výzkumu účastnilo dvacet čtyři žáků.44 

Sociometrický výzkum by měl alespoň náznakem poukázat,do jaké míry a jak 

aktivně se děti zajímají o tento žánr, jakou úlohu u nich hraje, co jim přináší, jak by si 

představovali zapojit složky muzikálu do metodiky hudební výchovy a popřípadě podle 

aktivit odkrýt potencionální budoucí muzikálové herce a herečky. Z hlediska pedagogické 

činnosti v hudební výchově se tento sociometrický výzkum jeví jako jeden z možných 

způsobů, jak získat informace o hudebním zaměření svých žáků a jak tyto poznatky 

využívat к výchovným a vzdělávacím cílům svého pedagogického působení. 

Stanovila jsem otázky: 

1. Co je podle tebe muzikál? 

2. Navštívil/a jsi někdy nějaké muzikálové představení? Pokud ano, jaký.. .? 

3. Znáš nějaké muzikálové hvězdy? Popřípadě jaké? 

4. Chodíš sám/sama do zájmového kroužku zpívat, tančit či hrát divadlo? 

5. Jak by měla vypadat hodina hudební výchovy se zapojením muzikálu? 

42 výzkumný rozhovor posuzuje pouze objektivní fakta;diagnostický rozhovor zohledňuje také psychické 
obsahy a stavy, podmínky vývoje, motivaci... 
43 otevřené otázky předpokládají širší vyjádření odpovědi; uzavřené otázky očekávají typ odpovědi ano/ne 
44 Příloha Č.10 
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Vyhodnocení 1.otázky: 

Pojem „muzikál" je u dětí téměř okamžitě asociován pěveckým vystoupením 

populárních hvězd, což potvrzuje české specifikum o obsazování herců do muzikálu. Na 

rozdíl od jiných zemí, kde jsou do muzikálu obsazováni speciálně vyškolení umělci pro 

tento žánr, v České republice stojí propagace díla pomocí mediálně známých protagonistů 

na předním místě před uměleckou kvalitou. Od české premiéry Jesus Christ Superstar, 

který nastartoval muzikálový „boom," podle odpovědí žáků neexistuje téměř nikdo, kdo by 

nevěděl, co slovo „muzikál" vůbec znamená, i za předpokladu, že ho nikdy nenavštívil. Je 

to dáno také občasnými koncertními ukázkami z muzikálového představení, uváděnými 

v televizních zábavných pořadech. Dokonce malá hrstka dětí téměř stanovila přesnou 

definici muzikálu jako divadla, ve kterém se hraje, zpívá a tančí. 

Vyhodnocení 2.otázky: 

Žáci 2.stupně ZŠ nejsou příliš zřejmě rodinným zázemím vedeni к navštěvování 

muzikálových představení. Nejčastějším problémem jejich chladného zájmu o muzikál je 

především vysoké vstupné, jaká tato muzikálová představení požadují. I přesto jako 

nej navštěvovanější muzikál se ukázala mezi dětmi „Angelika" Michala Davida.Tento 

výsledek spatřuji zejména v poměrně masové medializaci tohoto muzikálu a také ve velké 

oblíbenosti knižní a filmové předlohy. Žáci devátých tříd a gymnázií navštěvují také 

mediálně méně známé tituly jako Bídníci, Miss Saigon či Producenti. 

Vyhodnocení 3.otázky: 

Co se týče muzikálových hvězd, děti jmenovaly vesměs zpěváky a zpěvačky 

z vrcholu českého showbussinessu, aniž by věděly, zda jmenovaný umělec v nějakém 

muzikálu vystupuje či nikoliv (např. Karel Gott). Na základě zhlédnutí Angeliky správně 

jmenovaly Moniku Absolónovou či Šárku Vaňkovou, kterou znají také jako finalistku 

soutěže Superstar. Velice mě překvapila dívka ze sedmé třídy, které utkvěla v paměti 

z muzikálu Golem velice talentovaná, nicméně mediálně neznámá zpěvačka Dasha. 

Vyhodnocení 4.otázky: 

Děti, jak jsem z rozhovoru vyvodila, věnují mnohem více času svým koníčkům na 

základní škole než na gymnáziu. Zejména na základní škole se mezi jejich zájmy řadí četné 
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hudební aktivity, jako hra na hudební nástroj (nejvíce kytara), působení v pěveckém sboru 

či tanec. 

Na gymnáziu se již studenti, pokud nejsou vyloženě hudebně zaměřeni, věnují cizím 

jazykům, které jim dopomáhají к přijetí na zvolenou vysokou školu či jim zvyšují profesní 

kvalifikaci do následného zaměstnání. Na druhé straně se věnují i sportu, který jim 

napomáhá к celkové aktivní relaxaci po psychické zátěži, kterou s sebou přináší studium 

na gymnáziu. 

Vyhodnocení 5.otázky: 

Na tuto otázku jsem dostala odpovědi velice rozdílného charakteru. Nejvíce jsem 

byla otřesena výroky o zrušení tohoto „zbytečného" předmětu, což svědčí o špatném 

přístupu samotného žáka к hudební výchově či jeho učitele. 

Velice příjemně mě naopak těšil velký zájem žáků o aktivní muzicírování s použitím 

hudebních nástrojů a o zpěv v hodinách hudební výchovy. Děti se chtějí také něco 

dozvědět o současné populární hudbě a jejich představitelích, což vyžaduje u učitele 

alespoň částečný přehled v současném světě populární hudby. Některé děti by naopak 

„přesunuly" hodiny hudební výchovy mimo rámec školního vyučování do jazzových klubů 

a školních kapel. 

Celkové hodnocení 1.časti sociometrického výzkumu: 

Chápu, že tato malá sociometrická sonda nemůže sloužit jako objektivní měřítko. 

Pro mě osobně má ovšem poměrně velkou hodnotu. 

Děti v šesté třídě mají ještě poměrně chladný zájem o muzikál, ale nicméně jsou již 

hodně ovlivněny masovými médii ve sféře populární hudby. Tento fakt je patrný v jejich 

přehledu zpěváků a zpěvaček populární hudby. Co se týká pojmu muzikál, již mají určitou 

představu, co muzikál je a jsou ho již schopni určitým způsobem definovat. Také pro mne 

jako budoucího pedagoga, je zásadní pozorovat zájem žáků o vlastní muzicírování v rámci 

hodin hudební výchovy. 

U dětí sedmých tříd je zodpovědí znát, že procházejí obdobím puberty, 

charakterizovaným celkovým nezájmem o vše, co je spojeno se školou a vůbec a se 

vzděláním. Muzikály víceméně nesledují, z toho je patrné i to, že nemají jasno v tom, co 

vlastně muzikál je (narozdíl od svých mladších kolegů). Naopak však prokázali poněkud 

rozšířenější rozhled v oblasti umělců, kde uvedli i zpěvačku, která není mediálně známá. 
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Představy o hudební výchově žáků sedmých tříd sahaly i za hranice hodin hudební 

výchovy. 

