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A. Úvod 
Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma Problematika výběru dětí do základní 

umělecké školy a do základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Devět let pracuji 

v základní umělecké škole, vyučuji hru na dechové nástroje a přípravnou hudební výchovu. 

Jako učitelka právě tohoto předmětu jsem pravidelně pověřována vedením školy realizovat 

průzkum hudebnosti a starat se o nábor a přijímání nových žáků do ZUŠ. Nedostatek zku-

šeností a osobní pocit zodpovědnosti mne před několika lety přivedl k hlubšímu zájmu 

o tuto problematiku. Začala jsem se zabývat otázkou, jaký smysl v současné době prověrky 

hudebnosti mají, které instituce je využívají, jakou formou je provádějí a co je jejich 

konkrétní náplní. 

Domnívám se, že v současné době, kdy výrazně převládá materiální vnímání světa 

nad estetickým a kulturním, klesá zájem o studium ve specializovaných institucích zabýva-

jících se právě estetickou výchovou a takovým druhem vzdělání, které vyžaduje sou-

stavnou a systematickou práci a zároveň předpokládá relativně vysokou míru vlastního 

tvůrčího potenciálu jedince. Jaký je tedy nejvhodnější a nejprogresivnější způsob výběru 

žáků? Je třeba ze strany škol vyvíjet větší úsilí o propagaci hudebního vzdělávání a do jisté 

míry slevit ze svých požadavků při přijímání nových žáků než tomu bylo v minulosti? Za-

jímá mne, jaké požadavky školy na své potencionální žáky kladou a zda je procento vy-

braných žáků, kteří obstojí u tzv. talentové zkoušky dostatečné k tomu, aby se naplnila 

kapacita škol a tyto školy mohly zůstat plnohodnotnou součástí unikátního systému umě-

leckého vzdělávání naší země. 

V teoretické části své práce charakterizuji ZUŠ a ZŠ s RVHV jako instituce, které 

poskytují kontinuální hudební vzdělávání žákům stejné věkové kategorie, provádějí výběr 

žáků ke studiu, prověřují kvalitu jejich hudebních schopností ve stejném vývojovém ob-

dobí. Cílem talentových zkoušek je zjišťování předpokladů ke studiu hudby, snaha o stano-

vení šíře vlohového základu, který bude možné úspěšně rozvinout. 

Rozvoj hudebních schopností je hlavním úkolem hudební výchovy, nezávisle na sku-

tečnosti kdy, kde a jakou formou probíhá. Problematika hudebních schopností je rozsáhlá, 

ale její znalost je nezbytným podkladem pro další hudebněvýchovnou práci. Stručný vhled 

do psychologie hudebních schopností je obsahem II. kapitoly mé práce a podává základní 

charakteristiku hudebních schopností jako stěžejního elementu v prověřování hudebnosti. 
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V souvislosti s diagnostikou hudebních schopností je třeba uvést alespoň základní přehled 

a vývoj testů hudebnosti. V této oblasti mají zakladatelský význam a největší přínos ame-

ričtí hudební psychologové, zejména C . E . SEASHORE. 

Závěrečná kapitola teoretické části patří analýze prověrek hudebnosti tak, jak jsou 

v současnosti prováděny na ZUŠ a ZŠ s RVHV. Tato kapitola reflektuje reálnou situaci na 

školách, které jsou modelovými příklady různých typů sledovaných institucí. 

V praktické části diplomové práce předkládám ukázku konkrétního průzkumu hu-

debnosti, který jsem provedla v předchozích letech a na základě jehož výsledků jsem se 

rozhodla změnit stávající typ a nahradit ho prospěšnějším modelem zaměřeným na mo-

tivaci a zážitek. Tyto dva aspekty považuji za stěžejní momenty hudební výchovy, a proto 

jsem se rozhodla na nich postavit vlastní formu prověrky hudebních schopností dětí před-

školního věku tak, aby její průběh i výsledek odpovídal jak potřebám školy, tak mo-

mentálním možnostem dětí. 
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B. Teoretická část 

I. Instituce 

1. Základní umělecké školy 

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního 

vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem 

městských hudebních škol ve století devatenáctém, byla založena tradice organizovaného 

hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky 

dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. 

Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních hudebních škol. Dalším vý-

znamným krokem ve vývoji těchto škol bylo jejich zestátnění v roce 1951. Zákon ze dne 

15. prosince 1960 č. 186 Sb. O soustavě výchovy a vzdělání (školský zákon) vytvořil 

jednotnou soustavu a organizaci našeho uměleckého školství, v níž jednotlivé stupně a 

druhy škol na sebe organicky navazují a umožňují tak i nejvyšší vzdělání. V šedesátých le-

tech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně 

vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace vý-

znam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského 

zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim 

i dnešní název základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy 

součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání. 

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu nadaných i výrazně 

talentovaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popří-

padě ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření 

a ke studiu v konzervatořích. 

Většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala 

základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struk-

tura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes srovnání v ev-

ropském ani světovém měřítku. Na území České republiky působí 476 ZUŠ, v nichž je 

vzděláváno 220 tisíc žáků, z toho 130 tisíc v hudebním oboru1. 

1 Podle údajů Českého statistického úřadu z r. 2007 
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1.1. Struktura studia v ZUŠ 

V základní umělecké škole lze zřizovat obor hudební, taneční, výtvarný a literárně 

dramatický. V jednotlivých oborech se organizuje individuální, skupinová a kolektivní vý-

uka. Studium v základní umělecké škole má několik forem. Přípravné studium, základní 

studium I. stupně, základní studium II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé. 

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu může mít nejvýše 2 ročníky a 

je určeno pro žáky od pěti let věku (respektive pro žáky předškolního ročníku). 

Základní studium I. stupně má 4-7 ročníků (v závislosti na studovaném hlavním 

oboru) a je určeno pro žáky od 7 let. 

Základní studium I I . stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. 

Základní studium II. stupně je chápáno jako navazující studium pro absolventy studia 

I. stupně. 

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin mohou absolvovat žáci zá-

kladního studia I. i II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdě-

lávání. 

Studium pro dospělé je maximálně čtyřleté, jeho délka se určuje podle indivi-

duálních schopností a věku žáka. 

Konkrétní vyučované předměty, hodinovou dotaci i počet ročníků v daném typu stu-

dia určují učební plány jednotlivých oborů. 

1.2. Přijímání uchazečů 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdě-

lávání 71/2005 Sb): 

• Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdě-

lávání. 

• Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na 

základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž 

členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným 

ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových 

zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním. 
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• Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na ná-

vrh učitele hlavního předmětu. 

• Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní 

uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovený 

věk, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších 

ročníků základního studia. 

Formu i způsob přijímacího řízení si určuje každá škola sama. V současné době 

nejsou v České republice k dispozici žádné standardizované testy hudebnosti, které by se 

při přijímacím řízení využívaly. Je tedy na učitelích, aby volili takové modelové situace, 

které prověří skutečné schopnosti dítěte. U přijímací zkoušky do ZUŠ by nemělo jít pouze 

o posouzení míry rozvinutosti konkrétních hudebních schopností, ale hlavně o identifikaci 

„potenciálu", předpokladu, který dítě bude schopno pod vedením pedagoga rozvíjet. 

2. ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy 

Vedle základních uměleckých škol, které tvoří tradici uměleckého vzdělávání v České 

republice začaly v 70. letech vznikat základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

Na počátku stála snaha prof. LADISLAVA DANIELA zpřístupnit hudební vzdělání všem dětem a 

zkvalitnit hudební výchovu tak, aby byla přínosná pro co nejširší základnu žáků. Ladislav 

Daniel zastává názor, že všechny děti jsou hudebně vychovatelné a je-li výuka hudební vý-

chovy vedena smysluplně a intenzivně, pak pozitivně formuje osobnost dítěte z hlediska 

intelektových, morálních a charakterových rysů. 

Z iniciativy Ladislava Daniela vznikla v roce 1966 první základní škola s RVHV 

(Třída Svornosti, Olomouc). Jednalo se o tzv. olomoucký experiment, jehož cílem bylo 

uvést do praxe nové metody výuky hudební výchovy, zejména týkající se hlasového vý-

cviku a intonace. Bylo třeba ověřit hypotézu o možnostech hudební vychovatelnosti všech 

dětí a stanovit základní faktory, ovlivňující jejich hudebnost. Do projektu se postupně za-

pojila řada školených pedagogů hudební výchovy, kteří společně s prof. Danielem vytvořili 

obsahovou i metodickou náplň RVHV, a původní „olomoucký model" se stal inspirací a 

příkladem pro vznik dalších takových škol v Čechách i na Slovensku. 

Hlavní průlom ve zřizování ZŠ s RVHV znamenalo schválení „celostátního experi-

mentu" zřizování škol sRVHV v roce 1987. Status školy sRVHV mohla získat škola, 

která měla zájem a podmínky ktomu, aby mohla dostát všem potřebným požadavkům 
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tohoto systému. Čtyřleté období (1987-1991), které je z hlediska tvorby vnitřní struktury, 

stanovování cílů i vlastní organizace škol považováno za „experimentální", bylo naplněno 

snahou o vytvoření funkčně stabilního a smysluplného systému hudební výchovy. Nebyly 

k dispozici žádné oficiální osnovy a pokyny, školy vytvářely vlastní modely, materiály 

i metodická specifika. 

Jednotné osnovy byly vydány až v roce 1991, kdy došlo k ukončení „experi-

mentálního období" a Metodickým návodem MŠMT ČR bylo umožněno oficiální zři-

zování ZŠ s RVHV. Původní osnovy byly ve spolupráci s učiteli hudební výchovy a 

pracovníky Výzkumného ústavu pedagogického dále upravovány, konečná podoba byla 

stanovena v květnu 1997 a stala se platnou verzí realizovanou v rámci vzdělávacího 

programu Základní škola. V roce 2001 byly osnovy doplněny Modelovým učebním plánem 

vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební vý-

chovy. V této verzi byly osnovy platné do roku 2007, kdy je v souladu se školskou refor-

mou nahradily Rámcové vzdělávací plány, potažmo Školní vzdělávací plány, ve kterých si 

každá škola stanovuje své vlastní způsoby a formy práce tak, aby lépe vyhovovaly potře-

bám žáků i učitelů a přispěly ke zkvalitnění výuky. 

2.1. Základní body „olomouckého modelu" 

• Spolupráce ZŠ s RVHV a ZUŠ 

Každý žák ZŠ by měl být současně žákem ZUŠ. Hudební výchova v ZŠ je zamě-

řena na systematický rozvoj hudebních schopností dětí prostřednictvím hudebních 

činností a poskytuje teoretické znalosti v rozsahu látky hudební nauky příslušných 

ročníků ZUŠ. Těžiště práce v ZŠ spočívá v hromadné výuce. Vokální i instru-

mentální dovednosti žáci uplatňují a rozvíjejí v kolektivní činnosti. Výuka probíhá 

nejčastěji formou „hudební dílny", která podněcuje aktivní přístup všech žáků, 

umožňuje jim uplatnění v činnostech, které odpovídají momentálnímu stavu jejich 

hudebních schopností a zároveň přispívá k dalšímu rozvoji dětské hudební tvo-

řivosti. Náplní práce v ZUŠ je individuální a soustavná výuka hry na hudební ná-

stroj, případně uplatnění žáků v instrumentálních souborech v rámci komorní a 

orchestrální hry. Ideální je, mají-li obě školy společnou budovu. 

• Vyšší týdenní hodinová dotace předmětu Hudební výchova 

Učební plán RVHV počítá se třemi hodinami hudební výchovy týdně, oproti jedné 

hodině v běžné ZŠ. Od druhého ročníku je dotace navýšena o dvě hodiny sbo-
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rového zpěvu, případně hry v instrumentálním souboru. Žáci ZŠ s RVHV nemusí 

na základě dohody docházet do předmětu Hudební nauka v ZUŠ. (Tuto výhodu 

v současné době ZUŠ často neumožňují, protože předmět Hudební nauka je sou-

částí učebního plánu každého studijního zaměření hudebního oboru a na žáky, kteří 

neplní učební plán ve všech stanovených předmětech, nemůže škola nárokovat 

státní dotaci). V součtu hodinové dotace tedy žák ZŠ, který zároveň navštěvuje 

ZUŠ, absolvuje týdně 6-8 hodin hudebního vzdělávání. 

• Vytvoření metodických řad a posloupností výuky 

Jednotlivé složky hudebního vyučování jsou propojeny, vzájemně se podmiňují a 

ovlivňují. Konkrétní celky jsou zpracovány v tématických plánech oboru. 

• Povinná hra na zobcovou flétnu v rámci hodin hudební výchovy 

Zobcová flétna je nejsnáze ovladatelným melodickým nástrojem. Hra podněcuje a 

rozvíjí melodickou představivost, umožňuje bezprostředně propojovat teoretické 

poznatky s jejich praktickým využitím, čímž dochází ke zvýšení efektivity práce 

v hodinách hudební výchovy. Kolektivní výuka hry na zobcovou flétnu logicky 

nenahrazuje individuální výuku tohoto nástroje v ZUŠ, je pouze jednou ze zá-

kladních složek instrumentálních činností v hudební výchově, umožňuje uplatnění 

i méně disponovaným žákům a napomáhá rozvoji hudební představivosti. 

• Snaha o uplatnění instrumentálních dovedností získaných v ZUŠ 

Žáci se uplatňují jako hráči v „třídních orchestrech", které vytvářejí za účelem 

společného muzicírování a radosti z živé hudby. Tato činnost klade nároky na pe-

dagoga, je třeba, aby vytvářel vhodné úpravy pro soubory rozmanitého obsazení a 

dokázal jednotlivé žáky hráčsky zapojit na úrovni jejich aktuálních schopností. 

Na základě olomouckého modelu vznikly v České republice další školy téhož typu. 

V Praze se v této oblasti významně angažoval PAVEL JURKOVIČ (ZŠ Umělecká, Praha 7), 

který na škole aktivně působil do roku 1996. Výuku hudební výchovy zaměřil převážně na 

rozvoj pěveckých a instrumentálních dovedností, vytvořil specializovanou učebnu hudební 

výchovy, kterou vybavil množstvím pomůcek, zejména Orffovských nástrojů. Prosadil vý-

razně činnostní formu hudební výchovy na základní škole s důrazem na aktivní muzicí-

rování všech žáků bez rozdílu. V hudebních činnostech může nalézt uplatnění každý, je 

třeba děti motivovat a vytvářet takové podmínky, aby zvládnutí úkolu bylo umožněno 

i těm, jejichž hudební schopnosti prozatím nedosahují vyšší úrovně. Pavlu Jurkovičovi se 
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dařilo rozvíjet hudební schopnosti dětí prostřednictvím širokého spektra činností, vychovat 
z nich tvořivé osobnosti a podnítit jejich radost z hudby. Škola dodnes uplatňuje model 

rozšířené výuky hudební výchovy, od prvního ročníku mají žáci 3 hodiny hudební výchovy 
týdně, od druhé třídy další dvě hodiny sborového zpěvu a souborové hry (zobcové flétny, 

Orffovské nástroje). 

Na základní škole v Brandýse nad Labem byla iniciátorkou zavedení rozšířené výuky 

hudební výchovy ALENA TICHÁ, která ve škole dodnes pedagogicky působí. Škola uplatňuje 

RVHV pouze na prvním stupni (3 hodiny hudební výchovy týdně, od druhého ročníku 

další 2 hodiny sborového zpěvu), každý rok otevírá jednu specializovanou hudební třídu 

(cca 25 žáků), žáci ostatních kmenových tříd mají běžnou výuku hudební výchovy v rámci 

1 hodiny týdně. Obsah a plán výuky v hodinách hudební výchovy v modelu RVHV je za-

kotven ve školním vzdělávacím programu stejně jako plán hodin hudební výchovy 

v běžných třídách. Na druhém stupni škola model RVHV neuplatňuje, víceletá gymnázia 

způsobují odliv žáků ze ZŠ a z kapacitních důvodů není možné zachovat specializovanou 

třídu. 

Specifickým příkladem ZŠ s RVHV je instituce ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci, je-

jímž zakladatelem je JAN PRCHAL. Tyto dvě školy mají společnou organizační strukturu, což 

přináší mnohé výhody. Škola je zaměřena zejména na činnostní formy výuky, na aktivní 

muzicírování. To nejlépe dokládá fakt, že na škole působí tři pěvecké sbory sdružující 200 

žáků, velký školní orchestr, komorní smyčcový orchestr, smyčcový soubor nej mladších 

houslistů, jazzový soubor, soubor bicích nástrojů, lidová muzika, country kapela a dva 

taneční soubory. Důraz je ve výuce kladen na flexibilitu a kreativitu žáků i učitelů. 

Hlavním kritériem výběru žáků je zájem ze strany dětí a rodičů. Dalším důležitým aspek-

tem je schopnost dítěte respektovat daná pravidla, ochota spolupracovat a udržet kázeň. 

Úspěšnost každého vyučování a hudební výchovy zvláště je závislá především na 

osobnosti pedagoga. Odbornost učitele je jednou z hlavních podmínek kvalitní výuky. 

