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Abstrakt 

Bakalářská práce „Autorská pohádka v rozvoji hudebních schopností a osobnosti dítěte 

v předškolním věku“ se zabývá autorskou pohádkou pro děti v předškolním věku, jejíž 

charakteristické znaky jsou založeny na rozvoji hudebních schopností a osobnostním pojetí 

ve výchově a vzdělávání. V rámci práce byl uskutečněn kvalitativní výzkum, ve kterém jsou 

uplatněny myšlenky hudební transdidaktiky. Výzkum se uskutečnil formou jedné 

experimentální skupiny. Práce respektuje hlediska pedagogické adekvátnosti, 

estetickovýchovného vyjádření a etických principů ve výchově.  
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Abstract 

The bachelor´s thesis “The role of an author's fairy tale in the development of musical skills 

and personality of a preschooler” deals with the author´s fairy tale for preschoolers the 

typical feature of which are based on the development of musical skills and of personality in 

the child´s education. The work on this thesis also involved a qualitative research where 

ideas of musical trans-didactics were applied. The research was targeted at one experimental 

group. The thesis was written with respect to pedagogical adequacy, aesthetic expression 

and ethical principles in education.  
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Úvod 

Pohádky jsou neodmyslitelnou součástí předškolního věku dítěte. V tomto období 

se dítě setkává hojně zejména s pohádkami se zvířecím hrdinou, které jsou v tomto 

věku velmi oblíbené. Stejně jako pohádky nemůžeme dětem odepřít ani hudbu. 

Je naprosto přirozenou součástí jejich životů. Zejména proto také velmi záleží na 

podnětnosti a hodnotnosti počátečních základů, které se následně otisknou v dalším 

vývoji. V předškolním věku se utváří základy pro rozličné dovednosti a ani v oblasti 

hudební tomu není jinak. Pojetí a uchopení hudební výchovy v mateřských školách je 

různé a velmi záleží na tom, kdo a jakým způsobem ji zprostředkovává, tedy na 

učitelích a učitelkách mateřských škol. Důležitý vliv sehrává i skutečnost, co osobně 

pro ně hudba znamená a jak ji vnímají, prožívají a předávají dál. Skrze vše, co jsme 

výše zmínili, se v předškolním věku formuje osobnost a hodnoty, ze kterých budou 

děti v následujících životních etapách čerpat. 

V bakalářské práci se snažíme poukázat na důležitost vlivu pohádek a hudby 

v životech dětí předškolního věku v různých souvislostech. K tématu bakalářské práce 

nás inspiroval předmět hudební psychologie, kterého jsme se v prvním ročníku 

bakalářského studia zúčastnili, a poznatky z něj jsme rozvinuli a rozšířili. Bakalářská 

práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Na část teoretickou a část výzkumnou. 

 V teoretické části bakalářské práce jsme si za prioritu zvolili postihnout 

důležité poznatky osobnostního pojetí a vývoje osobnosti. Dále se zaměřujeme na 

vymezení základních vývojových znaků předškolního období z hlediska obecného a 

hudebního vývoje s charakteristikou hudebních schopností. Následující kapitola 

pojednává o literárním žánru pohádky, jejím možném dělení a v neposlední řadě 

vymezuje různé možnosti uchopení hudebních pohádek. 

Ve výzkumné části bakalářské práce máme za cíl představit návrh, jakým 

způsobem je možné rozvíjet hudební schopnosti a osobnost dítěte v autorských 

pohádkách. Pohádku ověřujeme experimentální metodou formou jedné experimentální 

skupiny. V pohádkách se zaměřujeme na dvě hlediska. Prvním hlediskem je kvalita 

emocionálního prožitku a druhým je kvalita hudebních projevů.  
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Teoretická část 

1. Osobnostně pojatý systém předškolní výchovy 

Tato kapitola shrnuje stručný vývoj pohledu na dítě, tak jak se formoval v historii 

lidstva. Tento pohled na postavení a hodnotu dítěte ve společnosti se stále vyvíjí, tak 

jako se mění potřeby a hodnoty, které společnost uznává a požaduje. Následně se 

zaměříme na současné pojetí osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy, 

který vymezujeme dvojím nazíráním. Obě interpretace se shodují na významnosti 

a potřebnosti osobnostního pojetí ve výchově, každá jinak, ale v lecčem velmi 

podobně objasňuje tuto problematiku. V neposlední řadě charakterizujeme vývoj 

osobnosti dítěte spolu se senzitivními obdobími, o kterých čerpáme poznatky od 

autorů, kteří se těmito stádii zabývali. 

1.1. Osobnostně pojatý systém podle Opravilové a Gebhartové 

K osobnostně orientovanému pojetí výchovy vedla poměrně dlouhá a nelehká 

cesta. Počátky pohledu na dítě a na jeho výchovu nebyly k dítěti příliš ohleduplné. 

V určitých historických obdobích bylo dětství vnímáno jako bezvýznamná etapa 

a nedostávalo se mu dostatečného uznání. O dítěti a jeho životě bylo rozhodováno jako 

o věci. Důležité je ale zmínit, že tento špatný přístup nemůžeme vždy mít rodičům za 

zlé, jelikož každá doba klade na rodiče zcela jiné nároky, uznává jiné hodnoty a 

potřeby.1 

Cíl výchovně-vzdělávacího zařízení se vyvíjel a stále vyvíjí. V souvislosti s cílem 

je charakterizována trojí orientace, která se liší v závislosti na potřebách subjektu, jenž 

je v každé orientaci jiný. První orientace představuje sociocentrické východisko, 

v tomto případě je subjektem společnost, která uznává určitou ideologii. Společnost 

dítě doslova svazuje, výchova a vzdělávání se uskutečňuje podle požadavků a potřeb 

společnosti a nikoli dítěte, je prosazována formou manipulace a neempatického 

přístupu. V tomto typu orientace ani nemůžeme hovořit o spolupráci s rodiči, neboť 

představy rodičů jsou upozaďovány autoritou instituce, do které dítě dochází. Druhou 

orientací je pedocentrické východisko, které je naprostým opakem sociocentrického. 

 
1 OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické 

obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, s. 43-46. Kurikulum předškolní 

výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9. 
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V tomto případě je subjektem určující cíl dítě a jeho vrozená přirozenost, která je 

podporována skrze uzpůsobování vnějších podmínek. Cílem je ale stále dítě 

ovlivňovat tak, aby se vyvíjelo správně. Poslední orientací jsou konvergentní směry, 

které se zaměřují na rozvoj osobnosti, zdůrazňují spolupráci a vedení, které se 

vyznačuje důvěrou v dítě a zřetelem na individualitu dítěte.2 

Současný systém osobnostně pojaté výchovy vzešel tedy z konvergentního 

přístupu, který jsme si již v předešlém odstavci charakterizovali. Osobnostně 

orientovaný model reaguje na předchozí dva modely, které se pohybovaly od jednoho 

extrému k druhému. Toto pojetí nepředstavuje jeden určitý návod, ale paletu možností, 

ze které si každá instituce a každý vychovatel může něco vzít. Autorky tento 

osobnostně orientovaný model interpretují z hlediska sedmi oblastí, které si 

v následujících odstavcích shrneme.3 

První oblastí je vztah k dítěti, který bychom interpretovali jako bezpodmínečné 

přijetí. Dítě si naši pozornost, vlídnost a podporu nepotřebuje zasloužit tím, že splňuje 

určitou předem stanovenou normu. Přistupujeme ke každému dítěti jako 

k individualitě, která si je vědomá své hodnoty, necháváme dítěti dostatek prostoru pro 

vlastní činorodost a reagujeme na jeho podněty. Tato oblast velmi souvisí s postojem 

učitele a jeho nastavením jako člověka.4 

Druhou oblastí, kterou autorky charakterizují osobnostní pojetí, je vztah k rodině. 

Osobnostní pojetí se vyznačuje velkou otevřeností a touhou po spolupráci s rodinou 

při podpoře dětí. Mateřská škola rodinu a její výchovu maximálně podporuje 

a v oblastech, ve kterých je to třeba, ji doplňuje a posiluje. Je důležité, aby mateřská 

škola budovala kvalitní vztah s rodiči, který je založen na respektu a partnerském 

přístupu obou stran.5 

Vztah mateřské školy k počátečnímu vzdělávání je třetí oblastí, která objasňuje 

osobnostní pojetí. Autorky přirovnávají mateřskou školu k mostu, který usnadňuje 

přechod do základního vzdělávání. Mateřská škola je považována za místo, kde dítě 

 
2 OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické 

obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, s. 46-53. Kurikulum předškolní 

výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9. 
3 Tamtéž s. 53-63.  
4 Tamtéž s. 54-55. 
5 Tamtéž s. 55-57. 



11 

 

může získat dostatek různých zkušeností a schopností, které mu usnadní jeho další 

cestu. Způsob získání těchto zkušeností a schopností je však dítěti naprosto přirozený 

a vlastní, nemyslíme tím žádné manipulování a nucené ovlivňování.6 

Čtvrtou oblastí vymezující osobnostní pojetí je hra a učení. Hra reprezentuje hlavní 

činnost, kterou dítě v předškolním věku provádí. Zároveň je velmi přesným 

a hodnotným diagnostickým prostředkem, který je závislý na způsobilosti 

pozorovatele. Učení autorky specifikují na situační a spontánní. Situační učení je pro 

děti přirozeným prostředkem pro získávání zkušeností a schopností. Je přirovnáváno 

k vychovateli, který doprovází dítě.7 

Pátou oblastí je alternativnost, která sama o sobě explicitně souvisí s přejímáním 

již prověřeného systému. V této oblasti se řeší různorodost a pestrost v zaměření 

mateřských škol v oblasti vzdělávacích plánů, organizace nebo zřizovatelů mateřských 

škol.8 

Šestou oblast vyznačují tři pojmy, a to samostatnost, spontánnost a tvořivost. 

Zejména tvořivost označují autorky za klíčovou vlastnost současného osobnostního 

pojetí, kterou je nezbytné podporovat a rozvíjet. K tvořivosti bychom neměli 

přistupovat pouze prostřednictvím estetickovýchovných aktivit, ale i v širším slova 

smyslu, který souvisí s tvořivým přístupem k životu. 9 

Poslední a sedmou oblastí, kterou autorky uvádějí, je individualizace. 

Každý jedinec má právo na maximální rozvoj svého potenciálu a vzhledem k tomu, že 

je každý jedinec jiný, musíme k jeho rozvoji přistupovat individuálně.10 

1.2. Osobnostně pojatý systém podle Heluse 

K celistvému uchopení této problematiky je nutné si zpočátku objasnit pojem dítě 

a osobnost, abychom chápali, co zahrnují a co si pod nimi můžeme představit. Helus 

upozorňuje na nesourodost ve vymezení pojmu dítě. Definovat ho můžeme z hlediska 

 
6 OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické 

obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, s. 57-58. Kurikulum předškolní 

výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9. 
7 Tamtéž s. 58-60. 
8 Tamtéž s. 60-61. 
9 Tamtéž s. 61-62. 
10 Tamtéž s. 63. 
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věku nebo obsahu. K věkovému vymezení přistupujeme z hlediska všeobecně 

uznávaného a platného dokumentu, který nám specifikuje přesný časový úsek. 

Tímto dokumentem je Úmluva o právech dítěte, která toto časové období stanovuje do 

nabytí plnoletosti.11 Obsahové hledisko představuje vymezení formou procesů, které 

se v tomto období odehrávají a jsou pro toto období charakteristické. 12 

Při vymezení pojmu osobnosti velmi záleží na tom, z jakého hlediska chceme 

osobnost nazírat. Helus stanovuje tři nejčastější charakteristiky. První charakteristikou 

je, že osobnost je souhrn různých složek, které se vzájemně ovlivňují a fungují mezi 

sebou. Druhá charakteristika představuje osobnost jako bytost, která se na procesu 

utváření podílí. Poslední charakteristika zaznamenává osobnost jako specifikum, na 

jehož základě se odlišujeme od druhých lidí. 13 

Autor vymezuje osobnost jako souhrn deseti oblastí, které nazývá desaterem. 

Desatero vystihuje osobnost jako komplex složek neboli vlastností, které ji utvářejí. 

Abychom vnímali a přijímali dítě jako osobnost, musíme chápat a respektovat 

vývojové charakteristiky, zvláštnosti a procesy, které jsou pro toto období typické.14 

Helus uvádí „čtyři základní specifické osobnostní kvality dítěte. Jsou to 1. otevřené 

prožívání (provázené nebezpečím jeho zranitelnosti), 2. odkázanost (provázená 

nebezpečím zklamáním se v druhém člověku), 3. vývojové směřování (provázené 

nebezpečím jeho deformace), 4. bohatství rozvojových možností (provázené 

nebezpečím jejich promarnění).“15 

Osobnostní pojetí ve výchově je tedy také vymezováno v souvislosti s desaterem. 

Na složky, které desatero vymezuje, je důležité brát zřetel, vnímat je, respektovat a 

především rozvíjet. 16 V následujících odstavcích se zaměříme na charakteristiku 

jednotlivých složek desatera, které nám pomohou k lepší orientaci v této problematice. 

 
11 ZÁBOJNÍKOVÁ, Hana. Úmluva práv dítěte. Metodický portál: Články [online]. 18. 10. 2007, [cit. 

2021-03-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1659/UMLUVA-PRAV-

DITETE.html>. ISSN 1802-4785. 
12 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 97-102. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-

628-5. 
13 Tamtéž s. 103-106. 
14 Tamtéž s. 107-114. 
15 Tamtéž s. 108. 
16 Tamtéž s. 125-126.  
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První položkou v desateru jsou základní vlastnosti, u kterých se zaměřujeme 

na schopnosti, temperament a charakter. Schopnosti autor vymezuje jako specifické, 

klíčové a nenahraditelné předpoklady pro vnímání, činnosti a intelektové procesy. 

Utvářejí se cíleným působením na vlohy, které jsou charakterizovány jako 

nespecifické předpoklady. Temperament představuje vlastnosti, se kterými 

se narodíme a nemůžeme je změnit, pouze na ně působit a tím se snažit negativní 

projevy upozaďovat. Poslední vlastností je charakter, který postupně získáváme 

pomocí procesu zvnitřňování. Je spojen s vlastní aktivitou jedince, který se rozhoduje 

o tom, co přijme za své a co naopak ne.17 

Druhou položku v desateru představuje zaměřenost, která je brána za stěžejní část 

osobnostního pojetí. Zaměřenost představuje určitou hnací sílu pro využití schopností. 

Zaměřenost považujeme za určité směřování k vytyčenému cíli, do které zařazujeme 

potřeby, zájmy, hodnoty a životní cíle. 18 

Třetí položka desatera je spojena s nezastupitelným významem vztahů v životě 

dítěte. Velmi záleží na tom, v jakém prostředí dítě vyrůstá a vyvíjí se a jak toto 

prostředí naplňuje podstatu kvalitních a hodnotných vztahů, které dítěti umožňují 

všestranný rozvoj, především rozvoj osobnosti a osobnostních kvalit.19 

Gender představuje čtvrtou položku desatera, která zahrnuje podstatu určitých 

sociálně a kulturně podmíněných charakteristik, které jsou vymezovány v souvislosti 

s pohlavím. Patří sem problematika rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Tato 

problematika bezesporu souvisí s rozdílným přístupem k životním hodnotám a 

projevům již od narození.20 

Pátou položkou je potencialita, která je v dětství velmi hodnotná a hojně 

zastoupená. Potencialita směřuje do budoucna, poukazuje na to, abychom přemýšleli 

o perspektivách rozvoje. Obecně je důležité na lidské jedince nahlížet jako na stále se 

vyvíjející bytosti, abychom nepodkopávali jejich možnou rozvinutost, ale naopak se 

 
17 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 127-141. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-

628-5. 
18 Tamtéž s. 143-152. 
19 Tamtéž s. 153-165. 
20 Tamtéž s. 167-172.  
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snažili o její největší možné naplnění. O potencialitě mluvíme v oblastech spojených 

s výkonem, se změnou postojů a chování, s prožíváním a vyjadřováním a v neposlední 

řadě v oblasti seberealizace. Rozvoj potenciality je závislý na prostředí a na činitelích, 

kteří se na rozvoji podílí. Za hlavního činitele považujeme postoj, se kterým k dítěti 

a k jeho rozvinutosti přistupujeme.21 

Šestou a předposlední položkou, kterou se budeme zabývat, je sebepojetí, které 

zahrnuje čtyři složky: sebepoznání, sebecit, sebehodnocení a seberealizaci. Sebepojetí 

získáváme na základě interakce s druhými lidmi, která ovlivňuje náš pohled na sebe 

sama. Sebepojetí se velmi silně utváří již na začátku vývoje a je spojováno s teorií 

sociálního zrcadla, která charakterizuje sebepojetí na základě reakcí okolí na naši 

osobu.22 

Sedmou a zároveň poslední položku desatera, o které se autor zmiňuje v souvislosti 

s předškolním věkem, představuje autoregulace. Souvisí s převzetím odpovědnosti za 

sebe sama. Odpovědnost se postupně vyvíjí a navazuje na podněty vycházející 

z vnějšího okolí.23 

Zbylé tři složky, se kterými se nesetkáme u dětí předškolního věku, jsou 

transcendence, integrovaná celistvost individua a životní cesta. Tyto složky se aktivují 

u dospělých jedinců, kteří z nich čerpají a skrze ně podporují dětskou osobnost k co 

nejvíce možnému rozvoji.24 

1.3. Vývoj osobnosti dítěte podle Heluse 

Ještě před tím, než se budeme věnovat samotnému vývoji charakteristiky osobnosti 

dítěte, je podle našeho názoru důležité vymezit v následujících dvou odstavcích určité 

vlivy a procesy, které podle autora vývoj ovlivňují a charakterizují.  

Je nesporné, že počátek vývoje osobnosti jedince v prenatálním a novorozeneckém 

období je ovlivněn tělesným vývojem, který se postupně vyděluje. Helus ve vývoji 

osobnosti dítěte odkrývá čtyři tendence. První tendencí je postupné získávání 

 
21 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 173-181. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-

628-5. 
22 Tamtéž s. 183-188. 
23 Tamtéž s. 189-194. 
24 Tamtéž s. 265.  
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schopností či kompetencí, které zkvalitňují životní působení. Druhou tendenci 

představuje postupné vydělování a zpřesňování určitých předpokladů pro úspěšné 

uplatnění v budoucích sociálních rolích. Třetí tendenci charakterizuje autor pojmem 

samostatnost, pod kterou si můžeme představit určité postavení se sám za sebe a za 

své názory, postoje a hodnoty. Poslední tendence je definována jako upotřebení 

doposud získaných dovedností v životě.25 

Helus zmiňuje několik procesů, které ovlivňují psychický vývoj a vzájemně na 

sebe působí a prolínají se. V prenatálním a novorozeneckém období je hlavním 

procesem zrání, které se uskutečňuje na základě biologicky podmíněných rysů. Dalším 

procesem, který autor vytyčuje, je učení. Učení začíná ve stejném období jako zrání a 

následně je velmi ovlivněno tím, jaký si k němu a k jeho prostředkům jedinec utvoří 

postoj. Dalším procesem, prostřednictvím kterého autor charakterizuje vývoj, je 

socializace. Podle autora je socializace „procesem utváření a vývoje osobnosti, který 

probíhá v rozhodující míře spontánně.“26 Na osobnost jedince působí různé 

společenské vlivy od jedinců po skupiny a jejich pravidla, jejichž dodržování vyžadují. 