U dětí osmých tříd je míra zájmu o muzikál a o hudební činnosti podobná jako u dětí 

sedmých tříd. 

U dětí devátých tříd mezi sebou zápasí celkový nezájem o vše kolem sebe se 

zvídavostí po něčem novém. To je viditelné v návštěvnosti muzikálových představení, 

zejména Producentů v HDK a v zálibě kvalitních světových hudebních skupin (Rolling 

Stones). 

Odpovědi žáků I. a II.ročníků gymnázia jsou velice různorodé. Na jedné se straně je 

možno pozorovat mnohem větší prohloubení zájmů v oblasti muzikálu, což je patrné 

zejména u schopnosti téměř přesně charakterizovat tento žánr, zvýšenou návštěvou 

muzikálových představení a znalostí poměrně hojného počtu jmen muzikálových umělců. 

Zároveň jsou studenti schopni vyjádřit přesně své cíle a kritiky na konkrétní věci týkající 

se hudební výchovy. Na druhé straně mě mrzí, že bohužel se najdou i na gymnáziu i tací , 

kteří o tento žánr a celkově o hudbu nejeví žádný zájem. V případě rozsáhlejšího výzkumu 

by bylo pak na místě analyzovat příčiny takovýchto postojů žáků к hudbě. V náhledu na 

můj provedený minivýzkum se jeví jako jedna z příčin takového přístupu dětí к hudbě 

osobnost vyučujícího a jeho metodické postupy v hodině hudební výchovy. 

Na základě daných odpovědí, jež jsem od studentů obdržela, vím, kudy se ve svých 

metodických přípravách alespoň orientačně ubírat, aby děti měly nejenom možnost objevit 

a více proniknout do „kouzla" muzikálového žánru, ale aby se pro ně staly obecně hodiny 

hudební výchovy zábavou, příležitostí kreativního sebevyjádření a projevem vlastní 

hudebnosti. 

Druhou částí mého sociometrického výzkumu byl vědomostní diagnostický test, 

založený na celkové orientaci dětí v oblasti muzikálu.45 Zvolila jsem tuto diagnostickou 

metodu, poněvadž je určena pro hromadné získávání údajů a je schopna oslovit velký počet 

respondentů. Je totiž založena na písemném kladení otázek či krátkých tvrzení, к nimž 

zkoumaná osoba uvádí konkrétní fakta. Test je zaměřen na rozdíl od dotazníku na 

zjišťování vědomostí a dovedností respondenta. Do testu jsme zapojila všechny děti 6., 7., 

8., 9., třídy jedné ZŠ a 1. a 2. ročník čtyřletého gymnázia. Dohromady se tedy tohoto 

sociometrického výzkumu aktivně účastnilo zhruba 150 dětí. Především jsem se tu 

45 Příloha č.l 1 
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soustředila na orientaci v muzikálech získanou poslechem hudebních nosičů či návštěvou 

muzikálových představení. 

Sociometrický výzkum spočíval v deseti hudebních ukázkách ústředních 

muzikálových písní. Pro svůj výběr jsem volila 10 ukázek jak ze světových tak českých 

muzikálů, které byly uvedeny v České republice. Každá ukázka trvala 30-90 sekund a děti 

měly vzápětí po ukázce čas zhruba jednu minutu na zapsání odpovědi. Test tedy 

dohromady zabral cca 20 minut z jedné vyučovací hodiny. Děti měly zapsat, z jakého 

muzikálu hudební ukázka pochází. 

Co se týče výběru hudebních ukázek, snažila jsem se na základě mnoha hledisek dojít 

к co nejpestřejšímu výběru, který by měl mapovat základní přehled v oblasti muzikálu. 

Ukázky nejsou seřazeny podle nějakého subjektivního kritéria od nejjednodušší po 

nejtěžší. Pořadí ukázek je spíše nahodilé, ale tímto způsobem snad co nej objektivnější. 

Volila jsem poslechové ukázky ze světových muzikálů v původním nebo českém znění a 

neopominula jsem zařadit také původní české muzikály. Z hlediska historického vývoje 

jsem zařadila do minivýzkumu muzikálové písně od 50.let 20. století až po současnost. 

Úmyslně jsem nevolila světové muzikály ze starší dob, poněvadž celková osvěta z této 

doby je velice nízká. Také jsem nezařadila písně z her Osvobozeného divadla a divadla 

Semafor, jež jsou mezi dětmi až téměř notoricky známé díky častému uváděním ve 

zpěvnících a učebnicích hudební výchovy. Děti sice písně znají, ale nevědí už z jaké hry 

tato píseň pochází, což nepovažuji ani já za tak nutné vědět v oblasti základní orientace. 

Také jsem se příliš nevztahovala к muzikálům a hudebním filmům v období 70. a 80.1et, 

poněvadž tato hudební díla děti nezasáhla přímo a i některá budovatelská témata těchto 

muzikálů jim mohou zůstat nepochopena. V tomto případě jsem volila jen muzikál 

Limonádový Joe, který děti chápou jako pohádkový western a svým znovuuvedením 

v HDK mají možnost s ním přijít do přímého kontaktu. 

Po vykonání testu jsme si společně poslechli ukázky ještě jednou, ale již ve 

zkráceném čase a společně určili správné odpovědi a o jednotlivých muzikálech krátce 

podiskutovali. Za dostačující informaci pro zjištění celkového přehledu jsem považovala 

určit pouze název muzikálu, ne název konkrétní písně. Žádnou odpověď jsem považovala 

v hodnocení za nesprávnou. 

Tento test je možno použít také v rámci jedné třídy a to za účelem získání potřebných 

informací к výuce v dané třídě. Z globálního hlediska bylo cílem této části 
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sociometrického výzkumu zjistit celkovou úroveň v oblasti muzikálových děl u dětí 

2. stupně ZŠ a čtyřletých gymnázií. 

Výsledky testu samozřejmě vzhledem к „hrstce" dotazovaných respondentů nemůže 

být brán jako určující ke zjištění celkové základní orientace, ale měl by být alespoň určitou 

inspirací a orientací pro učitele v jeho dalším pedagogickém a metodickém postupu výuky. 

Je nutné vzít také v úvahu, že stejný test, prováděný na některé z mimopražských ať 

už městských či vesnických školách, by dopadl pravděpodobně hůře, poněvadž děti 

v těchto oblastech mají poměrně menší šanci dostat se do přímého kontaktu s tímto 

hudebním žánrem než v Praze jako hlavním kulturním centrem. 