V případě hudební výchovy však záleží zejména na jeho schopnostech uměleckých, tvo-

řivých a motivačních. Pozitivní vztah samotného učitele k aktivnímu provozování hudby a 

současně touha zprostředkovat hudbu dětem, přispět k rozvoji jejich vnímání estetických 

hodnot a snaha obohatit je o hlubší emocionální prožitky jsou základními předpoklady 

úspěšné pedagogické práce na poli hudebního vzdělávání. Na konkrétní osobě učitele zá-

leží také úspěšnost modelu RVHV. Učitelé, kteří na základních školách tento typ vzdělání 
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prosazují, patří k nejlepším kapacitám svého oboru. Uplatňují zkušenosti ze své bohaté hu-

debněvýchovné praxe a stávají se záštitou pro jednání na ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy. Tato jednání se týkají otázek RVHV, významu, vhodnosti a celkového pří-

nosu tohoto systému. Přes veškerou snahu pedagogů, kteří se aktivně a velmi úspěšně za-

sazují o rozvoj hudebního školství, není prozatím hudebnímu vzdělávání tohoto typu 

přikládán hlubší význam jak ze strany společnosti, tak ze strany nadřízených orgánů a in-

stitucí. O nízké podpoře a zájmu o tyto školy ze strany MŠMT svědčí fakt, že dosud nee-

xistuje přesná evidence ZŠ s RVHV vypovídající o jejich stávajícím počtu na území ČR. 
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II. Diagnostika hudebních schopností 

1. Schopnosti 

Z hlediska obecné psychologie schopnosti definujeme jako soubor předpokladů 

nutných k úspěšnému vykonávání určité činnosti součin naučených a vrozených dispozic 

k určitému druhu výkonu. Vyvíjejí se učením a zráním na základě vloh. 

PAUL MICHEL ve svém spisu O hudebních schopnostech a dovednostech vymezuje 

schopnost jako „celkové vybavení člověka výkonností, jež umožňuje splnit všechny poža-

davky jeho okolí na jeho činnost" (Michel 1966, str. 34). Existence určitých schopností 

znamená způsobilost člověka pro určité činnosti. 

Podle vnitřní psychologické příbuznosti dělíme schopnosti do několika základních 

skupin 

• Schopnosti percepční (zrak, sluch, odhad vzdálenosti...) 

• Schopnosti psychomotorické (koordinace pohybů, obratnost, motorika...) 

• Schopnosti „inteligenční" (paměť, poznávání, konvergentní a divergentní 

myšlení...) 

Největší přínos ve výzkumech týkajících se schopností představují psychologové 

z anglosaské oblasti ( C . SEASHORE, R . SHUTEROVÁ, A . BENTLEY) a psychologové ruští. Psy-

chologové čerpající z anglosaské literatury definují schopnosti jako předpoklady, dispozice 

k určitému výkonu senzomotorickému nebo rozumovému. Dále schopnost považují za 

míru obratnosti potřebnou k okamžitému zvládnutí daného úkonu. Práce anglosaských psy-

chologů má stěžejní význam na poli diagnostiky hudebních schopností. Zaměřili se zej-

ména na kvantitativní stránku schopnosti, která se stala předmětem výzkumů a testů. 

Opačný názor zastávají ruští psychologové, kteří se zaměřují především na kvalitu 

schopnosti, zkoumají její vznik a vývoj a propojují je v logický celek s ostatními psycholo-

gickými vlastnostmi i s rozvojem celé osobnosti člověka. 

V teoretickém přístupu k vývoji schopností je třeba zdůraznit jejich determinaci, 

podmíněnost vnitřními a vnějšími činiteli. Míru i pozdější tempo a kvalitu rozvoje 

schopnosti ovlivňují ve svém základu dva hlavní faktory. Genetický potenciál - vloha, kte-
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rou vnímáme jako biologicky stanovenou danost jedince, jako základní platformu pro roz-

voj konkrétní schopnosti, a podněty z prostředí, ve kterém se jedinec nachází a vyvíjí. 

Ve vývoji teoretických náhledů na problematiku významu a vývoje lidských 

schopností byly postupně překonány názory, které upřednostňovaly jeden z těchto determi-

nantů. Jednoznačné vyzdvihování významu dědičnosti bylo označeno za biologismus a na-

tivismus, opačné tendence, které prosazovaly vliv prostředí jako stěžejní determinant 

vývoje schopnosti, byly považovány za příliš empiristické a sociologizující. Je zřejmé, že 

na kvalitu schopností a dynamiku jejich rozvoje mají vliv jak faktory vnitřní, tak i vnější. 

Velký význam ve vývoji schopnosti má zkušenost, která pozitivně ovlivňuje její kvalitu. 

Schopnost v obecném slova smyslu je možné charakterizovat jako vnitřní strukturu, 

která se navenek demonstruje prostřednictvím konkrétních činností. Podle vnějšího projevu 

schopnosti, který nám umožňuje a zprostředkovává právě činnost, můžeme definovat ak-

tuální míru dané schopnosti a zároveň je možné prognosticky určit možnosti, meze i tempo 

jejího dalšího rozvoje. 

2. Specifikace hudebních schopností 

Uvažujeme-li o schopnostech v součinnosti s hudbou, hovoříme o hudebních schop-

nostech. „Hudební schopnosti považujeme za psychické struktury a vlastnosti jedince, 

které odpovídají požadavkům hudebních činností a zajišťují jejich značnou 

úspěšnost." (Sedlák 1989, str. 13) Stejně jako obecné schopnosti člověka nejsou hudební 

schopnosti strukturou konstantní. Jejich kvalita i kvantita se mění v závislosti na gene-

tickém potenciálu (vlohách) každého člověka, na procesu zrání osobnosti, na věku jedince 

a zejména na sociálním vlivu - prostředí a výchově. 

I v pojetí hudebních schopností dochází k rozporům v názorech na poměr vlivu dě-

dičnosti a výchovy v procesu rozvoje schopností. Podíl dědičné výbavy a vnějších faktorů 

ovlivňujících šíři a kvalitu hudební schopnosti nelze přesně definovat. Z hudebně-psycho-

logických výzkumů vyplývá, že oblasti hudebních schopností jsou vlivem biologicky 

daných skutečností výraznější než v oblasti obecných schopností. Silný genetický faktor 

umožňuje rychlejší a efektivnější rozvoj. Není-li tento vklad systematicky posilován a roz-

víjen prostřednictvím podnětů z vnějšího světa, vloha se nepřetaví ve schopnost, pravdě-

podobně se neuplatní v celé své možné šíři, není tedy spatřena a mnohdy nepoznána 

zaniká. 
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Lepšího výsledku pravděpodobně dosáhne jedinec s nižším vlohovým základem, 

který žije ve velmi podnětném prostředí, aktivně se hudebně vyjadřuje a přijímá dostatek 

impulzů k rozvoji svého potenciálu než jedinec, který má velmi širokou vlohovou zá-

kladnu, ale nežije hudbou a s hudbou, pouze přebývá vedle ní, není dostatečně stimulován 

k hudebnímu vyjadřování, neuplatňuje se v činnostech s hudbou spojených a nedostává se 

mu motivace k aktivnímu prožívání hudby. Nemá příležitost uplatnit a posílit svůj biolo-

gický vklad, rozvinout jej ve schopnost a dosáhnout uspokojivého výsledku v činnosti. 

Klíčovou roli v rozvoji hudebních schopností hraje motivace a vůle každého člověka. 

2.1. Klasifikace hudebních schopností 

Systém rozčlenění hudebních schopností podle F. Sedláka (Sedlák 1989) vychází 

z faktu, že schopnost se projeví v činnosti. Skrze její výsledek a průběh usuzujeme na míru 

a hodnotu konkrétní schopnosti. Určitá činnost vyžaduje specifickou schopnost nebo sou-

bor schopností, jež spolu úzce souvisejí. Hudební schopnosti klasifikujeme podle typu 

činností, ve kterých se projevují. 

• Schopnosti hudebně sluchové 

rozlišování vlastností tónů a chápání jejich vztahů v rovině horizontální (melodie) 

i vertikální (harmonie) 

• Schopnosti psychomotorické 

umožňují pochopení průběhu hudby v čase, metrického členění hudby, vnímání 

tempa a rytmu 

• Schopnosti analyticko-syntetické 

jsou předpokladem pro rozlišení hudebně výrazových prostředků, hudebních tvarů 

a jejich opětovné slučování do logických celků a hudebních útvarů 

1. Hudební paměť 

2. Tonální a harmonické cítění 

3. Rytmické cítění 

4. Hudební představivost 

5. Hudebně intelektové schopnosti 

6. Hudební fantazie 
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7. Hudební myšlení 

Jednotlivé hudební schopnosti nejsou izolovanými subjekty, ale v hudebních čin-

nostech se spojují, podmiňují a vzájemně na sebe působí. Snížená kvalita některé z nich 

negativně ovlivňuje růst dalších závislých psychických struktur. 

2.2. Charakteristika hudebních schopností 

2.2.1. Schopnosti hudebně sluchové 

Hudebně sluchové schopnosti představují psychické struktury, které umožňují 

člověku orientaci v tónovém prostoru vymezeném hudbou. Dovolují vnímat a rozlišovat 

akustické vlastnosti tónů, jakými jsou výška, délka, síla a barva. Zároveň umožňují chápat 

vztahy mezi jednotlivými tóny v prostoru i čase. Hudebně sluchové schopnosti vykazují 

v předškolním věku dětí výrazné rozdíly, rozvíjejí se nerovnoměrně a mají rozličnou kva-

litu. 

2.2.1.1. Citlivost pro sílu tónu 

Hlasitost (síla tónu) je dána amplitudou zvukové křivky. Zvuk s větší akustickou in-

tenzitou je subjektivně vnímán jako hlasitější a naopak. Citlivost pro sílu tónu se mění 

v závislosti na frekvenci tónu. Tóny v okrajových polohách se zvukově zdají být slabší, 

i když fyzikálně vykazují shodnou intenzitu. Citlivost pro hlasitost tónu je největší ve 

středním frekvenčním pásmu (2000-3000 Hz). Citlivost dítěte pro hlasitost tónu se rozvíjí 

prostřednictvím sluchových her. Na základě vhodné motivace, která má oporu v reálném, 

známém prostředí, se dítě učí diferencovat silné a slabé zvuky a tóny, začleňuje je do 

svých hudebních představ a realizuje je ve vlastním hudebním projevu. Výzkumy 

prokazují, že děti předškolního věku jsou ve většině případů schopny bezpečně rozlišit 

tóny výrazně odlišné intenzity ( p p p - f f f , p~f)- Jemnější dynamické odstíny (mf-f) v tomto 

věku rozliší spíše děti mající již větší hudební zkušenost. 

2.2.1.2. Rozlišovací schopnost pro barvu tónu 

Barvu tónu určuje zejména skladba alikvótních tónů zaznívajících zároveň s tónem 

základním. Citlivost pro barvu tónu u člověka vzniká spolu s rozvojem řeči, k dyna-

mickému rozvoji dochází ve druhém roce života dítěte. V předškolním věku je tato 

schopnost již poměrně dobře rozvinuta, důležitou roli hraje zkušenost dítěte s konkrétními 

zvuky a míra představivosti. Děti snadno identifikují zvuky hudebních nástrojů které znají, 
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a jsou s nimi v častém kontaktu. Dobře rozpoznávají zvuky nástrojů, které vykazují výraz-

nou témbrovou odlišnost. 

2.2.1.3. Schopnost identifikovat rozdílné výšky tónů 

Citlivost pro výšku tónu umožňuje vnímat a rozlišovat tóny rozdílné frekvence. 

Člověk dokáže rozlišit frekvence tónů přibližně v rozsahu 6-40 centů. Schopnost rozli-

šovat tónové výšky se rozvíjí zejména v činnostech, které souvisejí s reprodukcí slyšené 

melodie. Při diagnostice této hudební schopnosti je třeba brát v úvahu fakt, že dítě může 

výšku tónu vnímat správně, ale není schopno ji pěvecky reprodukovat, protože nemá dosta-

tek zkušeností s ovládáním svého hlasu, je limitováno svým rozsahem, nemá dostatek 

představivosti k přenesení tónu do své hlasové polohy atp. 

Děti v předškolním věku dobře rozlišují tóny velké vzdálenosti, na základě zvukové 

představy a podobnosti dokáží přiřadit k poloze tónu například zvuk zvířete, který znají 

(vysoké tóny - zpěv ptáků, hluboké tóny - bručení medvěda...). Snáze identifikují rozdíl 

mezi dvěma tóny, je-li jejich vzájemný interval disonantní (velká septima, zvětšená unde-

cima), prázdné intervaly typu oktávy často výškově splývají. Tóny v intervalu menším než 

oktáva děti rozlišují obtížněji. Mnohé nejsou ještě schopny porozumět obsahu pojmů 

„vyšší" a „nižší" a použít jej k označení příslušného tónu. Pojmové vyjádření lze v těchto 

případech nahradit pohybem, kdy rukou naznačují polohu dalšího tónu. Vjem tónové 

výšky je úzce spjat s barvou tónu. Vyšší tóny jsou subjektivně vnímány jako světlejší, 

jasnější, ostřejší, hlubší tóny znějí pro mnohé děti méně konkrétně a mohutněji, často je 

zvukově napodobují „huhláním", „bručením." 

2.2.1.4. Schopnosti psychomotorické 

Komplex psychomotorických schopností umožňuje člověku psychicky regulovat po-

hyby při vokálních a instrumentálních činnostech. Jedná se zejména o hlasivky při zpěvu, 

pohyby rukou při hře na nástroje či koordinaci pohybu v hudebně-pohybových činnostech. 

Období nejprudšího vývoje těchto schopností je právě v předškolním věku, kdy dítě 

prostřednictvím pohybu projevuje své emoce, pohybem významně expanduje do prostoru a 

v pohybu objevuje další zákonitosti světa. Pohyb se stává specifickým projevem celkového 

prožívání dítěte. Prostřednictvím psychomotorických schopností dochází ke zvyšování 

úrovně dalších hudebních činností. 
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2.2.2. Analyticko-syntetické schopnosti 

Tyto schopnosti tvoří předpoklad k rozlišování hudebně-výrazových prostředků a ná-

slednému propojování izolovaných hudebních tvarů do logických celků. 

2.2.2.1. Hudební paměť 

Hudební paměť se utváří spolu s vnímáním, hudební představivostí a fantazií. Paměť 

je založena na třech základních procesech. 

1. vnímání - příjem 

2. zapamatování - udržení v paměti (retence) 

3. vybavení - možnost použít a prožít zapamatované 

Kvalita paměti je podmíněna obecnou inteligencí a zkušeností dítěte. Proces zapama-

tování ovlivňují dílčí faktory: 

• forma a struktura objektu - to, co má být zapamatováno 

Dítě si osvojuje hudební tvary od nejjednodušších struktur - motivů obsahujících 

několik tónů, vnímá jejich stavbu, průběh i celkovou formu při aktivní reprodukci. 

Na základě zkušenosti s elementárními útvary a základními hudebními prostředky 

je schopno syntetizovat dílčí motivy do větších celků a ukládat je do paměti. 

• vnímající subjekt - ten, kdo si má pamatovat 

Pro kvalitu vjemu je rozhodující zkušenost. Na základě zkušenosti se proces vní-

mání stává uvědomělejším, dochází k propojení podnětu z přítomnosti s prožitou 

minulostí a jeho uchopení a přípravě pro budoucí využití. Dítě je schopno přijmout 

aktuální podnět, srovnat jej se známou skutečností a anticipovat další průběh 

hudby. 

• vnější situace - okolnosti, za kterých dochází k zapamatování 

Proces zapamatování probíhá úmyslně i neúmyslně. Úmyslné zapamatování vzniká 

při provádění hudebních činností, které jsou vhodně motivovány zejména pomocí 

hudebních her. Dítě je vedeno k reakcím na podněty s využitím elementárních hu-

debně-výrazových prostředků. Na základě opakování si upevňuje a zpřesňuje svoji 

zkušenost, ukládá si do paměti určité modely, které nadále posiluje, rozvíjí a do-

plňuje o další poznání. K neúmyslnému zapamatování dochází automaticky, dítě je 

vystaveno různým vnějším vlivům - hudebním i nehudebním, na které se neoče-

kává reakce, latentně však v mysli dítěte zůstávají a na povrch vystupují nahodile. 
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(Dítě se cíleně neučí píseň, ale denně jí slýchá v médiích, proto je mnohdy schopno 

ji zazpívat se všemi „náležitostmi", které uplatňuje interpret v rádiu). 

• vlastní mechanizmy zapamatování, případně zapomínání 

Podmínkou správného a účinného zapamatování hudebního celku je jeho plné po-

chopení. Rozumí-li dítě tomu co dělá, ztotožní-li se s úkolem, pak k zapamatování 

nevyužívá jen mechanické procesy, ale zvnitřní si skutečnou podstatu hudebního 

díla a může tak umocnit vlastní prožitek. V práci s dětmi předškolního věku je tedy 

třeba využívat co nejúčinnější motivace k činnostem, na základě jejichž provádění 

dítě dosahuje emocionálně výrazných prožitků, které vytvářejí pozitivní obtisk 

v jeho psychice. V procesu zapamatování a znovuvybavení hudebního zážitku se 

uplatňuje funkce krátkodobé, dlouhodobé i operativní paměti. 

