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Úvod:
V uplynulých letech jsem měla možnost podílet se na tvorbě školního
vzdělávacího programu waldorfských škol. Během práce vystoupila jistá úskalí,
která bylo třeba řešit.

Kromě obtíží spojených s pochopením nové koncepce

cílů, kompetencí a očekávaných výstupů, zahrnujících oblast průřezových
témat, autoevaluace atd., kterými jistě prošla každá škola, se především na
úrovni

oborů

a

předmětů

střetávala

koncepce

waldorfské

pedagogiky

s koncepcí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále
RVP ZV). V mnoha předmětech se ukázalo rozčlenění očekávaných výstupů do
jednotlivých ročníků jako obtížné především proto, že nebylo možné jejich
současný obsah, tak jak na waldorfských školách probíhá (a o němž jsou
učitelé přesvědčeni, že je ideální), prostě včlenit
Je známo, že podle waldorfské pedagogiky

do nově vzniklého programu.
žáci probírají mnohá témata

v jiných ročnících než žáci základních škol majících jiné vzdělávací programy.
Při třídění očekávaných výstupů v některých oblastech učitelé konstatovali, že
znění samotných výstupů je natolik konkrétní, že více než co jiného připomíná
pouze jinak formulované učivo.
Vyvstaly tedy otázky:
•

na kterých zásadách podoby předmětů je třeba trvat, protože jsou
základem waldorfské pedagogiky

a také:
•

jak očekávané výstupy (které v konečném důsledku přeci jen nejvíce
ovlivňují konkrétní obsah vyučování) korespondují s původními cíli
celého vzdělávání.

Těmito otázkami jsem

se v předmětu

Hudební výchova na úrovni

základního vzdělávání rozhodla zabývat.

V první části srovnávám cíle základního vzdělávání obsažené v RVP ZV
s výsledky studie Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století11.
Tato část má poskytnout představu o tom, do jaké míry je výsledná koncepce
RVP ZV v souladu s novou představou odborníků celého světa o úkolech
vzdělávání v 21. století. Zároveň sleduji, zda očekávané výstupy v předmětu
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Hudební výchova (popřípadě navrhované učivo) odpovídá výše uvedeným
cílům.
Druhá část práce představuje všeobecné vzdělávací cíle waldorfské
pedagogiky ve vztahu ke čtyřem pilířům vzdělávání stanoveným mezinárodní
komisí UNESCO a rozkrývá hlavní zásady, z nichž waldorfská pedagogika
vychází, jako cestu k naplnění jí stanovených cílů. V obou zmiňovaných
částech se snažím také vystihnout, jakým způsobem právě předmět Hudební
výchova k daným cílům přispívá.
Třetí část, která srovnává vnitřní linii koncepce RVP ZV s vnitřní linií
waldorfské pedagogiky, má poskytnout zřetelnou představu o tom, kde se obě
koncepce střetávají a v čem se naopak vzájemně doplňují.
V

závěru práce předkládám návrh osnov předmětu Hudební výchova do

školního vzdělávacího programu waldorfských škol, které splňují podmínky
RVP ZV a zároveň všechny zásady hudební výchovy plynoucí z waldorfské
pedagogiky.

Vzhledem k tomu, že waldorfská pedagogika jako taková byla vyvinuta na
základě přednášek Rudolfa Steinera, vycházím v částech zabývajících se touto
tématikou právě z nich. V užším pohledu na hudební výchovu pak ještě z děl
praktikujících waldorfských učitelů, především z díla Wolfganga Wunsche. Na
rozdíl od jiných oblastí jsou Steinerovy poznámky k hudbě (ať už k metodice a
didaktice či k samotným účinkům hudby jako takové na člověka) s výjimkou
jednoho cyklu roztroušené v nejrůznějších přednáškách. Touto problematikou
se u nás zatím nikdo nezabýval. Existují publikace německých či rakouských
waldorfských učitelů, žádná však zatím nebyla u nás přeložena.
Jako pramen pro první část práce mi posloužila především samotná
Zpráva Mezinárodní komise vzdělávání pro 21. století, RVP ZV, tzv. Bílá kniha
a rovněž Školský zákon.

Vyšla jsem z předpokladu, že nová školská reforma (Školský zákon,
vstoupivší v platnost 1.1. 2005 ustanovující Rámcový vzdělávací program jako
zastřešující

kurikulární dokument)

reaguje

na

nové

potřeby vzdělávání

současné doby. Zde bylo třeba nejprve stanovit hlavní potřeby 21. století a
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posoudit, zda v jednotlivých krocích vedoucích až k výslednému znění RVP ZV
nedošlo k odklonu od původního záměru či k nějakému posunu. (Jako pramen
pro charakteristiku současných potřeb vzdělávání jsem zvolila tzv. čtyři pilíře
vzdělávání ze Zprávy Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21.
století".)
Dále

bylo

třeba

posoudit,

zda

jsou

cíle

waldorfské

pedagogiky

(formulované Rudolfem Steinerem na počátku 20. století) z pohledu 21. století
stále aktuální.