Poslechové ukázky 

1. West Side Story-Amerika 

2. Pomáda- Letní láska 

3. Bídníci- Píseň Samotářky 

4. Hair- Let the sunshine 

5. Jesus Christ Superstar- Mít rád bližního svého 

6. Drákula- Jsi můj Pán 

7. Kleopatra- Teď královnou jsem já 

8. Rebelové- Ššš (Sugar Town) 

9. Limonádový Joe- Whisky, to je moje gusto 

10. Rusalka- Měsíčku na nebi hlubokém 

Hodnotila jsem výsledky ze dvou různých hledisek. 

V prvním případě jsem užila sloupcového grafu a slovního komentáře pro 

vyhodnocení každé jednotlivé otázky zodpovězené všemi třídami. 

V druhém případě jsem použila také sloupcový graf, tentokráte pro porovnání odpovědí na 

všechny otázky v rámci jedné třídy. 

Po částečném zhodnocení jsem provedla hodnocení celkové pomocí výsečového 

grafu za účelem celkového porovnání všech správných a nesprávných odpovědí ve všech 

dotazovaných třídách. 

64 



A. Celkové hodnocení jednotlivých ukázek 

Ukázka č. 1 Graf č. 1 a 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Vyhodnocení 1.otázky 

jednotlivé třídy 

Jak se ukázalo, muzikál West Side Story je poměrně v povědomí až ve vyšších 

ročnících, kde je často tato píseň zařazována do zpěvníků a učebnic hudební výchovy ,což 

sleduji jako hlavní zdroj v případě tohoto muzikálu. Poněvadž se nejedná přímo o 

komerční muzikál, ale o klasický muzikál Leonarda Bernsteina, jehož písně nejsou tak 

často uváděny v médiích, považuji tento výsledek odpovědí za uspokojivý. Na české scéně 

prožívá West Side Story určitou obrodu, díky současnému uvedení do repertoáru HDK, což 

opět pomáhá osvětě tohoto muzikálu v řadách mladých lidí. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku činilo ve všech třídách 13 

procent. 
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Jednotlivé třídy 

Naopak Pomáda se jeví jako muzikál poměrně známý u dětí, dokonce již v šesté třídě 

je tento muzikál díky téměř notoricky známé písni „Letní láska " v povědomí. Ačkoliv se 
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nejedná o současný muzikál a není uváděn v žádných učebnicích a zpěvnících, je díky 

filmové podobě, jak mi studenti gymnázia sami sdělili, i díky pražskému uvedení v roce 

1999 velice známý. V případě Pomády na děti velice zapůsobila i řada jiných faktorů než 

jsou samotné písně. Jedná se především o zalíbení v tehdejší módě v 60.letech a obdiv 

к hlavním představitelům filmového zpracování: Johnu Travoltovi a Olivii Newton John. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 47 

procent. 
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jednotlivé třídy 

Tato hudební ukázka se projevila dle mého očekávání jako obtížná. Ačkoliv se jedná 

o příběh z klasické literatury Victora Huga, „Píseň Samotárky" již tak známá není. 

V tomto případě zřejmě nepomáhá ani fakt, že se jedná o současný muzikál Bídníci, který 

se uvádí v Praze na Výstavišti. Na základě počtu správných opovědí se domnívám, že se 

jedná v těchto případech jen o skutečné zájemce o tento žánr nebo o děti, jež jsou 

výchovně vedeny к návštěvě muzikálových představení svými rodiči. К tomuto zřetelu 

vede i fakt, že nej častější interpretkou této písně je zpěvačka Magda Malá, která se 

v médiích příliš nevyskytuje. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 13 

procent. 
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Ukázka č. 10 Graf č. 10a 

Muzikál Hair se projevil jako velice kontroverzní v celkovém zaujetí dětí. Na nižších 

stupních,jak se ukázalo, není téměř vůbec v podvědomí, naopak na vyšších stupních a na 

gymnáziu je tato píseň téměř rockovou hymnou. Na základě následné diskuze s dětmi 

jednotlivých ročníků jsem usoudila, že se o tento muzikál zajímají z důvodu toho, že 

vyhledávají především v pubertě vše, co svědčí o protestu, co chce nějakým způsobem 

šokovat, odlišovat se a být vulgární.To vše je vše možné nalézt právě v tomto muzikálu. 

V období puberty se děti sdružují se svými kamarády, u nichž nacházejí oporu a společný 

jazyk a zakládají rockové kapely. A právě rockový muzikál Hair je svým způsobem 

protestem a provokací proti válčení a konzumnímu životu společnosti. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 13 

procent. 

Ukázka č.5 Graf č.5a 

Vyhodnocení 5.otázky 
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jednotlivé třídy 
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Muzikál Jesus Christ Superstar dopadl v hodnocení podobně pozitivně jako muzikál 

Pomáda. I když zřejmě děti již pražské provedení muzikálu, jež měl derniéru v roce 1998, 

nezhlédly, je to natolik kultovní muzikál, že jeho písně znějí stále ve všech médiích a jsou 

uvedeny ve většině hudebních učebnic a zpěvnících.V České republice proslavila tuto 

píseň zpěvačka Bára Basiková. Tato rocková opera A.L. Webbera způsobila v roce 1994 

„boom" velkých muzikálových projektů v porevolučních letech v České republice. 

Představení probíhalo témě čtyři roky a dosáhlo neuvěřitelných 1288 repríz. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 52 

procent. 

Ukázka č.6. Graf č.6a 
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Muzikál Dracula byl víceméně okamžitým pokračováním velkého „třesku" 

muzikálů, započatým Ježíšem". Oba dva muzikály probíhaly téměř v současné době . 

Dracula se stal především prvním porevolučním českým muzikálem, který vyšel z pera 

skladatelského velikána Karla Svobody. I když děti zřejmě nezažily dobu, kdy se ještě 

muzikál uváděl na scéně, jeho píseň „Jsi můj Pán" je natolik stále uváděna v médiích a 

v různých zpěvnících populární hudby, že se nachází mezi dětmi a mladými lidmi menší 

procento, kdo by tuto píseň neměl v povědomí.Tehdy dostala na vrchol pěvecké kariéry 

ještě nepříliš známou metalovou zpěvačku Lucii Bílou a zcela objevila „ze dne na den" 

postavu tajemného Daniela Hůlky v roli samotného Drákuly. S koncem muzikálu ovšem 

řada hvězd muzikálu zanikla, až v souvislosti se smrtí Karla Svobody vešel muzikál opět 

do povědomí. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 56 

procent. 
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Ukázka č. 10 Graf č. 10a 

Vyhodnocení ľ.otázky 

6. 7. 8. 9. I. II. 

jednotlivé třídy 

Muzikál Michala Davida Kleopatra je po své derniéře v letošním roce, tudíž 

především starší studenti z gymnázií měli teoreticky možnost tento muzikál sami navštívit, 

což mnozí z nich udělali, jak mi sdělili v následné diskusi. Stejně jako píseň ,Jsi můj Pán", 

tak i tato ústřední píseň muzikálu Kleopatra byla velice medializovaná v podání třech 

představitelek role: Monikou Absolónovou, Ilonou Csákovou a Bárou Basikovou. To 

vidím jako hlavní příčinu toho, že děti poznaly, o jaký muzikál se jedná. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 45 

procent. 