2.2.2.2. Tonální cítění 

K rozvoji tonálního cítění dochází zejména prostřednictvím pěveckých činností. 

Vokální projev se tedy často stává diagnostickým nástrojem pro posouzení kvality to-

nálního cítění. „Tonální cítění můžeme považovat za emocionální prožívání tonality, to-

nálních vztahů a jejich tonálních charakteristik." (Sedlák 1989, str. 86) Základem tonálního 

cítění je vnímání výškových vztahů tónů v rámci tonality. Výšky jednotlivých tónů 

vztahujeme k určitému tonálnímu centru, které považujeme za fundament. Spočine-li me-

lodie na tomto fundamentu, pociťujeme emocionální uspokojení a vnímáme melodii jako 

ukončenou. V opačném případě vnímáme melodii jako nedokončenou, otevřenou. Tonální 

cítění je úzce spjato s konkrétní oblastí hudební kultury, ve které se člověk nachází, žije a 

tvoří. Rozvoj tonálního cítění souvisí s rozvojem a kvalitou hudebního sluchu, zejména pak 
citlivosti pro výšku tónů. Schopnost tonálního cítění se strukturuje již v poměrně nízkém 

věku. Předškolní děti ve většině případů cítí tonální centrum a jsou schopny započatou me-

lodii vhodně ukončit právě na tónice. Snaha upevnit tonální centrum (toniku) jako jádro tó-

nového prostoru je jednou z prvních fází rozvoje tonálního cítění. Je třeba vymezit základ, 

ke kterému může dítě ostatní tóny přirovnávat. S přibývajícími zkušenostmi je později 

schopno hierarchizovat ostatní tóny v tónině a pochopit tak řád tonality. 

2.2.2.3. Harmonické cítění 

Harmonické cítění bývá některými hudebními psychology považováno za vyšší vý-

vojový stupeň tonálního cítění. Podstatou harmonického cítění je schopnost diferencovat 
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konsonance a disonance, sluchově analyzovat akordy, prožívat akordové spoje a vícehla-

sou hudbu. Harmonické cítění představuje schopnost vnímat hudbu ve vertikální linii. 

V praxi však neposuzujeme akord izolovaně, ale snažíme se postihnout jeho vzájemné 

vazby a vztahy s akordy předešlými i následujícími. Rozvoj harmonického cítění může ná-

sledovat až po utvoření smyslu pro tonalitu. Základem pro rozvoj harmonického je 

schopnost porozumět výškovému sledu melodie a vyčlenit ji od doprovodu. Děti si 

prostřednictvím vokálních i instrumentálních činností založených na „pásmovém" či více-

hlasém průběhu zvykají na harmonizování melodie, nutnost sledování více vrstev sou-

časně, i sluchové vyčlenění některé z nich. Vícehlasý zpěv logicky nelze uplatňovat u dětí 

předškolního věku. Děti však mohou provádět cvičení a úkoly, které jsou založeny na 

podobných principech. Elementárním cvičením je vytváření dvou ostinátních rytmických 

figur, které zaznívají současně a mohou tak simulovat polyfonní typ hudby. 

2.2.2.4. Rytmické cítění 

Schopnost rytmického cítění umožňuje vnímat a rozlišovat nejen délky tónů, ale sou-

visí se všemi prostředky časového členění hudby. Základní podstata a míra hudebního času 

je vyjádřena pojmy rytmus, metrům, pulz a tempo. 

Rytmus lze v nejzákladnějším slova smyslu definovat jako střídání různých tó-

nových délek ve vymezeném čase. Děti od nejútlejšího věku jsou schopny vnímat rytmus 

zejména v souvislosti s deklamací textu. Prostřednictvím jednoduchých básní, říkadel a po-

pěvků si dítě interiorizuje rozličné rytmické struktury nejpřirozenějším způsobem. Opora 

o rytmus slova je v rozvoji citlivosti pro hudební rytmus nezbytná. O kvalitě prožívání 

rytmu svědčí mnohdy bezděčné pohyby dětí. Pohybové vyjádření rytmu (vědomé) je nejzá-

kladnější činností v počátcích rozvoje rytmického cítění. 

Pojmem metrům označujeme pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných dob 

v časovém úseku hudby. Vyjádření těžkých a lehkých dob v taktu je závislé na pohybové 

činnosti. Pohyb umožňuje demonstrovat vnitřní metrické struktury hudby navenek a odha-

lit tak zákonitosti jejího časového průběhu. V metrické pravidelnosti dítě vnímá jistou 

setrvačnost, na jejímž základě může předvídat další průběh hudby. 

Pulzace představuje pravidelný sled impulzů v čase, je prvotním prostředkem ča-

sového členění hudby. Pulzace je nejelementárnějším vyjádřením průběhu hudby v rovině 

horizontální. Určuje pravidelnost a řád průběhu hudby. Pravidelná pulzace je pro děti nej-
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obtížněji vyjádřitelná veličina časového členění hudby. V začátcích svého hudebního vý-

voje nevnímají sled impulzů v pomlkách a delších rytmických hodnotách. Projev pulzace 

v rámci hudebních činností vyžaduje cvik a motivaci skutečnostmi, které jsou založeny na 

neměnném pravidelném střídání rázů a jež děti důvěrně znají (srdeční tep, tikot hodin atd.). 

Tempo znamená rychlost sledu jednotlivých impulzů v průběhu hudby. Jeho proží-

vání je v dětském věku spjato s pohybovými činnostmi a jejich charakteristickými znaky. 

Dítě dovede tempo vyjádřit chůzí, pochodem, během, poskoky, aj. Tempo a jeho změny 

jsou pro dítě poměrně snadno pochopitelné a rozlišitelné. Pro znázornění tempa 

v činnostech používáme přirovnání ze známého dětského prostředí - různě rychlý pohyb 

zvířat, dopravních prostředků, nebo např. charakteristický pohyb rozličných strojů. Vlastní 

pohyb je u dětí často spojen s emocionálním prožitkem, na základě fantazie jsou schopny a 

ochotny tvořit pohybové improvizace na slyšenou hudbu. 

Rytmické cítění je komplexem mnoha zdánlivě samostatných struktur, které je třeba 

propojit v kompaktní celek tak, aby bylo dítěti umožněno plnohodnotně prožívat a chápat 

hudbu jako umění probíhající v čase. 

2.2.2.5. Hudební představivost 

Hudební představivost je klíčovou hudební schopností. Formuje se na základě hu-

dební paměti a rozvíjí se ve všech činnostech. Hudební představivost je schopnost zpra-

covávat a dále využívat získané hudební vjemy, přetvářet nabyté hudební zážitky a 

promítat hudbu jako celistvou strukturu do vlastního vědomí. K masivnímu rozvoji hu-

dební představivosti vedou především hudební činnosti, na jejichž realizaci se podílí více 

smyslových analyzátorů současně. Sluch je hlavním prostředkem pro hudební vjem, zra-

kový podnět znamená zlepšení názornosti, která je zásadním aspektem pro tvorbu 

správných hudebních představ. Kvalitu hudební představivosti posilují motorické činnosti, 

které se v průběhu vývoje zpřesňují a automatizují. Vznik hudebních představ je iniciován 

velkým množstvím vnějších podnětů. Jednotlivé podněty přijímané z okolního prostředí se 

ve vědomí dítěte strukturují do celků, dochází ke konfrontaci s již známými prožitky a sku-

tečnostmi a následnému vytvoření nového obrazu. Tyto obrazy označujeme jako hudební 

Představy. Jsme schopni s nimi vědomě manipulovat, ačkoliv reálně neexistují, jsou skryty 

ve vnitřním světě každého člověka a na povrch prokazatelně nevystupují. Jejich stav posu-

zujeme prostřednictvím činností, které předpokládají existenci konkrétní představy. Kva-
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litu hudební představy hodnotíme nepřímo, usuzujeme podle přesnosti a správnosti prove-

dení dané činnosti. Se vznikem hudebních představ souvisí míra fantazie. U dětí ve věku 

5 -6 let hraje fantazie významnou roli ve vývoji všech hudebních schopností. Na základě 

motivace a fantazie se děti dokáží plně vžít a vcítit do rozličných hudebních činností, které 

výrazně napomáhají emocionálnímu prožitku hudby. Představivost je důležitým výchozím 

předpokladem pro veškeré tvořivé činnosti. 

2.2.2.6. Hudebně intelektové schopnosti 

Hudebně intelektové schopnosti tvoří základ pro rozvoj percepčních, interpretačních 

a všech hudebně-tvořivých schopností. 

Dětská tvořivost je předpokladem ke všem tvořivým aktivitám dítěte. V předškolním 

věku je naprosto přirozenou součástí vyjadřování, i přesto, že má zatím pouze základní 

podobu. K tvořivým činnostem je děti třeba vhodně motivovat. Motivace přestavuje za-

ložení touhy po vyjádření, je prostředkem, který stimuluje snahu o dosažení výsledku. 

K hudebně tvořivým činnostem děti přistupují spontánně, jejich chuť do práce pramení 

z přirozené chuti realizovat se, uplatnit se v hudebních činnostech. Ačkoli dítě nemá roz-

hled a zkušenost dospělého, dokáže vytvářet nové hudební útvary, které i ve své ele-

mentární podobě vykazují prvky „novosti", originality. Při hudební tvorbě je rozhodující 

kvalita vnitřních předpokladů dítěte, ale důležitou roli hraje i podnětné prostředí, ve kterém 

dítě vyrůstá. Tvořivá činnost významně ovlivňuje celou osobnost dítěte. Vede dítě k samo-

statnému vyjádření vlastních názorů, nápadů i zkušeností, umožňuje mu experimentovat se 

známým materiálem a zároveň vytvářet nové modely. 

Dětská hudební tvořivost je nevyčerpatelným zdrojem inspirace i pro samotné uči-

tele, kteří na základě zajímavých dětských nápadů mohou vytvářet další motivační 

prostředky. Úkolem učitelů by mělo být podnícení a posílení tvořivých schopností dětí, 

protože právě míra tvořivosti je jedním z rozhodných faktorů ovlivňující kvalitu hudebního 

vyjadřování. Tvořivost předškolního dítěte vychází z experimentování. Na základě experi-

mentu a užití vlastního nápadu se hudební tvořivost rozvíjí spolu s ostatními hudebními 

schopnostmi a dovednostmi. Improvizace umožňuje dětem výrazný emocionální prožitek, 

který působí na dětskou psychiku a obohacuje osobnost dítěte. 
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2.2.2.7. Hudební fantazie a hudební myšlení 

Hudební fantazie člověku umožňuje tvořit nové hudební tvary a formy na základě změn ve 

dříve získaných představách a prožitcích. Hudební fantazie úzce souvisí s hudebním 

myšlením, které fantazii bohatě využívá v různých operacích. Myšlení má ve vztahu 

k hudbě několik podob. 

- Myšlení při hudbě, kdy poslech hudby vyvolává různé hudební i mimohudební 

asociace a aktivizuje rozumové i citové složky vědomí. 

- Myšlení o hudbě, které představuje promýšlení konkrétního plánu zejména při 

kompozici (forma, užité prostředky...) 

- Myšlení hudbou, které se uplatňuje zejména při aktivním poslechu hudby, znamená 

vlastní proniknutí do výstavby hudebního díla, porozumění skladbě i autorskému 

záměru, zachycení jednotlivých výrazových prostředků. V této fázi se významně 

uplatňuje hudební představivost, fantazie i zkušenost. 

2.3. Diagnostika hudebních schopností 

Diagnostika hudebních schopností se provádí za účelem rozpoznání kvality a kvan-

tity (míry) schopnosti, případně určení její odchylky od normy. Většina diagnostických 

měření hudebních schopností je uskutečňována formou testů. 

„Test je objektivní, experimentální, standardizovaný a systematicky propracovaný 

způsob vyšetřování a měření, který souborem úkolů umožňuje poznávat a porovnávat psy-

chologické rozdíly, schopnosti i chování osob v určité situaci. Tyto rozdíly pak umožňují 

klasifikovat schopnosti a vlastnosti osob kvantitativně i kvalitativně." (Sedlák 1989, 

str. 48) 

Testy hudebních schopností mají význam pro vědecký výzkum, ale zejména pro dia-

gnostické účely pedagogické praxe. Umožňují rozpoznat strukturu hudebních schopností a 

určit prognózu jejich dalšího rozvoje ve smyslu tempa a snadnosti získávání hudebních 

dovedností. 

Aby test mohl spolehlivě určit dané skutečnosti a přinesl objektivní výsledky, musí 

vykazovat zejména následující vlastnosti: 

• Validitu (platnost) 
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- test měří přesně to, k čemu je určen, postihuje individuální rozdíly, pro něž byl 

sestaven, 

- validita je podmíněna okolnostmi za kterých test probíhá, podmínkami prostředí 

a věkovou skupinou, kterou test zkoumá. 

• Reliabilitu (spolehlivost) 

- jedinec dosáhne stejného či alespoň podobného výsledku i při opakovaném mě-

ření za relativně identických podmínek. 

• Senzitivitu (citlivost) 

- identifikuje i minimální rozdíly vlastností posuzovaných jedinců, 

- je dána jemností hodnotící stupnice. 

• Objektivitu 

- měření probíhá za standardních podmínek (podle norem daných pro konkrétní 

věk). 

• Použitelnost 

- nízké materiální náklady a časová únosnost. 

Podle počtu zkoumaných osob se testy dělí na: 

• Individuální 

• Skupinové (tyto se pro menší časovou náročnost používají častěji, avšak výsledky 

vykazují nižší přesnost) 

Podle způsobu provedení lze testy dělit na: 

• Verbální 

• Písemné 

• Výkonové 

2.4. Testy hudebních schopností 

2-4.1. Carl Emil Seashore 

První test hudebních schopností sestavený na vědecké bázi a odpovídající všem kri-

tériím vytvořil v roce 1 9 1 9 americký psycholog C . E . SEASHORE. Test s názvem Measures 
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of Musical Talents (testy talentu hudebního) předpokládá, že celková hudebnost jedince je 

založena na schopnosti rozlišit základní tónové vlastnosti (výšku, délku, sílu a barvu). 

Podle názorů autora mají na stav těchto schopností vliv pouze vlohy, které jsou dány dě-

dičně a nelze jejich šíři dále ovlivňovat výcvikem. Z tohoto důvodu chtěl zkoumané osoby 

ve věku 10-19 let vyjmout z procesu soustavné hudební výchovy, což je ovšem v praxi ne-

proveditelné. 

Baterie Seashorova testu obsahuje šest subtestů. 

1. Subtest k měření rozlišovací schopnosti pro výšku tónů 

o tóny jsou tvořeny tónovým generátorem bez alikvótních tónů 

o jedná se o 50 dvojic tónů různé výšky (stejné délky), přičemž zkoušený určuje, 

který z tónů je vyšší nebo nižší 

2. Subtest k měření síly tónů 

o 50 dvojic tónů různé síly (stejné výšky) 

3. Subtest k měření rozlišovací schopnosti pro rytmus 

o 30 párů rytmických útvarů u nichž se určuje rozdílnost nebo stejnost 

4. Subtest k měření rozlišovací schopnosti pro délku tónů 

o 50 úloh obsahujících vždy dva po sobě znějící tóny různých délek 

5. Subtest k měření rozlišovací schopnosti pro barvu tónů 

o 50 párů tónů konstantní výšky, jejichž barva je modifikována zeslabením či 

zesílením určitého alikvótního tónu 

6. Subtest k měření paměti pro melodii 

o 30 párů motivů v délce 3-5 tónů 

V každé úloze se motiv odlišuje jedním tónem, zkoušený určuje, který tón v pořadí 

se změnil 

Odpovědi jsou zapsány do záznamových archů a jsou vyhodnocovány pomocí speci-

ální šablony. Maximální počet bodů v každém subtestu je shodný s počtem jednotlivých 

úloh. 

Seashorův test je založen výhradně na percepci, neposuzuje úroveň reprodukčních 

schopností. Cílem testu je stanovení rozlohy dispozičního základu potřebného pro vznik a 

rozvoj schopností. Test může identifikovat jedince, který pravděpodobně nedosáhne 

většího úspěchu v hudební výchově, ale nemá prognostickou funkci pro ty, kteří úspěšní 

být mohou. 
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Seashore zastával názor, že by neměly být hudebně vzdělávány děti, které nemají 

rozvinuté základní identifikační schopnosti, týkající se vlastností tónu. Takové stanovisko 

je z dnešního hlediska nepřijatelné, mnohdy je dokonce považováno za neetické. Možnost 

hudebního vzdělání má mít dítě bez ohledu na míru vrozených dispozic. I přes kritiku, kte-

rou test získal zejména od ruských psychologů (Seashore opomíjí vliv prostředí na kvalitu 

schopnosti) znamenal zakladatelský počin v oblasti testů hudebnosti a stal se inspirací a 

východiskem pro mnohé další psychology. 