Další proces je edukace, která na rozdíl od socializace není samovolným procesem. 

Proces řízené edukace je spojen s nástupem do základní školy, což současně 

považujeme za zlomové období. Posledním procesem je seberozvoj. Tento proces je 

ovlivněný typem výchovy, který rodina dítěte uplatňuje, a tím, do jaké míry rodina 

podporuje aktivitu dítěte.27 

Osobnostní vývoj v prenatálním období souvisí s faktem, že matka a dítě tvoří 

jednotu. Dítě je velmi citlivé na matčiny pocity a chování, na které patřičně odpovídá. 

Již v tomto období je velmi důležitá a hodnotná interakce plodu a matky.28 

Vývoj osobnosti v kojeneckém období Helus charakterizuje ze tří hledisek. První 

hledisko tempa popisuje rychlost a mohutnost vývoje. Dalším hlediskem je 

symbiotický vztah, který vyjadřuje stále přetrvávající jednotu mezi matkou a dítětem 

a jejich vzájemné napojení. Poslední hledisko charakterizují zlomové události, které 

 
25 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 195-198. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-

628-5. 
26 Tamtéž s. 224. 
27 Tamtéž s. 203-233.  
28 Tamtéž s. 235-236. 
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jsou pro toto období typické a charakterizují určité schopnosti. Důležité je, aby byl 

vychovatel k těmto událostem otevřený s pozitivní reakcí. Ke zlomovým událostem 

tohoto období patří první úsměv, úchop s puštěním. Nakonec počátek stoupání si a 

chůze.29 

V batolecím období vývoj osobnosti přejímá poslední zlomovou událost 

předchozího období, která se v tomto období zdokonaluje. Další zlomovou událostí 

jsou počátky otázek a odpovědí, kdy dítě jeví velký zájem o mluvenou formu 

komunikace. Poslední zlomovou událostí, v batolecím období, je počátek používání 

osobního zájmena já. Souvisí s prosazováním sebe sama a uvědomováním si vlastní 

osoby.30 

Vývoj osobnosti v předškolním období Helus charakterizuje několika proměnami. 

První proměnou je nabývání obratnosti, díky které se dítě stává o něco samostatnějším 

jedincem, než bylo doposud. Za další proměnou stojí myšlení, které v tomto období 

prochází velkými kvalitativními změnami, ale stále má své limity. Zdokonalení 

výtvarného projevu je jednou z dalších proměn, která vychovatelům slouží jako dobrý 

diagnostický prostředek v různých oblastech. Další proměnou je nabytí nových 

sociálních rolí prostřednictvím hry. Tato proměna souvisí se vstupem do mateřské 

školy, kde si dítě hravou formou zkouší a osvojuje nové sociální role. Předposlední 

proměna je charakteristická velkou chutí a popudem k aktivitě v různých oblastech. 

Poslední proměna je spojována s počátkem utváření základů mravních postojů, 

prostřednictvím kterých dítě rozeznává, co je špatné a co dobré. Tato proměna je 

ovlivňována prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Dítě si osvojuje poznatky dané 

společnosti.31 

1.4. Vývoj osobnosti dítěte podle Říčana 

Psychologie osobnosti je velmi rozsáhlý obor, který do sebe začleňuje několik 

dalších oblastí, které jí napomáhají ke komplexnějšímu uchopení. Jednou z oblastí je 

právě vývojová psychologie, která nám společně s psychologií osobnosti umožňuje 

 
29 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 237-238. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-

628-5. 
30 Tamtéž s. 238-240. 
31 Tamtéž s. 240-244.  
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popsat osobnostní vývoj.32 „Vývoj osobnosti je pak po celý život určován tím, jak 

zvládáme velká témata a úkoly jednotlivých životních etap – a až ve stáří, kdy náš 

příběh končí, se často ukáže, oč v něm doopravdy šlo.“33 

Říčan samotný průběh a charakteristické procesy a znaky vývoje osobnosti 

vymezuje obdobným způsobem jako předchozí autor. Procesy, kterými charakterizuje 

osobnostní vývoj, jsou zrání, učení, kritická a senzitivní období, vývojové krize a 

aktivita jedince.34 V následujících řádcích zmíníme pouze poznatky, které jsme 

nepoznamenali u předchozího autora a považujeme je za podstatné. 

Novorozenecké a kojenecké období je nejkřehčím obdobím z hlediska duševního 

vývoje jedince, vyznačuje se zráním mozkových struktur a prořezáním prvních zubů 

společně s prvotním kousáním. Pro batolecí období je typické postupné osamostatnění 

dítěte, pozvolný rozvoj řeči, kterou dítě aktivně a cíleně používá. Dalším typickou 

aktivitou dítěte v tomto období je hra, která má různé podoby a významně formuje 

osobnost. V průběhu batolecího období se také setkáváme s obdobím vzdoru a je 

důležité, abychom toto období nepotlačovali a dítě za něj neodsuzovali. Zároveň toto 

období vybízí k sondě do našeho nitra a prozření, zda dítě v neshodě náhodou nemá 

pravdu a zda se dospělý či vychovatel pouze sobecky nebojí o svou autoritu. 

Z předškolního období vyzdvihneme důležitost oblasti socializace a s ní spojené 

radosti z pobývání ve skupině dětí, rozvoje obratnosti, utváření prvotních 

matematických představ. Dále v tomto období nalézáme velký rozvoj v jemné 

motorice, konkrétně v kresbě, která je neodmyslitelnou činností dítěte předškolního 

věku.35 

1.5. Senzitivní období ve vývoji dítěte 

Ve vývoji dítěte a v osobnostním pojetí jsou rovněž důležitá tzv. senzitivní 

období, která se v odborné literatuře nazývají také přechodová, tranzitivní a kritická 

období. Charakteristika problematiky těchto vývojových změn není v dílech autorů 

 
32 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. 

Praha: Grada, 2010, s. 13-17. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9. 
33 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. 

Praha: Grada, 2010, s. 17. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9. 
34 Tamtéž s. 163-166. 
35 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 

2006, c2004, s. 75-137. ISBN 80-736-7124-7. 
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dosud jednotná. Jde ale o významný fenomén, kdy předcházející končí svou existenci 

a nové ještě nenastoupilo ve svém vývoji. Tento časový bod kvantitativní změny 

v novou kvalitu je třeba zkoumat a ovlivňovat emocionálními procesy, které v sobě 

obsahuje například umění, konkrétně přiměřené hudební a další aktivity. Mohou tak 

pomoci ovlivnit novou vývojovou kvalitu pozitivními hodnotami, které vnášejí do 

chování dítěte i etické hodnoty. Ty jsou společně s kognitivními procesy určující pro 

zdravý vývoj každého člověka. 36 V tomto duchu chceme rovněž zaměřit praktickou 

část naší bakalářské práce. 

Říčan charakterizuje kritická a senzitivní období jako stav, kdy je dítě 

obzvláště citlivé na určité podněty z vnějšího okolí. Ve velké míře závisí na kvalitě 

prožití těchto období, protože ovlivňují aktuální nebo budoucí stav jedince. Autor tato 

období nevnímá jako synonyma. Odlišuje je mírou citlivosti, následky, které 

nedostatečné prožití může způsobit, a oblastmi, kde se projevují. Kritická období 

pozorujeme v oblasti biologické, kde jedinec je v jejich průběhu mnohem citlivější než 

v senzitivním období a vzniklé defekty jsou takřka nevratné. Navzdory tomu, co bylo 

vymezeno, stále nejsou kritická období v psychologickém vývoji jednoznačně 

zachycena, naopak senzitivní období zachycená a popsaná jsou. Senzitivní období 

pozorujeme v psychice jedince, vzniklé nedostatky se mohou správnou intervencí 

kompenzovat, ale není to pravidlem.37  

Sedlák a Váňová o senzitivním období uvádí, že se objevuje například mezi 

druhým a sedmým měsícem věku dítěte. Toto období je zcela zásadní pro budoucí 

zvládání životních situací. Kvalitu tohoto období ovlivňuje faktor navázání 

hodnotného citového pouta s matkou. V psychologii toto specifické senzitivní období 

nazýváme teorií citového pouta neboli attachmentu.38 

Helus vymezuje senzitivní, zlomová a krizová období. Shodným znakem 

těchto období je důležitost nepodcenění těchto období. Senzitivní období vymezuje 

autor stejně jako výše zmínění autoři. Zlomová období autor charakterizuje jako určité 

 
36 KODEJŠKA, Miloš. Osobní sdělení (Univerzita Karlova v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha), 

[cit. 2021-2-8]. 
37 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. 

Praha: Grada, 2010, s. 164-165. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9. 
38 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., dopl. a přeprac. a 

rozš. Praha: Karolinum, 2013, s. 355-357. ISBN 978-80-246-2060-2. 
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výrazné předěly, které se objevují ve vývoji a které jedince určitým způsobem 

promění. Krizová období představují určitou tíseň ve vývoji, kdy jedinci dojdou síly a 

má pocit, že vývojový úkol, který ho čeká, je nezdolatelný. 39 

2. Charakteristika předškolního období 

V této kapitole se v první řadě zabýváme vymezením období předškolního věku, 

které je opodstatněně bráno za jedno z nejdůležitějších období v životě člověka a dítě 

se v něm od základů formuje. Dále kapitola shrnuje základní charakteristiku obecného 

a hudebního vývoje dítěte předškolního věku. V předposlední subkapitole se zaměřuje 

na hudební schopnosti, se kterými se u dětí v předškolním věku setkáváme. Poslední 

subkapitola analyzuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

z hlediska hudebního pojetí. 

Vymezení období předškolního věku není tak jednoznačné, jak se na první pohled 

může zdát. Autoři se neshodují na jednotném vymezení. Koťátková40 přibližuje ve své 

práci problematiku časového vymezení termínu předškolního období. V souvislosti 

s mateřskou školou je začátek tohoto období často definován věkem tří let, kdy 

zpravidla dítě začíná docházet do mateřské školy, a končí nástupem do základní školy. 

Toto vymezení uvádí také například Vágnerová41 Pokud se ale chceme na období 

předškolního věku zaměřit celistvě, chápeme ho jako období od narození do nástupu 

do základní školy. Takové vymezení najdeme například u Langmaiera a Krejčířové42, 

kteří poukazují na úskalí velkého věkového rozmezí a na velké kvalitativní rozdíly 

počátku a konce tohoto období.  

2.1. Vývojová charakteristika dítěte předškolního věku 

Vývoj dětí předškolního věku je skokový, po určité období nezaznamenáváme 

žádný posun, následně uběhne měsíc a dítě udělá velký kvalitativní skok. Zároveň je 

 
39 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 198-199. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-

628-5. 
40 KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 

2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 13. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3. 
41 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012, s. 177. ISBN 978-80-246-2153-1. 
42 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2006, s. 91-92. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1284-0. 
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vývoj v ohledu rychlosti individuální, u některých dětí nastupují typické vývojové 

znaky dříve, u některých později. Dítě na svět přichází s pěti základními potřebami. 

Těmi jsou „potřeba dostatku podnětů, potřeba smysluplného světa, potřeba životní 

jistoty, potřeba pozitivní identity a potřeba otevřené budoucnosti.“43 Naplňování 

těchto potřeb je pro jeho zdravý vývoj nesmírně důležité.44 

2.1.1. Období od narození do prvního roku 

Narozením se dítě odděluje od matky a ocitá ve zcela novém světě, který mu 

byl dosud neznámý. Během prvního měsíce je dítě odkázáno se na něj adaptovat. 

Nepřichází však zcela s prázdnou, je opatřeno reflexy, které mu napomáhají k přežití, 

a dále se specifickou schopností poutat na sebe pozornost, v důsledku toho si tak 

zajistit určitou jistotu v neznámém prostředí. V následujících dvanácti měsících dítě 

udělá obrovský posun. V motorickém vývoji se od bezvládného tělíčka, 

které nedokáže udržet hlavičku, přes otáčení, sezení, lezení, pérování na nohou, 

dostáváme k dítěti, které je schopné dělat první krůčky. Dítě v této vývojové etapě 

udělá také velký posun v oblasti jemné motoriky a úchopu. Zpočátku jsou ruce sevřeny 

v pěst, postupně se otevírají a dítě se pokouší o uchopování předmětů. Úchop se 

postupně zdokonaluje, v osmém měsíci mluvíme o tzv. nůžkovém úchopu a kolem 

jedenáctého měsíce jde o tzv. klíšťový úchop, kolem jednoho roku se úchop otevírá. 

O prvním cíleném sociálním kontaktu uvažujeme ve druhém měsíci skrze úsměv, 

který následně přejímá funkci pozdravu. V průběhu tohoto období si dítě třídí lidi na 

cizí a známé. V sedmém měsíci dítě odmítá vzdát se přítomnosti rodiče, v souvislosti 

s budováním základu pohledu na svět je velmi důležité toto období nepodcenit. 

Následující měsíc, tedy osmý měsíc, nastupuje strach z neznámých lidí, který zároveň 

souvisí s dosažením určitého mezníku v rozumovém vývoji. Koncem tohoto 

vývojového období se objevují u dítěte první slova.45 

  

 
43 MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z 

pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005, s. 28-30. 

Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1. 
44 Tamtéž s. 28-30.  
45 Tamtéž s. 9-89.  
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2.1.2. Batolecí věk 

Batolecí věk rozdělujeme podle Matějčka na období do druhého roku a období 

do třetího roku. V období druhého roku se stále více zdokonalují předešlé dovednosti 

a přidávají se nové. Zdokonaluje se chůze, dítě zvládá běh. V průběhu tohoto období 

se objevuje dovednost kopání do předmětů a chůze ze schodů i do schodů. Dozrává 

otevření úchopu, dítě dokáže postavit věž z kostek, stále něco bere do rukou a následně 

s nadšením pouští a sleduje tento proces, orientuje se ve čtyřech směrech. Dítě se 

v souvislosti s rychlým rozvojem řeči pozvolna dostává ke srozumitelnějšímu projevu. 

Zprvu v rámci artikulačního cvičení vydává zvuky, jejichž význam dospělému uniká. 

Následně se objevuje spojování dvou slov, které vyústí v tvoření prvních vět, které 

nejsou ještě zcela gramaticky přesné. Velkou roli v tomto období sehrává hračka, 

kterou dítě vnímá jako živou, promítá se do ní zájem o sociální interakci a uspokojuje 

potřebu jistoty. Batolecí období je charakteristické paralelní hrou, kdy je dítě sice 

obklopeno dětmi, ale ještě nedozrálo do bodu, kdy potřebuje ke hře někoho dalšího, 

s kým by chtělo spolupracovat. Nakonec je velmi důležité zmínit, že v tomto období 

si dítě začíná uvědomovat svou identitu. 46 

V období tří let nevnímáme mnoho velkých vývojových předělů, většina 

procesů se spíše zdokonaluje. Tuto vývojovou etapu charakterizuje jedno specifické 

období, které nazýváme obdobím vzdoru, jež se projevuje v chování dítěte. 

Charakteristické je odpíráním, vztekem a častými záchvaty. Hlavním mezníkem 

v oblasti motorického vývoje je rozvoj rovnováhy, který souvisí s chůzí po špičkách, 

dále také skok snožmo. V oblasti jemné motoriky můžeme vnímat úchop tužky v dlani 

a velkou zaujatost ve vyjadřování se tužkou. Charakteristickým jevem v této etapě je 

pohyb vedený dítětem skrze hračku, nejčastěji autíčko, který ho velmi fascinuje. 

V oblasti řeči dítě začíná užívat osobní zájmena „já“ a „ty“. Zdokonaluje větnou 

stavbu, dokáže tvořit rozvinuté věty a vyjadřování je čím dál přesnější. Závěrem 

batolecího období je schopno se plně zapojit do okolního dění, zvládne se samo najíst, 

napít a oblékne se. Od hry paralelní se přesouvá ke hře, ve které vyhledává spolupráci 

 
46 MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z 

pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005, s. 90-120. 

Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1. 
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s jiným dítětem. Veškeré tyto složky poukazují na předpoklady pro vstup dítěte do 

mateřské školy a nástup dalšího vývojového období.47 

2.1.3. Období od tří do šesti let 

Období od tří do šesti let, nebo také předškolní věk, je podle Matějčka 

charakteristické vstupem do mateřské školy. Mateřská škola má v životě dítěte 

důležitou úlohu, dítě v ní nachází sociální kontakt, který velmi potřebuje a který ho 

obohacuje. Mateřská škola je někdy až zcela zásadní v oblasti přijetí.48 

Vnímání dítěte předškolního věku se již nezaměřuje pouze na celek, ale i na 

menší části, které celek tvoří. Rozkládání a skládání jsou charakteristické činnosti 

tohoto období. Důležitý je rozvoj zrakové a sluchové analýzy i syntézy, jež se váže na 

následující úspěšnost ve škole.49 

Paměť dítěte předškolního věku je krátkodobá, vázaná na operativní paměť. 

Operativní paměť souvisí zejména s představivostí. Dítě si do paměti vrývá informace, 

které jsou pro něj důležité a propojují se mu s předešlými zážitky. Skrze tento proces 

se prohlubují mnohé dovednosti a zároveň oblasti etické výchovy. Dítě je v tomto 

období velmi senzitivní a velmi rychle si ukládá do paměti vzorce chování svého okolí, 

které následně napodobuje.50 

V raném předškolním věku je myšlení dětí symbolické, následně přechází do 

stádia názorného a prelogického myšlení.51 Příhoda charakterizuje způsob a charakter dětského 

myšlení a psychiky do osmi znaků, jimiž jsou synkretismus, eidetismus, konkretismus, prezentismus, 

topismus, egocentrismus, zobecňující dynamismus a labilita chování.
52

 

Synkretismus v psychice dítěte setrvává do osmi let a je charakterizovaný jako 

celistvé chápání bez schopnosti analýzy na části a rozlišení. Autor uvádí za příklad 

 
47 MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z 

pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005, s. 121-137. 

Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1. 
48 Tamtéž s. 138-146.  
49 Tamtéž 146-147. 
50 KRÁLOVÁ, Eva, Miloš KODJŠKA, Mária STRENÁČIKOVÁ a Maciej KOŁODZIEJSKI. Hudební 

klima a dítě: Hudobná klíma a dieťa. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 

32-35. ISBN 978-80-7290-885-1. 
51 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2006, s. 91-92. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1284-0. 
52 PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky. I díl. 2. vyd. Praha: SPN, 1977, s. 64. Učebnice 

vysokých škol (SPN). 
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uskupení vojáků, kteří se dětem jeví totožní, neuvědomují si a nerozlišují, že jsou to 

různí lidé.53 

Eidetismus se váže na synkretismus. Jsou to živelné představy, které je dítě 

schopné si na základě předchozí zkušenosti vybavit. V dospělosti může tento znak 

setrvat v psychické výbavě člověka, což je však ojedinělé.54 

Konkretismus je znak, který vychází z neschopnosti dítěte vnímat 

v souvislostech a porovnávat. Dítě má určitý pojem spojený s jedním konkrétním 

obrazem. Nazírání dítěte je ovlivněno tím, co ho upoutá a co mu je blízké, a následně 

pomíjí další rysy.55 

Prezentismus označuje znak myšlení, kdy dítě žije přítomným okamžikem, a 

pokud ho k tomu cíleně nevedeme, nezabývá se tím, co bylo v minulosti a bude 

v budoucnosti. Především díky tomuto znaku označujeme dětství za bezstarostné 

období.56 

Topismus se váže na prostorovou percepci a představuje schopnost vnímat a 

přemýšlet pouze o prostoru, ve kterém dítě žije. Samotné vnímání prostoru dítětem je 

zcela odlišné od vnímání dospělých, předměty jsou mnohem větší a dítě je vnímá 

z rozdílné perspektivy.57 

Egocentrismus, jak je patrné již z názvu, je znak, jehož zásluhou má dítě pocit, 

že vše, co se kolem něho děje, je pro něho a o něm. Dítě samo sebe vnímá jako střed 

veškeré pozornosti. Tento znak vychází z předchozích zmíněných znaků a je jejich 

důsledkem.58 

Zosobňující dynamismus představuje oživování veškerých podnětů, které dítě 

obklopují a hýbou se. Autor tento znak dále rozlišuje do tří forem, které ale nevystupují 

samostatně. První forma vymezuje věci jako osoby. Druhou formu představuje 

personifikace a třetí forma je vymezována v souvislosti antropomorfismem.59 

 
53 PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky. I díl. 2. vyd. Praha: SPN, 1977, Tamtéž s. 64-65. 

Učebnice vysokých škol (SPN). 
54 Tamtéž s. 65-64.  
55 Tamtéž s. 66-67. 
56 Tamtéž s. 67. 
57 Tamtéž s. 67. 
58 Tamtéž s. 67-68. 
59 Tamtéž s. 68-70. 
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Posledním znakem dětské psychiky, který autor uvádí, je labilita chování. Znak se 

vztahuje ke střídání stejných aktivit a v důsledku toho dochází k častému střídání zcela 

protikladných nálad. Tento znak se rovněž podílí na rozvoji intelektu dítěte.60 

2.2. Hudebně vývojová charakteristika dítěte předškolního věku 

Subkapitola hudebně vývojové charakteristiky nejdříve obecně vymezuje, co si 

pod tímto pojmem můžeme představit, její zákonitosti a znaky. Dále se podrobněji 

zaměřujeme na charakteristiku základních mezníků v hudebním vývoji dítěte 

předškolního věku. 

Sedlák a Váňová charakterizují hudební vývoj jako „proces utváření poměrně 

stálých a nevratných změn v psychických strukturách a funkcích jedince, který je 

závislý na jeho osobnostní vybavenosti, komunikaci s hudebním prostředím, na 

intenzitě a kvalitě hudebněvýchovných podnětů.“61 Hudební vývoj má specifický 

průběh, kterým se hudební dovednosti postupně utváří a zdokonalují. Zpočátku vývoje 

jsou to podněty od rodiny, jejíž vliv je na hudební vývoj dítěte zcela evidentní.62 

Důležité je dále podotknout, jak zmiňuje Alena Tichá, že hudební vývoj je rovněž 

z velké části podmíněný zaujetím dítěte a společenskými podmínkami, ve kterých se 

dítě nachází.63 

Pro lepší pochopení hudebního vývoje se nám jeví jako důležité přiblížit devět 

určitých znaků hudebně vývojové charakteristiky, které stanovili Sedlák a Váňová.64 

V následujících bodech se pokusíme o jejich vystižení. 

1. Jedinec přichází na svět s vrozenými dispozicemi, vlohami, pro aktivní 

podílení se na hudebním rozvoji.65 

2. Hudebně můžeme rozvíjet každého jedince za předpokladu, že se u něj 

nevyskytla určitá variabilita, která by mohla znesnadnit či potlačit jeho vývoj.66 

 
60 Ontogeneze lidské psychiky. I díl. 2. vyd. Praha: SPN, 1977, s. 70-71. Učebnice vysokých škol (SPN). 
61 Tamtéž s. 355.  
62 Tamtéž s. 355-357. 
63 TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat: hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 3. Praha: 

Portál, 2014, s. 9. ISBN 978-80-262-0648-4. 
64 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., dopl. a přeprac. a 

rozš. Praha: Karolinum, 2013, s. 355-356. ISBN 978-80-246-2060-2. 
65 Tamtéž s. 355. 
66 Tamtéž s. 355. 
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3. Hudební vývoj je komplexní systém, závislý na mnoha vnějších i vnitřních 

faktorech, jako například na postoji k hudbě.67 

4. Při zjišťování úrovně hudebních schopností, interpretace a hudebního 

prožívání bereme v úvahu veškeré činitele, které mohou jedince určitým 

způsobem ovlivňovat. 68 

5. Abychom jedince dostatečně podporovali, musíme si uvědomit provázanost 

hudebního vývoje s osobností a nahlížet na něj v širších souvislostech.69 

6. Nervový systém společně s procesy, které utvářejí osobnost, ovlivňují hudební 

vývoj, a především pro něj vytváří podmínky.70 

7. Zaměřenost lidské osobnosti a její složky, které jsme vymezovali již v první 

kapitole u osobnostního pojetí podle Heluse, jsou důležitým nástrojem 

hudebního vývoje.71 

8. Je důležité podporovat jedince v cílené a dlouhodobější hudební aktivitě 

a využívat k tomu podnětné a pestré pedagogické prostředky.72 

9. Hudební vývoj, vnímání hudby a formu hudební aktivity jedince ovlivňuje také 

význam v sociálním prostředí, ve kterém se jedinec nachází a které ho 

obklopuje.73 

Podle Sedláka a Váňové má již zpěv těhotné ženy velmi dobrý vliv na tvořící se 

psychiku dítěte, tudíž za počátek hudebního vývoje můžeme považovat již prenatální 

období. Dítě, které je součástí matky, naslouchá jejímu hlasu a vnímá tlumené zvuky 

z okolního prostředí.74 Jurkovič zpěv matky v prenatálním období považuje za projev 

ideálního nastavení mysli, které je v tomto období nesmírně důležité jak pro matku, 

tak pro dítě. Zpěv matky a následné pohybové reakce dítěte autor považuje za první 

dialog matky a dítěte.75 

 
67 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

a rozš. Praha: Karolinum, 2013, s. 355. ISBN 978-80-246-2060-2. 
68 Tamtéž s. 356. 
69 Tamtéž s. 356. 
70 Tamtéž s. 356. 
71 Tamtéž s. 356. 
72 Tamtéž s. 356. 
73 Tamtéž s. 356. 
74 Tamtéž s. 357. 
75 JURKOVIČ, Pavel. Od výkřiku k písničce. 1, vydání. Praha: Portál, 2012, s. 13. ISBN 978-80-7367-

750-3. 
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Sedlák a Váňová hudební vývoj jedince dělí do čtyř etap podle věku na předškolní 

věk, mladší školní věk, střední školní věk a starší školní věk. Charakteristika však 

nemusí zcela souhlasit s vývojem každého dítěte, musíme brát ohled na to, že každé 

dítě je jiné a vyrůstá v jiném prostředí. 76 

V následujících subkapitolách se podrobněji zaměřujeme na hudební vývoj 

v období předškolního věku. Hudební vývoj jde kontinuálně s vývojem tělesným, 

psychickým a smyslovým, proto je nezbytné brát zřetel na předchozí charakteristiku 

vývojových období. Období předškolního věku je zcela zásadní pro budoucí postoje 

k hudbě.77 

2.2.1. Novorozenecké a kojenecké období 

Hudební vývoj v novorozeneckém období se podle Sedláka a Váňové vztahuje 

k postupnému rozvoji smyslů. Několik dní po narození, ve spojitosti se sluchovým 

rozvojem, nastupuje schopnost rozeznávat zvuk a tón, tato schopnost lze u dětí ověřit 

palpebrálním reflexem, kdy dítě reaguje na intenzitu zvuku víčky očí. Reakce na zpěv 

matky je první reakcí dítěte na hudbu, zpěv matky má v tomto období nezastupitelnou 

roli, skrze něj dítě mnoho získává, mimo jiné například rozlišování tónů, cit pro 

melodii.78 Zpěv, v tomto období především ukolébavek, není důležitý pouze z hlediska 

hudebního vývoje, ale také napomáhá k navázání a podpoře kvalitního citového 

pouta.79 

Herden80 a Jurkovič81 ve svých dílech pokládají za první hudební projev jedince 

novorozenecký křik, kterým mimo jiné vyjadřuje emocionální projev a předpoklad pro 

rozvoj verbální komunikace. Autoři dále křik spojují s vyjádřením psychické pohody 

a prvotním projevem touhy o komunikaci s novým světem. 

 
76 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., dopl. a přeprac. a 

rozš. Praha: Karolinum, 2013, s. 358. ISBN 978-80-246-2060-2. 
77 Tamtéž s.357-362.  
78 Tamtéž s. 359-362. 
79 JURKOVIČ, Pavel. Od výkřiku k písničce. 1, vydání. Praha: Portál, 2012, s. 17. ISBN 978-80-7367-

750-3. 
80 HERDEN, Jarlosav. Hudební hodinky pro táty a maminky: nejen o hudební výchově v rodině. Praha: 

Rodiče, 2004, s. 11. ISBN 80-866-9546-8. 
81 JURKOVIČ, Pavel. Od výkřiku k písničce. 1, vydání. Praha: Portál, 2012, s. 13-17. ISBN 978-80-

7367-750-3. 
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Oblast motorického vývoje podporuje kvalitu a rychlost hudebního vývoje. 

V průběhu prvního půl roku života se dítě velmi aktivně a s nadšením podílí na tvorbě 

zvuků.82 Sedlák a Váňová uvádí, že „z vnímané hudby upoutá dítě nejprve rytmus i 

tempo hudby, náhlé dynamické změny, hudební přízvuk (akcent) a výrazné změny 

barvy (témbru).“83 V průběhu druhého půl roku života dítěte se objevuje živá reakce 

na hudbu spojená s pohybem končetin. Reakce na konci kojeneckého období souvisí i 

s vyjádřením emocí z vnímané hudby.84 

2.2.2. Batolecí období  

Králová, Kodejška a kol. hudební vývoj dítěte v batolecím období rozdělují na 

mladší a starší. V období mladšího batolecího věku dítě uchopuje předměty a pomocí 

nich tvoří zvuky. Tato činnost dítě velmi naplňuje a pokud ho zvuk sluchově zaujme, 

opětovně ho produkuje. Rozvoj řeči a zpěvního projevu je hlavním znakem hudebního 

vývoje v tomto období, kdy kvalitu tohoto rozvoje ovlivňuje témbrový a výškově 

tónový sluch.85 

Starší batolecí období je charakteristické „tzv. mluvozpěvem, který obsahuje 

řeč a melodizovanou a rytmizovanou řeč.“86 Zpěv je zpravidla v tomto období 

poměrně čistý a rytmicky dobře uchopený, zpěv dítě mimo jiné velmi těší a integruje 

ho i do her.87 

2.2.3. Období od tří do šesti let 

Hudební vývoj v období od tří do šesti let značně ovlivňuje obvyklý nástup do 

mateřské školy, kde by dítě mělo být cíleně a odborně hudebně rozvíjeno, jak 

v záměrně volených činnostech, tak ve spontánním projevu. Kvalita tohoto rozvoje je 

 
82 KRÁLOVÁ, Eva, Miloš KODEJŠKA, Mária STRENÁČIKOVÁ a Maciej KOŁODZIEJSKI. 

Hudební klima a dítě: Hudobná klíma a dieťa. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2016, s. 44-45. ISBN 978-80-7290-885-1. 
83 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., dopl. a přeprac. a 

rozš. Praha: Karolinum, 2013, s. 360.  ISBN 978-80-246-2060-2. 
84 Tamtéž s. 359-362. 
85 KRÁLOVÁ, Eva, Miloš KODEJŠKA, Mária STRENÁČIKOVÁ a Maciej KOŁODZIEJSKI. 

Hudební klima a dítě: Hudobná klíma a dieťa. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2016, s. 45-47. ISBN 978-80-7290-885-1. 
86 Tamtéž s. 46.  
87 Tamtéž s. 47-48.  
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různá, velmi záleží na kvalitě mateřské školy, ale zároveň i na rodinném prostředí a na 

tom, do jaké míry a jak se rodina s mateřskou školou doplňuje.88 

Hudební vývoj v tomto období souvisí s rozvojem sluchového rozlišování, 

rozvojem řeči a hlasivek. V tomto období se objevují první pěvecké dovednosti a dítě 

už se dokáže hudbou cíleněji zabývat. Hudbu dítě v předškolním věku zvládá 

reprodukovat a rovněž tvořit.89 

2.3. Hudební schopnosti u dětí předškolního věku 

V této subkapitole nejprve vymezíme pojem hudební schopnosti a jejich 

souvislosti. Následně se podrobněji zaměříme na dělení hudebních schopností 

v předškolním věku a jejich charakteristiku. 

Sedlák a Váňová uvádí, že musíme o hudebních schopnostech přemýšlet 

v souvislostech obecných schopností a formování lidské osobnosti. Hudební 

schopnosti se vyvíjí průběžně v závislosti na vnějších a vnitřních činitelích. 

Částečnou roli sehrává i vliv dědičných faktorů, které jsou následně závislé na míře a 

kvalitě stimulu vnějšího prostředí. 90 

Pro pojem hudební schopnosti neexistuje jednotné vymezení, někteří autoři pojem 

vymezují velmi obecně, jiní specifičtěji. Autoři pokládají hudební schopnosti 

„za psychické struktury a vlastnosti jedince, které odpovídají požadavkům hudebních 

činností a zajišťují jejich přiměřenou úspěšnost. Jsou to vnitřní předpoklady 

k úspěšnému vykonávání hudebních činností.“91 

Hudebních schopností je celá řada. U předškolních dětí, v souvislosti s vývojovými 

charakteristikami, mluvíme pouze o základních hudebních schopnostech, které 

podporujeme skrze hudební činnosti. Králová, Kodejška a kol. společně se Sedlákem 

hudební schopnosti u dětí předškolního věku třídí do osmi kategorií, jimiž jsou 

hudebně sluchové schopnosti, schopnosti auditivně motorické, rytmické cítění, tonální 

cítění, emocionální reakce na hudbu, hudební paměť, představivost a hudební 

 
88 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., dopl. a přeprac. a 

rozš. Praha: Karolinum, 2013, s. 362-364. ISBN 978-80-246-2060-2. 
89 Tamtéž s. 362-364.  
90 Tamtéž s. 53-56.  
91 Tamtéž s. 54.  
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tvořivost. Zmíněné kategorie nejsou samostatně jednoznačně determinované, 

poněvadž se navzájem ovlivňují, navazují na sebe a vzájemně se prolínají.92 

2.3.1. Hudebně sluchové schopnosti 

Hudebně sluhové schopnosti, jak můžeme vyčíst z názvu, využívají sluchový 

aparát pro percepci a následné uchování hudby. Konkrétně její zvukové stránky, která 

se mimo jiné opírá o fyzikální zákonitosti. Na základě vývoje a vlivu vnějšího prostředí 

se formují čtyři určité citlivosti, které si v následujících odstavcích vymezíme.93 

Citlivost pro hlasitost tónu Kodejška a Váňová charakterizují jako „schopnost, 

která vzniká na základě odrazu intenzity zvuků v psychice dítěte a umožňuje mu vnímat 

dynamické změny v hudbě.“94 Tuto schopnost můžeme zaznamenávat ještě před 

narozením. Následně se na základě vývoje, zráním dalších funkcí a prostřednictvím 

vlastní hudební i mimohudební aktivity jedince schopnost dále rozvíjí.95 

Citlivost pro barvu tónu je schopnost, která je základem pro mluvený projev a 

souvisí s vnímáním řeči, se kterým souvisí témbrový a hudební sluch. Citlivost pro 

barvu tónu začíná rozpoznávání hlasu blízkých osob, dále se rozvíjí manipulací a 

rozvojem verbálního projevu.96 Proto také skrze hudební činnosti můžeme značně 

stimulovat a ovlivňovat řečový projev dětí předškolního věku. Této problematice se 

věnuje logopedická prevence uskutečňovaná prostřednictvím hudebních činností, 

které se věnuje například Kmentová.97 

Citlivost pro rozlišování výšky tónu Kodejška a Váňová vymezují jako schopnost 

utvářející se již na počátku vývoje jedince, rozvíjíme ji pomocí imitace a korekce 

 
92 KRÁLOVÁ, Eva, Miloš KODEJŠKA, Mária STRENÁČIKOVÁ a Maciej KOŁODZIEJSKI. 

Hudební klima a dítě: Hudobná klíma a dieťa. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2016, s. 37-38. ISBN 978-80-7290-885-1. 
93 KODEJŠKA, Miloš a Hana VÁŇOVÁ. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, 

s. 17-27. ISBN 80-706-6035-X. 
94 Tamtéž s. 17.  
95 Tamtéž s. 17-27.  
96 Tamtéž s. 17-27. 
97 KMENTOVÁ, Milena. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!: hudební činnosti v 

logopedické prevenci. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1333-8. 
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melodie, kterou vyprodukoval druhý člověk.98 Schopnost umožňuje zachytit tónovou 

posloupnost a skrze ni je jedinec schopný „postihnout malé změny frekvence tónu.“99  

2.3.2. Schopnosti auditivně motorické 

Auditivně motorické schopnosti u dětí předškolního věku mají stěžejní vliv na 

hudební činnosti. Motorický, sluchový a zrakový analyzátor vyvolává patřičnou reakci 

na hudbu. Reakce se postupně rozvíjí v závislosti na vývoji a prostřednictvím 

hudebních činností. Z počátku vývoje je tato schopnost spojena s reakcí pohybovou, 

následně se propojuje s řečí, zpěvem a manipulací. Podle toho také volíme věkově 

přiměřené činnosti.100 

2.3.3. Rytmické cítění 

Kodejška a Váňová charakterizují rytmické cítění jako „základní a fylogeneticky 

nejstarší hudební schopnost, která se rozvíjí z vrozeného pohybového aparátu a 

souvisí s psychomotorickými vlastnostmi dítěte.“101 Jurkovič zmíněnou definici 

rytmického cítění potvrzuje konstatováním, že rytmus je první hudební složkou, kterou 

dítě vnímá a produkuje. Zpočátku je tento projev zcela spontánní. Projevy úzce souvisí 

s obecnými vývojovými zákonitostmi a jsou na nich závislé.102 

Rytmické cítění zahrnuje citlivost pro metrickou pulzaci, citlivost pro tempo a 

citlivost pro časové členění tónů. Pro rytmické cítění je důležité, aby bylo u dětí 

předškolního věku doplňováno o pohybovou činnost, která je dětem přirozená a dobře 

se skrze ni schopnost osvojuje. Dalším významným činitelem je propojení s konkrétní 

představou, která dětem umožní si pohyb a rytmus s ním spojený posléze zpětně 

vybavit.103 Rytmus sám o sobě je velmi hodnotný a záslužný pomocník v osvojování 

 
98 KODEJŠKA, Miloš a Hana VÁŇOVÁ. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, 

s. 17-27. ISBN 80-706-6035-X. 
99 Tamtéž s. 23.  
100 Tamtéž s. 28-30. 
101 Tamtéž s. 31.  
102 JURKOVIČ, Pavel. Od výkřiku k písničce. 1, vydání. Praha: Portál, 2012, s.10. ISBN 978-80-7367-

750-3. 
103 KODEJŠKA, Miloš a Hana VÁŇOVÁ. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, 

s. 31-37. ISBN 80-706-6035-X. 
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a nácviku různých dovedností, jako příklad uvedeme motorické a verbální 

dovednosti.104 

2.3.4. Tonální cítění 

Hudební schopnost tonálního cítění souvisí s rozeznáváním vztahů mezi tóny 

v určité melodii a je předpokladem k čistému zpěvu. Tonální cítění diferencujeme na 

durové a mollové cítění, tato cítění se mohou utvářet souběžně, záleží však na 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, zda je rozvíjí se stejným důrazem. Tonální cítění u 

dětí předškolního věku není ještě zcela rozvinuto, plně se rozvíjí až na prvním stupni 

základní školy.105 

Tonální cítění Kodejška a Váňová ověřovali prostřednictvím citlivostí pro 

rozlišování nedoškálných tónů ve stupnici a citlivostí pro zakončení a nezakončení 

melodie na tónice.106 

2.3.5. Emocionální reakce na hudbu 

Emocionální reakce na hudbu je schopnost, která probíhá skrze smyslové vnímání 

a pohybovou činnost, tedy hudební aktivity. Reakce na hudbu jsou doprovázeny 

emocemi, které se utváří na základě percepce a utváří změny v osobnosti dítěte. 