Ukázka č. 8 Graf.č.8a 
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jednotlivé třídy 

Tato píseň se stala součástí jak divadelního, tak filmového retro-písničkálu. Jak jsem 

se od dětí následně dozvěděla, písničku „Ššš" zná většinové procento dotázaných, ale již 

málo z nich ví, že pochází právě z písničkálu Rebelové, jehož divadelní podoba měla 

v Divadle Brodway premiéru v roce 2003, ztvárněná podle filmové předlohy z roku 2001. 
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Píseň „Ššš" je samozřejmě mnohem starší, již ze šedesátých let v podání Nancy Sinatra, ale 

děti samozřejmě pokládají tuto píseň za nově vytvořenou v současné době. Zdrojem 

poznání této písně spatřuji opět v medializaci v podání Zuzany Norisové. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 24 

procent. 

Ukázka č.9 Grafč.9a 

„velkou neznámou" pro nižší ročníky ZŠ. Pár dětí se našlo, co píseň zná, poněvadž se 

objevuje v některých zpěvnících ale vůbec netuší, že pochází z českého muzikálu 

Limonádový Joe. Je to pochopitelné, poněvadž se jedná víceméně o hudební film ze 

šedesátých let. Film je ovšem poměrně často opakován na obrazovkách televize a 

především děti starších ročníků se na něj dívají jako na western, jako na filmový žánr 

oblíbený právě u této generace. Ještě více než samotný film jsou uváděny samostatné písně 

v různých televizních estrádách, zvláště pak na Silvestra. Velice mě překvapila poměrně 

vysoká znalost tohoto muzikálu u studentů gymnázia, kteří jak mi sdělili, se zajímají o 

české filmy z normalizační doby, poněvadž přesyceni současnými komerčními americkými 

thrillery a z důvodu vlastního hlubšího zájmu pochopit tehdejší dobu. К celkové osvětě a 

navrácení tohoto muzikálu do povědomí mladých lidí by měla přispět divadelní podoba 

muzikálu, uváděna v nově zrekonstruovaném HDK. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 16 

procent. 
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Ukázka č. 10 Graf č. 10a 

Samozřejmě, zvláště děti v nižších ročnících znaly tuto píseň v operní podobě, protože 

neměly víceméně šanci se s touto muzikálovou podobou potkat, ať již přímo v jevištním 

provedení či nepřímo přes média. Tato árie a celá opera jako taková se objevuje víceméně 

v průběhu celého studia na ZŠ v učebnicích, metodických příručkách a zpěvnících hudební 

výchovy v podobě notového či zvukového záznamu. Děti nižších očníků zajímá toto dílo 

z hlediska pohádkového příběhu, děti starších ročníků a gymnázií z hlediska umělecky 

hodnotného díla. Co se týče muzikálového zpracování, jak jsem se sama dozvěděla od dětí, 

zná toto žánrové zpracování pouze hrstka studentů z gymnázií, která ještě mohla zažít dobu 

poměrně krátkého jevištního provedení (muzikál se hrál v roce 1999). Avšak nikdo 

z dotázaných muzikálovou podobu nenavštívil. Studenti z gymnázií spíše ví o 

muzikálovém zpracování Rusalky z médií, kdy se toto ožehavé téma na otázku 

muzikálového přepracování dotklo celé společnosti. 

Celkové procento správných odpovědí na tuto otázku ve všech třídách činilo 72 

procent. 
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B.Celkové hodnocení jednotlivých tříd 

1. šestá třída ZŠ Graf č. lb 
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V šesté třídě se ukázalo, že nejvíce dětí správně rozpoznalo muzikál Rusalka, ale po 

vzájemné diskusi se vyjasnilo, že árii „Měsíčku na nebi hlubokém" znají především 

jako původní operní dílo. Naopak jako nejméně známé se dětem jevily melodie ze 

světových muzikálů Hair, West Side Story či Bídníci a v neposlední řadě muzikál a 

hudební film Limonádový Joe, poněvadž svou největší slávu zažil spíše v dobách jejich 

rodičů. 

Celkové procento správných odpovědí v šesté třídě ZŠ činilo 15 procent. 

2. sedmá třída ZŠ Graf č.2b 
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V sedmé třídě vypadal stav úrovně vědomostí obdobně jako ve třídě šesté, ovšem 

s celkovým vzrůstem procenta správných odpovědí. Opět nejvíce dětí správně zareagovalo 
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na árii „Měsíčku na nebi hlubokém", o čemž svědčí mnohem větší přehled dětí v oblasti 

vážné hudby než v oblasti muzikálové. 

Celkové procento správných odpovědí v sedmé třídě ZŠ činilo 22 procent. 

3. osmá třída ZŠ Graf č.3b 
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Jednotlivé otázky 

V osmé třídě kromě nej úspěšnější Rusalky zaznamenal velký nárůst procent 

správných odpovědí muzikál Jesus Christ Superstar, což již svědčí o značném rozhledu v 

„klasice" světových muzikálů, zvláště tohoto anglického velikána Andrewa Lloyda 

Webbera, a v orientaci téměř současných původních muzikálů Dracula Karla Svobody a 

Kleopatra Michala Davida. 

Celkové procento správných odpovědí v osmé třídě ZŠ činilo 25 procent, což již činí 

"Л z celkového počtu. 

4. devátá třída ZŠ Graf č.4b 
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V deváté třídě dosáhl velkého počtu správných odpovědí muzikál Pomáda, na který 

zodpovědělo správně přes polovinu dotázaných. Usuzuji, že tento muzikál vstoupil do 

povědomí dětí díky hlavnímu přestaviteli a „idolu ženských srdcí" Johnu Travoltovi a také 

díky celkovému zájmu o módu, odlehčených žánrech, příbězích o lásce atd. 

Celkové procento správných odpovědí v deváté třídě ZŠ činilo již 49 procent, což již 

hovoří o téměř Vi správných odpovědí. 

5. první ročník gymnázia Graf č.5b 
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jednotlivé otázky 

V prvním ročníku gymnázia by se již mohlo zdát, že děti nabírají celkový přehled 

v oblasti muzikálového žánru. I u muzikálových titulů, které by se mohly zdát jako méně 

známé (Hair, Bídníci), prokázalo znalost muzikálové melodie více než deset procent. 

Poměrně málo studentů však stále chová v nevědomí, i přes časté vyskytování se 

v nejrůznějších učebnicích a zpěvnících, že píseň Amerika" pochází z muzikálu West Side 

Story. Stejný počet správných odpovědí se vyskytl u hudebních ukázek z muzikálu Rusalka 

a Jesus Christ Superstar, což by mohlo naznačovat, že úroveň znalostí v oblasti artificiální 

a nonartificiální hudby se na gymnáziu pomalu dostávají na stejnou úroveň. 