2.4.2. Arnold Bentley 

Z hlediska testů hudebnosti dětí mladšího školního věku je třeba upozornit na práci 

A. BENTLEYHO. Tento britský univerzitní profesor vytvořil kolektivní testy pro děti ve věku 

7-14 let. Testy shodně jako u Seashora měří především sluchové schopnosti a hudební 

paměť (zejména paměť pro melodii a rytmus). Skládá se ze čtyř subtestů: 

1. Subtest k rozlišování výšky tónů. 

Dvojice různě vysokých tónů. Zkoušený určuje, který je vyšší, případně znějí-li 

tóny shodné výšky. 

2. Subtest paměti pro melodii 

Úkolem je sledování změn v pětitónových melodických úryvcích. 

3. Subtest paměti pro rytmus 

Zaměřen na postižení rytmické rozdílnosti mezi dvěma útvary. Každý útvar ob-

sahuje základní rytmické hodnoty, jež jsou vždy ve druhém příkladu z dvojice 

změněny. 

4. Subtest pro sluchovou analýzu akordů 

20 akordů seřazených od dvojzvuků až po čtyřzvuky. Zkoumaná osoba identifikuje 

počet znějících tónů. 

Bentleyho test byl oblíbený zejména pro svou jednoduchost a časovou nenáročnost 

(trvá zhruba 30 minut a umožňuje kolektivní měření). 

Testy obou výše uvedených psychologů jsou zaměřeny především na odhalení 

vnitřní dispozice se snahou o eliminování vlivu cviku a učení. Nezkoumají produkční a 

tvořivé schopnosti jedince. Sledují hudební schopnosti bez vnitřní provázanosti a zcela 
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opomíjejí skutečnost, že schopnosti se mohou vzájemně kompenzovat, což nelze v tomto 

typu testu odhalit. 

2.4.3. Géza Révész 

Maďarský psycholog G É Z A RÉVÉSZ vytvořil testy, které vycházejí z předpokladu, že 

součástí schopnosti je i složka výkonová-tvořivá, proto současně s rozlišovacími 

schopnostmi zkoumá i pěveckou a instrumentální reprodukci. Celkovou hudebnost Révész 

považuje za syntézu motorických reprodukčních složek a dílčích schopností, jimiž jsou: 

o Hudební sluch 

o Rytmické cítění 

o Harmonické cítění 

o Hudební představivost 

o Tvůrčí fantazie 

Zkouška rytmického cítění má dvě části: 

1. Reprodukce (opakování) rytmických útvarů předvedených na bicím nástroji 

2. Reprodukce týchž rytmických útvarů, které jsou však hrány na melodický nástroj 

v různých tóninách - úkolem zkoušeného je reprodukovat pouze rytmus 

Zkouška hudebního sluchu probíhá na bázi transpozice intervalů - zkoušející za-

hraje interval určený k zapamatování (paměť zkoušeného prověří opětovným zahráním 

spodního tónu, přičemž zkoušený intonuje tón horní). Pak zkoušející zahraje jiný tón a 

zkoušený intonuje příslušný interval. 

Zkouška prověřující sluchovou analýzu dvojzvuků a čtyřzvuků konsonantních a 

disonantních - zkoušený má zaintonovat nižší nebo vyšší tón, u náročnějších čtyřzvuků 

nejdříve spodní, vrchní a nakonec prostřední. Není li schopen zpívat, vyhledá a zahraje 

tóny na klavíru. 

Test harmonického cítění navazuje na předchozí analýzu akordů (základních dur, 

moll i jejich obratů). Zkoušející hraje základní kadence ve čtyřzvucích a zkoušený vnímá 

vedení hlasů, které zpívá. 

Test pěvecké reprodukce : Zkoušený zpěvem opakuje dané melodické útvary. 

Tento úkol považuje Révész za stěžejní, správná pěvecká reprodukce je výsledkem syntézy 
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několika dílčích hudebních schopností, které se vzájemně podmiňují (hudební sluch, 

paměť, představivost, tonální cítění a vlastní hlasová motorika). 

Test hudební představivosti a paměti : Zkoumané dítě zkusí zahrát známou melo-

dii na hudebním nástroji. 

Test hudebně tvořivých schopností : Zkoušený pokračuje ve zpěvu či hře započaté 

melodie a vhodněji dovede ukončit. 

Révészovy testy nejsou standardizovány, nebyly pro ně vytvořeny normy, na základě 

kterých by došlo ke srovnání výsledků a diagnóze schopností. Výsledky jsou hodnoceny 

podle subjektivního názoru examinátora. Význam mají spíše pro pedagogickou praxi než 

pro uplatnění ve vědeckém výzkumu. Není přesně stanoveno, pro jakou věkovou kategorii 

jsou určeny, splnění některých úkolů (zejména pěveckých) vyžaduje cvik a zejména zku-

šenost. Mnohé děti tóny dobře slyší a vnímají a identifikují rozdílnosti, ale nemají vytvo-

řené správné pěvecké návyky, nedovedou použít svůj hlas tak, aby jím mohly vyjádřit 

přesně to, co mají v představě, proto můžou vykazovat problémy v reprodukci. Tato sku-

tečnost výrazně snižuje možnost správně diagnostikovat příslušnou hudební schopnost. 

2.4.4. L. G. Holmstrom 

Zvláštní postavení mezi testy hudebnosti má skupinový test L. G. HOLMSTRĎMA, který 

přikládá značný význam obecné inteligenci dítěte. Úspěch v hudební výchově ovlivňují 

vlohy, které se však mohou uplatnit jen díky působení vnějších podnětů - vlivem prostředí 

a kvalitní hudební výchovy. 

Dílčí testy celého souboru jsou zaměřeny na posouzení hudebních schopností, 

obecné inteligence a hudebních vědomostí. 

Test hudebních schopností je podobný jako u Bentleyho, náplní je analýza akordů, 

rozlišování tónových výšek a úkoly spojené s pamětí pro melodii a rytmus. 

Test obecné inteligence obsahuje úlohy týkající se práce s významem slov, tvoření 

synonym, antonym, pojmů konkrétních i abstraktních. 

Součástí testů je dotazník zjišťující hudební inehudební zájmy dítěte ve škole 

i mimo školu. 

Test hudebních vědomostí prověřuje poznatky z hudební teorie a dějin hudby zís-
kané vzděláním ve škole. Do testové dokumentace je zahrnut i záznam klasifikace ze tří 
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základních předmětů - psaní, čtení a počtů. Na základě svých testů Holmstróm dokazuje, 

že děti s vyšší inteligencí mají lepší předpoklady k úspěchům v hudebním vzdělávání. 

2.4.5. Gdaňský systém 

Snaha o komplexnější testování, které by využívalo i dlouhodobého pozorování, 

vedla k významnému počinu hudební psychology v Polsku. V roce 1966 byl vytvořen 

Gdaňský systém zkoumání hudebních schopností, který v testech zohledňoval vliv mo-

tivačních činitelů prostředí a nezbytného cviku. 

Pozorování je zaměřeno na hudební činnosti, které se realizují prostřednictvím hry. 

Podstatou činností je vytvoření interakce mezi dítětem a zkoušejícím. Forma testu je in-

dividuální, prověřuje rytmické cítění, smysl pro tempo, pohyb melodie, rozlišení melo-

dických změn i analýzu akordů. Součástí testu je diagnostická informace a norma pro 

posouzení výsledku. Jednotlivé testové úlohy jsou inspirovány úlohami Seashora, Révésze 

a dalších. Cílem testů je i analýza hudebního prostředí, z kterého žák přichází. Ke sběru 

informací slouží speciální dotazník, který vyplňuje učitel ve spolupráci s rodiči. Gdaňský 

systém se v Polsku rozšířil zejména na základních školách. Svým zaměřením na činnost se 

stávají důležitým inspiračním zdrojem pro pedagogickou praxi v hudební výchově. 

Žádný z výše uvedených testů není určen pro děti předškolního věku. V předškolním 

věku u dítěte teprve postupně dochází ke strukturování jednotlivých psychických zákoni-

tostí. Vlivem biologického zrání a výchovných podnětů dochází k rozvoji motorického a 

sluchového analyzátoru. Současně se utváří a upevňuje hlasový orgán a sílí hlasivkové 

svalstvo. Vytváří se pevnější základ pro rozvoj pěveckých dovedností i všech hudebních 

schopností. Motorický aparát dítěte je plně připraven k vykonávání hudebně-pohybových 

činností, postupně zlepšuje koordinaci pohybů s hudbou, dítě začíná vnímat soulad urči-

tého pohybu s charakterem hudby. 

Kvalita pěvecké reprodukce je u dětí značně nerovnoměrná. Významnou roli zde 

hraje zkušenost a vlivy prostředí. Většina dětí dokáže správně reprodukovat rytmus, ovšem 

ve vokálním vyjádření tónových výšek mívají často potíže. Souvislost hledáme v nedosta-

tečně podnětném prostředí, děti nejsou vedeny ke zpěvu, čímž dochází k pozastavení roz-

voje nejen přirozené schopnosti pěveckého vyjádření, ale i celkové hudební představivosti. 

Pěvecký projev se omezuje pouze na několik tónů, dítě nedokáže využít celý rozsah svého 

hlasu a je tak omezeno ve vyjádření svých schopností. 
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V českém prostředí se praktickému testování hudebních schopností dětí předškolního 

věku věnovali Miloš Kodejška a Milan Holas. Poznatky pramenící z jejich výzkumu jsou 

významným inspiračním zdrojem pro učitele provádějící průzkum hudebnosti dětí před za-

početím systematického hudebního vzdělání. 

Standardizované testy hudebnosti se používají především k diagnostickému měření 

kvality hudebních schopností, jehož výsledky jsou využívány jako materiál a východisko 

dalších vědeckých výzkumů v oblasti hudební psychologie. Jejich cílem je co nejpřesněji 

vyhodnotit aktuální kvalitativní stav konkrétní hudební schopnosti. Na zókladč dosaženého 

výsledku lze zpravidla prognosticky odhadnout možnosti jejího dalšího vývoje. Pro běžné 

prověrky hudebnosti, které jsou prováděny v pedagogické praxi se některé úkoly těchto 

testů stávají inspirací, celé testy však používány nejsou. Vypracované standardizované 

testy jsou úzce spjaty s dobou a prostředím, pro něž byly navrženy. Jejich využití v od-

lišných podmínkách prakticky není možné. 

V současné praxi jsou prověrky hudebnosti zaměřeny tak, aby orientačně vymezily 

aktuální kvalitu a zejména rozsah hudebních schopností dítěte a naznačily možnosti jejich 

dalšího rozvoje a využití v systematickém hudebním vzdělávání. 
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3. Talentové zkoušky 

Systematické hudební vzdělávání v ZUŠ může žák zahájit na základě vykonání tzv. 

talentové zkoušky. U talentové zkoušky by mělo dítě prokázat své předpoklady k hu-

debnímu vzdělání. Tyto předpoklady jsou zjišťovány různým způsobem. V následující 

kapitole uvádím modelové příklady škol a formy jejich prověrek hudebnosti při přijímání 

žáků. Jako nezbytnou součást pohledu na způsob výběru žáků uvádím stručnou charakte-
ristiku školy. Kapacita školy, konkurence dalších hudebně-vzdělávacích institucí i vlastní 

zaměření školy jsou faktory, které významně ovlivňují výběr žáků. 

3.1. Základní umělecká škola Chotěboř (okr. Havlíčkův Brod) 

Počet obyvatel města: 9600 

Konkurence: jediná hudebně vzdělávací instituce ve městě 

Poptávka: 30 žáků ročně 

Kapacita školy: 390 žáků 

Velikost školy: poskytuje vzdělání v hudebním oboru (HO), výtvarném oboru (VO), 
tanečním oboru (TO), literárně-dramatickém oboru (LDO) 

Škola je zaměřena na výuku orchestrální hry (smyčcový orchestr, dechový orchestr). 

S tím úzce souvisí i způsob přijímání žáků. Cílem je přijmout větší množství průměrně roz-

vinutých dětí, které se již po prvních letech výuky stávají plnohodnotnými členy orchestru. 
Hráči na dechové nástroje absolvují několikaletou přípravu ve hře na zobcovou flétnu, poz-

ději přestupují na klasické dechové nástroje a jsou zařazeni do orchestru. Hra v orchestru 

vyžaduje poměrně velkou nástrojovou zběhlost, avšak neklade na hráče vyšší nároky týka-

jící se osobitějšího způsobu interpretace. Skupinová interpretace je založena především na 

schopnostech komunikativních, hráč musí vykazovat velkou míru přizpůsobivosti, kolegia-

lity a odpovědnosti. 

Forma zkoušky je individuální. Dítě přichází k talentové zkoušce v doprovodu ro-

dičů. Rodič je po celou dobu zkoušky přítomen. Dítě předstupuje před tříčlennou komisi 

(1 učitel je zkoušející, 2 učitelé pořizují záznam). Zkouška je rozdělena do čtyř částí. 

1. Rozhovor s dítětem 

Zkoušející klade dítěti otázky zjišťující informace - jméno, adresu, datum narození, 

zájmy atd. Z odpovědí a celkového projevu dítěte lze orientačně posoudit mentální 
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úroveň a psychický stav. (Do záznamu se zapisuje základní charakteristika dítěte, 

zvláštnosti projevu, výrazné rysy atd.) 

Zkouška hudebního sluchu 

Test obsahuje úkoly spojené s intonací, identifikací výškových rozdílů 

předehraných tónů a pěvecké reprodukce předehraných tónů. 

- Zpěv písně bez doprovodu - dítě zazpívá píseň, kterou si předem připravilo, 

posuzuje se zvolení vhodné polohy, přesnost intonace, kvalita vokálního 

projevu (vedení dechu, artikulace, frázování, užití hlavové rezonance...). 

- Zpěv písně s doprovodem klavíru - během písně zkoušející učitel moduluje do 

jiných tónin, posuzuje se reakce dítěte na změnu a schopnost adaptace na novou 

tóninu, hlasový rozsah (orientačně). 

- Pěvecká reprodukce předehraného tónu - zkoušející učitel zadává na klavíru 

tóny, které má dítě zpěvem opakovat (učitel sám předvede, kterou slabiku má 

dítě použít a jak má úkol splnit). Zkoušející nejprve zadává tóny v hlasové 

poloze dítěte, postupně dle úspěšnosti dítěte rozšiřuje vzdálenost až k tónům 

ležícím mimo jeho hlasový rozsah. Dítě je na základě sluchového vjemu a 

představy interpretuje ve své poloze. Nedaří-li se zkoušenému tóny intonovat 

správně, zůstává učitel u tónů v hlasové poloze dítěte a zkouší je předzpívat 

(bez podpory klavíru). Mnohdy nereaguje dítě na tóny předehrané, předzpívané 

tóny jsou mu však zvukově bližší a napodobí učitele správně. 

Zkouška rytmického cítění 

- Reprodukce předvedených rytmických modelů - zkoušející tleská jednotlivé 

rytmické útvary v sudém taktu, zkoušený opakuje totéž stejným způsobem 

(tleskáním). Při úspěšnosti dítěte zkoušející postupně zadává komplikovanější 

modely (trioly, pomlky, tečkovaný rytmus...). 

Posuzuje se: motorická zdatnost dítěte při tleskání, schopnost přímé reakce 

(opakuje bez přemýšlení), plynulost (dítě je schopno udržet latentní pulzaci, 

učitel může plynule navázat dalším modelem), paměť (reprodukuje rytmus bez 

chyb), obrysová paměť a představivost (v případě, že se dítě dopustí chyby -

např. záměny hodnot, je schopno zareagovat a sestavit model tak, aby zůstala 

zachována jeho délka). 
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7. Rozhovor s rodiči 

- otázky jsou zaměřeny na rodinné hudební zázemí, představy a přání rodičů - co 

od studia v ZUŠ očekávají, na jaký nástroj by mělo jejich dítě hrát (zhruba 

třetina rodičů má u talentové zkoušky konkrétní představu, na který nástroj 

bude jejich dítě hrát), případně je jim doporučen nejvhodnější nástroj přímo 

učiteli. 

Vyhodnocení prověrky hudebnosti je velmi orientační. Škola nemá přesně stanovená 

kritéria pro bodování. Zkouška hudebního sluchu a rytmického cítění je bodována v roz-

mezí 1-5 bodů. Provede-li dítě všechny úkoly správně, získává nejvyšší počet bodů. Dále 

však bodovací škála není přesněji odstíněna. Členové komise zaznamenávají své subjek-

tivní názory, mnohdy nejsou v hodnocení jednotní. Konečné hodnocení je výsledkem 

domluvy pedagogů a pečlivého zvážení všech aspektů týkajících se hudebních projevů dí-

těte. Učitelé mají na zřeteli možnost kompenzace jednotlivých hudebních schopností, zo-

hledňují případnou malou zkušenost dítěte s hudebními činnostmi, která je možnou 

příčinou neúspěchu. Součástí komplexního posouzení předpokladů ke studiu v ZUŠ je i zá-

znam vypovídající o mimohudebních projevech dítěte, jeho zvláštnostech, výrazných po-

vahových rysech, které se v průběhu zkoušky významně demonstrují, jsou patrné na první 

pohled a odlišují dítě od průměru ať už pozitivním či negativním způsobem. 