Integrativní a polyestetické hledisko výchovně-vzdělávacího procesu nám napomáhá 

utvářet kvalitní a hodnotné emocionální prožitky, které jsou trvalé a dítě významným 

způsobem ovlivňují. Hudební činnosti jsou prostředkem k utváření emocionálních 

prožitků, proto velmi záleží na jejich kvalitě a hodnotnosti. Zároveň mohou být 

prostředkem až v okamžiku, kdy má dítě činnosti dostatečně osvojené a nemusí se 

explicitně soustředit na proces.107 

2.3.6. Hudební paměť 

Hudební paměť charakterizuje Kodejška a Váňová jako schopnost, která je 

ovlivněna úrovní intelektových schopností a utváří se společně s dalšími hudebními 

 
104 JURKOVIČ, Pavel. Od výkřiku k písničce. 1, vydání. Praha: Portál, 2012, s. 10. ISBN 978-80-7367-

750-3. 
105 KODEJŠKA, Miloš a Hana VÁŇOVÁ. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, 

s. 38-43. ISBN 80-706-6035-X. 
106 Tamtéž s. 38-43. 
107 Tamtéž s. 44-46.  
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schopnostmi v období předškolního věku. Autoři dále vytyčují tři úkony, které 

pamětní procesy ovlivňují a jsou vzájemně provázané. Mezi tyto úkony patří přijímání 

informací, jejich zpracování a následné vybavení.108 

2.3.7. Hudební představivost 

Hudební představivost je schopnost, která je nutným předpokladem pro tvorbu 

hudebních představ, rozvíjí se v součinnosti s hudební pamětí, váže se na vnímání, 

myšlení a také na fantazii. Hudební představivost je vymezována jako vědomá práce 

s představami, a to konkrétně se zpracováním, vybavením a jejich upravením. Hudební 

představivost u dětí předškolního věku rozvíjíme skrze hudební činnosti, do kterých 

se snažíme zapojovat co nejvíce smyslů, abychom docílili maximálního rozvoje. 109 

2.3.8. Hudební tvořivost 

Hudební tvořivost podle Kodejšky a Váňové je proces, který nelze jednoznačně 

zachytit, odehrává se uvnitř jedince. Poznatky o tomto procesu čerpáme až z prožitků, 

které jedinec v průběhu získal a následně je interpretuje. Hudební tvořivost se 

vyznačuje několika základními znaky, kterými jsou vnímání, prožívání, provedení, 

explorace a přispění něčím novým.110 Výsledkem by měl být „nový a originální 

hudební útvar.“111 

Tato schopnost je podle autorů rozdělována na nižší a vyšší stupeň, podle toho, zda 

vytváříme něco nového, nebo přetváříme a kombinujeme již vzniklé. Určuje se podle 

přítomnosti nových a originálních prvků. Dále se můžeme ještě setkat s objektivní 

a subjektivní hodnotou tvořivosti, kterou určujeme podle hlediska přispění 

společnosti.112 

U dětí předškolního věku se o tomto projevu nedozvíme interpretací jejich 

myšlenek nebo pocitů, jelikož vývojově nejsou natolik vyzrálé, aby ho dokázaly tímto 

způsobem vyjádřit. Avšak pozorujeme ho ze změn vnějších projevů, kterými dítě tento 

proces vyjadřuje. V momentě, kdy u dětí tvořivý proces probíhá, je důležité, aby ho 

 
108 KODEJŠKA, Miloš a Hana VÁŇOVÁ. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, 

s. 47-52. ISBN 80-706-6035-X. 
109 Tamtéž s. 53-56.  
110 Tamtéž s. 57-71. 
111 Tamtéž s. 59.  
112 Tamtéž s. 57-71.  
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vyjádřily skrze jimi zvolenou hudební činnost. Procesu předchází hudební zkušenosti, 

prostřednictvím kterých je dítě schopné tvořit a bez kterých by se tento proces nemohl 

realizovat. Dále ho značně ovlivňuje hudební vnímání, hudební paměť, hudební 

představivost a úroveň hudebních dovedností.113 

Od výsledku tohoto procesu nemůžeme očekávat nic převratného, ale už obyčejné 

projevy považujeme v tomto věku za významné. Nezvyklou skupinu však 

tvoří zázračné děti, které jsou schopné mimořádných výsledků již v raném věku. 

Motivace a trvalost jsou dva základní znaky dětského tvořivého projevu. Počátek 

tohoto projevu provází spontánní a neuvědomělá primární motivace, která je dětem 

přirozená a napomáhá jim k seberealizaci a vymezení se vůči působení okolí. Hudebně 

tvořivý projev je dále důležité cíleně rozvíjet.114 

2.4. Analýza RVP PV z hudebního hlediska 

V první části této subkapitoly vymezujeme obecnou charakteristiku rámcového 

vzdělávacího programu a jeho význam ve výchovně-vzdělávacím systému. Následně 

provedeme analýzu pěti vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání z hlediska hudební výchovy. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracováván na 

základě Národního vzdělávacího programu, vytyčuje pět klíčových kompetencí 

a důležitost jejich propojení s reálným životem. Dále vymezuje pět vzdělávacích 

oblastí, které jsou zpracované skrze dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, 

očekávané výstupy a rizika. Tento kurikulární dokument je tu pro pracovníky, kteří 

působí v zařízeních pro děti předškolního věku. Na základě tohoto dokumentu 

mateřské školy sestavují školní vzdělávací program, který charakterizuje směřování 

mateřských škol.115 

  

 
113 KODEJŠKA, Miloš a Hana VÁŇOVÁ. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, 

s. 57-71. ISBN 80-706-6035-X. 
114 Tamtéž s. 57-71.  
115 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2018, s. 4-14. [cit. 

2020-11-26]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/45304/. 
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2.4.1. Dítě a jeho tělo 

V oblasti Dítě a jeho tělo z obecné roviny pracujeme s rozvojem pohybových 

dovedností v hudebně pohybových činnostech, s rozvojem manipulačních dovedností 

například skrze Orffovy nástroje v instrumentálních činnostech. Zdravé návyky 

budujeme například v průběhu pěveckých činností, a to správným držením těla.116 

2.4.2. Dítě a jeho psychika 

Oblast Dítě a jeho psychika dělíme do tří podoblastí. První podoblastí, kterou 

zmíníme, je Jazyk a řeč. Tato podoblast je velmi významná z hudebního hlediska, 

neboť pěveckými činnostmi podporujeme vyjadřování a naslouchání nejen 

mluvenému projevu. Dále pěvecké činnosti umožňují kultivaci mluvního projevu, 

napomáhají vyrovnávat nedostatky a podporují logopedickou prevenci. Kromě 

pěveckých činností bychom do této oblasti dále zařadili poslechové činnosti, které 

rozvíjí soustředěné naslouchání a spolu se sluchovými schopnostmi také kultivují 

mluvní projev.117 

Podoblast Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové 

operace je velmi rozsáhlá a zahrnuje velmi důležité procesy. Jak jsme již zmiňovali, 

hudba je pro dítě velmi důležitým aspektem, který značným způsobem ovlivňuje 

všestranný vývoj a zároveň vývoj poznávacích, intelektových a tvořivých procesů. 

Tuto podoblast rozvíjíme všemi hudebními činnostmi a klademe na ni velký důraz. 

Domníváme se, že tvořivé myšlení a snaha vymýšlet nové způsoby řešení je jedna 

z nejdůležitějších předpokladů do života.118 

Poslední podoblast představuje Sebepojetí, city, vůle. Pro tuto oblast je 

charakteristické to, že si dítě utváří pohled na sebe sama, buduje se jeho sebepojetí. 

Dále do této podkapitoly řadíme přijímání hodnot, na jejichž základě si dítě buduje 

představu o světě kolem sebe a o sobě samém. Domníváme se, že hudba je pro dítě 

 
116 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2018, s. 15-17. [cit. 

2020-11-26]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/45304/. 
117 Tamtéž s. 17-19. 
118 Tamtéž s. 19-20. 
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prostředníkem, díky kterému se o světě může mnoho dozvědět. Kvalitní hudební 

zázemí dodává dítěti dostatek kladných pocitů a podnětů.119 

2.4.3. Dítě a ten druhý  

V této oblasti hudba zajisté také sehrává nezastupitelnou roli, velmi významně se 

podílí na navazování a budování vztahů v dětském kolektivu. Pozorovat tuto 

skutečnost můžeme již v rodině, kde kvalitní a otevřené hudební klima vytváří 

příjemné a podporující prostředí, následně tuto roli přebírá mateřská škola, která by 

prostřednictvím hudebních činností měla usilovat o totéž.120 

2.4.4. Dítě a společnost  

V oblasti Dítě a společnost se snažíme o seznámení dítěte se společností a kulturou, 

ve které žije, a zároveň o předávání hodnot této společnosti. Do této oblasti zařazujeme 

veškeré hudební činnosti, které dítěti napomáhají utvářet si pohled na společnost a být 

její součástí. Dítě si v průběhu hudebních činností osvojuje etické a estetické hodnoty, 

které přijímá za své a následně s nimi pracuje.121 

2.4.5. Dítě a svět 

Dítě a svět je oblast, ve které usilujeme o předání poznatků o světě a budujeme 

v dětech prvotní odpovědnost k okolí, které je obklopuje. V oblasti hudby tato oblast 

představuje seznamování se s jinými produkty a formami než s těmi, které jsou pro 

naši kulturu typické.122 

  

 
119 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2018, s. 21-22. [cit. 

2020-11-26]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/45304/. 
120 Tamtéž s. 23-24.  
121 Tamtéž s. 25-27. 
122 Tamtéž s. 27-29. 
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3. Pohádka 

V této kapitole vymezujeme charakteristiku pohádky a její původ. Následující 

subkapitoly se snaží rozdělit pohádku podle typů a vystihnout nezastupitelnou funkci, 

kterou pohádky mají. Nakonec se podrobněji zaměřujeme na autorskou pohádku, která 

je předmětem zájmu celé práce. 

Pohádky nás doprovází již od pradávna, předávaly se vyprávěním z generace na 

generaci. Vnímáme je jako neodmyslitelnou součást života dítěte, jejichž zásluhou dítě 

lépe přijímá a zpracovává všemožná témata, která ho obklopují a zatěžují jeho hlavu. 

Pohádku považujeme za první prozaický žánr české lidové slovesnosti, se kterým se 

dítě setkává. 123 

Slovník literární teorie charakterizuje pohádku jako žánr, „jehož vyprávění podává 

objektivní realitu jako nadpřirozenou s naivní samozřejmostí, jako by vše bylo 

skutečné, přes svoji fiktivnost tak zpravidla postihuje některé základní lidské touhy, 

etické normy a obecné životní pravdy.“124 

3.1. Funkce a charakteristické znaky pohádek 

Černoušek za hlavní funkci pohádek považuje ukotvení dětských představ a jejich 

obohacení o určitý systém a smysl. Vymezuje to v souvislosti s mnohdy složitým 

uchopením pravidel světa dospělých, ve kterém žijí. Pohádka je připodobňována k 

mostu, který je pomyslně veden mezi dětským a dospělým světem a napomáhá 

vzájemnému porozumění.125  

Pohádka reaguje na vývojově podmíněné znaky dětské psychiky a na potřeby, 

jejichž naplnění je pro děti nezbytně důležité. Skrze čtení a vyprávění pohádek 

můžeme napomáhat k naplnění těchto potřeb, a tak vést děti k plnohodnotně prožitému 

životu. Tento fakt také ovlivňuje pojetí čtení a vyprávění pohádek. Autor se domnívá, 

že je velmi velký rozdíl mezi čtením pohádek osobou a technikou. Technika dítěti není 

 
123 ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. 1, vydání. Praha: Albatros, 1990, s. 5-7. ISBN 80-000-

0060-1. 
124 Kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV v Praze a v Brně. Slovník literární teorie [online]. 2. 

vydání, rozš. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 281. [cit. 2021-03-17]. ISBN není uvedeno. 

Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/142-slovnik-literarni-teorie. 
125 ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. 1, vydání. Praha: Albatros, 1990, s. 7-36. ISBN 80-

000-0060-1. 
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schopná předat to, co jedinec, který věnuje čas a prostor pro čtení a spoluprožívání 

příběhů. 126 

Pochopení principu dobra a zla je další důležitý prvek, který si dítě skrze pohádku 

osvojuje. Dobro je většinou charakterizováno éterickou, hodnou a milou bytostí a zlo, 

které naopak představuje někdo škaredý, musí být vždy po zásluze potrestáno. 

Pochopení dobra a zla řadíme k výchovné funkci. Výchovný stimul se uskutečňuje 

také díky rozličným ponaučením, která se v pohádkách vyskytují ať skrytě či zcela 

jasně, a formují hodnotový a etický systém dítěte.127 

Pohádky mimo jiné hojně podněcují tvořivost, obrazotvornost a kognitivní 

procesy. V jazykové rovině rozvíjí slovní zásobu, podporují verbální vyjadřování, dále 

můžeme v souvislosti se vzdělávací funkcí hovořit také o možnostech hledání různých 

řešení problému, které se v pohádkách vyskytují a podporují všestranný rozvoj 

dítěte.128 

V neposlední řadě autor zmiňuje funkci terapeutickou. Pohádky představují 

výborný prostředek pro odbourávání různých problémů. Důležitým znakem této 

funkce je pozitivní vidění světa a vždy šťastné zakončení.129 

Následující znaky pohádek, které vymezíme, jsou souhrnem typických znaků 

původních, lidových pohádek. Autorské pohádky nebo pohádky moderní už ne vždy 

tyto znaky respektují a vybírají si jen některé z nich. První znak se týká pohádkových 

postav, které by se měly vyznačovat jednoznačností, od začátku by mělo být jasné a 

srozumitelné, koho reprezentují, zda kladnou či zápornou postavu. Dalším znakem je 

nadpřirozeno a tajemno, v pohádce by se měly vyskytovat bytosti s kouzelnými a 

nadpřirozenými vlastnostmi. Zdolávání zkoušek a nástrah, které hrdinu posilují, je 

další znak, který je typický pro většinu lidových pohádek. Posledním typickým 

 
126 126 ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. 1, vydání. Praha: Albatros, 1990, s. 7-36. ISBN 80-

000-0060-1. 
127 Tamtéž s. 7-36. 
128 Tamtéž s. 7-36. 
129 Tamtéž s. 7-36. 
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znakem, který označíme, je čas a místo děje. Pohádky se většinou odehrávají ve 

fiktivním čase a na fiktivním místě.130 

3.2. Základní dělení pohádek 

Dělení pohádek je velmi spletité a není zcela jednotné, poněvadž každý odborník 

k této oblasti přistupuje trochu jinak. V následujících odstavcích přiblížíme ta 

nejzásadnější a pro nás nejpřínosnější dělení. 

Genčiová vymezuje rozdělení lidové pohádky do tří kategorií. V první kategorii se 

nachází pohádka se zvířecími hrdiny a dále se dělí na základě toho, jakou roli hrdina 

má a jakými vlastnostmi v pohádce disponuje. Pohádku se zvířecím hrdinou také 

považujeme za historicky nejstarší druh pohádky. Do druhé kategorie řadíme lidovou 

pohádku s kouzelnými prvky, která odpovídá vývojově podmíněným vlastnostem 

dětské psychiky, a to konkrétně zosobňujícímu dynamismu. Do poslední kategorie 

řadíme pohádku novelistickou, která je složitější na pochopení, a proto je určena 

starším dětem.131 

Autorka dále lidovou pohádku rozděluje podle míry autorova zasahování do děje 

a jeho přetváření na tři typy. U prvního typu se autor drží původní verze a jen lehce ji 

upravuje a doplňuje. Druhý typ představuje autora, který se nedrží původní verze 

pohádky, vkládá si, co uzná za vhodné. Autor se snaží vycházet z lidové tradice, ale 

jediné, co cíleně respektuje, jsou určité žánrové zákonitosti, které se snaží dodržet. 