Celkové procento správných odpovědí v prvním ročníku gymnázia však činilo 48 

procent, což bohužel nečinilo stále více jak 50 procent z celkového počtu odpovědí a ještě 

procentuálně pokleslo ve srovnáním s výsledky v deváté třídě ZŠ. 
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6. druhý ročník gymnázia Graf č.6b 

Druhý ročník gymnázia 
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Ve druhém ročníku gymnázia je již možno pozorovat prudký vzrůst celkové úrovně 

v orientaci muzikálového žánru. Usuzuji tak zejména z narůstajícího zájmu o kulturní dění, 

které se kolem studentů odehrává jako základ pro získání všeobecného přehledu, který 

potřebují pro přijetí na jejich zvolenou vysokou školu. I u muzikálů, které se v předchozích 

nižších ročnících jevily jako neznámé v uších studentů, je již možno pozorovat určité 

povědomí o nich. Nehledě na to, že Dvořákovu Rusalku považují studenti již za samotný 

základ české národní hudby. 

Celkové procento správných odpovědí činilo v druhém ročníku gymnázia 55 procent, 

což je více jako polovina celkového počtu odpovědí. 
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Jak ukázal graf A, znalosti a orientace v muzikálu u dětí se stupňovaly přímou 

úměrností s narůstajícím věkem, výjimku tvoří jen I.ročník gymnázia. Zřejmě to potvrzuje 

fakt, že dětem nabývá na gymnáziu mnohem větší množství učení v základních maturitních 

předmětech ve srovnání s devátou třídou na ZŠ. To by mohlo mít za následek nedostatek 
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volného času venovaný kulturním a umeleckým aktivitách. Naopak jak je vidno, ve 

druhém ročníku je již zájem o hudební oblast větší, zřejmě následkem zvýšení celkového 

zájmu o všeobecný kulturní přehled. Velký nárůst zaznamenává devátá třída ZŠ, což jen 

potvrzuje, že děti se v rámci vlastního zájmu a také z důvodu přijímacích zkoušek na 

střední školy snaží vzdělávat ve všech oblastech. 

Celkové hodnocení: Graf: В 

Všechny třídy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

jednotlivé otázky 

Jak ukázal graf B, na nevyšších příčkách ve znalosti melodií z muzikálu se ocitly 

muzikály Rusalka, Dracula a Jesus Christ Superstar . Naopak na nejnižších místech se 

ocitly muzikály West Side Story, Bídníci a Hair. 

Co se týče muzikálu Rusalka, velkou měrou zde přispěla znalost její operní předlohy, 

což je velice potěšující fakt, že děti árii „Měsíčku na nebi hlubokém" našeho národního 

hudebního velikána znají. Ačkoliv se muzikály Jesus Christ Superstar a Dracula již 

neuvádějí (Ježíš jen v produkci Městského divadla v Brně), s jejich písněmi je možné se 

setkat ve všech dostupných zdrojích (média, nahrávky, zpěvníky H V). Poněkud 

překvapující je poměrná neznalost muzikálu West Side Story, poněvadž jeho písně jsou 

zastoupeny téměř ve všech učebnicích H V a zpěvnících. Naopak výsledek odpovědí u 

méně známých muzikálů Bídníci a Hair jsem očekávala. 
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Celkové hodnocení Graf: С 

Vyhodnocení všech odpovědí 
ve všech třídách 

65% 

35% 

Děti zodpověděly správně na všechny poslechové ukázky ve všech třídách z 35 

procent, což činí zhruba jednu třetinu z celkových odpovědí. Jak bylo řečeno výše, tento 

výzkum nemůže být zcela určujícím v otázce všeobecného přehledu v oblasti muzikálu, ale 

jen jakýmsi vodítkem pro učitele v jeho další pedagogické činnosti. Zatím se zdá, že 

mládež si cestu к tomuto hudebnímu žánru stále ještě pomalu hledá a nějakou dobu jistě 

ještě hledat bude. Není ani tak podstatné, aby děti muzikály znaly a ovládaly je, ale aby 

k nim nalezly cestu a objevily v nich něco nového, co je může obohatit v celkovém 

pohledu na život a co jim popřípadě přilne к srdci. Na mně pak jako na budoucím učiteli 

je, abych dětem přiblížila tento žánr formou zpívaných písní, poslechových nahrávek, 

společnou návštěvou muzikálových představení a popřípadě formou vlastního 

muzikálového zrealizování a tím zasadila muzikálu v očích dětí právoplatné místo vedle 

klasické vážné hudby, jež si zaslouží. 

Není vždy nej podstatnější znát autory a názvy děl, jak se zprvu zdá, ale je neustále 

nutné nezapomínat na hlavní podstatu poslechu a hudby vůbec, čímž je vyvolat u dětí 

emoce a myšlenky s hudbou spojené a zkusit nacházet v hudbě kousek své osobnosti... 
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10 Závěr 

V první části své diplomové práci jsem se pokusila na základě mých získaných 

poznatků v daném oboru charakterizovat muzikál , jeho formální stránku a vývoj jak ve 

světovém, tak v českém měřítku. V této souvislosti jsem podala přehled o naší současné 

muzikálové scéně. 

Druhou část diplomové práce jsem pojala z hlediska didaktického s uvedením 

konkrétních metodických příkladů, nastiňujících možné způsoby uplatnění tohoto žánru 

v hodinách hudební výchovy. Abych tak mohla učinit, postupovala jsem při svých 

metodických ukázkách jak z psychologicko-pedagogického pohledu na roli muzikálu 

v případě dospívajících dětí, tak z konkrétních výsledků mého sociometrického výzkumu, 

provedeného na 2.stupni ZŠ a gymnáziu. Ráda bych podotkla, že jsem ani zdaleka nemohla 

vyčerpat množství inspirací a že uvedené muzikály nejsou jedinými zdroji, které se dají ve 

vyučování použít. 

Mým hlavním cílem při zpracování této diplomové práce byla přímo nutnost více 

přiblížit muzikál ať už široké veřejnosti či především pedagogům vyučujícím hudební 

výchovu, poněvadž se jedná o hudební žánr, který zaznamenává prudký umělecký rozmach 

na české scéně zvláště v posledních deseti letech. Protože se tedy jedná o poměrně 

nedávnou dobu, co si muzikál začal budovat své právoplatné místo, postrádá zejména 

v oblasti didaktické, potřebný zdroj dostupných informací, ze kterých mohou pedagogové 

hudební výchovy při své výuce čerpat. Špatné materiální zázemí, (ověřené vlastním 

rozborem učebnic hudební výchovy určené pro 2.stupeň ZŠ a gymnázia), pak způsobuje 

bezradnost pedagogů a odtažitý přístup к tomuto žánru. To vše má pak za následek 

poměrně nedostatečnou orientaci dětí v tomto hudebním žánru, o čemž mohl svědčit můj 

vlastní sociometrický minivýzkum. 