Čas vymezený pro talentovou zkoušku jednoho dítěte je zhruba 10 minut. Je zřejmé, 

že v tak krátkém časovém úseku není možno dostatečně objektivně prověřit stav hudebních 

schopností, ani odhadnout možnosti dalšího rozvoje. Z tohoto důvodu má dosažený výsle-

dek dítěte nízkou výpovědní hodnotu. Snahou zkoušejícího je zajistit orientační posouzení 

momentálního výkonu dítěte, který však může být ovlivněn mnoha nahodilými sku-

tečnostmi. Tréma, neznámé prostředí, neporozumění úkolu, strach z neúspěchu i stres jsou 

faktory, které mohou mít negativní dopad na projev dítěte a snižují tudíž možnost objek-

tivního úsudku. Individuální forma zkoušky a možnost přímé komunikace s rodiči i dítě-

tem skýtá prostor pro odhalení dalších okolností rozhodných pro přijetí dítěte 

k soustavnému hudebnímu vzdělávání. Jedná se zejména o kvalitu rodinného zázemí, stu-

Peň psychického vývoje a povahu dítěte, výrazné charakterové vlastnosti a v neposlední 

řadě i míru zájmu dítěte a rodičů o studium hudby. Tento typ prověrky je zaměřen pouze 

na postižení základního stavu vybraných hudebních schopností dítěte. Obsahuje minimální 

množství činnostních úkolů, z jejichž provedení by bylo možné posoudit rozvojeschopnost 

vlohového potenciálu dítěte. Prověrka ukazuje, jak je dítě schopno předložený úkol splnit 
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v daném momentu, nemá však zásadní prognostickou funkci, neboť neposuzuje výkony a 

jejich vývoj v činnostech. 

Jelikož cílem výše uvedeného typu prověrky je stanovit pouze předpoklady 

k dalšímu hudebnímu rozvoji, domnívám se, že zjištěné výsledky jsou dostatečným 

podkladem k rozhodnutí o přijetí ke studiu. Hlavním snahou všech institucí, které se za-

bývají hudebním vzděláváním dětí, by mělo být v první řadě probuzení zájmu o hudbu. 

3.2. Základní umělecká škola Jižní město, Praha 

Počet obyvatel: 1,2 mil. 

Konkurence: na území Hlavního města Prahy fungují další 34 školy 

Poptávka: 400 žáků ročně 

Kapacita školy: 1400 žáků 

Tato základní umělecká škola je kapacitně jednou z největších škol v České repub-

lice. Poskytuje vzdělání ve všech čtyřech oborech. Škola nemá žádné užší zaměření, které 

by ovlivňovalo výběr žáků ke studiu. 

Talentová zkouška je realizována dvojím způsobem. 

1. Průzkum hudebnosti v mateřských školách 

Pedagogové ZUŠ navštíví vybrané mateřské školy a provádějí průzkum u před-

školních dětí. Děti jsou zkoušeny individuálně za přítomnosti ostatních žáků třídy a učite-

lek. Předmětem zkoušky je prověření hudebně-sluchových schopností, intonace 

rytmického cítění a hudební představivosti. 

Zkouška hudebně-sluchových schopností obnáší identifikaci rozdílů tónových výšek, 

rozlišení směru melodického postupu, případně označení chyby v reprodukci známé písně. 

• V případě převážné většiny správných odpovědí získává dítě hodnocení A. 

• Chybuje-li v několika málo případech (zejména v obtížnějších příkladech) získává 

hodnocení B. 

• Převažují-li špatné odpovědi nad správnými je hodnoceno C. 

V rámci testu intonace zpívá každé dítě vybranou píseň a capella. Posuzuje se čistota 

intonace, hlasový rozsah a základní pěvecké návyky. Hlavním kritériem konečného hodno-

cení je čistota intonace. 

• Bezchybná intonace s náležitou jistotou - A 

• Drobnější nedostatky v intonaci způsobené zejména pěveckou nezkušeností - B 
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• Melodie písně je zcela deformována - C 

Zkouška rytmického cítění je založena na opakování rytmických modelů předve-

dených zkoušejícím a na rytmizované reprodukci textu. Předmětem posuzování je 

správnost rytmických hodnot v modelu, udržení plynulého průběhu pulzace, návaznost 

opakování na předvedené. 

• Správné zopakování většiny modelů, zachování pulzace a plynulosti - A 

• Změny v rytmických hodnotách při zachování pulzace a plynulosti - B 

• Výrazné odchylky od zadání - C 

Testem hudební představivosti je úloha spočívající v dokončení započaté melodie a 

vytvoření logického uzavřeného celku. Tento úkol nemá zvláštní hodnocení, zaznamenává 

se pouze v případě zvýšené invence, která vybočuje nad průměr. 

Celkový výsledek testu je určen souhrnným hodnocením všech dílčích částí. Děti, 

které dosáhnou výsledku s označením A (v dílčích testech převažuje A a zároveň není ani 

jednou obsaženo C), mohou ke studiu v ZUŠ nastoupit bez dalších zkoušek. Dětem, jejichž 

hodnocení je B (převažuje dílčí hodnocení B), je nabídnuta možnost navštěvovat předmět 

pěvecký sbor s výhledem pozdějšího studia hry na nástroj. Ostatní děti v případě zájmu 

o studium absolvují další přijímací zkoušku do ZUŠ, na základě které je teprve rozhodnuto 

o jejich přijetí. 

2. Talentová zkouška v ZUŠ 

Zkouška obsahuje identické úkoly jako v MŠ, v případě, že přichází dítě, které již 

zkoušku v MŠ absolvovalo a neuspělo, postupuje zkoušející od jednodušších úkolů ke 

složitějším tak, aby bylo možné přesněji určit míru vlohového potenciálu a odhalit mo-

mentální hodnotu hudební schopnosti. Test v tomto případě obsahuje více úkolů zamě-

řených na dosažení stejného cíle, aby bylo možné eliminovat skutečnost, že je dítě ve 

vyjádření limitováno činností, pro kterou nemá dostatek zkušenosti, a proto jeho výsledek 

není uspokojivý a zkresluje náhled na skutečnou kvalitu hudebních schopností. 

Prověrky hudebnosti prováděné v mateřských školách jsou časově méně náročné, než 

individuální prověrky v ZUŠ. Některé činnosti lze provádět kolektivně, což představuje 

významnou časovou úsporu. Děti jsou ve „svém" prostředí, vnímají průběh zkoušky přiro-

zeněji, nemívají trému a reagují spontánněji. Faktorem negativně ovlivňujícím výsledek je 

poněkud rušnější prostředí. Děti, které v daném momentu nejsou dotazovány, často nevy-

drží v klidu tak, aby se zkoušející i zkoušený mohl plně soustředit na konkrétní úkol. Ko-
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lektivní forma prověrky hudebnosti vyžaduje lepší připravenost zkoušejících a větší po-

zornost při dokumentaci. Umožňuje přímé posouzení dítěte v rámci vrstevnické skupiny, 

identifikace rozdílů mezi dětmi je snazší. Individuální přednosti i nedostatky každého dí-

těte se výrazněji projeví. Pozitivním aspektem kolektivních prověrek hudebnosti je výraz-

nější zaměření na projev hudebních schopností prostřednictvím činností, které jsou pro dítě 

přirozené, v kolektivu mohou být lépe motivované a podávají tak významnější svědectví 

nejen o kvalitě a šíři vlohového základu jedince, ale také o jeho tvořivém přístupu a 

schopnosti uplatnit svůj vnitřní potenciál v hudební praxi. 

3.3. Základní umělecká škola Buštěhrad (okr. Kladno) 

Počet obyvatel: cca 2600 

Kapacita školy: 250 žáků 

Konkurence: jediná hudebně-vzdělávací instituce ve městě 

Poptávka: 20 žáků ročně 

Škola poskytuje vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Nemá žádnou 

další specifikaci či zaměření. Svojí kapacitou se řadí mezi malé školy. Problémem menších 

škol je nedostatek zájmu o studium, tyto školy se obecně zaměřují spíše na propagaci hu-

debního vzdělání, výběr žáků je druhotnou záležitostí. Jejich cílem je oslovit širokou zá-

kladnu zájemců tak, aby naplnily v co nejvyšší možné míře svoji kapacitu a udržely si 

status školy. 

Talentová zkouška začíná průzkumem v mateřské škole, kde je na základě orientační 

prověrky vybráno a osloveno zhruba 40 dětí, jež jsou dopisem pozvány k talentové 

zkoušce do ZUŠ. K přijímací zkoušce se dostaví zhruba polovina vybraných dětí, které 

jsou podrobeny individuálnímu testování. 

Test provádí tříčlenná komise pedagogů, zkouší se především intonace a rytmus. 

Zkouška intonace spočívá ve zpěvu jedné písně bez doprovodu, není-li provedení 

jisté, je dítě podpořeno doprovodem klavíru. 

Zkouška rytmu obnáší opakování předvedených modelů a případně dokončení zapo-

čatého rytmického útvaru tak, aby byl zachován jeho logický průběh a celková forma. Vý-

kon se hodnotí slovně, výsledek je stručně zapsán v záznamovém archu určeném pro 

talentovou zkoušku. 
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Součástí přijímací zkoušky je rozhovor s dítětem i rodiči. Cílem této zkoušky je 

pouze hrubé prověření předpokladů k hudebnímu vzdělání a posouzení celkového stavu dí-

těte. Vzhledem k malému zájmu o studium v ZUŠ není třeba identifikovat výrazné rozdíly 

ve stavu hudebních schopností dětí. K přijetí mohou být navrženi i ti, jejichž výkon u přijí-

mací zkoušky zatím nenaznačil zvýšenou míru vlohového základu potřebného pro rozvoj 

hudebních schopností. Hlavním kritériem výběru je zájem ze strany dítěte a jeho rodičů. 

3.4. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy Na Výsluní, 

Brandýs nad Labem 

Prověrky hudebnosti jsou součástí zápisu žáků do první třídy. Škola realizuje mo-

tivační program pro žáky v mateřských školách, jehož součástí je i orientační průzkum hu-

debních předpokladů, vybrané děti dostávají informační letáky, se kterými přicházejí 

k zápisu do ZŠ. Vybrané děti a další, které mají zájem, absolvují kromě klasického zápisu 

i následné prověření hudebních schopností, které provádějí učitelé hudební výchovy. 

Do školy je zapsáno průměrně 75 žáků ročně, z nichž třetina tvoří hudební třídu. 

Zkouška hudebnosti probíhá individuálně, za přítomnosti rodičů dítěte. Pokud si dítě příto-

mnost rodičů nepřeje, nemusí se rodiče zkoušky účastnit. Zkoušku provádí dvojice peda-

gogů hudební výchovy. 

1. Informativní pohovor s dítětem 

Jeho cílem je zjistit základní psychické rozpoložení dítěte, komunikační dovednosti 

a vyjadřovací kompetence. Dítě odpovídá na otázky typu jak se jmenuje, kde bydlí, 

jaké má zájmy, zda rádo zpívá atd. Sleduje se chování dítěte, způsob vyjadřování, 

artikulace (příp. vady řeči), samostatnost. Do záznamu se zapisují výrazné jevy, 

které provázejí projev dítěte (hyperaktivita, nervozita, zamlklost, zvýšená komuni-

kativní schopnost, plachost atd.). 

2. Prověrka sluchových a intonačních dovedností 

o Dítě zpívá libovolnou píseň a capella. 

o Dítě pěvecky reprodukuje předehrané tóny na klavíru (ve své hlasové poloze 

i mimo ni). 

o Orientační prověření hlasového rozsahu (motivace: zvuk sirény - učitel 

předvede) 
o Identifikace výškových rozdílů předehraných tónů 
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Posuzuje se : kvalita vokálního projevu, intonační přesnost, správnost reprodukce 

předehraných tónů. 

Hodnocení A - dítě bezchybně předvede připravenou píseň, čistě intonuje a 

přesvědčivě frázuje, v reprodukci tónů se dopustí jen minimálního množství chyb, 

u kterých lze předpokládat, že pramení spíše z nezkušenosti. 

Hodnocení B - dítě bezchybně předvede připravenou píseň, snaží se správně into-

novat, v reprodukci tónů vykazuje větší nedostatky, ale výšky tónů identifikuje bez-

pečně. (V případě problémů zkoušející učitel zjednodušuje zadaný úkol, případně 

se ho snaží nahradit adekvátním úkolem, tak, aby cíle mohlo být dosaženo za pou-

žití jiných prostředků). 

Hodnocení C - dítě neintonuje čistě, případně jeho vokální projev osciluje v mi-

nimálním tónovém rozsahu, není schopno reprodukovat předehrané (ani předzpí-

vané) tóny, prostřednictvím cvičení zkoumající hlasový rozsah nedojde k uvolnění 

hlasivek a využití širokého spektra hlasu, dítě se neodpoutá od mluvního hlasu, na 

zadávané podněty nereaguje aktivním způsobem. 

3. Prověrka rytmického cítění 

o Učitel tleskáním předvádí jednotlivé rytmické útvary podložené textem, dítě 

reprodukuje slyšené stejným způsobem, 

o Dítě opakuje rytmické modely i bez použití textového podkladu (pouze tleská), 

o Dochází ke stupňování obtížnosti modelů - trioly, synkopy, pomlky. 

Posuzuje se : motorická vybavenost, paměť pro rytmus, postřeh, schopnost udržet 

návaznost v provedení jednotlivých modelů. 

Hodnocení A - dítě je ve vyjádření přesné, reprodukce tleskáním je přesvědčivá, lze 

udržet pravidelnou pulzaci při střídání předvedeného a opakovaného, zvládá i ná-

ročnější rytmické tvary. 

Hodnocení B - dítě opakuje modely se zaváháním, přemýšlí, ale interpretuje větši-

nou správně, v náročnějších typech vykazuje více chyb, ale obrys (rozsah) úryvku 

zůstává zachován (dítě např. zaměňuje hodnoty). 

Hodnocení C - dítě není ve většině příkladů schopno zopakovat správně příklad 

učitele, pulzaci není možné udržet, k zadávání komplikovanějších příkladům 

v tomto případě nepřistupuje vůbec. Taktéž motorická složka výkonu je narušena, 
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dítě např. špatně koordinuje ruce, není schopno reprodukovat rytmus správně ani ji-

ným nabídnutým způsobem (klepáním, dupáním, rytmizováním textu deklamací 

atd.). 

4. Zkouška hudebně sluchových schopností a hudební představivosti 

o Určení písně předehrané sopránovou zvonkohrou - jedná se o jednoduchou 

prokazatelně známou lidovou píseň z dětského repertoáru, kterou učitel zahraje 

na zvonkohru a úkolem dítěte je píseň poznat, 

o Učitel zahraje píseň s chybou, dítě ji identifikuje. 

o Dítě samo zkusí zahrát píseň na zvonkohru, učitel je mu nápomocen a sleduje 

jeho postup 

Posuzuje se: rychlost reakce při rozpoznání písně, reakce na chybu ve známé melo-

dii, vytrvalost při instrumentální reprodukci (dítě slyší chybu a snaží se ji hned 

opravit, nevzdá úkol po několika neúspěšných pokusech, znovu cíleně hledá 

správné tóny...). 

Hodnocení této části zkoušky je pouze orientační, neabsolvují ji děti, které byly 

v předchozích částech neúspěšné, zkouška slouží k jemnějšímu odstínění a posti-

žení rozdílů mezi dětmi, které splnily požadavky v předchozích úkolech a budou 

navrženy pro přijetí do hudební třídy. 

Průběh celé zkoušky učitelé nezaznamenávají do speciálních formulářů, zapisují 

pouze jednotlivé poznámky pro vlastní potřebu, na základě nichž rozhodují o zařazení dí-

těte do specializované třídy. Pro přijetí jsou doporučeny děti, které získaly hodnocení A, 

případně B (není-li vyčerpán počet žáků potřebných pro vytvoření třídy a zájem o studium 

ze strany rodičů i dítěte je zvýšený). O zařazení do hudební třídy jsou rodiče dětí infor-

mováni osobním dopisem po uzavření celého přijímacího řízení. 

Celkový čas talentové zkoušky potřebný pro jedno dítě je 10-15 minut. Není nutností 

vyčerpat všechny uvedené úkoly s každým dítětem. Podle způsobu plnění úloh i celkového 

projevu dítěte učitel vybírá ty, které v danou chvíli považuje za nejpřínosnější z hlediska 

posouzení hudebních schopností. V případech, kdy děti bez větších problémů zvládají 

jednotlivé příklady učitel pružně reaguje a přistupuje ke komplikovanějším úkolům tak, 

aby bylo možné v krátkém čase co nejlépe postihnout stupeň rozvoje celkové hudebnosti 
i osobnosti dítěte. Výsledek významně ovlivňuje přístup dítěte, jeho momentální psychické 

rozpoložení a aktivita. 
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Způsob prověrky hudebnosti v ZŠ s RVHV je vhodný vzhledem k následnému prů-

běhu studia v dané škole. Je zaměřen na zjištění přístupu dítěte k hudebním činnostem, 

které jsou jádrem práce v hodinách hudební výchovy. Z průzkumu je možné usoudit, jak 

tvořivě bude dítě k práci přistupovat, zda je schopno reagovat na podněty učitele a tvořivě 

se v hudbě uplatnit. I stručná prověrka tohoto typu umožňuje rozpoznat momentální limity 

dítěte, které je třeba vzít v úvahu v dalším rozvoji jeho schopností. Cílem není přijímat vý-

razně talentované děti, které se v hudebních činnostech projevují bezchybně, ale posoudit 

skutečnosti, zda dítě má předpoklady pro tvořivou činnost, bude jí vykonávat se zájmem a 

bude tak moci dále rozvíjet svůj vlohový základ. 
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C. Praktická část 

I. Prověrky hudebnosti 
Čtyři roky provádím průzkumy hudebnosti u dětí předškolního věku a jejich následné 

přijímání do ZUŠ. Od počátku své pedagogické praxe se snažím u všech žáků především 

vzbudit zájem o hru na nástroj, o komplexní hudební vzdělání, o hudbu vůbec. Snažím se 

vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj hudebních schopností dítěte a navozovat klidné pra-

covní a hlavně tvůrčí prostředí. Představa přijímací zkoušky do ZUŠ tak, jak jsem jí ab-

solvovala sama před dvaceti lety je pro mne v dnešní době stresující. Dítě předstoupí před 

komisi, na požádání zazpívá, zatleská, dostane „nálepku" a odchází. Většina dětí dnešní 

doby má bohužel velmi malou hudební zkušenost, což způsobuje jeho neúspěšnost u ta-

kového typu zkoušky. 