Do jaké míry se překrývají se závěry mezinárodní komise

UNESCO „Vzdělávání pro 21. století *.

V

konečném důsledku šlo také o konkrétní podobu osnov předmětu

Hudební výchova na waldorfských školách.

Celá práce tedy sleduje tyto otázky:
•

Jakým způsobem vede konkrétní podoba hudebního vyučování
k naplnění klíčových kompetencí

•

Jak předmět Hudební výchova přispívá k cílům vzdělávání

•

Důležitost hudební výchovy pro všeobecný rozvoj člověka

•

Jak

úzce je

stanoven

rámec očekávaných

výstupů

předmětu

Hudební výchova

Hypotézy, s nimiž jsem práci započala:
-

Vzdělávací cíle waldorfské pedagogiky stojí nad cíli vyplývajícími ze
čtyř základních pilířů vzdělávání.

-

Osnovy předmětu Hudební výchova ve waldorfské škole lze sestavit
tak,

aby odpovídaly rámci

RVP ZV, jen za cenu

ustoupení

z některých zásad waldorfské pedagogiky, neboť očekávané výstupy
jsou příliš orientovány na učivo.

Otázku průřezových témat, stejně tak mezipředmětových vztahů až na
několik výjimek ponechávám stranou vzhledem k tomu, že obsah této práce
neumožňuje

hlubší

charakteristiku

ostatních

předmětů

vyučovaných

na

waldorfské škole.
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I. Vnitřní souvislost všeobecně vzdělávacích cílů s cíli
RVP ZV ve vztahu k hudební výchově
1.1 Souvztažnost čtyř pilířů vzdělávání uvedených v m ateriálech
UNESCO a cílů základního vzdělávání

1.1.1 Vzdělávání pro 21. století1
Na základě rozhodnutí Generální komise UNESCO byla v roce 1993
ustavena Mezinárodní komise „Vzdělávání pro 21. století" (dále Mezinárodní
komise) se stanoveným úkolem:
„prozkoumat
vývojových

důsledky,

trendů současné

v celosvětovém

měřítku

které

pro

vzdělávání

společnosti a

umožnily

vyplývají

z hlavních

vypracovat návrhy,

přizpůsobit

vzdělávací

které by

systémy

všem

základním požadavkům globální společnosti 21. století(U N E S C O , 1997, str. X)
Mezinárodní komise tedy analyzovala hlavní vývojové trendy současného
světa, a to vždy ve spojitosti s jejich pedagogickou dimenzí, a na základě
výsledků, tj. aktuálně viděných potřeb, vyvodila „nové" cíle vzdělávání.2
Před jedenácti lety vyšla pod hlavičkou Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy publikace s názvem „Učení je skryté bohatství11.
dokumentuje závěry, k nimž Mezinárodní komise

Tato publikace

„Vzdělávání pro 21. století11

dospěla.
V

první části formuluje nejzávažnější společenské problémy a očekávané

linie světového vývoje. V druhé části jsou sepsány základní principy, o které se
má opírat struktura i proces vzdělávání. Právě zde najdeme spolu s konceptem
celoživotního vzdělávání základní cíle a druhy vzdělávání, tzv. „pilíře vzdělávání11,
z nichž

tato

práce

vychází.

Další

kapitoly

se

pak

věnují

organizačně

institucionálním otázkám a doporučením.
1V této a následujících dvou kapitolách čerpám ze zprávy Mezinárodní komise „Vzdělávání pro
21. století, vydané u nás pod názvem „Učení je skryté bohatství", Praha 1997. Pro značení
citovaných pasáží je pro tuto knihu užíváno heslo UNESCO.
2 Pojem vzdělávání je ve zprávě Mezinárodní komise UNESCO chápán poněkud obšírněji, než
jak je to obvyklé. Vzděláváním je myšleno jednak cílené, jednak spontánně probíhající učení. Jde
tedy jak o učení institucionalizované, systémové, tak o učení nesystémové, neformální. V
nejširším možném rozsahu tohoto pojmu se vzdělávání uskutečňuje „formálně ve školách a
dalších vzdělávacích zařízeních, ale i neformálně v podobě vzdělávacích programů a dále jako
osobní zdokonalování (v rámci výkonu povolání, účasti na veřejném životě, na zájmových
činnostech..." (UNESCO, 1997, str. X,XI)
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1.1.2 Čtyři pilíře vzdělávání

Nově formulované pilíře vzdělávání přinášejí posun oproti tradičně
chápanému vzdělávání založenému na množství znalostí převážně poznávacího
charakteru. Každý jedinec by měl být vybaven
poskytujícími

mu

příležitost

k učení

během

schopnostmi a dovednostmi
celého

života

a

možnost

přizpůsobení svých názorů a postojů rychle se měnícímu světu.