Vzhledem к tomu, že muzikál je žánr, zachycující ve své zásadě jak složku 

hudební (pěveckou), tak pohybově-dramatickou, je velice vhodným nástrojem pro 

polyestetické pojetí hudební výchovy, jejíž cílem je „přiblížení jednoho umění s druhým a 

napomáhání tak širší orientaci žáků ve světě umění vůbec."46 

46 DRÁBEK, V., Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 
1998. s. 100 ISSN 0862-4461 
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V současné dobé, s nově zavedeným Rámcově vzdělávacím programem 

zdůrazňujícím činnostní pojetí hudební výchovy a propojení mezipředmětových vztahů, 

považuji muzikál za vhodný prostředek pro komplexní využití všech hudebních činností a 

pro integrované hudební vzdělávání, jež „místo preferování výuky kvantitativního 

charakteru staví do popředí informace kvalitativního významu, které jsou schopny na 

základě své obecné platnosti pootevřít dvířka i к jiným hodnotám."47 

Nesmí se zapomínat, že hudební výchova je jeden z mála předmětů, který pracuje 

s emocemi jak žáků, tak učitelů. Učitel má také hlavní podíl na vytváření důvěry mezi 

vyučujícím a žáky. K tomu je třeba rozvíjet sebevědomí každého jedince, podněcovat jeho 

samostatnou aktivitu, zvídavost a budovat v něm smysl pro vzájemnou kooperaci. To vše a 

ještě více splňuje právě muzikál v rukou pedagoga jako své hlavní poslání v moderním 

pojetí hudební výchovy 21.století. 

47 DRÁBEK, V., Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. 1 .vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 
1998. s.lOl ISSN 0862-4461 

79 



11 Anglické resumé 

Firstly, I have tried to represent a musical as a whole, capturing its formality and 

historical development from both points of view; the international and the domestic ones. 

Additionally, I have focused on the contemporary Czech musicals. 

The second part was conceived in the didactic aspects, which were completed with 

few factual methodical instances. I took into account the psychological aspects of 

teenagers and the actual results of my sociometrical research. However, it is of course 

impossible to contain and to use all the varieties of the inspiration. 

The urgent necessity to clarify the terms of musical to public and especially to 

teachers was the main task when I was writing this dissertation. 

Since this music genre has noticed its "boom" very recently, it tries now to build its 

reputation. Unfortunately, as a consequence of this fact, the methodical materials lack still 

the necessary information about this genre. The shortage of methodical sources causes then 

the helplessness and refusal approach of teachers to this topic. 

Musical lies in the vocal, motoric and dramatic components which are supposed to 

provide the appropriate means for polyesthetic concept of music education. Moreover, the 

establishment of new Open educational programme emphasizes particularly music 

activities and mutual cooperation of all school subjects, and therefore I consider the 

musical one of the most suitable device supporting the complexity and integration of music 

education. 

However, it cannot be forgotten that the music education is one of the subjects 

mainly occupying with children's and teacher's emotions. To reach the positive and 

effective results in terms of music education at all, we have to support and develop the 

self-confidence and encourage the pupils in individual activities in the one hand and the 

sense for mutual cooperation in the other hand. 

Musical in its concept fulfils all these above mentioned requirements and seems to 

find its valid position in music education at the beginning of this century. 
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13 Přílohy 
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mě soudit smíš - " 
ty vládneš jím 

D7maj Q6 p 

Stůňu z tvých věčných od-cho - dů 

Emi7 C7maJ H mi 

Jen blízkost 

odpust mým hrozným představám při kterých i dýchat pře-stá - vám 

^ Cmi7 

pokaždé když se mi vracíš 

i J > . N ? J ) U 
f aP-
pochybnost i stesky 

o - či tvé mě pře-svěd-čí Mým dnům jak 

Mým dnům jak jdou jsi dal řád 
čím jsem ti já chci dál znát 
mnou nespoután mnou milován 
bud vůle tvá - jsi můj pán 

Polovina devadesátých let se stala dobou muzikálovou. Většina jich byla 
převzatých, ale Draculu zplodili Češi, osvědčení matadoři Karel 

Svoboda a Zdeněk Borovec. V roli upíří oběti, která má šanci 
láskou vykoupit netvora, se objevila Lucie BOá. Tato její 

^ ^ ^ árie se stala asi nejsilnější písní muzikálu 
/ a zároveň písní roku 1996. 

© ProVox Music Publishing a.s. 



Příloha č.2 

SEMANTICKA ANALÝZA třída: 

Skladba: árie „Měsíčku na nebi hlubokém" z muzikálu Rusalka 

Faktor hodnocení: 

1 2 3 4 5 

krásná ošklivá 

jemná hrubá 

radostná smutná 

optimistická pesimistická 

barvitá bezbarvá 

Faktor síly: 

umírněná dynamická 

slabá silná 

rozmanitá monotónní 

Faktor aktivity: 

napjatá umírněná 

nepravidelná pravidelná 

proměnlivá stálá 
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f * ii( в • •» I « -

Larghetto, tempo I. O j f r e * A u S G 11 

ri ^ tempo Rusalka: Mě-si-oku p espres* 
ч — m \ r r - i — 

na ne - bi 

J T " " : — 

Vľ J 
l h ^ 

PP ritnr 

- 4 f = 

d. tfä ppp una con 

i 4 1 
i ' in 

p tempo cresc. 

pp. tempo 

- 3 -



12 • --f 

Mé - si chví . re - kni mi, 

kde je můj 

sempře stacc 

mi-lý, 

m 
té 

mě - sí - čku po - stůj 

3 L Ä X 
t 
mf 

m 
ш f Щ 0 * 

I K r 5 

m 
stacc. 

í 
w m 

ш 

chví - - Ii, ře - kni mi, ře - kni, kde je můj 

Tempo L 

H. M . 954 

м 



f' Ježibaba: 
Cu-ry,mu-ry, fukb 

F X / L 0 / / Л 
s t e s so tempo, 
bi - l á pa - ra v s t á • vá 

г luk! 

f É i g l T - ^ F 

ш 
i 

K a p - k a k r - т е dra -č í , de-set ка - рек í l u - č i , 
Ж À 

~VP 

m 
à 

m 
m 

M M 
Щ 

i 
fi 

« —<5 

Ш Ш 
p — = 

ЭЕЕ m m 

f 

ч 
m 

Ж TT f 

t e - p l é sr -dce pta-čí , už to z k o - t l e hu - čí. 
À + ÂÀ > -

5 = Ш щ щ р 

Skoč,můjmour-ku, skoč a skoč 

J f J f i i t M -

Ш i c J i t g 

ri: 
- f i 

J) dim-л 
f 

I f -à -T v" 
4—6 

TTvp 

r * * 

va^rem v ко - tli po - za - toč! 8koó, mûj mour - ku , skoč a skoo, 

J n j r T 

Yii-rem v ko-tli 

y t k л á ä i 

po-z 
£ 

a-toč!. • ^ 

M Ä 

» • • • • » 

í - H -

f tempo 
—v—» 

U 
• 

-f-

' ľ 
Ц y i — 

/ 
- w ŕ fcd • 'i v h = t t ř 4 n F f = 

T 7 ' 7 f~~7 
dim. 