1. Prověrky 2006 

V roce 2006 jsem provedla průzkum předpokladů k hudebnímu vzdělávání před-

školních dětí ve čtyřech mateřských školách v Havlíčkově Brodě. Zvolila jsem kombinaci 

individuální a skupinové formy prověrky. Ve spolupráci se dvěma kolegy - učiteli ZUŠ 

jsem připravila úkoly, které měly ukázat alespoň hrubou míru rozvoje hudebních 

schopností dětí. Prověrky probíhaly v prostorách mateřských škol. Domnívala jsem se, že 

„domácí prostředí" bude mít na děti pozitivní vliv, umožní jim odbourat případný stres ze 

situace, která je pro ně nezvyklá. 

Prověrka byla zaměřena na následující oblasti: 

o rytmické cítění 

o intonace 

o hudební sluch - orientace v tónovém prostoru 

o pohybové činnosti 

Každý z učitelů se zaměřil na konkrétní oblast a pořizoval stručný záznam průběhu 

zkoušky jednotlivých dětí. Prověřování intonačních dovedností, rytmického cítění a hu-

debního sluchu probíhalo individuálně, pohybové činnosti byly realizovány kolektivní for-

mou. 
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1. Úkoly prověřující stav rytmického cítění: 

• potřebné pomůcky: barevné obrázky věcí, zvířat, lidí 

• dřívka, případně jiný krátce znějící nástroj 

Vytleskání vlastního jména 

Dítě má za úkol slabikovat své jméno a zároveň jej vytleskat. 

Posuzuje se: 

• přesnost vyjádření 

• motorická úroveň 

Dopouští-li se dítě chyb (tleskání nekoresponduje s deklamací), učitel úkol před-

vede a dítě jej pak zkouší znovu splnit. 

2. Opakování modelu 

Učitel předvádí různé rytmické modely, dítě je opakuje. Učitel postupuje od jedno-

duchých modelů realizovaných tleskáním až ke složitějším útvarům, ve kterých 

kombinuje tleskání s dalšími prvky hry na tělo (dupání, údery do stehen...). 

Posuzuje se: 

• správnost reprodukovaných modelů 

• návaznost (plynulost ve střídání předvedeného a opakovaného) 

• rychlost reakce dítěte (opakuje bez zaváhání a přemýšlení) 

• postřeh týkající se střídání různých úderů 

3. Rytmické vyjádření symbolu na obrázku 

Učitel dítěti ukazuje obrázky, úkolem dítěte je vyťukat dřívky to, co vidí. 

Obrázky jsou vybrány tak, aby byla zastoupena slova o různém počtu slabik a aby 

bylo možné předměty dále charakterizovat. 

k 

Čt - f ť -cc 
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Hic 3Q - r e v - hi^ 
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/ • 

Yrut 

Posuzuje se: 

• shoda zahraných úderů s počtem deklamovaných slabik 

• rytmická invence v deklamaci 

'*1 r t ^ 3 f - Y f t j - sek 

• fantazie v popisu obrázků (tato kategorie není předmětem závěrečného po-

souzení rytmického cítění, aleje důležitá pro celkové hodnocení dítěte). 

- lo If. Z 
X 

Cfr-Vt- to Alt - |co 

V případě, že je dítě bezradné nebo neoplývá nápady, učitel předkládá sám vari-

anty, které dítě opakuje. Učitel sleduje reakci dítěte, zda je schopno začít samo vy-

mýšlet další příklady. 

4. Rytmické vyjádření básně nebo písně 

Dítě deklamuje (popř. zpívá) a zároveň tleská nebo hraje na dřívka 

Posuzuje se: 

• rytmická shoda deklamace a hry 

• udržení tempa 
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• způsob vyjádření (rytmus podle textu nebo naopak pulzace...) 

Každý úkol rytmické prověrky je hodnocen zvlášť dle následující tabulky: 

2 body 
úkol je proveden správně, s jistotou, dítě je ve vyjádření přesné a po-

zorné 

1 bod 

úkol je proveden s drobnými chybami zejména v náročnějších příkla-

dech, jistota je menší, v některých úkolech je třeba názorná ukázka uči-

tele 

Obodů 

úkol je plněn s velkým množstvím chyb i v jednoduchých příkladech, 

dítě potřebuje výraznou pomoc učitele, mnohdy nereaguje správně vů-

bec 

Součet bodů tvoří celkové hodnocení rytmické části prověrky. Získá-li dítě 6-8 bodů, 

celkové hodnocení je +, získá-li 4-5 bodů, celkové hodnocení je 0, získá-li 0-3 body, cel-

kové hodnocení je 
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1.1. Zkouška intonačních dovedností 

1. Zpěv písně bez doprovodu 

Dítě zpívá píseň, kterou si samo vybere. 

Posuzuje se úroveň pěveckých dovedností: 

• čistota intonace 

• zachování melodického obrysu 

• hlasová poloha 

V případě, že dítě nevykazuje ani náznak intonace, nereprodukuje správné tónové 

výšky, pouze deklamuje text v minimálním tónovém rozsahu, učitel začne zpívat 

s ním v jeho hlasové poloze a snaží se ho svým zpěvem podpořit, sleduje reakci dí-

těte, zda se pokouší přizpůsobit, případně zda alespoň cítí rozdíl. 

2. Zpěv písně s doprovodem 

Dítě zpívá s doprovodem klavíru, učitel moduluje do vedlejších tónin 

Posuzuje se: 

• schopnost dítěte zareagovat na změnu a přizpůsobit se nové tónině. 

Intonační dovednosti hodnotíme komplexně. Daří-li se dítěti intonovat čistě, uplat-

ňuje-li alespoň částečně správné pěvecké návyky, hodnotíme +. Jestliže intonuje značně 

nepřesně, pohybuje se v omezeném tónovém prostoru, ale melodický obrys písně ještě spíš 

zůstává zachován, hodnotíme 0. Dítě, které uplatňuje tzv. mluvozpěv v nejnižší poloze 

svého hlasového rozsahu, intonačně téměř nevybočí z jedné roviny, hodnotíme Při 

hodnocení také zohledňujeme přístup, spolupráci a snahu dítěte. Bereme v úvahu, zda cí-

tilo při plnění úkolu jistou nedostatečnost, případně zda bylo se svým výkonem spokojeno. 

1.2. Zkouška hudebního sluchu 

1. Rozlišování výšek tónů 

Dítěti jsou předehrávány tóny na klavír, jeho úkolem je přirovnat znějící tón k hlasu 

zvířete. Rozlišujeme dvě základní polohy - poloha ptáčka a poloha medvěda. Uči-

tel nejprve předvede několik tónů ve vysoké poloze, za pomoci dítěte určí, že se 

jedná o tóny ptáčka, pak zahraje tóny v nízké poloze a dítě určí, že jde o polohu 
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medvěda. Poté učitel zadává znovu jednotlivé tóny a dítě samo určuje polohu, vždy 

po každém zahraném tónu zvlášť. Učitel postupně zmenšuje vzdálenost a čeká na 

reakci dítěte. Mnoho dětí posuzovaných v rámci tohoto průzkumu nakonec samo 

určilo novou střední zvukovou polohu - např. poloha psa, kočky... 

Posuzuje se: 

• správnost odpovědi 

• rychlost odpovědi (kdy dítě váhá, a kdy odpoví jistě ihned) 

2. Rozlišení směru melodie 

Učitel hraje na klavír stoupající nebo klesající řadu tónů, dítě identifikuje směr me-

lodie. (Z hlediska motivace a představivosti lze opět využít popisu polohy ptáčka a 

medvěda písnička jde k medvědovi, písnička jde k ptáčkovi...). 

Posuzuje se: 

• správnost odpovědi 

• rychlost reakce - kolik tónů v daném směruje třeba zahrát než dítě vyřkne od-

pověď. 

Hodnocení hudebního sluchu se provádí podobně jako u rytmického cítění, bodujeme 

každý úkol zvlášť. 

2 body dítě nechybuje, j e v odpovědi rychlé a přesné 

1 bod 

dítě chybuje v případech, kdy dva tóny jsou již v menším intervalu ve 

střední poloze, o směru melodie musí déle přemýšlet, jeho reakce je 

pomalejší 

Obodů chybuje v odpovědi často, spíše hádá, směr melodie rozliší jen zřídka, 
ve zvlášť výrazných příkladech 

Dítě s počtem bodů 3-4, je hodnoceno +, získá-li pouze 2 body, je hodnoceno 0, 

získá-li 1 nebo žádný bod, je hodnoceno -. 

Prověrka pohybových schopností probíhá hromadně pro všechny děti zároveň, 

prostřednictvím vybraných hudebně-pohybových činností identifikujeme ty, které vykazují 
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dobrou koordinaci pohybů, charakter jejich pohybu koresponduje s charakterem hudby. 

Hodnocení pohybových schopností není zásadním kritériem pro celkové posouzení 

schopností dítěte a jeho následné doporučení k přijetí do ZUŠ, proto není na tomto místě 

podrobně popisováno. 

Je samozřejmostí, že v hodnocení tohoto typu prověrky hraje podstatnou roli subjek-

tivní názor a dojem zkoušejícího. Kritéria stanovená pro posouzení výkonu dítěte jsou ori-

entační, mnohdy nelze s určitostí přisoudit příslušné bodové ohodnocení. Výkon dítěte 

bývá často nerovnoměrný i v rámci zkoumání stejné schopnosti. Důvodem může být 

špatné porozumění danému úkolu, nezkušenost, nervozita atd. 

Výsledky mého průzkumu byly zkresleny i následkem přílišné rušnosti prostředí, ve 

kterém byl prováděn. Třída plná předškolních dětí, které čekají na svojí příležitost 

u zkoušky není klidným pracovním místem, kde by takový průzkum měl v ideálním pří-

padě probíhat. Bohužel spolupráce s učitelkami v MŠ nebyla možná, mnohé odmítly vyjít 

vstříc v záležitosti vyhrazení zvláštního prostoru, případně vytvoření programu pro ostatní 

čekající děti. 

Uvedené prověrky se zúčastnilo 104 dětí ve věku 5-6 let. Na základě souhrnného 

hodnocení zkoušky rytmického cítění, intonačních dovedností a hudebního sluchu bylo pro 

studium v ZUŠ vybráno 55 dětí. Jednalo se o děti, které získaly ve všech částech hodno-

cení +, případně v jedné hodnocení 0. (Nejčastěji v části intonační, nedostatky v této ob-

lasti vyplývají ve většině případů z nedostatku zkušeností a malé podnětnosti prostředí, ze 

kterého dítě pochází). Děti, které byly vybrány ke studiu v ZUŠ obdržely dopis, ve kterém 

bylo jejich rodičům sděleno, že dítě prokázalo předpoklady ke studiu hudby a v případě 

zájmu může být zapsáno do přípravného studia v ZUS. 

Realitou je, že do přípravné hudební výchovy ve školním roce 2006-2007 nastoupilo 

pouhých 13 žáků. Je třeba položit si otázku, co je pravou příčinou nízkého počtu zájemců 

o hudební vzdělávání. Jsem přesvědčená, že s úbytkem žáků a malou naplněností škol se 

potýká převážná většina ZUŠ, zejména těch, které působí ve středně velkých městech. Ve 

velkých městech problém nedostatku žáků prozatím většinou nenastává, školy si mohou 

žáky vybírat na základě přísnějších podmínek. V malých městech naopak studium ZUŠ 

představuje mnohdy jedinou možnost naplnění volného času dětí, proto bývá kapacita 

těchto škol většinou plně využita. Problémy naplněnosti škol tedy vznikají ve středně 
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velkých centrech, kde mnohdy vedle sebe stojí dvě ZUŠ a ještě další instituce nabízející 

rozličné hudebně-výchovné aktivity. 

To je případ i Soukromé základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě, pro kterou 

jsem výše uvedený průzkum hudebnosti realizovala. Na základě jeho výsledků a vyhodno-

cení současné situace, kdy dochází k rapidnímu úbytku žáků, jsem se rozhodla vytvořit 

novou strategii ve výběru a přijímání žáků. Cílem je přivést k hudebnímu vzdělávání co 

největší počet dětí, které však pro praktickou hudební výchovu není třeba testovat, ani mě-

řit přesnou hodnotu jejich rozličných schopností. Pro praxi je ale důležité sledovat projevy 

dětí v činnostech, protože právě pestrá skladba hudebních činností a her by měla být hlavní 

náplní práce ve výuce dětí. Na základě jejich výsledku a přístupu k určité hudební činnosti 

můžeme vytvořit prognózu jejich dalšího hudebního vývoje. 

Podstatné je ověřovat skutečnost, zda je dítě schopno a hlavně ochotno hudebně se 

vyjádřit, byť nejmenšími elementárními prostředky, jestli je psychicky připraveno přijímat 

hudební podněty, tvořivě se uplatnit v hudbě a při hudbě. 

Mojí snahou je vzbudit zájem dětí o studium v ZUŠ, umožnit jim vyzkoušet si ně-

které činnosti, které jsou základem rozvoje jejich hudebních schopností a poskytnout jim 

emocionální prožitek a zážitek, který může být jedním z impulzů vedoucích k zahájení stu-

dia v ZUŠ. 

Ukázka inovativní a ryze činnostní prověrky hudebnosti předkládaná v následující 

kapitole obsahuje výběr modelových příkladů, které se mi v praxi ukázaly jako nejlépe po-

užitelné, pro děti relativně snadno proveditelné, zábavné a zároveň i efektivní ke zjištění 

rozvojeschopnosti testovaných. 
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II. Inovovaná prověrka hudebnosti - „hudební dílna" 
Do prostor ZUŠ jsou pozvány děti navštěvující předškolní třídu mateřské školy. Při-

cházejí s učitelkami, které však nejsou u prověrky přítomny. Velmi často se stává, že paní 

učitelka ohodnotí děti předem a předurčuje je ke kladnému či zápornému výsledku. 

„ Terezku ani nezkoušejte, to je rozená zpěvačka Honzík, to je raubíř, ten do hu-

debky určitě nepůjde, on má radši fotbal " Samotné děti se často nechovají v přítom-

nosti paní učitelky přirozeně, nedovedou se uklidnit a soustředit se na práci, některé se 

neustále odvolávají na paní učitelku a spoléhají se, že za ně odpoví na otázky atp. 

Zkoušející od učitelek převezme děti a jejich jmenný seznam, případně informace, 

které mohou mít vliv na průběh či výsledek testu např. je-li přítomno dítě s postižením. 

V úvodu děti absolvují krátké přivítání a malou ukázku práce mladších žáků ZUŠ 

(jedná se většinou o žáky 1. nebo 2. ročníku, které jsou předškolákům věkově blízcí). Děti 

se během zhruba patnáctiminutového představení sestávajícího z instrumentálních, 

vokálních i tanečních ukázek rozkoukají a přivyknou prostředí, ve kterém stráví příští 

chvíle. (Délka jejich návštěvy je přibližně dvě hodiny). Čas představení využijí členové 

zkušební komise ZUŠ k vyplnění kartiček dle jmenného seznamu dětí. Po skončení 

úvodního minikoncertu, který je provázen slovem a prokládán otázkami tak, aby se děti ak-

tivně zapojily do dění, jsou děti vyzvány k reakci na vyslechnutou hudbu. Jsou dotazovány 

na hudební nástroje, které slyšely hrát, případně které mají doma, na které by se chtěly 

v budoucnu učit hrát atd. 

V další části programu jsou děti rozděleny do tří stejně velkých skupin, současně 

s testy hudebnosti probíhají i testy v tanečním a výtvarném oboru, skupiny se vystřídají. 

Nejen že se plně využije čas, navíc práce v menších skupinách je efektivnější, snazší a při-

náší kvalitnější výsledky v podobě podrobnějších záznamů, členové hodnotícího týmu mají 

lepší přehled a více času na posouzení. 

Skupina prvních deseti dětí odchází do speciálně upravené učebny, kde je jeden „zkouše-

jící" a další dva učitelé, kteří pozorují děti při práci, zaznamenávají a hodnotí průběh 

činností. 