K tomu byly komisí formulovány čtyři „nové“ druhy učení, kterých je pro
úspěšné vzdělávání třeba.

V dynamickém, složitém, rychle se měnícím a

vzájemně propojeném světě je třeba si osvojit samotné nástroje pochopení (učit
se poznávat).

Umět tvořivým způsobem zasahovat do svého okolí (učit se

jednat), spolupracovat s ostatními (učit se žít společně) a být sami sebou tj. znát
sebe sama ve smyslu základního procesu utváření vlastní osobnosti (učit se být).
Tyto čtyři druhy učení se tak stávají pilíři vzdělávání, vzájemně se prolínají a
tvoří jeden celek. (UNESCO, 1997, str.49)

Oproti

tradičnímu

pojetí

vzdělávání

(orientovanému

podle

takto

rozdělených druhů učení na učení v oblasti poznávání a částečně učení se
jednat) zdůraznila komise rovnost a důležitost všech výše zmíněných druhů
učení.

Každému ze čtyř pilířů má být v organizovaném

učení věnována

rovnocenná pozornost.

Vzhledem k tomu, že se v následujících kapitolách často na „čtyři pilíře
vzdělávání'1poukazuje, považuji za důležité, aby zde byly podrobně popsány.

Učit se poznávat
První druh učení vychází z otázky, kterou si komise byla nucena na
základě výsledků analýzy současného světa položit:
Čemu učit, jestliže

snaha ovládnout všechny disciplíny po ukončení

základního vzdělávání je iluzí? Čemu učit, jestliže lze předpokládat, že při
nástupu do práce, při vstupu do pracovního života, bude soubor informací a
dovedností potřebný k úspěšnému vykonávání povolání jiný, než byl v době
studia?
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Jestliže se podmínky úspěšného výkonu povolání stále mění, nabývá na
významu právě schopnost neustálého přizpůsobování, tedy učení se novým
postupům. Učení ve smyslu poznávání se tedy přesouvá od období vstupu do
života (přípravy na život/povolání) do doby zralého věku (výkon povolání) a stává
se přirozenou a nepostradatelnou součástí pracovního procesu. Odtud vychází
první pilíř vzdělávání, a sice potřeba učit se poznávat.
Tento pilíř je třeba v průběhu vzdělávání a života chápat nejen jako cíl, ale
i jako prostředek. Nejprve je třeba si osvojit samotné nástroje poznávání,
abychom se sami dokázali v životě vzdělávat. Odtud vychází základní myšlenka
zprávy Mezinárodní komise: že k současnému světu patří celoživotní vzdělávání,
které nemusí být nutně vázáno na určitou vzdělávací instituci. Již z podstaty
současného vývoje vzdělávání - rychlého pokroku ve vědě - je patrné, že
naprosto nestačí na počátku života získat byť i velké množství informací. Nabytá
fakta totiž časem stárnou a ztrácí na hodnotě (spolu s příchodem nových
technologií se staré přestávají používat) a člověk, který nedrží krok s postupem
vědy, ztrácí jako pracovník hodnotu, často i potřebnou kvalifikaci. Nutným
předpokladem samostatného vzdělávání je schopnost poznávání. Škola by tedy
měla

v prvé

řadě

vybavit

studenty

potřebnými

nástroji,

schopnostmi

a

dovednostmi, které jim poslouží k tomu, aby mohli v průběhu života dále sami
sebe vzdělávat. Povinnost seznámení žáků s nástroji, pojmy a prameny, které
jim umožní chápat pokrok vědy a její současné pracovní postupy ukládá
Mezinárodní komise střednímu a vyššímu stupni. (UNESCO, 1997, str.50)
Do takové výbavy ale samozřejmě patří (a někteří pedagogové by ji řadily
na první místo) touha po vzdělávání. Vycházíme-li z faktu, že touha poznávat je
lidskému jedinci již od útlého dětství vlastní, pak je úkolem vzdělávacích institucí
tuto touhu posílit, prohloubit či rozšířit, nebo přinejmenším uchovat, nezničit. Aby
dospělý nadále pociťoval uspokojení z toho, že chápe, poznává, objevuje. To je
také cílem tohoto pilíře.
Ovládnout v dnešní době všechny vědní disciplíny je i vzhledem k jejich
závratnému

vývoji

nemožné.