Třetí typ pohádky autorka vymezuje jako autorské pohádky. Zde už autor nerespektuje 

lidovou tradici a drží se pouze základních znaků pohádkového žánru.132 

Černoušek rozděluje pohádky na klasické a moderní. Klasické pohádky 

představují skupinu původních pohádek, které se předávají ústní lidovou slovesností a 

dodržují základní znaky výstavby děje. Moderní pohádky mají na rozdíl od těch 

 
130 ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. 1, vydání. Praha: Albatros, 1990, s. 7-36. ISBN 80-

000-0060-1. 
131 HOLEJŠOVSKÁ-GENČIOVÁ, Miroslava. Literatura pro děti a mládež (ve srovnávacím žánrovém 

pohledu): vysokoškolská učebnice pro studenty filozofické fakulty studijního oboru moderní filologie. 

Praha: SPN, 1984, s. 23-27. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 

neuvedeno. 
132 Tamtéž s. 23-27. 
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klasických několik úskalí, není v nich kladen až tak velký zřetel na potrestání zla a 

často se v nich nevyskytuje ani důsledné rozlišení dobra a zla.133 

Čeňková uvádí téměř obdobné dělení jako předchozí autor. Pohádky rozděluje 

podle původu, a to na pohádky lidové neboli folklorní a autorské, které mimo jiné 

označuje také jako moderní nebo umělé. Autorka dále uvádí možné další dělení 

pohádek na pohádky zvířecí, kouzelné, pohádky vycházející z legend, novelistické, 

humorné a pohádky s čerty.134 

3.3. Autorská pohádka 

Autorská pohádka představuje „umělý příběh, s pohádkovými rysy (…) určený 

zpravidla dětem.“135 Počátek vzniku autorských pohádek ve světě autorka uvádí 

v souvislosti s romantismem, kde autoři pomocí pohádky často vyjadřovali opovržení 

určitými tématy. Za zakladatele je uváděn Hans Christian Andersen, autor dánského 

původu žijící v devatenáctém století, který vycházel z folklóru. Ve dvacátém století se 

autorská pohádka začala vydávat trochu jiným směrem, vytratil se důsledný rozdíl 

mezi dobrem a zlem a někdy chybělo i ponaučení, které by z pohádky mělo plynout. 

Za velmi významnou spisovatelku dvacátého století v oblasti autorské pohádky 

považujeme Švédku Astrid Lindgrenovou.136 

Vývoj autorských pohádek v českých zemích datujeme na přelom devatenáctého a 

dvacátého století. K prvním autorům řadíme například Elišku Krásnohorskou. Za další 

významné autory autorských pohádek považujeme v českých zemích kupříkladu Jana 

Karafiáta, Karla Čapka a Josefa Ladu, který vytvořil zcela ojedinělý druh pohádek. 

V období první poloviny dvacátého století se také mimo jiné v českých zemích 

vydělilo několik druhů autorských pohádek, kterými jsou pohádky s prosociálními 

motivy a pohádky se zvířecím hrdinou. V tomto období také pohádka zaznamenala 

velký otřes a v určitém slova smyslu bojovala o přežití, jelikož několik tehdejších 

 
133 ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. 1, vydání. Praha: Albatros, 1990, s. 10-19. ISBN 80-

000-0060-1. 
134 ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, 

pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006, s. 

17. ISBN 80-736-7095-X. 
135 Tamtéž s. 127.  
136 Tamtéž s. 127-148. 
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odborníků bylo přesvědčeno o tom, že pohádky nemají pro děti žádný přínos, pouze je 

odvádí od jimi uznávaného smyslu a pojetí života.137 

Současná autorská pohádka se vyznačuje několika typickými znaky. Vyskytuje se 

v ní míchání žánrů, neboť je například spojována s legendami, dobrodružnou prózou 

a lyrickými žánry. Dalším typickým znakem současné autorské pohádky je její dějové 

umístění, mnohem častěji se děj odehrává v reálném světě, i přesto se od kouzel 

neupouští. Postavy i v reálném světě nesou určité kouzelné vlastnosti. Za významná 

nakladatelství, která se hojně věnují vydávání autorských pohádek, považujeme 

v současné době nakladatelství Meander a Baobab, která sdružují mnoho velmi 

hodnotných autorů.138
 

3.4. Hudební pohádka 

Při vymezení hudební pohádky si mimo jiné pomůžeme dvojicí hledisek – 

integrativního a polyestetického, která se používají pro současné pojetí hudební 

výchovy. Zde si můžeme představit zapojení různých mimohudebních aktivit a oborů 

do hudební výchovy. V tomto duchu budeme nyní charakterizovat hudební pohádku. 

Hudební pohádka je tedy specifický druh hudebního prostředku, do kterého 

integrujeme literární činnosti. Integrovat můžeme samozřejmě i různé mimohudební 

aktivity a obory, které podporují hlubší estetickovýchovný zážitek.139 

Balcárová navazuje na předchozí vymezení a ve své práci se věnuje hudební 

pohádce ve spojitosti s integrovaným hudebním projektem. Hudební pohádka dle 

jejího vymezení je určena žákům prvního stupně v rámci hodin hudební výchovy. 

Přestože se naše práce věnuje dětem předškolního věku, můžeme z lecčeho vycházet. 

Rozdělení hudební pohádky je stanoveno několika možnými způsoby, například podle 

prostoru, který v hodině hudební výchovy zabírá. Buď je její rozsah krátký a pouze 

doplňuje a objasňuje nějakou část hudebněvýchovné problematiky, nebo je jí 

 
137 ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, 

pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006, s. 

127-148. ISBN 80-736-7095-X. 
138 MARKOVÁ, Lucie. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. 

Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 110-117. ISBN 978-80-904218-3-7. 
139 KRÁLOVÁ, Eva, Miloš KODEJŠKA, Mária STRENÁČIKOVÁ a Maciej KOŁODZIEJSKI. 

Hudební klima a dítě: Hudobná klíma a dieťa. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

2016, s. 56-57. ISBN 978-80-7290-885-1. 
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věnována celá hodina. Dalším dělením hudebních pohádek je vymezení na základě 

obecného dělení pohádek, které jsme již charakterizovali v předchozích subkapitolách. 

Jsou jimi pohádky klasické, moderní a vlastní autorské pohádky, obohacené o určité 

hudební prvky.140 

Při tvorbě projektu je důležité poznamenat určitá pravidla, na kterých je hudební 

pohádka jako integrovaný projekt závislá. Prvním pravidlem je vycházení z potřeb a 

zájmů žáků. Považujeme za velmi důležité, aby se v pohádce vyskytovaly takové 

motivy a náměty, které jsou dětem blízké a v daném momentě je obklopují. Dítě tak 

skrze ně bude přirozeně motivované k aktivitě a tvorbě. Dalším prvkem, který 

ovlivňuje pohádku, je její rozsah, o kterém se zmiňujeme již v předchozím odstavci, 

dále situace a místo, ve kterých se hudební pohádka uskutečňuje. Nakonec záleží ještě 

na zapojení dětí, zda budou nebo nebudou mít možnost ovlivnit děj.141 

Jenčová pohádku přirovnává ke speciálnímu typu hudební tvorby, který je svou 

specifičností pro děti velmi zajímavý a poutavý. Autorka využití pohádky situuje na 

první stupeň základní školy, pokud však budeme respektovat vývojové zákonitosti 

dětí, můžeme ji využívat již dříve. Mezi zásadní komponenty tvořící hudební pohádku 

patří slohové zpracování útvaru, jeho následný přednes a v neposlední řadě míra a 

kvalita hudebních prvků, jež se v pohádce objevují. Hudební komponent má v tomto 

případě stěžejní funkci.142 

Jenčková vymezuje tři druhy hudebních pohádek, které se liší mírou zastoupení 

hudební a literární oblasti. První dva druhy se vyznačují převahou jedné nebo druhé 

oblasti. U třetího jsou oblasti zastoupeny ve stejné míře. Za významné představitele 

tohoto žánru autorka uvádí například Hurníka a Ebena.143 

   

 
140 BALCÁROVÁ, Božena. Aplikácia integratívnej hudobnej pedagogiky v predprimárnej a primárnej 

hudobnej edukácii. Prešov, 2011, s. 146-156. Habilitačná práca. Prešovská univerzita v Prešove, 

pedagogická fakulta, 2011.  
141 Tamtéž s. 146-156. 
142 JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole: Hudební pohádka 1. díl. 3. upravené vyd. Hradec 

Králové: Tandem, 2007, s. 3. ISBN 80-902808-1-1. 
143 Tamtéž s. 4-5.  
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4. Výzkumná část 

V této kapitole a dalších subkapitolách objasníme předmět a cíl výzkumu, 

charakterizujeme zařízení, ve kterém výzkum probíhal, vymezíme použité výzkumné 

metody a popíšeme výzkumný plán. Na závěr vytyčíme výsledek realizace výzkumu 

pomocí stanovených výzkumných otázek. 

4.1. Předmět a cíle výzkumu 

Předmětem výzkumu je uskutečnění experimentu, kterým chceme představit 

význam autorské pohádky s hudebními prvky, obohacené o vizuální a manipulační 

oporu pro lepší pochopení důležitých lidských hodnot a pro rozvoj motivace k 

hudebním i ostatním estetickovýchovným činnostem. Z tohoto předmětu vyplývají 

následující výzkumné cíle: 

- Přesvědčit se o tom, že umělecké činnosti prohlubují poznávací procesy u dětí 

předškolního věku a ovlivňují i jejich hodnotové postoje. 

- Ověřit, že vizuální a manipulační opora napomáhá k intenzivnější motivaci a 

lepšímu pochopení pohádkového obsahu. 

- Vytvořit a ověřit dvě pohádky, které by mohly být užitečné pro 

estetickovýchovné činnosti pedagogů. 

Výzkumné cíle dílčím způsobem korespondují se stanovenými výzkumnými 

otázkami: 

- Je rozvoj základních hudebních schopností intenzivnější, když je ovlivňován 

silnou motivací čerpanou ze světa pohádek? 

- Dochází k intenzivnějšímu prožívání etického obsahu pohádek založených na 

hudebně integrativním obsahu tehdy, když je do činností zapojeno více 

smyslů? 

- Vytváří pohádkové příběhy příležitosti pro rozvoj hudebních představ dětí, 

které jsou důležité v rozvoji jejich hudební tvořivosti? 

- Je efektivnější tříbit názory dětí na řešení různých situací, když se příslušné 

obsahové skutečnosti promítají ve více uměleckých i v mimouměleckých 

oborech? 
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4.2. Použité výzkumné metody 

Výzkum, který provádíme, je kvalitativní a zaměřený na menší vzorek dětí, které 

se výzkumu účastní. Jde nám o zachycení kvalitativních změn, které na základě 

stanovených výzkumných otázek ověřujeme. V souvislosti s kvalitativním výzkumem 

volíme empirický výzkum a metodu experimentu, z jehož technik volíme zkoumání 

jedné experimentální skupiny. Dále jsme zvolili pozorování a ratingovou metodu, na 

jejímž základě jsme stanovili bodovou škálu, jejímž prostřednictvím budeme hodnotit 

emocionální propojení a zájem o pohádku.144  

4.2.1. Experimentální metoda 

Experimentální metoda je podle Skopala a Váňové „vyjádřením vztahu příčiny 

k účinku.“145 Stavebním kamenem experimentu je teorie, na jejímž základě vymezíme 

výzkumné hypotézy či otázky, se kterými pracujeme a obhajujeme jejich pravdivost 

či nepravdivost. Experiment má mnoho typů, z nichž mezi základní řadíme 

laboratorní, stimulační, přirozený a formující. Dále experimentální metody dělíme 

podle technik, které nám určují, jakým způsobem budeme postupovat. Mezi základní 

experimentální techniky řadíme techniku jedné skupiny, techniku paralelních skupin a 

techniku rotace faktorů.146  

Chráska charakterizuje experiment jako metodu, která operuje alespoň 

s jedním vlivem, který považujeme za původ změny. Pedagogický experiment pak dělí 

na laboratorní, terénní a jednofaktorový a vícefaktorový, techniky experimentu autor 

postihuje stejně jako výše zmínění autoři.147 

Technika jedné experimentální skupiny představuje práci pouze s jednou 

skupinou, nepracujeme zde jako u techniky paralelních skupin s experimentální a 

kontrolní skupinou.148 

 
144 VÁŇOVÁ, Hana a Jiří SKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 3., 

aktualizované vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 20-32. ISBN 978-

80-246-3621-4. 
145 Tamtéž s. 32.  
146 Tamtéž s. 31-35.  
147 CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2., 

aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016, s. 23-25. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5326-3. 
148 Tamtéž s. 23-25. 
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4.2.2. Pozorování 

Pozorování je výzkumná metoda, jež využívá proces sledování k získávání 

různých poznatků, a „je obvykle považováno za:  

- řízené,  

- záměrné,  

- plánovité,  

- cílevědomé,  

- systematické.“149  

Pozorované jevy metoda následně dále rozpracovává a vyhodnocuje. Proces 

pozorování spojuje senzorické a racionální poznávání. Mezi přednosti této výzkumné 

metody řadíme především možnost paralelního sledování více jevů v přirozených 

podmínkách. 150 

Metodu pozorování, konkrétně záměrného, využijeme v průběhu pohádek, kdy 

budeme sledovat zaujatost a projevy dětí. Pozorované jevy budeme zaznamenávat 

pomocí verbální škály s numerickým ohodnocením. 

4.2.3. Ratingová metoda 

Ratingová metoda představuje výzkumnou metodu aplikovanou u kvalitativních 

výzkumů. Využíváme ji u těžko měřitelných projevů, kterým se na stupnici neboli 

škále přiřadí určitá hodnota. Stupnice by měla postihnout veškeré možné varianty, 

které se u dané kvality mohou objevit. Škálování se často využívá jako 

komplementární metoda k jiné výzkumné metodě či technice. 151 „Škály tedy umožňují 

kvalifikovat, tj. číselně vyjadřovat kvalitativní údaje pomocí gradace vlastností.“152 

Existuje několik druhů stupnic, o kterých můžeme u ratingové metody hovořit. 

Stupnice se liší v grafickém zpracování, zápisu a míře zastoupení textu.153 Výzkum 

kvality emocionálních projevů budeme vyhodnocovat na základě popisné verbální 

 
149 VÁŇOVÁ, Hana a Jiří SKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 3., 

aktualizované vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 25. ISBN 978-80-

246-3621-4. 
150 Tamtéž s.25-27. 
151 Tamtéž s. 37-38.  
152 Tamtéž s. 37. 
153 Tamtéž s. 38-40. 
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škály s numerickým ohodnocením. V následující tabulce shrnujeme možné projevy a 

jejich bodové ohodnocení.  

4 body 
Silný emoční výraz dítěte doplněný o vlastní náměty – nadprůměrná 

pozornost. 

3 body Pozornost dítěte je stálá. 

2 body 
Pozornost dítěte není stálá v celém průběhu sledu – projevuje se zájem 

o jiné aktivity. 

1 bod 
Dítě neprojevuje o danou činnost zájem – nereaguje na opětovanou 

intervenci. 

0 bodů Děti, které nebudeme hodnotit. 

Výzkum hudebních projevů budeme zkoumat na základě stejné škály 

s upravenou charakteristikou bodů, která odpovídá hudebním projevům. Bodové 

ohodnocení vymezujeme v následující tabulce. 

4 body Pozornost je stálá, dítě spolupracuje a úkol plní bez chyb. 

3 body 
Pozornost je stálá, dítě spolupracuje. Úkol plní s menšími chybami či 

opakuje po jiném dítěti. 

2 body 
Pozornost dítěte při plnění úkolu není stálá, projevuje zájem o jiné 

činnosti 

1 bod Dítě neprojevuje o danou činnost zájem a nespolupracuje. 

0 bodů Děti, které nebudeme hodnotit. 

V první pohádce „O ježkovi Hugovi“ jsme si stanovili následující momenty, na 

jejichž základě budeme vyhodnocovat kvalitu emocionálního projevu: 

- První moment představuje v úvodu pohádky sounáležitost a nápomocnost mezi 

zvířátky. 

- Druhý moment, na který se zaměřujeme, je situace, kdy se statek rozroste o 

nové zvířátko a odhalí se jeho špatné chování, kterým ubližuje ostatním 

zvířátkům, především ježkovi Hugovi. 
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- Třetí moment zaznamenává situaci, ve které husa Líza vyhnala ježka Huga ze 

statku. 

- Čtvrtý moment je odhodlání zvířátek vyřešit situaci a přivést husu Lízu k tomu, 

aby se zamyslela nad svým chováním a snažila se napravit to, co způsobila. 

- Pátý moment představuje situaci, v níž se husa Líza omluví zvířátkům a uzná, 

že se nechovala hezky. 

- Šestý a zároveň poslední moment, který v pohádce sledujeme, je setkání ježka 

Huga a husy Lízy. Tedy Lízina omluva a Hugovo odpuštění a navázání nového 

přátelství. 

Ve druhé pohádce „O Honzíkovi a žabce Žofce“ jsme stanovili tyto momenty, 

které nám pomůžou při vyhodnocení kvality emocionálního projevů: 

- Prvním momentem je kamarádství a hezký vztah mezi zvířátky. 

- Druhý moment představuje zmínku o zlé víle a jejích schválnostech, které 

v sousedních údolích provádí. 

- Třetím momentem, na který se zaměříme, je znečištění rybníčku žabce Žofce 

a následná pomoc ostatních zvířátek s uklizením a vyčistěním.  

- Čtvrtý moment představuje setkání se zlou vílou a vyjednávání o tom, aby 

nechala palouček a rybníček zvířátek být. 

- Pátý moment představuje situaci, kdy se Honzík rozhodne, že se obětuje pro 

Žofku, a následné podání pomocné ruky od ostatních zvířátek. 

- Šestý a poslední moment zachycuje situaci, kdy se zvířátkům a dětem povede 

společnými silami splnit úkol, a tím nad zlou vílou vyzrát.   

Kvalitu hudebních projevů budeme zkoumat u aktivit, které se v pohádce 

vyskytují. V případě první pohádky se jedná o aktivity: 

- Aktivita č. 1 je motivační aktivita s rytmickou artikulační rozcvičkou. 

- Aktivita č. 2 se zabývá rozklíčováním slov v písničce. 

- Aktivita č. 3 představuje rozeznávání kontrastních múzických faktorů. 

- Aktivita č. 4 je spojená se sluchovým vnímáním, kdy si mají děti, v momentě 

utichnutí hudby, přestat podávat dárek.  

- Aktivita č. 5 je spojená s poslechovou skladbou. 
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Ve druhé pohádce zkoumáme kvalitu hudebních projevů převážně z aktivit, které 

odpovídají úkolům, jež dětem zadává zlá víla Elfrída: 

- Aktivita č. 1 je rozeznání motivu poslechové skladby. 

- Aktivita č. 2 je tvořivá aktivita, kde děti vymýšlí vlastní zvuk víly Elfrídy. 

- Aktivita č. 3 se pojí s úkolem č. 1. 

- Aktivita č. 4 představuje úkol č. 2. 

- Aktivita č. 5 zastupuje úkol č. 3.  