Na úvod zpívají všechny děti společně píseň, kterou znají. Společným zpěvem většinou 

ztratí zábrany a trému. Následně učitel s dětmi realizuje různé hudební hry a cvičení zamě-

řené na posouzení rytmického cítění, rozlišovací schopnosti pro jednotlivé vlastnosti tónů, 
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vokální dovednosti a intonaci. Učitelé, kteří zaznamenávají průběh práce, sledují chování 

jednotlivých dětí, jejich aktivitu i přesnost ve vyjádření a správnost při plnění úkolu. Zapi-

sované výsledky obsahují velmi stručnou charakteristiku dítěte, záznam jeho projevů 

v jednotlivých činnostech, výrazné rysy v chování a zvláštní momenty v průběhu činností 

(je-li např. dítě mimořádně kreativní, zaznamenávají se jeho nápady apod.). 

1. Cvičení zaměřená na posouzení rytmického cítění 

Rytmické vyjádření vlastního jména 

• Zkoušející předvede na příkladu svého jména, které slabikuje a zároveň vyt-

leská, 

• děti hromadně zopakují, 

• pak každý zkusí totéž sám, ostatní vždy opakují slyšené. 

Rytmizovaný text 

• Zkoušející předvede rytmizaci určitého slovního spojení, 

• děti hromadně opakují, 

• pak opakuje každý sám, 

• děti zkouší vymyslet i vlastní rytmizace. 

Tajná zašifrovaná zpráva 

Učitel zadává rytmické modely bez textu, děti je opakují a podkládají textem, který si 

vymyslí. Odhalují tak zašifrované zprávy. Šifrované zprávy si mohou předávat i mezi se-

bou navzájem, uplatňují tím svojí často velmi bohatou fantazii. 

Vyjádření rytmu písně 

Společný zpěv písně a zároveň vyjádření jejího rytmu. Reprodukce rytmu písně je 

zpravidla nejjednodušší kategorií rytmického vyjádření. Úzce souvisí s deklamací textu, 

neměla by dětem činit větší obtíže. K reprodukci používáme hru na tělo nebo rytmické ná-

stroje s krátkým dozvukem (dřívka, dřevěné bloky, bubínek...). 
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2. Cvičení na vyjádření rytmické pulzace 

Vyjádření pulzu činí mnohdy dětem potíže, nevnímají pravidelný tok rytmických 

impulzů v místech, kde je např. v textu dlouhá slabika. K vyjádření pulzace je třeba použít 

motivační prostředky z oblastí, které jsou dětem blízké, které znají ze svého života. 

Ciferník 

Představíme si svoje ruce jako vteřinovou ručičku v hodinách. Na každé minutě 

ciferníku tleskneme, jako když hodiny tikají. Ručička hodinek se nikdy v průběhu kola ne-

zastavuje, takže ani „tikající ruce" se nemohou zastavit. Deklamujeme nebo přímo zpí-

váme text písně a zároveň pohybujeme nataženými pažemi do kola, přičemž v každé 

pomyslné minutě tleskneme. Děti si tak uvědomují plynulý tok impulzů, ruce se musí po-

hybovat i když v textu vznikne pauza. 

Cvičení vždy předvádíme čelem k dětem, přispíváme tím k vetší názornosti a 

lepšímu pochopení. Provádíme jej vždy tak dlouho, až si děti pohyb zautomatizují a za-

čnou pulz opravdu pociťovat a prožívat. Ve chvíli, kdy se pohyby a tleskání všech dětí 

sjednotí, stávají se na okamžik rutinou. V tom okamžiku děti začnou vnímat pravidelnost a 

mohou teprve docílit potřebného prožitku, který napomáhá k pochopení pravidelného sledu 

jednotlivých impulzů. 

Ve druhé fázi tohoto cvičení můžeme text písně pouze šeptat nebo „zpívat tajně" -

děti zpívají „ v duchu", případně pouze bez hlasu artikulují. V tomto případě se tleskané 

impulzy stávají výraznější a děti ještě lépe vnímají pulzaci. 

Uvedené cvičení lze využít pro reprodukci různých hodnot v rámci jedné písně. Vy-

jádření nejkratších hodnot motivujeme tím, že vytleskáváme každou vteřinu, noty čtvrťové 

tleskáme u každého čísla ciferníku, noty celé tleskáme jen tam, kde je 3, 6, 9, 12, 

v prostoru mezi těmito čísly stále pohybujeme rukama, ale netleskáme... 

Při využití cvičení s předškolními dětmi je dobré mít k dispozici model ciferníku a 

ukázat jim pohyb ručiček v reálné podobě. Nepředpokládá se, že pětileté děti znají hodiny, 

ale umějí si situaci představit a mohou s ní na základě motivace pracovat. 

Slepice na dvorku 

Děti dostanou dřívka (případně „rytmické tyčinky" - tenké dřevěné hůlky o průměru 

cca. 0,5 cm), které představují zobáčky slepic. Slepice vyzobávají zrní na dvorku a zo-
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báčky rytmicky klapou. Slepice mají velký hlad, a proto v zobání nepřestávají a zobou zrní 

na každém kroku. (Děti se u cvičení volně procházejí nebo pochodují a zároveň zpívají.) 

Cvičení na vyjádření pulzace je prospěšné provádět souběžně s deklamací textu i bez 

ní. Deklamace textu dětem umožňuje lépe udržet tempo, pulzace má lepší řád, úkol je pro 

děti snazší a srozumitelnější, rytmus vyjadřují bezděčně, soustředí se hlavně na text a ryt-

mizují automaticky. V případě realizace bez textu zase lépe vnímají samotný průběh 

impulzů, zaměřují na pulzaci pozornost, lépe soustředí svůj sluch a mívají hlubší prožitek 

ze samotného rytmického provedení. 

3. Cvičení na rozlišení metra 

Hra s geometrickými tvary 

Potřebné pomůcky: míčky, předkreslené geometrické tvary na nástěnném obrazu 

(plakátu) dostatečné velikosti - trojúhelník, kosočtverec 

Učitel má v ruce míček a při zpěvu písně vyjadřuje přiložením míčku k vrcholům 

jednotlivých tvarů metrům. Je-li píseň ve třídobém taktu, přikládá míček k jednotlivým vr-

cholům trojúhelníku. Děti drží své míčky v ruce a pomyslně před sebou ve vzduchu kopí-

rují pohyb učitele. V představě jim později zůstává tvar trojúhelníku, případně čtverce (je-

li píseň v sudém taktu). Ke cvičení je zpočátku třeba volit písně pomalejšího tempa, aby 

děti zvládly bezpečně koordinovat své pohyby. Později je vhodné nahradit pohyby míčků 

dětí hrou na tělo. Učitel stále předvádí s míčkem, pro zachování představy, děti na těžkých 

dobách tlesknou, dupnou apod. Tvary jsou namalovány tak, aby vrchol, který patří těžké 

době položený nejvýše, protože pohyb ruky vzhůru představuje větší námahu než pohyb 

v rovině, dítě vyvíjí více úsilí a má tak těžkou dobu spojenou s jistým důrazem. Pro lepší 

představuje vhodné spojit pohyb vzhůru s pocitem, že míček odhazujeme. (Při této před-

stavě dítě automaticky využije pocit napřažení, více se opře, čímž pohyb získá větší důraz-

nost). Při využití hry na tělo už dítě ví, kdy přichází nejdůležitější bod obrazce a v tom 

okamžiku tleskne, dupne atd. V závěrečné fázi můžeme s dětmi provádět cvičení bez 

vizuální podpory, čímž prověřujeme kvalitu vytvořené představy i paměť. Lze využít i ji-

ných obrazců či obrázků, pro popis tohoto cvičení jsou však uvedené geometrické tvary 

nejnázornější. 
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4. Cvičení na rozlišení tempa 

Zvířátka 

Potřebné pomůcky: obrázky různých zvířat, a dva další obrázky, které představují 

pohyb v odlišných tempech (používám obrázek atleta na běžecké dráze -rychlé tempo - a 

dědečka s holí - pomalé tempo, ale jistě lze k tomuto účelu využít i obrázky různých do-

pravních prostředků atd.). Děti nejprve s pomocí zkoušejícího učitele přiřazují obrázky zví-

řat podle rychlosti jejich pohybu k atletovi, či dědečkovi. V počáteční fázi je vhodné použít 

obrázky zvířat, pro něž je určité tempo charakteristické - hlemýžď, gepard, medvěd, slon, 

želva atd. Pro případné zvýšení náročnosti cvičení, ale zároveň i uplatnění větší kreativity 

dětí můžeme přidat obrázky zvířat, jejichž tempo pohybu záleží na situaci a může tedy být 

rychlé i velmi pomalé (kočka, pes, had...). Dítě se může rozhodnout, do které skupiny zvíře 

zařadí. 

Když jsou obrázky rozřazeny do skupin, začne učitel deklamovat: 

Slon cho-dí po-ma-lu, slon cho-dí po-ma-lu (vybere vhodný rytmus) 

např. 

» A J i 
if w / 

Sloh dlno-oL, J K . 

Deklamaci doprovází hrou na tělo, aby dítě mohlo zřetelně vnímat tempo jednot-

livých úderů (tempo mluvy samozřejmě koresponduje s tempem pohybu zvířete). Děti jsou 

vyzvány, aby se postupně k učiteli připojily a opakují s ním. Učitel vybere jiné zvíře a de-

klamuje dál: 

ge-pard cho-dí rych-le, ge-pard cho-dí rych-le 

i r. n i i 
4 G e - p a r t f áxxk, c H - l c 
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Učitel deklamuje v rychlém tempu a doprovází rychlou pulzací úderů na tělo. Děti 

reagují a přizpůsobují se vzoru učitele. Takto se vystřídá ve výběru učitele více zvířat, pak 

jsou děti vyzvány, aby vybíraly zvířata samy a znázorňovaly tempo stejným způsobem. 

Mohou volit z libovolné skupiny, v případě zvířat, jejichž rychlost pohybu je proměnlivá 

mohou samy rozhodnout, jaké tempo zvolí. 

Tvořivější variantou téhož cvičení je způsob, kdy učitel vybírá zvíře, deklamuje a ná-

hle položí otázku konkrétnímu dítěti např: 

žel-va cho-dí po-ma-lu, jak cho-díš ty? 

žcl-va, chode fo)rr>alio) jak ch octíš 

Dítě reaguje a odpovídá: , já cho-dím po-ma-lu, já cho-dím po-ma-lu", deklamuje v pří-

slušném tempu (rozhodne-li se pro rychlé tempo, deklamuje rychle větu , já chodím 

rychle") a doprovází hrou na tělo, případně může reagovat i pohybem celého těla - chůze, 

běh atd. 

Cílem cvičení je: 

• Zjistit obecnou rozlišovací schopnost dětí, zda rozumí pojmům pomalu - rychle, 

vědí, jak se může význam znázornit, 

• kvalita reprodukce - dítě vybere pomalé zvíře, a zvolí i správné tempo rytmické 

reprodukce, 

• schopnost kreativně přistoupit k úkolu - rozhoduje o tempu pohybově nevyhraně-

ných zvířat, případně dovede využít obě tempové polohy. 

V návaznosti na učitelovu otázku dovede rozhodnout, v jakém tempu se bude samo 

pohybovat a přizpůsobí tomu i tempo své deklamace a vyjadřované pulzace. 

Poslední fáze cvičení (odpovědi na otázku) vyžaduje větší jistotu, dítě si musí 

zvyknout. Tuto fázi není většinou možné realizovat v rámci prvního setkání s dětmi, ne-

53 



mají-li s takovou činností zkušenosti. Lze jí však dobře využít při další práci v hodinách 

Přípravné hudební výchovy. 

5. Cvičení rozlišovací schopnosti pro výšku tónů a směru 

melodického postupu 

Ptáček - medvěd 

Potřebné pomůcky: karty s obrázkem ptáčka a medvěda (obě pro každé dítě) 

Učitel hraje na klavír motivy ve vysoké poloze (ptáček) a v hluboké poloze 

(medvěd). Děti zvedají nad hlavu kartu s příslušným zvířetem. Je vhodné nejprve uvést dě-

tem příklad, aby si vytvořily představu, co mají poslouchat a jak na slyšené reagovat. 

Letadla a ponorky 

Děti jsou rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina představuje letadla, druhá ponorky. 

Znějí-li v klavíru vysoké tóny pohybují se letadla, znějí-li naopak tóny hluboké, pohybují 

se ponorky. Často dochází k tomu, že ve skupině identifikuje správnou výšku jen některé 

dítě, ostatní reagují na jeho pohyb, je tedy možné stejné cvičení provádět pouze s dvoji-

cemi dětí. Pro počáteční provedení se ale spíše hodí skupinová varianta, rychlá reakce 

vrstevníků pomáhá nejistým dětem, upevní si zkušenost a později jsou samy schopné také 

zareagovat správně. 

Na strom nebo do nory 

Učitel si s dětmi povídá o zvířatech, čím se živí, kde žijí. Některá zvířata často pře-

bývají na stromech a jiná zase pod zemí, v norách. Všechna zvířata se pohybují. Ze stromu 

na zem, z nory ven...Děti si vyberou libovolné zvíře (celá skupina se shodne na jednom) a 

učitel pro něj vymyslí krátkou melodii, kterou zahraje na klavír. Pak postupně melodii 

transponuje výš nebo níž a děti určují, jestli zvíře leze na strom a nebo do nory. 

Varianta téhož cvičení pro jednotlivce: každé dítě má své zvíře, učitel hraje pokaždé 

jiný melodický motiv a odpovídá každé dítě zvlášť. Individuální forma je identická se sku-

pinovou, ale zvyšuje pocit důležitosti každého dítěte, každý si odpoví na svojí otázku, vy-

střídají se všichni v odpovědích a učitel lépe posoudí, kdo vnímá směr transpozice správně 

a kdo případně chybuje. V kolektivní formě se často neuplatní děti, které mají pomalejší 

reakci, potřebují podnět déle zpracovávat než odpoví. Děti bystřejší a průbojnější nedají 

příležitost těm, které nemají tak výrazné komunikační dovednosti.. 
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Hra na roboty 

Děti stojí v kruhu zády k sobě, mají mezi sebou větší rozestupy tak, aby navzájem 

necítily vlastní pohyb. Všichni se stávají roboty na měsíci. Učitel hraje na zvonkohru nebo 

na zobcovou flétnu tóny v různých polohách, různě vzdálené. Roboti reagují na změnu 

výšky tónu pohybem. Je-li následující tón nižší než předchozí, roboti dělají dřep, je-li tón 

vyšší, roboti vstávají, případně dále zvedají ruce. Je-li tón stejné výšky, roboti setrvávají 

v dané poloze. 

Variace téhož cvičení: děti mají zavázané oči, nemohou ani periferně sledovat 

ostatní. Při vyloučení jednoho ze smyslů dochází k větší aktivitě smyslů ostatních, děti se 

lépe soustředí na slyšené tóny a zpřesňuje se jejich reakce. Pro děti může být příliš obtížné 

vydržet v jedné poloze v případě, že dlouho znějí stejné tóny - chybí potřebná aktivita, 

která vyjadřuje reakci dítěte. Je možné pro vyjádření stejného tónu vytvořit další způsob 

vyjádření. Tím však dochází ke stížení úkolu. Dítě předškolního věku si ještě není schopno 

zapamatovat větší množství úkonů, kterými má reagovat na podněty. Může tedy docházet 

k velké chybovosti z důvodu mentální náročnosti. Dítě může rozdíl ve výšce tónů identifi-

kovat, ale není schopno použít v danou chvíli správný výrazový prostředek (úkon). Pro 

starší a zkušenější děti je však uvedená variace cvičení adekvátní a zábavná. 

6. Posouzení intonačních dovedností a schopnosti práce 

s hlasem 

Vokální a intonační dovednosti představují většinou nejméně rozvinutou složku hu-

debního vyjadřování dětí. Děti jsou často nerozezpívané, nemají potřebné zkušenosti, a 

proto jim pěvecké vyjádření činí potíže. V rámci svého vlastního způsobu prověřování hu-

debnosti dítěte se snažím neabsolutizovat výsledek momentálního vokálního vyjádření. 

Pravdou je, že zpěv je jednou z mála činností, prostřednictvím kterých můžeme usuzovat 

na kvalitu hudebních představ a hudebního sluchu, nebylo by však správné řídit se 

v úsudku pouze intonačně čistým, či naopak nepřesným zpěvem. Zpěv a intonace jsou 

dovednosti, které vyžadují trénink, a praktickou zkušenost. 

Při provádění vokálních cvičení je vhodnější dětem vše předzpívat bez doprovodu 

klavíru. Klavír je nástrojem, jehož barva tónuje velmi odlišná od barvy lidského hlasu, pro 

mnoho dětí se proto stává rušivým. Základem úspěšné pěvecké činnosti je vytvoření 

správné představy (i zvukové), a právě lidský hlas je pro to nejlepším vzorem. 
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V rámci všech hudebních her a cvičení je třeba s dětmi zpívat. Každá pěvecká ak-

tivita má význam pro další rozvoj hudebních schopností dítěte. Veškeré činnosti, které 

s dětmi provádíme doplňujeme zpěvem, ať už jsou ve svém jádru zaměřené na rozvoj kte-

rékoliv jiné hudební schopnosti. Zpěv je nejzákladnějším prostředkem hudebního vyjad-

řování dítěte, je třeba ho systematicky zdokonalovat a neustále využívat. 