¥ 1- L—<! -4l 1 b t y r117 f 7 
\ 

t y 

- S ' 



12 f><tL/'^č?/YA С , 4 

S u m t n e / i ftiCfkti 
lyr ic and Music by WARREN CASEY and JIM JACOBS 

Moderately 

No chord 

É É 1 tJ 

а з 2 3 S 

D G 
9QQ 

I 
X( 

5-»i £ 

BOY: " S u m - mer lov - in', 
"She swam by me; 

" T o o k her b o w l - i n g 

had me a b las t . " 
she got a cramp. ' L 
in the ar - cade. ' ! 

GIRL: " S u m - m e r lov - in ' 
" H e ran by me; 
"We went stroll - ing; 

m 
В Ё te 

Г 

m 

T -

m 
D 

* » 

h a p - pened so ^ a s t , - 7 ; — 
got my suit damp.l!— 

drank lem - on - ade.'I 

BOY: "Met a girl, 
"Saved her l i fe; 

"We made ou t 

era - zy for 
she near - ly 
un - der the 

me. 
d r o w n e d . ' L 
dock . ' : 

^ C o p y r i g h t I Ï72 4 197Ô by W a r r e n Casey and J im J a c o b s 
All r i gh t s throughout the world cont ro l led by Edwin M. Mor r i s Ь Co. . 
a division ot Ml>[. Communica t ions Inc. . New York. NY 
C h a p , w l l - M o r r i s Ltd . . SO New Bond St ree t . London WIA 2БК 
l h l m . « i u . i > l Copyright Secured All l l ighls l l e se rved Made- in England 



GIRL "Met a boy 
"He showed off, 
"We stayed out 

cute as can be ."_ 
splashing a - round.' 

till ten o ' - clock." 

Sum-mer days 
Sum-mer sun, 
Sum-iner fling 

some - thing's be ^ gľn.ľ Bu'tT uh' o í ' Í h o ^ S U m m e r n ïghts ._ Well - ľ, well - a", well - a 
don't mean a thing.. But. . ' * S U m _ m e r m g h , s - W e l 1 ' «• well - a, well - a 

_ ^eee^EM1 
uh. Tell me more. Tell me more. Did you get ver - v f„,-> т >, 
uh. Te,, me more. Tell me more. Was * t t ,°ove ™ fc ™ ™ ™ £ 

more. Like, does he have a car? 
more. Did she put up a fight?_ uh, oh, those sum-mer nights.. 
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Tell me more, tell me more. But you don ' t got to bra 

Eb 
T 

Ж 4fr. /Гм»> i «Тп> 
Eb 

4fr. 

№ = 3 

Tell me more, tell me more. 'Cause he sounds like a drag. . 

ёёшШ 
-é-

Eb Ab Bb 

i 4 fr. 
Ab 

<TÍI>ř4fr 
Eb Ab 

4 fi 

í Í Щ J ^ 
Shu - da bop bop. Shu - da bop bop. Shu-da bop bop. S h u - d a bop bop. GIRL: "He got friend-ly, 

hold - ing my h a n d . ' l BOY: "She got f r i e n d - l y , down in the sand. ' l . 

- c f -
• — ДТГ1Д 



Et. аЬ вк Bt B b зз 

га ш г p 
\jqz--i J—t 

- г r r л i 
— * — 

в 1 

J r -i—J-4-J—í-.rí 
С/Я£ "Ile was sweet; just turned eight-een.'I ЯОГ' Shewasgood. You kjiow what I mean . ' l 

m 
Й Ё 

Fl m ш 

Ä щ M 

Tell me more. Tell me more. How much dough did he S|>end?_ 

l É H Ú ^ 

F. A Fl D 

M 
ш 

[ M га га 

л о о 
га 

щ Щ p m : 

Tell me more. Tell me more. Could she get me a friend0 

о 

~é > < 



34 Slowly 
D 

GIRL:" It turned cold - er; that 's where it ends. BOY:" So I told her 

3ËÊÈ 

rnf) 

f Ш 

I »: 

f m 
К 

()0( D о 
H ш 

• 3 1 

= Ё 

we'd still be friends.'_L GIRL: "Then we made 

i 3 1 
our true love vow.' 

3 i i * T? ч 

шш f m Freely 
E D 

о . 
G A 

xooo g O 

J J J _ J m < ^ ^ S 

BOY: "Won-derwhat she's do - in' n o w . i l Sum-merdreams ripped at the seams._ Bu t , , 

mщ H i í G m iî m t » 
f 

Em7 A ooo ,9, ,Jf 
N.C. 

m /О 

oh, those sum - mer nights Tell me more. Tell me more. 
О 

-JO-



Príloha č.4 

Pomáda - Letní láska 

Letní láska nečekaná 
Letní láska zbláznila nás 
Ona mě hned toužila mít 
Celkem fajn zdá se mi být 

Letní žár noci byl dar 
někde v nás byl ten léta žár 
(a wella, wella, wella hu) 
A co dál? A co dál? 
A co - dostals ses dál? 
A co dál? A co dál? 
Kdy tě do auta vzal? 

Venku v moři chytla ji křeč 
Cákal na mě, zkoušel dát řeč 
Pak jsem ji zachránil já 
Zmáčel mi co se jen dál 

Letní žár pohledu pár 
ó v nás byl ten léta žár 
(a wella, wella, wella hu) 
A co dál? A co dál? 
Měl tě opravdu rád? 
A co dál? A co dál? 
Chtěla s tebou se prát? 

Vyšli jsme si drinky si dát 
Dali jsme si pár limonád 
Prázdná pláž, noc skryla nás 
táhlo už na jedenáct 

Letní chlad na písek pad 
Ale v nás byl ten léta žár 
A co dál? A co dál? 
Jen se nevytahuj ! 
A co dál? A co dál? 
Na co zmoch se ten tvůj 

Pak mě něžné za ruku vzal 
Přece víte, co bylo dál 
Sladkej byl jenže se bál 
Uměla to i Vám bych ji přál 

Letní žár a z nás byl pár 
ó v nás byl ten léta žár 

11 



A co dál? A co dál? 
А со koupil рак? 