4.3. Organizace výzkumu  

Mateřskou školu, jejíž charakteristika následuje v další subkapitole, jsme vybrali 

z důvodu, že do ní docházíme od prvního ročníku na praxe i návštěvy. Mateřskou školu 

známe, máme představu o jejím fungování, a tudíž jsme mohli mnohem lépe 

postupovat při plánování výzkumu, než kdybychom zvolili mateřskou školu, se kterou 

tolik seznámeni nejsme. Paní ředitelka, paní učitelky a veškerý další personál mateřské 

školy byl vždy velmi milý, ochotný a vstřícný.  

Hudební výchova v mateřské škole je cíleně uskutečňována většinou dvakrát do 

týdne, a to především prostřednictvím pěveckých, hudebně-pohybových a 

instrumentálních činností. Hudebními prvky jsou dále děti provázeny v průběhu 

celého dne, na příklad při uklízení hraček na své místo paní učitelky hrají na piano a u 

toho zpívají uklízecí píseň, také k rannímu přivítání děti společně s paní učitelkou 

zpívají. Mezi hudebně-pohybovou činnost, kterou velmi často využívají, řadí hru na 

sochy. Lehce opomíjenou aktivitou v mateřské škole je poslechová činnost. 

Výzkum bude uskutečněn ve třídě bez přítomnosti paní učitelek, pouze se skupinou 

deseti dětí a kolegyně, jež nám bude pomáhat s pozorováním a zaznamenáním projevů 

dětí a důležitých poznatků, které bychom nemuseli jako aktivně zapojení dobře 

identifikovat a mohly by být opomenuty. Výzkum první pohádky je rozdělen do tří 

dnů. První den výzkumu zamýšlíme jako přípravný a seznamovací. Následující dva 

dny již plánujeme s dětmi provést pohádku, jejíž průběh je popsán v subkapitole o 

plánu výzkumu. Poslední, tedy třetí den budeme ověřovat, co si děti z pohádky 

odnesly, a navazovat na pokračování programu, který souvisí s tématem pohádky a 

prožitek dále prohlubuje. Druhá pohádka je rozsáhlejší, plánujeme se jí tedy věnovat 



48 

 

celý týden. První den začneme s vyprávěním pohádky, představíme postavy a 

seznámíme se se zápletkou. Následující tři dny budeme s dětmi plnit úkoly. Poslední, 

tedy pátý den budeme reflektovat celou pohádku a prezentovat poslední úkol, který je 

náročnější na přípravu. 

4.3.1. Charakteristika výzkumného místa 

Výzkum se uskuteční v mateřské škole, která se nachází v Praze. Jedná se o 

menší mateřskou školu rodinného typu skládající se ze dvou tříd. Třídy jsou v mateřské 

škole rozděleny podle věku na mladší a starší děti. Ve třídě starších dětí jsou převážně 

děti, které následující školní rok přechází do základní školy, nebo děti s odkladem 

školní docházky. V mateřské škole panuje velmi milá atmosféra, všechny děti a rodiče 

se vzájemně znají a mateřská škola si na těchto vztazích zakládá a různými akcemi je 

dále prohlubuje. Je zde kladen velký důraz na podporu každého dítěte a respekt k jeho 

individualitě. Ráno mají děti maximální prostor pro naplnění potřeby pro volnou hru 

a pokud učitelky vidí, že děti jsou uprostřed důležité hry a potřebují ji dohrát, 

nepřerušují je a nedělá jim problém program uzpůsobit.  

Ve třídě, kde se výzkum uskuteční, se nachází akustické pianino. Třída je 

vybavena kvalitními Orffovými nástroji, které v průběhu výzkumu využijeme. Dále si 

doneseme vlastní reproduktor, o kterém jsme přesvědčeni, že dětem přenese 

maximálně kvalitní zvuk. 

4.3.2. Charakteristika výzkumného vzorku 

V rámci lepšího vyhodnocení a zpracování experimentu jsme zvolili skupinu o 

deseti dětech. Ve skupině bude polovina chlapců a polovina dívek. Věkové rozmezí 

skupiny tvoří děti čtyřapůlleté až sedmileté. Cíleně budeme vybírat děti, které již 

v předchozím roce do mateřské školy docházely, a měli jsme tedy možnost se společně 

již seznámit. Důležitým předpokladem pro validitu experimentu je, aby byly děti již 

seznámeny s Orffovými nástroji a již se s nimi v oblasti hudební výchovy pracovalo, 

což můžeme u dětí, které se výzkumu zúčastní, potvrdit.  

V následující tabulce blíže charakterizujeme skupinu dětí pro lepší postup při 

následném vyhodnocování kvality emocionálního projevu a kvality hudebních 

projevů. Každému dítěti jsme přidělili kód. 
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Kód 

dítěte: 
Pohlaví:  Věk: Další charakteristika 

D 1 chlapec 4,5 let 
Chlapec se rád zapojuje do společných her s ostatními 

dětmi. Je velmi citlivý a rád své pocity sdílí s ostatními.  

D 2 chlapec 5 let 

Chlapec je často zasněný, někdy chvilku trvá, než se 

zorientuje, co se okolo něj děje. V orientaci mu často 

pomáhá jeho stejně starý kamarád D 3. V interakci 

s ostatními dětmi je velmi milý a přátelský. 

D 3 chlapec 5 let 

Chlapec tvoří nerozlučnou dvojici s D 2. Je velmi 

přívětivý, snaživý a pečlivý. Do druhé třídy chodí jeho 

mladší sestra, kterou neustále zmiňuje, neb spolu mají 

velmi kladný sourozenecký vztah. 

D 4 chlapec 5,5 let 

Chlapec je velmi milý a komunikativní. Odklad školní 

docházky dostal z důvodu percepční a grafomotorické 

nezralosti. 

D 5 chlapec 5,5 let 

Chlapec je velmi komunikativní, rád se zapojuje do her. 

Mezi ostatními dětmi je velmi oblíbený, tuto pozici 

v sociální skupině si velmi užívá. Dalo by se říci, že ji 

rád využívá ve vlastní prospěch. 

D 6 dívka 4,5 let 

Dívka je poměrně plachá, radši spíše pozoruje dění ve 

třídě, než aby se zapojila. Nemá ráda, když je na ni 

upoutána pozornost, a nerada se vyjadřuje a cokoliv 

sdílí před ostatními dětmi. Jinak je velmi pozorná vůči 

ostatním dětem. 

D 7 dívka 5 let 

Dívka je velmi kamarádská, komunikativní a bystrá. 

Často se u ní střídají nálady. Náladovost je zřejmě 

důsledkem nepříliš příznivé situace v rodině. 

D 8 dívka 5 let 
Dívka má vůdčí roli v kolektivu, je velmi 

komunikativní a pevně si stojí za svými stanovisky. 
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Velmi těžce prožívá prohru nebo nesouhlas ostatních 

dětí. 

D 9 dívka 5,5 let 

 Dívka je plačtivá a z jejích projevů je znatelné, že se 

bojí dělat chyby. Ke všemu přistupuje velmi pečlivě a 

snaží se vždy maximálně uspět. V momentě, kdy se 

něco nepodaří, nebo má jen takový pocit, se většinou 

rozbrečí. 

D 10 dívka 6 let 

Dívka je velmi starostlivá, při projevu před ostatními 

dětmi velmi ostýchavá. Odklad školní docházky dostala 

z důvodu emocionální nezralosti, na svůj věk je stále 

velmi plačtivá po rozloučení s rodiči.  

4.4. Plán výzkumu v rámci autorských pohádek 

V této subkapitole stručně charakterizujeme výzkumný plán dvou autorských 

pohádek, které jsme pro bakalářskou práci vytvořili a doplnili je o určité hudební 

prvky, aby rozvíjely některé ze schopností, které jsme uvedli v teoretické části. 

Každou pohádku doplňujeme o ušitou ilustraci, která má za úkol prohloubit zážitek a 

zároveň podpořit motivaci a aktivitu dětí. Podrobný popis plánu pohádek a ukázka 

ušité ilustrace se nachází v příloze.  

4.4.1. Autorská pohádka I 

První autorská pohádka je příběh pojednávající o zvířecím hrdinovi a nese 

název „O ježkovi Hugovi“. Hlavní postavou, jak můžeme z názvu odvodit, je ježek 

Hugo a pohádka se odehrává v lese. V rámci navození atmosféry a rozezpívání 

zpočátku zařadíme rytmizovanou artikulační rozcvičku s tématem lesa. Následně 

dětem zazpíváme autorskou písničku, na jejímž základě mají rozpoznat, o kom 

pohádka bude.   

Dále budeme pokračovat ve vyprávění pohádky. Ježek Hugo bydlí v opuštěné 

zahradě na okraji lesa. Vedle zahrady je statek, ve kterém bydlí zvířátka, a ježek Hugo 

zvířátka často navštěvuje a kamarádí se s nimi. Děti mají za úkol z nahrávek rozlišit, 

o jaká zvířátka se jedná.  
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Zvrat v pohádce nastane tehdy, když majitelé statku pořídí nové zvíře, které 

představuje husa Líza. Husu Lízu charakterizuje pyšná a sebestředná povaha. Jednoho 

dne vyžene Líza ježka Huga ze statku takovým způsobem, že se Hugo odmítne znovu 

vrátit, i přesto že má zvířátka moc rád. Zvířátkům je to velmi líto a snaží se huse Líze 

domluvit. Radí se dokonce i se sovou Sofií, která je další noc svolá na poradu a chce, 

aby přišla i husa Líza. Zvířátka celý den přemýšlí o tom, jestli husa Líza přijde a co 

sova Sofie vymyslela. V tento moment s dětmi zahrajeme hru na rozpoznávání dvou 

múzických faktorů, jeden představuje noc a druhý zase den. Děti by na základě toho, 

jaký nástroj slyšely, měly pohybově reagovat. Pohybové reakce jsou předem 

domluvené. 

Když je čas porady, objeví se zpoza rohu husa Líza a celá v slzách se zvířátkům 

omlouvá a uznává její chybu. Zvířátka omluvu přijmou, ale požadují, aby se stejně 

omluvila ještě ježkovi Hugovi. Další den se všechna zvířátka vydají do zahrádky, ve 

které Hugo přebývá, a nemohou ho najít. Nakonec ho ale najdou, husa Líza se omluví, 

ježek Hugo huse Líze odpustí a tím pohádka končí. 

Následující den se budeme dětí doptávat, co v nich pohádka zanechala. Pak jim 

pustíme část skladby The majesty of sunrise od Dana Gibsona. Budeme dětem pokládat 

otázky, co si myslí, že skladba vyjadřuje, co si myslí, že slyšely, a co si u poslechu 

představovaly. Následně dětem předáme dárek, který jim zanechal ježek Hugo a husa 

Líza s ostatními zvířátky. Krabice je skrytá v několika vrstvách balicího papíru a 

úkolem dětí je si ji na hudbu předávat. Když hudba utichne, ten, kdo dárek drží 

v rukou, může začít rozbalovat. A jelikož je dárek zabalený do více vrstev, tak se tento 

postup bude opakovat několikrát. Uvnitř dárku je dopis, ve kterém postavy z pohádky 

děti zdraví a zároveň je vyzývají k tomu, aby podle návodu vytvořily dárek pro svého 

kamaráda, a tím mu vyjádřily, že si ho váží. 

Cílem pohádky a její dějové linie je předat důležitost principu uznání chyby a 

omluvy. Zároveň dětem ukazuje, jakým způsobem se k sobě kamarádi a blízcí mají a 

nemají chovat, a snaží se o podporu budování kvalitních vztahů. V průběhu pohádky 

jsou začleněny prvky, které rozvíjejí sluchové schopnosti, auditivně motorické 

schopnosti a schopnost emocionální reakce na hudbu. 
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4.4.2. Autorská pohádka II 

Druhá autorská pohádka se odehrává na paloučku u rybníčku a nese název „O 

skřítkovi Honzíkovi a žabce Žofce“. V pohádce se vyskytují čtyři postavy. Skřítek 

Honzík, žabka Žofka a liška Zrzečka představují kladné postavy a víla Elfrída je 

postavou zápornou. Postavu žabky Žofky mají děti rozklíčovat z poslechové skladby.  

Víla Elfrída škodí lidem tím, že znečišťuje okolí jejich obydlí. Jednoho dne dorazí 

i na palouček, kde přebývá Honzík s žabkou a liškou. Jelikož je víla neviditelná 

a vydává jen zvuk, tak v rámci rozvoje hudební tvořivosti mají děti za úkol vymyslet, 

jaký zvuk by mohla víla vydávat, a následně ho budou opakovat v momentě, kdy se 

víla v pohádce objeví. Skřítek Honzík nechce, aby víla palouček znečišťovala, 

a rozhodne se, že se jí postaví. Víla Honzíkovi řekne, že pokud chce palouček 

vysvobodit, musí splnit tři úkoly. První úkol podporuje hudebně sluchové schopnosti, 

děti mají za úkol sluchem rozeznávat nástroje a následně pomocí kartiček zaznamenat 

jejich posloupnost. Ve druhém úkolu děti pomocí kartiček a nástrojů, které slyší, 

zaznamenávají cestu. Třetí úkol je nejnáročnější a je spojen s pěveckou činností. Děti 

mají za úkol naučit se autorskou písničku. 

Pohádka a její dějová linie klade důraz na podporu spolupráce ve skupině a předání 

myšlenky, že je důležité si vzájemně pomáhat a postavit se za své blízké. V pohádce 

rozvíjíme hudebně sluchové schopnosti, schopnost hudební tvořivosti, tonální cítění a 

auditivně motorické schopnosti.  

4.5. Realizace výzkumu 

V následující subkapitole charakterizujeme průběh realizace výzkumu obou výše 

zmíněných pohádek. Vymezíme veškeré situace, které výzkum provázely, a popíšeme, 

zda jsme dodrželi a zrealizovali pohádky podle předem stanoveného výzkumného 

plánu. 

4.5.1. Průběh realizace autorské pohádky I 

První den výzkumu jsme s dětmi strávili celé dopoledne ve třídě. Podíleli jsme 

se na jejich programu, ale nezasahovali do něj. Pouze jsme se s dětmi seznamovali a 

připravovali je na následující den. 
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Druhý den výzkumu jsme se ještě před samotným začátkem vyprávění 

pohádky sešli s dětmi v kruhu, přivítali jsme se a zahájili jednoduchou aktivitou, která 

nás uvedla do tématu lesa a lesních zvířat, se kterým se pohádka „O ježkovi Hugovi“ 

pojí. Aktivitou, kterou jsme začali, byla rytmizovaná artikulační rozcvička.154 Nejprve 

jsme si s dětmi povídali o tom, koho můžeme v lese potkat a co vše tam můžeme slyšet. 

Děti měly velmi mnoho dobrých a podnětných nápadů. Podněty dětí jsme zapisovali a 

v průběhu rozcvičky využili. Po rozcvičce následoval přednes autorské písně s názvem 

Ježek Hugo, ze které děti rozklíčovaly, že pohádka, kterou si budeme vyprávět, bude 

o ježkovi jménem Hugo. Po písničce ještě následovala otázka, zda děti již znají 

nějakou pohádku nebo písničku o ježkovi. Na základě této otázky jsme s dětmi vedli 

asi desetiminutovou debatu, v jejímž průběhu většina dětí sdělila svou zkušenost. 

Nakonec nám děti zazpívaly písničku, kterou se nedávno učily a která se pojila 

s tématem ježka. 

Po svačině jsme přistoupili k samotné pohádce, vzali jsme si k ruce ušitou 

ilustraci. Znovu jsme si s dětmi zazpívali písničku a začali s vyprávěním. Vyprávění 

pohádky a hudební prvky, které jsou v pohádce obsaženy, byly realizovány podle 

plánu. V průběhu realizace jsme s dětmi doplňovali a obměňovali ušitou pomůcku, o 

kterou děti jevily velký zájem. Vzhledem k tomu, že to pro děti bylo něco nového,  

museli jsme pečlivě dbát na to, aby se u ušité pomůcky všechny střídaly, jelikož by 

nejradši každý stále obměňoval veškeré situace sám. Časově jsme výzkumný plán 

nedodrželi, přetáhli jsme. Oproti plánovaným třiceti minutám jsme s dětmi a pohádkou 

strávili čtyřicet pět minut. Bylo tomu tak především z důvodu velkého nadšení dětí, 

jejich potřeby sdílet příběhy a zážitky, které v nich vyprávění vyvolalo. 

Třetí výzkumný den jsme s dětmi začali reflexí, děti si pohádku poměrně do 

velkých detailů pamatovaly a některé se dokonce připojovaly ke zpěvu písně, se kterou 

jsme předešlý den začínali. Následně jsme postupovali podle plánu výzkumu 

s poslechovou skladbou. V průběhu poslechové skladby před sebou děti měly 

vystavenou ušitou ilustraci, na jejímž základě hned po poslechu živě popisovaly, co 

slyšely a co přesně skladba představuje. Skladba děti vyprovokovala k zajímavým 

 
154 KMENTOVÁ, Milena. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! : hudební činnosti v 

logopedické prevenci. Praha: Portál, 2018, s.8-9. ISBN 978-80-262-1333-8. 
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podnětům a představám, které nám velmi živě líčily. Po poslechu následovala aktivita 

s dárkem, která nám časově vyšla podle původního plánu, tedy přibližně na dvacet 

minut. 

V průběhu realizace první pohádky jsme se s výjimkou druhého dne 

neodchýlili od původního plánu. Veškeré dny, které jsme v mateřské škole výzkumem 

strávili, bylo přítomno všech deset dětí, které popisujeme v charakteristice výzkumné 

skupiny. 

4.5.2. Průběh realizace autorské pohádky II 

Druhou pohádku jsme vymysleli pro běžné podmínky práce v MŠ. Vzhledem 

k tomu, že praxe dlouhodobě není možná, tak tuto oblast koncipujeme a 

charakterizujeme jako naplánovanou výzkumnou činnost, u které zachováváme 

vstupní parametry obsažené v předmětu, cílech a metodách, hypotézách a organizaci 

výzkumu. Navrhovaný postup realizace výzkumu jsme již vymezili v kapitole o plánu 

výzkumu a dále je pohádka dopodrobna popsána v příloze č. 4. 

4.6. Vyhodnocení výzkumu 

Následující subkapitola se bude věnovat diskusi a vyhodnocení výzkumu první 

pohádky, kterou jsme měli možnost realizovat. Charakteristiku dětí, které v této 

kapitole zmiňujeme již pouze pod kódem, nalezneme v subkapitole charakteristiky 

výzkumného vzorku. V následujících tabulkách vyhodnocujeme kvalitu 

emocionálního projevu a kvalitu hudebního projevu ve stanovených situacích na 

základě škály, kterou jsme již vymezili. U jednotlivých dětí jsme si všímali vnějších 

projevů a reakcí. 