Hudební pozdrav 

Děti stojí společně s učitelem v kruhu. Učitel „pošle" dítěti po své pravici pozdrav, 

Na tónech sestupného durového kvintakordu zazpívá „dobrý den". Pozdrav je provázený 

hrou na tělo, přičemž při zpěvu nejvyššího tónu se učitel dotkne hlavy dítěte, při 

prostředním tónu ramene a při nej nižším ruky, kterou má dítě volně podél těla. Pohyb ruky 

ruky učitele tedy kopíruje směr pohybu zpívané melodie. Úkolem dítěte je „poslat" stejný 

pozdrav dalšímu dítěti v kruhu. 

Učitel může postupně volit i jiné melodické varianty pozdravu, kdy např. opakuje 

vše na stejném tónu, případně užívá jen tercii atd., hra na tělo vždy koresponduje s melodií. 

(Zpívá-li učitel pouze na jednom tónu, dotkne se dítěte jen v jedné úrovni). 

Posuzujeme, zda děti při posílání pozdravu intonují správné tóny, znázorňují výšku 

tónu dotykem ve správné úrovni, případně alespoň zachovávají hlavní obrys původní melo-

die (směr). 

P 11 
Do - brif den 

i ̂  J"J h II 1 11 M i JU 
. / . , ' -0- / -0- -4—4-

Bude-li provedení tohoto cvičení působit dětem potíže - jsou pěvecky nerozvinuté a 

nedovedou zopakovat model učitele správně a předat ho po kruhu, může učitel předzpívat 
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model pro každé dítě zvlášť, dítě ho může doprovodit hrou na vlastní tělo nebo na tělo 

spolužáka. 

Siréna 

Učitel houká jako siréna (glissando), děti naznačují pohybem ruky směr „melodie". 

Pak vytváří každé dítě vlastní sirénu a doprovází jí pohybem ruky. 

Můžeme posoudit hlasový rozsah dítěte, schopnost plynulého přechodu do hlavové 

rezonance, oproštění se od mluvního hlasu a využití vysoké polohy.. Dítě samo objevuje 

možnosti vlastního hlasu. Sledujeme i pohyb ruky, jestli odpovídá směru „melodie". 

Variace sirény 1 

Učitel reprodukuje zvuk sirény a „zastaví" svůj hlas na jednom tónu. Děti pohybují 

rukou, učitel sleduje, zda děti v danou chvíli pohyb ruky zastavily a udržují ji ve stejné 

výšce. Pak provádějí totéž děti. 

Variace sirény 2 

Dítě houká jako siréna a učitel podle něho pohybuje rukou. Tato varianta výrazně po-

siluje představivost dítěte a je pro děti velmi zábavná. Je nezbytné, aby učitel reagoval po-

hybem i na minimální posun ve výšce hlasu dítěte. Dítě tak zjistí, že „vše funguje" a samo 

postupně přichází na správný způsob realizace. (Fixuje si, co je třeba udělat, aby učitel po-

hnul rukou). 

Při provedení tohoto cvičení je třeba mít na paměti, že nezáleží na síle. Záměrně dě-

tem předzpíváme úkol v nižší dynamice, aby nebyly motivovány k přílišnému křiku a 

nežádoucímu upevňování násilného tvoření tónu a pocitu tenze. 

Kouzelník 

Potřebné pomůcky: červený a zelený míček 

Motivace: učitel se stává kouzelníkem. Kouzelník si vytahuje z úst tóny a nabízí je 

divákům. Diváci si mohou od kouzelníka tóny převzít, ale nesmí je cestou ztratit, musí 

neustále znít. Tóny mohou převzít pouze v případě, že „na semaforu svítí zelená". 

Provedení: Učitel má v ruce míček červené barvy. Začne zpívat jeden tón a symbo-

licky pohybuje volnou rukou od úst jako když „vytahuje žvýkačku" nebo dlouhou nit. 

V prostoru před sebou pohyb ruky zastaví, tón stále zní. Učitel chvíli setrvá a pak vymění 
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v ruce červený míček za zelený. V tom okamžiku se mohou děti začít hlásit o převzetí 

tónu. Učitel vybere dítě a předá mu tón. Dítě se dotkne učitelovy napřažené ruky (kterou si 

tón „vytáhl" z úst) a začne zpívat stejný tón. V případě, že dítě nezpívá tón stejné výšky, 

učitel ukáže červený míček a dítě mu předá tón zpátky. Učitel převezme od dítěte jeho tón 

(včetně intonace), čímž dítě zpravidla identifikuje svoji chybu. Většina dětí je sluchově 

schopna rozlišiti rozdílnou výšku tónu. V interpretaci však vykazují problémy, proto je 

třeba nesprávný tón vrátit, změna výšky hlasu dítě upoutá a často si rozdíl ihned uvědomí. 

Smyslem držení červeného míčku ve významu „stop" před předáním tónu žákům je 

aktivizovat sluch dětí a jejich vnímání. Delší prodleva také umožňuje vytvořit lepší před-

stavu nezbytnou pro následnou realizaci úkolu. Čekací moment také výrazně zvyšuje sou-

středění dětí. 

Nesprávnou reprodukci výšky tónu zpravidla dítě samo identifikuje, což je často 

patrné z mimiky jeho obličeje. Dítě svojí mimikou vyjadřuje pocit „nesouladu, 

nesouhlasu", slyší, že tón není stejný, vnímá změnu, ale nemá dostatečně rozvinutou 

schopnost potřebnou ke správné reprodukci, proto v provedení chybuje. V tomto případě 

není vhodné na chyby dětí slovně upozorňovat. Cílem je, aby se pokoušely nesoulad iden-

tifikovat samy a snažily se hledat možnosti správné realizace a reprodukce. 

Jinak lze toto cvičení využít v případě jednorázové prověrky hudebnosti, kdy děti ne-

známe a pracujeme s nimi pouze v krátkém časovém úseku a jinak jej můžeme použít při 

vlastní výuce. V rámci výuky hudební výchovy, kdy jsme již obeznámeni se stavem 

schopností a dovedností dětí, můžeme na chyby upozorňovat a motivovat k nápravě. 

V jednorázovém testu však není účelné přílišným opravováním vytvářet stresové situace, 

posilovat tak pocit neúspěchu. Cílem prověrky je pouze posoudit aktuální míru schopností, 

kterou můžeme odhalit i bez upozornění na chybu. Posuzujeme spíše reakci dítěte, zda cítí 

rozdíl mezi reprodukcí učitele a reprodukcí vlastní. 

Jednotlivá cvičení realizovaná v rámci prověrky hudebnosti jsou prokládaná 

společným zpěvem známých písní. Je vhodné děti naučit i jednoduchou novou píseň, která 

může obohatit jejich repertoár v MŠ a umožní jim pocítit, že se v průběhu dopoledne ně-

čemu naučily. Zároveň si při nácviku písně ověříme reakci jednotlivých dětí na nové 

podněty, posoudíme jak pohotově jsou schopny pracovat a učit se novým věcem. 

Umožníme dětem použít Orffovské nástroje, předvedeme je a nazveme, nestanovujeme jim 

58 



však pevná pravidla pro realizaci konkrétního doprovodu písně. Samy si vyzkoušejí, jak 

nástroje znějí a jak jimi lze obohatit zpěv písně. 

Při návštěvě ZUŠ je pro děti nejdůležitější pozitivní zážitek. Děti si vyzkoušejí způ-

sob práce v „hudební dílně", která je náplní pozdějšího předmětu s názvem Přípravná hu-

dební výchova. Využití různých pomůcek a nástrojů přispívá k atraktivitě cvičení, 

umocňuje emocionální prožitek dětí při jejich realizaci. Zajímavé pomůcky si děti dobře 

pamatují. Setkají-li se s danou věcí ve svém běžném životě, vzpomenou si a vybaví si 

činnost, pro kterou byla používána. Na základě toho si připomenou pocit, který provedení 

určité činnosti doprovázel. Právě tento pocit se stává hybnou silou pro psychickou aktivitu 

dítěte. Příjemný pocit i zážitek může přispět ke vzniku jeho zájmu o hudbu a hudební vzdě-

lání. 

Celá prověrka v rámci „hudební dílny" trvá pro každou skupinu dětí zhruba 30 mi-

nut. Na závěr s dětmi hovoříme o tom, jaké mají zážitky, co se jim líbilo, případně co se 

jim nelíbilo. Všechny děti obdrží kartičku se svým jménem, na které mají razítko s obráz-

kem za každou provedenou činnost. Pro potřeby ZUŠ zůstává záznam pozorujících učitelů. 

Děti, které prokáží zvýšenou míru tvořivosti, vyznačují se výrazným zájmem a aktivitou, 

jsou prostřednictvím dopisu adresovaného rodičům pozvány do ZUŠ znovu a je jim na-

bídnuta možnost hudebního vzdělávání. Ostatní děti obdrží informační materiál ZUŠ týka-

jící se vyučovaných oborů, aktivit ZUŠ atd. 
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D. Závěr 
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces výběru dětí ke studiu ve specia-

lizovaných institucích zaměřujících se na hudební výchovu a vzdělávání, analyzovat sou-

časný stav, zhodnotit, zda reflektuje dobové potřeby, a na základě toho navrhnout 

optimální řešení, které zohledňuje specifické rysy a tendence současných vzdělávacích 

cílů. Může se stát podnětným a inspirativním zdrojem pro hudební pedagogy, ať už v jejich 

běžné učební činnosti, nebo při práci na tvorbě školních vzdělávacích plánů. Ty jsou ak-

tuálně vytvářeny právě pro umělecké vzdělávání a jejich součástí je i stanovení vlastní 

formy výběrového a přijímacího řízení tak, aby mohly být naplněny vlastní potřeby každé 

školy. 

Prověrky hudebnosti, tak jak je školy provádějí v současné době, jsou zaměřeny 

převážně na posouzení hudebních schopností dítěte. Měl-li by se však výsledek takové 

zkoušky stát rozhodující pro přijetí ke studiu, pak není téměř možné, aby byla kapacita 

škol naplněna. Děti předškolního věku stojí teprve na samém začátku svého osobnostního 

rozvoje, jehož nedílnou součástí je i rozvoj specifických schopností hudebních. Vlivem ne-

dostatečně podnětného prostředí jsou mnohé předškolní děti hudebně zcela nerozvinuté, 

což ovšem neznamená, že by se jim nemělo dostat kvalitního a systematického hudebního 

vzdělání. Většina prověrek hudebnosti, které na školách probíhají je zaměřena na posou-

zení momentálního výkonu dítěte. Je to pochopitelné, neboť zkouška probíhá ve vyme-

zeném čase a nevzniká mnoho prostoru pro podrobnější analýzu. Z hlediska prognózy 

hudební rozvojeschopnosti dítěte tento model nepřináší objektivní výpověď. Na základě 

této zkoušky vidíme pouze aktuální stav několika dílčích schopností a dovedností dítěte. 

Bylo by chybou výsledek takové prověrky absolutizovat a použít jej jako hlavní kritérium 

výběru. Je třeba mít na paměti, k čemu vlastně děti vybíráme. Nejdůležitějším aspektem při 

studiu hudby je zájem, aktivita a ochota k tvořivé činnosti. Úspěšnost v hudebním vzdě-

lávání je nejvýrazněji ovlivněna zájmem a nadšením každého dítěte. Je zřejmé, že dítě 

s vyšším vlohovým potenciálem může dosáhnout výraznějších úspěchů ve vlastním hu-

debním vyjádření než dítě, jehož vlohový základ je nižší. Úkolem hudebně-vzdělávacích 

institucí však není jen výchova a rozvoj výrazně talentovaných jedinců, kteří se mohou stát 

profesionálními umělci. Hlavním cílem by se měla stát výchova k hudbě jako hodnotě, 

která významně obohacuje lidskou psychiku, poskytuje hluboké emocionální prožitky a 

pozitivně ovlivňuje osobnost každého člověka. 
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Školy, které v současnosti stojí ve výrazně konkurenčním prostředí, by se měly za-

měřit zejména na propagaci hudebního vzdělávání, jež poskytují. Zájem o systematickou a 

kontinuální výchovu k hudbě výrazně klesá, což podstatně ovlivňuje možnosti výběru 

žáků. Z mé analýzy jednotlivých prověrek hudebnosti vyplývá, že tuto skutečnost výraz-

něji reflektují ZŠ s RVHV. Cílem jejich prověřování dětí je identifikace těch, které vy-

kazují zájem a tvořivý přístup k činnostem. Právě rozličné hudební činnosti jsou hlavní 

náplní práce v hodinách hudební výchovy. Zájem ze strany dětí a rodičů je většinou dosta-

tečný k tomu, aby mohla v ZŠ vzniknout každoročně alespoň jedna specializovaná třída. 

Svojí roli hraje i fakt, že většina ZŠ s RVHV je zřízena ve velkých městech, kde se kapa-

cita školy naplňuje snadněji. 

Hlavním problémem většiny ZUŠ je nedostatek žáků. Prověrky hudebnosti, které 

školy realizují mají formální charakter. Probíhají na základě diagnostiky hudebních 

schopností, výsledky jsou zaznamenány, ovšem v konečné fázi je valná většina dětí ke stu-

diu přijata bez ohledu na to, jakých výsledků dosáhla. 

Domnívám se, že právě ZUŠ by měly změnit strategii výběru svých žáků. Je nutné 

vyvolat u dětí zájem, na jehož základě se přihlásí ke studiu v ZUŠ. Prostor pro nové 

podněty a návrhy řešení této situace přináší Rámcový vzdělávací plán pro základní umě-

lecké vzdělávání, na jehož základě v současné době vznikají Školní vzdělávací plány v pi-

lotních ZUŠ. Problematika výběru žáků i forma realizace přípravné hudební výchovy je 

zcela v kompetenci konkrétní školy. Každá škola si tedy může sama vytvořit takový po-

stup, který bude plně vyhovovat všem jejím potřebám. 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila navrhnout takový typ prověrky hudebnosti, 

který je založen na vytvoření kontaktu dětí se školou, jejich motivaci a vzbuzení zájmu. Na 

základě tohoto modelu, který jsem si ověřila v rámci své praxe několikrát i v nižších roční-

cích mateřských škol, vznikla myšlenka realizace „hudební dílny" pro předškolní děti. 

V současnosti navštěvují předmět Předpřípravná hudebně-pohybová výchova v naší ZUŠ 

děti ve věku od 3 do 6 let. Hlavní náplní tohoto předmětu jsou hudební a pohybové hry, 

pomocí nichž jsou zábavnou formou rozvíjeny základní hudební schopnosti dětí nejút-

lejšího věku. Hudební hry jsou pro děti zábavné a příjemné. Učí se nejen hudbě, ale i sebe-

kázni, spolupráci a komunikaci. Systematická činnost vytváří dětem určitý režim a 

stabilizuje pracovní návyky, které později využijí ve složitějších problémových situacích 

nejen při práci v ZUŠ, ale i v běžném životě. 
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Résumé 

Diplomová práce s názvem Problematika výběru dětí do Základní umělecké školy a 

do základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy se zabývá především analýzou 

prověrek hudebnosti. V první kapitole jsou charakterizovány oba typy škol jako instituce 

poskytující kontinuální hudební vzdělávání. Druhá kapitola je věnována problematice hu-

debních schopností, jejich klasifikaci a diagnostice. Hudební schopnosti jsou zjišťovány 

nejčastěji formou testů. Příklady standardizovaných testů hudebnosti uvádím v kapitole 

č. 2.4. Těžiště práce spočívá v kapitole č. 3, která přináší analýzu prověrek hudebnosti tak, 

jak jsou prováděny v konkrétních školách. Jedná se o modelové příklady různých typů 

škol. V praktické části práce popisuji prověrky hudebnosti, které používám ve své praxi. 

Na základě analýzy současného stavu jsem navrhla nový způsob prověřování hudebních 

schopností dětí, které je zaměřené na motivaci a zážitek. Uvedená cvičení se mohou stát 

inspirací pro učitele hudební výchovy i učitele hudební nauky v ZUŠ a přispět tak k oboha-

cení jejich práce. 

Resume 

The thesis called Problems of accepting children to a school of arts or a primary 

school with extended music education discusses testing of musical abilities. The first 

chapter defines the two school types as institutions providing continual education in music. 

The second chapter introduces the topic of musical abilities, their classification and dia-

gnostics. Musical abilites are assessed most frequently by means of a test. Examples of 

standardized tests of musicality are given in chapter 2.4. Important part of the thesis is 

chapter 3, which presents actual tests of musicality as performed in individual schools. For 

this purpose I collaborated with multiple schools representing different school types. The 

practical part of the thesis describes particular tests of musicality I use in my teaching. 

Having performed an analysis of the present state I proposed a new way of testing chil-

dren's musical abilities, with focus on motivation and experience. The exercises presented 

here may become inspiration to music teachers at both primary schools and schools of arts 
and possibly enrich their work. 
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