А со dál? А со dál? 
Nemá se sestru či tak? 

S létem skončil i příběh náš 
Řek' jsem: „ve mně přítele máš" 
Navždy mě dal lásku svou 
Kde je teď, kde city jsou? 

Letní hřích vzpomínkou dých 
Ale -aa, ten léta žár 
A co dál? 

A co dál? 
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0 / S 4 Č - ? 

Q l e & i e d J ß i c j h t n i n ' 
lyric and Music by WARREN CASEY and JIM JACOBS 

A / A ' S л с г а ' К 

Fast Rock 'n ' Roll beat 

We'll get some o - ver - head lift - ere and four - bar - rel quads, 
pur - pie French tail lights and thir - ty inch fins, 

oh yeah, 
oh yeah. 

A fuel in - jec - tion cut - off and chrome -
A Pal - о - mi - no dash - board and dual 

^( '«ľvr t i jh l I !17 I L I ;I7M l>V Warrili Časov anil .lull J a n J i s 
Л " liKlil» OiriKKllKil 11K- »... Iii • imll'nlliU liv KiMn II. Morris it Co.. 
" ОМЫ.» , „ I M 1 ! . I'nmminiKaliim» I I K - . . N O W У . и к . N V — У J ) " 

"•'•"ЦюН-Morris Uil.. :.il Ni» Umní Nrocl. I I"" WIA ľlllt 
'"li null.»,al ľi'inrlKhl Soi-uľoil A" lUKhls llonorwil Milllo In Kngland 



get - tin' lots of tit in Greased 
real puss - y wag - on, Greased 

they'll be 
I can 

door, 
rocks. 

know that ain't no shit. We'll be 
know that I ain't brag-gin'. She's a 

four - speed on the floor, 
pis - toijs, plugs, and shocks, 

am 

4 6 



G xooo 

3EEE * d- m 

¥ 

: * 

You are su - p řeme. 

« 

Tlie chicks - '11 

* * ľ 

3É 

2. Half as fast 

с F 

Ш № 
m 

с 

^ о 
w - -}f 

Light - nin'. 

- f = l 1 
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n 
• r. 

\ 

figé = i—4 
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Příloha č.7 

Pomáda - Náš auťák 

"To je náš jedinečnej, neskutečnej, 
vyjímečnej - no náš auťák." 

Dáme mu závodní motor a zářívej lesk, ou jé 
(ať koukaj, j ó ať koukaj) 
dálnicí to letí, jak márnivej blesk, ou jé 
(má to dvě vany a dveře vyklepaný) 
jako blesky kulový všechny holky uloví 
má vzadu měkkej sitz, co chceš holka к lásce víc 
než ten auťák. 

Jó náš auťák, ten bude mistrem rýchlej ch kol, 
(náš auťák, jó náš auťák) 
jó náš auťák a ve formuli rock'n'roll 
(náš auťák, j ó náš auťák) 
jsi postrach měst, kulovej blesk - ty jsi náš auťák. 

Dám na něj metrový křídla a svítívej chrom, ou jé, 
atuplovanej vejfuk a páku jako hrom, ou jé 
nový cívky, novej píst a pro holky deset míst 
sen každičkýho chlápka je moje buchtolapka - tenhle auťák. 

Jó náš auťák ten bude mistrem na dráze 
(náš auťák, j ó náš auťák) 
já říkám, jó náš auťák i v soše vzbudí extáze 
(náš auťák, j ó náš auťák) 
je tuctovkou, ať holky řvou - ty jsi náš auťák. 

Jó náš auťák ten bude mistr USA 
(náš auťák, j ó náš auťák) 
já říkám, j ó náš auťák pak do muzea pověsej 
(náš auťák, j ó náš auťák) 
benzínu k a p k a j e buchtolapka, zahoukám a každou mám, 
holka jak sen, už nechce ven, veze jí auťák 
ten náš auťák, skvělej auťák, boží auťák, auťák.... 

18 
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Príloha č.10 

Co je podle tebe muzikál? 

Šestá třída: 

s k r e š ú / 

AC/tâ л 
S ŕ 

Sedmá třída: 

f x / U ; Ж я г , A f ^ 

Osmá třída: 

Devátá třída: 

21 



I. ročník gymnázia 

j j j f a á t m ŕ / / / s ^ a 

/ / s t e ^ Ž ? ' f é ě b v ? " ^ s s .éťrrtíťťy 

/ / Ш / á ' / ď/ŕť / f á r ' ' 

II.ročník gymnázia 

/ m t í í / f / á t í u f á 

2. Navštívil/a jsi někdy nějaké muzikálové představení? Jaké? 

Šestá třída: 

Sedmá třída: 

^ á á ' s / t y 

j ^ á ž ž Z . 

jľUl 

Osmá třída: 

22 



Devátá třída: 

ročník gymnázia 

II.ročník gymnázia 

/М/ 

л / , 

s1/ 

3. Znáš nějaké muzikálové hvězdy? 

Šestá třída: 

Sedmá třída: 

ЖМй'/ TŽfrZŽŕ â ^ ' 

23 



Osmá třída: 

/nL 

Devátá třída: 

/ и Ш 
7 J ; / I / ^ 

I. ročník gymnázia 

M 

/ 
II.ročník gymnázia 

ti^Ze^Z// M á ? ' 

4. Chodíš sám/sama do zájmového kroužku zpívat, tančit či hrát divadlo? 

Šestá třída: 

ç A à à f o 

j b / f Y / S / f /t" ^X/SYť&Wť O f a ŕ í 

24 



Sedma třída: 

утл é ť f t r á -

d û t * ? A/'VCS / л т / 

s i f / â - f ^ 

Osmá třída: 

Devátá třída: 

л и 

I. ročník gymnázia 

_ M 'čár 

II.ročník gymnázia 

sMSŮf JVíW' á ' f a l ' ' jtWč&éf 

25 



5. Jak by měla vypadat hodina hudební výchovy se zapojením muzikálu? 

Šestá třída: 

/ t à ' S / ť ^ / Ш ^ / M f ť / ' J f / á s 

/ Û t r / s / á t t ŕ / г ^ к ^ 

Sedmá třída: 
/ ; 

А Ы / s^á fr&íW/s 

/VÍ / А / Ш / ^ 

Jď/ 
7 

/ У ж / Afr'&íwtá 

/?/? 4 
^ л 

Osmá třída: 

à v l / 

Devátá třída: 



11.ročník gymnázia 

ŕ / ó / s м s t m é ^ œ à / r 
j , / / s? ŕ / / ' 

/ - > á / a í J ž f r é f á ť ' 

Л/'ŕ Ш Г г / 
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Príloha č.11 

TEST: MUZIKÁL třída: 

Napiš jméno muzikálu, z jakého byla poslechová ukázka 

__ 

4 
_ 

_ 
_ 
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