Vyhodnocení kvality emocionálních projevů u autorské pohádky I 

Kód dítěte 
Situace 

1 

Situace 

2 

Situace 

3 

Situace 

4 

Situace 

5 

Situace 

6 

Celkem 

bodů: 

D 1 3 body 4 body 4 body 3 body 4 body 3 body 21 bodů 

D 2 3 body 4 body 4 body 3 body 4 body 4 body 22 bodů 

D 3 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 



55 

 

D 4 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 

D 5 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 

D 6 3 body 4 body 4 body 3 body 4 body 3 body 22 bodů 

D 7 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 

D 8 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 

D 9 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 

D 10 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 24 bodů 

Celkem bodů 

za situace 
37 bodů 40 bodů 40 bodů 37 bodů 40 bodů 38 bodů 

 

Z tabulky vyhodnocení kvality emocionálních projevů vyplývá, že průměrný 

počet získaných bodů byl 23,3 bodů, což je téměř maximum bodů. Děti ve stanovených 

situacích byly maximálně soustředěné, plné nápadů řešení a vlastních zážitků 

z podobných situací, které měly potřebu sdílet. Často vznášely podněty i mimo 

vytyčené situace. Překvapilo nás, že se do diskuse zapojovaly i děti, které byly jinak 

tiché a nerady se před ostatními projevovaly. 

Vyhodnocení kvality hudebních projevů u autorské pohádky II 

Kód dítěte 
Aktivita 

č. 1 

Aktivita 

č. 2 

Aktivita 

č. 3 

Aktivita 

č. 4 

Aktivita 

č. 5 

Celkem 

bodů: 

D 1 3 body 4 body 3 body 4 body 2 body 16 bodů 

D 2 3 body 4 body 3 body 3 body 4 body 17 bodů 

D 3 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 20 bodů 

D 4 4 body 4 body 3 body 4 body 3 body 18 bodů 

D 5 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 20 bodů 

D 6 3 body 3 body 3 body 4 body 4 body 17 bodů 

D 7 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 20 bodů 

D 8 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 20 bodů 

D 9 3 body 4 body 4 body 4 body 4 body 19 bodů 
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D 10 3 body 4 body 3 body 4 body 4 body 18 bodů 

Celkem bodů 

za aktivity 
35 bodů 39 bodů 35 bodů 39 bodů 37 bodů  

Z tabulky vyhodnocení kvality hudebních projevů vyplývá, že průměrný počet 

získaných bodů bylo 18,5. Maximální možný počet bodů byl 20. Největší úspěšnost 

byla u aktivity č. 2 a č. 4. Aktivita č. 2 představovala rozpoznání slov v písni. Dítě, 

které získalo 3 body, odpovědělo na základě podnětu jiného dítěte, proto jsme ho 

neohodnotili plným počtem bodů. Aktivita č. 4 byla zaměřena na postřehnutí utichnutí 

hudby. Dítě, které v této aktivitě obdrželo 3 body, bylo dvakrát zastaveno sousedem. 

Naopak nejméně úspěšné aktivity byly aktivity č. 1 a č. 3. Aktivita č. 1 představovala 

rytmickou artikulační rozcvičku. Časté pochybení u této aktivity způsobovala 

neschopnost udržení stanoveného rytmu. Děti, které získaly 3 body, byly v mnoha 

momentech napřed. Aktivita č. 3, u které bylo úkolem rozpoznávání dvou múzických 

faktorů, byla poměrně těžko hodnotitelná. Děti, které nedostaly plný počet bodů, 

pravidelně pokukovaly po ostatních a pohyb měnily na základě jejich podnětu. 

Aktivitu č. 5 vyhodnocujeme jako průměrně úspěšnou. Aktivita byla zaměřená na 

poslech skladby a následné interpretace toho, co děti slyšely či co jim skladba 

evokovala. Většina dětí, které získaly plný počet bodů, se vyjádřila a sdělila vlastní 

názor. Dítě, které získalo 3 body, zopakovalo názor jiného dítěte a dítě, které mělo 2 

body, nejevilo o poslech zájem a stavělo si vedle z kostek. Domníváme se, že to bylo 

způsobené věkovou nevyzrálostí, i přesto že poslech trval pouze krátkou chvíli. Děti 

na poslechové činnosti nejsou v mateřské škole zvyklé. 

Z vyhodnocení obou tabulek vyplývá, že se nám podařilo naplnit a ověřit 

výzkumné cíle, které jsme si stanovili. Ověřili jsme si, že umělecké činnosti prohlubují 

poznávací procesy a ovlivňují hodnotové postoje dětí. K zaujetí a silné motivaci nám 

velmi pomohla ušitá vizuální opora, se kterou děti v průběhu mohly manipulovat, a 

tak prohlubovat svůj zážitek a lépe si ho uchovat. V následujících odstavcích 

zodpovíme na čtyři výzkumné otázky, které jsme v subkapitole předmět a cíle 

výzkumu stanovili.  
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Je rozvoj základních hudebních schopností intenzivnější, když je ovlivňován silnou 

motivací čerpanou ze světa pohádek? Domníváme se, že ano. O hudební aktivity, které 

se opíraly o situace z pohádky se zvířecím hrdinou, děti jevily poměrně velký zájem. 

Pohádkové situace a zvířecí hrdinové děti motivovali. Děti si na příkladech zvířecích 

hrdinů aktivity a úkoly lépe představily a byly k jejich plnění více motivované a 

odhodlané. 

Dochází k intenzivnějšímu prožívání etického obsahu pohádek založených na 

hudebně integrativním obsahu tehdy, když je do činností zapojeno více smyslů? 

Na základě prostudované literatury a výzkumu, který jsme uskutečnili, můžeme 

potvrdit, že tomu tak je. V pohádce, kterou se nám podařilo vyzkoušet, jsme zapojili 

zrak, sluch a hmat. Toto zapojení více smyslů napomohlo k různým asociacím 

v průběhu vyprávění pohádky, které děti sdělovaly. Rovněž mobilizovalo motivaci, 

která přinášela energii pro plnění určených úkolů. 

Vytváří pohádkové příběhy příležitosti pro rozvoj hudebních představ dětí, které 

jsou důležité v rozvoji jejich hudební tvořivosti? V tomto ohledu velmi záleží na 

tématu pohádky a na tom, jakým způsobem hudební aktivity pohádku doprovází. 

Myslíme si, že v první pohádce jsme nezvolili aktivity, které by cíleně rozvíjely 

hudební tvořivost, ale ve druhé pohádce jsme takové aktivity zařadili. U takových 

aktivit je důležité, aby byly podpořené kvalitní motivací.  

Je efektivnější tříbit názory dětí na řešení různých situací, když se příslušné obsahové 

skutečnosti promítají ve více uměleckých i v mimouměleckých oborech? Na základě 

výzkumu, který jsme provedli, se domníváme, že tříbení názorů je aktivitami velmi 

ovlivněné. Samozřejmě záleží na tom, o jakou situaci se jedná. Prostřednictvím 

různých aktivit děti pronikají do příběhu a lépe situace vyhodnocují. 
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5. Diskuse 

V této subkapitole se pokusíme shrnout výzkum, jehož realizaci a vyhodnocení 

jsme minulé kapitole popisovali. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se nám 

podařilo uskutečnit pouze první pohádku. Přestože nebylo možné druhou pohádku 

s dětmi prověřit, předchozí zkušenosti ukázaly, že i druhá navržená pohádka by 

podobně děti zaujala a byla podnětem ke splnění vytčených cílů. Dle našeho názoru 

by se pohádka dala využít i při práci s celou třídou v mateřské škole. V bakalářské 

práci jsme zvolili malou skupinu z důvodu zaznamenání kvalitativních projevů dětí. 

Zpětná vazba od dětí na pohádku byla velmi kladná. Příběh se dětem líbil a 

s odstupem na něj dle slov paní učitelek stále vzpomínají. Děti také zaujala ušitá 

pomůcka, zajímaly se o proces tvorby a ocenily práci, kterou jsme tvorbou strávili. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsme se zaměřili na rozvoj hudebních schopností 

a osobnosti dítěte v literárním žánru, který je velmi blízký dětem předškolního věku. 

Pohádky a jejich hrdinové jsou pro děti znamenitým motivačním činitelem. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit dvě autorské pohádky, které jsme doplnili 

o hudební aktivity, abychom rozvíjeli základní hudební schopnosti. Dále jsme 

k pohádkám vytvořili ušitou ilustraci, která měla za cíl podpořit prožitek. 

Bakalářská práce v první kapitole pojednávala o osobnostně pojatém systému 

předškolní výchovy. Tuto kapitolu jsme dále rozdělili do pěti subkapitol. Počáteční 

subkapitoly vymezily osobnostně pojatý systém výchovy z pohledu tří autorů, kteří se 

této problematice věnovali. Následně jsme charakterizovali samostatný vývoj 

osobnosti a rozdílnost pojetí senzitivních období, která jsou neodmyslitelnou součástí 

vývoje osobnosti. 

Druhá kapitola bakalářské práce sledovala předškolní věk. Charakteristiku 

vývoje jsme uchopili nejprve obecně a následně se podrobněji zaměřili na hudební 

vývoj dětí předškolního věku. V této kapitole jsme dále popsali schopnosti, se kterými 

se v tomto období setkáváme a které je třeba cíleně a hodnotně rozvíjet. V neposlední 

řadě kapitola poskytla určitý vhled do rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání z hlediska hudebních činností.  

 Ve třetí kapitole bakalářské práce jsme se věnovali vhledu do charakteristiky, 

rozdělení a znaků pohádek, zvláště pak jsme se soustředili na vymezení autorské 

pohádky, která je předmětem bakalářské práce, a na hudební pohádku, z jejíchž prvků 

jsme čerpali ve výzkumné části. 

 Čtvrtá kapitola bakalářské práce se zabývala výzkumem. Popisovali jsme dvě 

autorské pohádky, které jsou doplněné o hudební prvky pro rozvoj hudebních 

schopností. Dále jsme vymezili charakteristiku výzkumného místa, skupiny, plán 

výzkumu, realizaci a v neposlední řadě také výsledky výzkumu. Vyhodnocení jsme 

prováděli z hlediska kvality emocionálních projevů a kvality hudebních projevů. 

 Pohádky, které jsme ve výzkumné části představili, slouží jako určitý námět 

pro práci učitelů a učitelek v mateřských školách. Mohly by být východiskem či 
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námětem i pro ucelenější aktivity, jako například pro delší tematický celek nebo 

projekt. Velmi nás překvapil zájem dětí o pomůcku, kterou jsme k pohádkám ušili. Po 

výzkumu si s ní děti ještě poměrně dlouho hrály a chtěly si ji ve školce nechat. Zároveň 

se k pomůcce chovaly velmi opatrně a s citem.   

Téma bakalářské práce a její vypracovávání bylo velmi obohacující v mnoha 

směrech. Dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků jak z oblasti hudební 

psychologie, tak z oblasti osobnosti dětí předškolního věku, které v praxi rozhodně 

využijeme. Hlavním přínosem pro nás bylo získání nového pohledu na pohádku jako 

klíče nejenom k rozvoji hudebních schopností, tříbení hudebních i mimohudebních 

dovedností, ale především jako brány k osobnostnímu rozvoji naplněnému lidskými 

hodnotami.   
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Příloha č. 1 – Autorská píseň s aranží od Jaroslava Vereba k autorské 

pohádce I 
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Příloha č. 2 – Autorská pohádka I 

POHÁDKA O JEŽKOVI HUGOVI 

(Pohádku uvedeme zpěvem autorské písně – viz příloha č. 1, na jejímž základě se děti 

dozví, o kom pohádka bude.) „Poznaly jste děti z písničky, o kom asi dnes pohádka 

bude? … Budeme si vyprávět pohádku o ježkovi Hugovi. Už jste někdy slyšely nějakou 

pohádku o ježkovi? Co vše o ježkovi víte?“  

(V průběhu vyprávění pohádky budeme s dětmi dotvářet a upravovat ušitou pomůcku 

k pohádce – viz příloha č. 2.)  

Byl jednou jeden statek. U statku byla velká zahrádka a pěstovalo se tam 

mnoho dobrého, chutného a zdravého. („Co myslíte děti, že na statku pěstovali?“)  

Žilo tam také mnoho zvířátek. (Poznávání zvířat podle zvuků.) 

Poblíž statku byla opuštěná zarostlá zahrada, kde bydlel ježeček, kterému se 

říkalo Hugo. Rád navštěvoval zvířátka ze statku, který sousedil s jeho opuštěnou 

zahrádkou, a povídal si s nimi o životě, hrál s nimi hry a navzájem si pomáhali. Chodili 

společně na výlety do lesa, kde moc rádi hráli na schovávanou. Když byl podzim a 

všechno listí ze stromů opadalo, (Necháme děti, aby sundaly listí ze stromu, které je 

přichycené pomocí patentek.) zvířátka pomáhala ježečkovi dělat zásoby na zimu a 

ježeček jim za to na oplátku nosil jablíčka, která padala ze stromu, pod kterým bydlel. 

(„Co myslíte, děti, že společně zvířátka ještě dělala a s čím si ještě mohla pomáhat?“) 

Jednoho dne pán a paní, kterým statek patřil, pořídili další zvířátko. (Zvířátko 

je schované ve filcovém pouzdru, necháme někoho z dětí, aby se podíval, co je to za 

zvířátko.) Tím dalším zvířátkem byla husa. Říkalo se jí Líza. Líza byla velká bílá husa, 

která si myslela, že je královna a ostatní zvířátka jsou její služebníci a musí ji na slovo 

poslouchat. Přikazovala jim, co musí a co nesmí dělat. Líza byla velmi pyšná, 

panovačná a také velmi vychytralá. Nejraději si svou zlost vybíjela na Hugovi. Dělala 

mu naschvály, říkala mu, že k nim na statek nepatří. Zakazovala mu k nim chodit, a 

dokonce vyhazovala vše, co zvířátkům hodný Hugo donesl. Stará kravička huse často 

říkávala, že by se takhle neměla chovat, ale husa na její rady nedbala. („Co byste řekly 

huse vy?“) 
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Jedno odpoledne, když se slunce vrátilo nad statek a začalo jaro, Líza běhala 

mezi záhonky a pokřikovala na zvířátka, aby se koukala, jak krásně se její peří odráží 

ve slunečním svitu, když najednou se něco stalo. („Co myslíte děti, že se stane?“) Líza 

šlápla na Huga a popíchala se o jeho bodlinky. Líza se nadechla a spustila takový křik, 

že si to ani nedokážete představit. „Ježku jeden ničemný, co si to dovoluješ se tady 

válet na naší zahradě a plést se mi pod nohama?! Okamžitě opusť můj statek a už se 

nikdy nevracej. Nejsi náš kamarád a nikdo tě nemá rád!“ křičela rozčílená Líza na 

Huga. („Co myslíte děti, že Hugo udělal, když mu tohle Líza řekla? Co byste udělaly 

vy?“) Hugo celý vystrašený běžel ze zahrádky, co mu nohy stačily. Na začátku lesa se 

ještě zastavil a zavolal na husu: „Tvoje chování, Lízo jedna nadutá, není vůbec pěkné 

a všem moc ubližuje!“ Když doběhl do své opuštěné zahrádky, začal se vzpamatovávat 

z toho, co se stalo. „Vždyť já jsem za to vůbec nemohl, Líza nekoukala pod nohy a já 

nemohu za to, že jsem malý a mám bodlinky,“ vzlykal Hugo a slzy mu stékaly po tváři. 

Velmi ho mrzelo, jak se Líza zachovala, a rozhodl se, že na statek už nikdy nepůjde, i 

přestože měl ostatní zvířátka moc rád.  

Jak ježeček řekl, tak i udělal. Další den už se na statku neukázal. Nepřišel ani 

za týden a ani za měsíc. Zvířátkům na statku se po ježečkovi moc stýskalo. Každý den 

chodila kolem zahrádky a vyhlížela ježečka, jestli náhodou nepřijde na návštěvu. Tolik 

jim chyběl, byl to jejich dobrý kamarád. Nadutá husa předstírala, že se jí po ježečkovi 

vůbec nestýská, a dělala, jako by se nic nestalo. Zvířátka si ale řekla, že takhle to nechat 

nemohou, a rozhodla se, že musí něco udělat. („Co myslíte, děti, že udělají?“ – 

„Zvířátka se rozhodla, že si přivolají někoho na pomoc, jestlipak uhádnete, kdo to je… 

poznávání zvuku“) Zvířátka se rozhodla, že si na pomoc přivolají moudrou sovu Sofii. 

Sova Sofie bydlela kousek u statku v koruně stromu. Byla velmi chytrá a vždy si se 

vším věděla rady. „Sovo Sofie, co máme dělat? Ježeček se u nás už dlouhou dobu 

neukázal a Líza se stále naparuje a nechce se Hugovi omluvit,“ zeptala se kravička 

sovy. Sova se na chvíli zamyslela a řekla: „Zítra k večeru uspořádáme velkou schůzku. 

Vezměte s sebou i Lízu, zkusím se jí na něco zeptat.“ „Děkujeme, sovo Sofie, určitě 

přijdeme a dobrou noc!“ rozloučila se zvířátka. („Co myslíte, děti, že sova Sofie 

vymyslí?“) 
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Další den byl jako každý jiný, husa Líza se slunila na sluníčku a na ostatní 

zvířátka se jen mračila. Když jí kravička oznámila, že se večer bude u sovy Sofie konat 

schůzka, otočila se na druhou stranu a dělala, jako by jí nikdo nic neřekl. „To jsem 

tedy zvědavá, jestli s námi večer půjde,“ povzdechla si myška. „Snad ano,“ řekla 

kočička a pomáhala dál králíčkovi sázet zeleninu na zahrádce. Večer se zvířátka sešla 

kolem stromu, kde sova bydlela a čekala, jestli husa Líza také přijde. („Co myslíte, 

děti, přijde husa Líza?“) Najednou se zpoza stromu vynořila husa Líza a přidala se ke 

zvířátkům. Sova Sofie začala: „Dobrý večer, milá zvířátka, jistě víte, proč jsme se tu 

dnes sešli. Měli bychom si povědět něco velmi důležitého o tom, jak se k sobě chovají 

kamarádi,“ když najednou husa Líza vyskočila a začala brečet: „Já vím, že jsem se 

k Hugovi nechovala pěkně a ani k ostatním zvířátkům, a moc mě to mrzí.“ Ostatní 

zvířátka stála celá překvapená a nevěřila vlastním uším. „Líza se nám omluvila?!“ 

vydechla překvapeně slepička. „Ano, moc se omlouvám, kamarádi si mají pomáhat, a 

ne být na sebe zlí. Slibuji, že už se nikdy nebudu naparovat, budu hodná,“ řekla Líza. 

„Děkujeme ti, Lízo, za tvou omluvu. Omluvit se je velmi důležité a my ti odpouštíme,“ 

řekl pejsek, „ale je tu ještě někdo, kdo by si zasloužil omluvu, nemyslíš, Lízo?“ zeptal 

se králíček. „Ano, já vím. Hugo! Hned zítra za ním zajdu do zahrádky a omluvím se 

mu, doufám, že mou omluvu přijme,“ odpověděla husa. Nakonec se zvířátka 

domluvila, že další den si udělají za Hugem výlet všichni a donesou mu něco dobrého. 

Rozloučila se se sovou a poděkovala jí za to, že jim pomohla. 

Následující den ráno, když už bylo sluníčko na obloze, se zvířátka vydala za 

Hugem. Když ale dorazila na zahrádku, Hugo tam nebyl. „Hugooooo, Hugooo,“ 

volala zvířátka do všech stran. „To není možné, Hugo na nás zapomněl,“ smutnila 

Líza. „To ne, vždyť byl náš nejlepší kamarád, nikdy by na nás nezapomněl,“ řekla 

kočička, když najednou se z lesa vynořil Hugo a byl velmi překvapený, že vidí všechna 

zvířátka na své zahrádce. „Jééé kamarádi, mně se po vás tak stýskalo!“ rozzářil se 

Hugo, když uviděl zvířátka. „Hugo, moc mě mrzí, jak jsem se k tobě zachovala, a 

chtěla bych se ti moc omluvit,“ řekla Líza. „Děkuji ti, Lízo, za tvou omluvu, vždyť já 

už jsem ti dávno odpustil a byl bych moc rád, kdybychom byli kamarádi,“ odpověděl 

Hugo Líze.  
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Všichni byli šťastní a radovali se, že jsou opět spolu. Dlouho seděli na zahrádce 

pod stromem, kde Hugo bydlel, a vyprávěli si o tom, co všechno zažili, a plánovali, co 

všechno společně ještě zažijí. Líza už věděla, že není hezké být zlý k ostatním, od této 

doby se na každého jen usmívala a každému vždy pomohla. A Hugo, ten byl stále tak 

hodný a šťastný, že našel novou dobrou kamarádku husu Lízu.  

Reflexe pohádky s dětmi: 

- „O kom, děti, pohádka byla?“ 

- „Proč Hugo odešel ze zahrady?“ 

- „Kdo zvířátkům pomohl umoudřit husu Lízu?“ 

- „Jak se změnilo chování husy Lízy?“ 

- „Jak se k sobě mají chovat kamarádi?“ 

Aktivita s dárkem: Následující den po zopakování pohádky z předešlého dne si s dětmi 

zahrajeme hru – „Dárek“ – „Děti, pamatujete si, co s sebou nesla husa Líza, když se 

šla Hugovi omluvit?“ – Děti si sednou do kruhu. Na hudbu si budou posílat krabici, 

která představuje dárek. Když hudba utichne, ten, kdo drží krabici v ruce, má za úkol 

dárek rozbalit. Při prvním zastavení děti zjistí, že dárek je obalený několika vrstvami 

balicího papíru. Hra končí v momentě, kdy se dostaneme přímo k dárku – uvnitř 

krabice je dopis od ježka Huga a zvířátek, ve kterém stojí připomínka toho, jak se 

k sobě mají kamarádi chovat, a vzkaz, že by zvířátka byla ráda, kdyby děti něco 

vyrobily svým kamarádům. V krabici je tedy ještě návod, podle kterého mají děti při 

výrobě postupovat. 
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Příloha č. 3 – Ušitá pomůcka k autorské pohádce I 
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Příloha č. 4. – výtvory dětí u aktivity k autorské pohádce I  
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Příloha č. 5 – Autorská pohádka II 

 

POHÁDKA O SKŘÍTKOVI HONZÍKOVI A ŽABCE ŽOFCE 

(V průběhu vyprávění pohádky budeme s dětmi pracovat s ušitou pomůckou 

k pohádce, kterou děti společně s námi budou podle příběhu upravovat – viz příloha 

č.5.)  

Kdysi dávno za třemi kopci, na jednom zeleném paloučku plném stromů a 

rostlinek stál jeden domeček. Domeček byl tak akorát malý pro jednoho pohádkového 

tvorečka. Tvoreček byl malinký, že by se do dlaně vešel a nosil červenou čepičku, ze 

které mu koukala jeho špičatá ouška. Rád si oblékal zelené tričko, žluté kalhoty 

s kšandami. Boty nenosil, protože chodil tuze rád bos. („Co myslíte, děti, že je to za 

tvorečka?“ … Děti podle popisu, který si vyslechly, zkusí nakreslit, jak skřítek asi 

vypadá.) 

V domečku na paloučku žil skřítek, kterému nikdo neřekl jinak než Honzík. 

Byl moc hodný, každému vždy rád pomohl a s každým se hned kamarádil. („Co 

myslíte, děti, že skřítek v domečku měl?“) Domeček, ve kterém skřítek žil, měl čtyři 

místnosti. Pokojíček, jídelnu, kuchyňku a koupelnu. („Podíváme se společně, co vše 

v těch pokojíčcích bylo.“) Honzík na paloučku ale nežil sám. Vedle jeho domečku byl 

rybníček, ve kterém přebývalo pod lekníny schované jedno zvířátko. („Já vám teď to 

zvířátko, děti, zahraji na klavír a vy se zkuste zaposlouchat a popřemýšlet, co by to 

mohlo být.“) 

(Zahrajeme dětem jednoduchou skladbičku s názvem Noch eine Frosch od skladatelek 

Karin Daxböck a Veronika Weinhandl. Nalezneme ji v publikaci 70 Tasten-Abenteuer 

mit dem kleinen Ungeheuer Heft 2) 

Vedle Honzíkova domečku v rybníčku žila žabka, které se říkalo Žofka. Žofka 

byla Honzíkova dobrá kamarádka. Honzík ji často zval k sobě do domečku, hráli si 

společně na zahrádce, sázeli květinky a starali se o to, aby to u nich na paloučku bylo 

pěkné a čisté. U rybníčku vedle vrby v noře za křovím žil ještě jeden tvor, který se 

s Honzíkem a Žofkou také kamarádil. („Kdopak myslíte, děti, že to asi bude?“ → 

„…dám vám hádanku: Je chytrá a zvědavá, chlupatá a rezavá. Po životě v lese touží, 
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k obydlí jí nora slouží. Kdo je to?) Byla to lištička, které se říkalo Zrzečka, protože 

měla zrzavou barvu. Zrzečka byla velmi chytrá a zvědavá liška a o všem, co se na 

paloučku a kolem něj dělo, věděla jako první. O liškách se říkává, že jsou lstivé a 

vychytralé. Ale Zrzečka taková nebyla, vždy když si Honzík a Žofka nevěděli rady, 

neváhala a hned se jim snažila pomoci.  

Jednoho večera, když už se Honzík a Žofka loučili, protože už se stmívalo a 

byl čas jít spát, přišla k nim Zrzečka a pravila: „Po našem údolí se potuluje zlá víla, 

nikdo ji nikdy okem nespatřil, protože je neviditelná, ale vydává takový zlý zvuk a tropí 

lidem neplechu. Nestalo se dnes na paloučku něco zvláštního?“ Žofka s Honzíkem se 

rozhlédli po paloučku a odvětili, že si ničeho podivného nevšimli a palouček jim přijde 

jako dřív. Rozloučili se a šli si lehnout každý do svého obydlí. („Jaký myslíte, děti, že 

by zlá víla mohla vydávat zvuk?“ … Nabídneme dětem Orffovy nástroje, rozdělíme je 

do třech menších skupinek a necháme je vymyslet zvuk, který by mohla víla vydávat. 

Necháme děti si vzájemně předvést zvuky, které vymyslely, a pokračujeme ve 

vyprávění.) 

Byla noc. Měsíc a hvězdy svítily na palouček, když najednou se ozval zvláštní 

zvuk. (Necháme jednu skupinu dětí, aby zahrála svůj vymyšlený zvuk, a vybídneme 

děti, aby zavřely oči.) Paloučkem prolítla zlá víla Elfrída a vyvedla pěknou neplechu. 

(„Co myslíte, děti, že udělala?“) Celý rybníček Žofce zaneřádila smetím. Když se ráno 

Žofka probudila a viděla tu spoušť, rozplakala se. Honzík její naříkání slyšel a hned 

přiběhl za ní. Když uviděl její rybníček, úplně se lekl.  

Honzík: „Žofko?! Co se to stalo?“ 

Žofka: „Já nevím,  Honzíku. Celou noc jsem spala, nikoho jsem u rybníčku nezaslechla 

a když jsem se probudila, skoro jsem se nemohla dostat přes ty odpadky ven 

z rybníčku.“ 

Zrzečka: „Honzíku! Žofko! Stalo se něco?“ Zavolala na kamarády lištička, když 

vylézala z nory. A jakmile uviděla rybníček, hned věděla, kdo by takovou neplechu 

mohl provést. „Kamarádi, to byla určitě ta zlá víla Elvíra, o které jsem vám včera 

říkala! Tuhle na vedlejším paloučku udělala něco podobného.“ 
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Honzík: „Co budeme dělat? Žofka říkala, že nikoho neslyšela, ale já jsem možná 

takový zvláštní zvuk slyšel.“ („Co byste, děti, zvířátkům poradily, aby udělala? Co 

myslíte, že udělají?“) 

Zrzečka: „Já mám nápad! Schováme se v noci u rybníčku a až vílu Elfrídu uslyšíme, 

zkusíme se jí zeptat, proč nám dělá takovou neplechu.“ 

 Zvířátka se tedy s Honzíkem dohodla na tom, že se večer u rybníčku sejdou a 

zkusí si na vílu počíhat. Než nastal večer, pomohl Honzík a Zrzečka uklidit Žofčin 

rybníček a zbavit ho té nečistoty, kterou tam víla nanesla. Ještě si společně udělali něco 

dobrého k snědku, aby v noci, až budou na vílu číhat, neměli hlad. K večeru, když už 

sluníčko zašlo za kopci, si každý našel místo na paloučku, ze kterého na něj nebylo 

vidět. Žofka se schovala do rybníčku za lekníny. Zrzečka se schovala za vrbou a 

křovím a Honzík se schoval v koruně stromu, aby měl rozhled. Dlouho se nic nedělo 

a zvířátka s Honzíkem přemýšlela, zda si nepůjdou už lehnout, když najednou se ozval 

zvuk, který nemohl vydávat nikdo jiný než zlá víla Elvíra. (Vyzveme další skupinu, 

aby zahrála vytvořený zvuk.) Když Honzík ten zvuk uslyšel, vykoukl z koruny stromů 

a zakřičel: „Vílo Elfrído, my víme, že jsi to ty. Proč děláš takovou neplechu?! 

Nechceme, abys to dělala!“ Víla Elfrída se hlasitě zasmála a řekla: „Dobře, pokud 

nechceš, abych to dělala, musíš splnit tři úkoly. Když se ti je nepodaří splnit, staneš se 

mým otrokem.“ „Dobře!“ odvětil Honzík. „Zítra večer se připrav na první úkol,“ 

řekla víla Elfrída a s utichajícím zvukem zmizela. (Vyzveme třetí skupinu, aby zahrála 

vymyšlený zvuk do decrescenda,) 

Žofka: „Honzíku, co jsi jí to slíbil? Co když se ti úkoly nepodaří splnit a staneš se jejím 

sluhou?!“ 

Honzík: „Neboj se, Žofko, já to zvládnu! Důležité je, aby Elfrída už neničila náš 

palouček.“ 

 Žofka Honzíkovi poděkovala a řekla, že si moc váží toho, co pro ni chce udělat 

a že mu s plněním úkolů pomůže. Zrzečka se k Žofce přidala a také řekla, že v tom 

Honzíka nenechá samotného a pokud to bude v jejich silách, ráda pomůže. Nakonec 

se všichni rozloučili a šli dospat probdělou noc každý do své postýlky. („Děti, 
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pomůžeme také Honzíkovi s úkoly? To jsem zvědavá, co si zítra na Honzíka a zvířátka 

Elfrída vymyslí.“) 

(Další dny budeme s dětmi plnit úkoly, každý den jeden, před každým úkolem 

zahrajeme na úvod krátkou autorskou písničku – viz viz příloha č. 6) 

Víla Elfrída se přibližovala k rybníčku, skřítek to poznal podle zvuku, který byl 

ze začátku slabý a postupně zesiloval. (Necháme opět jednu skupinu, aby ztvárnila 

příchod víly Elfrídy.)  

Elfrída: „Ty už na mě čekáš? Myslela jsem si, že si to ještě rozmyslíš!“ 

Honzík: „Nerozmyslím, Zrzečka a Žofka mi pomohou a společně úkoly určitě 

zvládneme splnit.“ 

Elfrída: „To se teprve uvidí, nechval dne před večerem. Tvým prvním úkolem bude 

poznat, na jaké nástroje hraji, a seřadit je pomocí kartiček.“ („Pomůžeme, děti, 

Honzíkovi a zvířátkům?“) 

ÚKOL Č. 1: Seřadit kartičky tak, jak je děti slyší. Rozdělíme děti do tří skupin, každá 

skupina dostane jednu postavičku – Honzíka, Žofku nebo Zrzečku, za kterou bude úkol 

plnit. Před tím, než s úkolem začneme, si s dětmi zopakujeme názvy hudebních 

nástrojů a přiřadíme k nim kartičku – viz příloha č. 7. Následně začneme s poznáváním 

dvou nástrojů a postupně budeme přidávat a zrychlovat. 

„Dnešní úkol jste splnili, ale nemyslete si, že další úkoly půjdou tak snadno! 

Těšte se na zítra,“ řekla Elfrída naštvaně. Nelíbilo se jí, že se Honzíkovi a jeho 

kamarádům úkol podařilo splnit. („Dnešní úkol jsme zvládli, děti, jsem zvědavá, jaký 

úkol si pro nás Elfrída připraví zítra.“) 

Další den čekal Honzík se Zrzečkou a Žofkou opět u rybníčku. Už byl čas na 

druhý úkol, ale Elfrída nikde. Zvířátkům to bylo divné. („Co myslíte, děti, objeví se 

Elfrída?“) Zvířátka s Honzíkem čekala a byla trpělivá, bála se, že kdyby odešla, 

Elfrída by toho využila. Po delší době se najednou z ničeho nic ozvala Elfrída a její 

zvuk.  
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Honzík: „Už jsme si mysleli, že se nám bojíš dát další úkol a neukážeš se.“ 

Elfrída: „Já? A bát se? Tebe? Nikdy! To budeš koukat, co jsem si pro tebe dnes 

připravila! Tvým úkolem je přinést tři kameny, každý jiné barvy. Musíš jít ale cestou, 

kterou ti zadám!“  

Honzík: „To se mám rozkrájet, abych mohl jít tři cesty zároveň,“ povzdechl si Honzík 

a přemýšlel, co udělá. („Co byste, děti, Honzíkovi a zvířátkům poradily?“) 

Ve chvíli, kdy si Honzík povzdychl, se Zrzečce rozzářily oči. Dostala nápad, 

že se rozdělí a každý půjde jednou cestou. Honzík byl z jejího nápadu nadšený a byl 

moc vděčný, že mu chce Žofka se Zrzečkou pomoct. Každý se tedy vydal po svém 

poli na cestu. 

ÚKOL Č. 2: Donést víle Elfrídě tři kameny. Rozdělíme děti do skupin, každá skupina 

dostane jedno hrací pole s postavou, která představuje začátek. Zároveň děti dostanou 

klíč k postupu na cestě – viz příloha č. 8. Na nástroj, který uslyší, udělají krok buď 

doprava, doleva, nahoru, nebo dolů. Cestu označují pomocí stop. 

Honzík se Zrzečkou a Žofkou splnili druhý úkol. Donesli víle Elfrídě tři různé 

kameny. Víla Elfrída mohla vzteky puknout a s hrozným rachotem zmizela. Byli moc 

šťastní, že se jim to podařilo. Trochu se ale báli, co přijde a co je čeká. Rozhodli se, že 

si na poslední úkol půjdou pořádně odpočinout, aby byli plní síly.  

Večer se blížil, na obloze už svítil měsíc a hvězdy. Honzík už trochu netrpělivě 

přešlapoval u rybníčku. Přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby se mu úkol nepodařil a 

musel by opustit svůj domeček a Žofku se Zrzečkou. Byly to jeho dobré kamarádky. 

Jeho přemýšlení vyrušil zvuk víly Elfrídy, která tentokrát dorazila včas.  

Elfrída: „Dnes tě čeká poslední úkol, úkol je to těžký, proto ti na něj dám více času. 

Posledním úkolem bude naučit se písničku. Zítra přijdu a uvidíme, kdo vyhraje!“ Ještě 

se hlasitě zasmála a zmizela. 

Žofka: „Co budeme dělat, Honzíku? Naučit se písničku? To nemůžeme zvládnout!“ 
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Zrzečka: „Musíme to zvládnout, společnými silami se písničku určitě naučíme a děti 

nám jistě pomohou!“ („Pomůžeme Honzíkovi, Zrzečce a Žofce?“) 

ÚKOL Č. 3: Zazpívat víle Elfrídě píseň. Pustíme se s dětmi do písničky, kterou 

nalezneme v příloze č. 9. Nacvičovat ji budeme postupně po částech pomocí ozvěny.  

Zvířátka a Honzík celou noc věnovali nácviku písničky a čekali u rybníčku na 

Elfrídu. Když ji uslyšeli, hned spustili. (Vybídneme děti ke zpěvu.) „Nechápu, jak se 

vám povedlo se písničku naučit, to není možné. Dobře, nechám váš palouček na 

pokoji,“ řekla víla Elfrída naštvaně a byla pryč. „Povedlo se nám to! Společně jsme 

zachránili palouček,“ řekl Honzík a objal Zrzečku a Žofku. „Moc vám děkuji, 

kamarádi, velmi si vážím vaší pomoci. A děkujeme i dětem za velkou pomoc!“ Zvířátka 

s Honzíkem byla šťastná, společně seděli u rybníčku a vzpomínali na všechno, co se 

událo. A víla Elfrída? Tu už na paloučku nikdo nikdy neslyšel a její škody neviděl. 

Reflexe pohádky s dětmi: 

- „Jaké postavy byly v pohádce? Byl v pohádce někdo zlý?“ 

- „Co vyvedla Elfrída žabce Žofce?“ 

- „Co všechno musel Honzík splnit?“ 

- „Myslíte si, že je důležité si pomáhat? Jak to bylo s pomocí v pohádce?“ 
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Příloha č. 6 – Ušitá pomůcka k autorské pohádce II 
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Příloha č. 7 – Autorská písnička s aranží od Jaroslava Vereba 

k úkolům 

 

 

Příloha č. 8 – Pomůcka k úkolu č. 1 
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Příloha č. 9 – Pomůcky k úkolu č. 2 
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Příloha č. 10 – Autorská písnička s aranží od Jaroslava Vereba 

k úkolu č. 3   

 

 