Nutností

ale

zůstává

všeobecný

přehled,

požadovaný po odbornících na nejvyšší úrovni, bez něhož by se nemohla
uskutečňovat spolupráce jednotlivých disciplín.
„Učit se poznávat předpokládá, že se člověk učí se učit. Rozvíjí síly jako je
schopnost koncentrace, paměť a myšlení.“ Přičemž zdůrazněna je tato potřeba u
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společností, kde dominuje televize a množství „instantních informací šířených
médii.11(UNESCO, 1997, str.50)
Komise konstatovala:
„Počáteční vzdělávání lze považovat za úspěšné tehdy, jestliže dává
podněty a základnu, která umožní pokračovat v učení v průběhu budoucího
pracovního života, ale i mimo práci s a m o tn o u (UNESCO, 1997, str. 51)

Učit se jednat
Také druhý pilíř je reakcí na palčivé aktuální otázky:
„Jak učit děti tak, aby to, čemu se naučily, využily v praxi? Jak by mělo být
vzdělávání přizpůsobeno budoucí práci, jestliže je nemožné předvídat, k jakým
změnám ve způsobu práce dojde?11 (UNESCO, 1997, str.51) A dále, jak
připravovat jedince na výkon povolání, jestliže se po něm nepožaduje, aby
uplatňoval naučené postupy, nýbrž aby s využitím dosavadních znalostí inicioval
postupy nové.
Vzhledem

k tomu, že budoucnost současných ekonomik záleží na

schopnosti převedení výsledků poznávání do nových inovací, nelze nadále učení
se jednat chápat jako přípravu na jasně vymezenou praktickou činnost.
(UNESCO, 1997, str. 51) Je třeba jej změnit. V mnoha především technických
odvětvích se do popředí dostávají místo úzce vymezené profesní dovednosti
kompetence. Manuální práce je nahrazována prací intelektuální, požadovány
jsou duševní schopnosti, jako je kontrola, údržba, činnosti typu projektování,
organizování atd.. Fyzická práce ustupuje.
Vedle souboru dovedností, osvojených v průběhu odborného vzdělávání
požaduje se sociální chování, způsobilost pro práci v týmu, iniciativnost, ochota
brát na sebe riziko a osobní angažovanost pracovníka, který by se měl stát
iniciátorem změn. Mezi požadovanými kvalitami má rostoucí význam schopnost
komunikovat, umět pracovat s jinými lidmi a připravenost zvládat konflikty.
Samostatná kapitola je věnována problematice sektoru služeb, v němž
komise shledala v poslední době nápadné kvalitativní i kvantitativní změny.
V tomto sektoru (finanční, účetnické a manažerské služby, sociální služby,
vzdělávání, zdravotnictví...) stojí na prvním místě mezilidské vztahy. Je pro něj
tedy podstatná „kultivace lidských kvalit, s nimiž se v tradiční přípravě nutně
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nepočítalo a které znamenají schopnost navazovat pevné a účinné vztahy mezi
jednotlivci". (UNESCO, 1997, str. 52)
Na první pohled evidentní je požadavek nového typu dovedností.
Dovedností, které leží více ve sféře chování než ve sféře intelektuální. Jde
vlastně o obsáhlý soubor zahrnující kromě znalostí také dovednosti, schopnosti,
vlastnosti, postoje ... a další lidské kvality, z nichž mnohé mohou ale i nemusí být
v různé míře vrozeny. Jak se naučit těmto kvalitám?
Vidíme tu požadavek všestranně rozvinuté osobnosti. A zároveň posun
v učení od víceméně konkrétních dovedností k souhrnné kompetenci.

Učit se žít společně, učit se žít s ostatními
Komise konstatovala, že v dnešním světě vidíme příliš často násilí a díky
médiím se stáváme bezmocným pozorovatelem či rukojmím těch, kteří konflikty
udržují. Že obecné ovzduší soupeření kolem nás, jímž se vyznačuje

tržní

ekonomika navíc podporuje předsudky a přirozené přeceňování vlastních kvalit i
kvalit, které má naše skupina, a vede k napětí mezi jednotlivci i národy.
(UNESCO, 1997, str. 53)
Je možné navrhnout nějakou formu vzdělávání, jež by umožnila vyhýbat
se konfliktům, nebo je mírumilovně řešit rozvíjením úcty k jiným lidem, jejich
kulturám a duchovním hodnotám?
Právě taková forma vzdělávání je požadována mezinárodní komisí. Lze
předpokládat, že okolí napomáhající vzniku konfliktů bude v jednadvacátém
století sílit. Zpráva Mezinárodní komise mluví v tomto smyslu o „obecném
ovzduší soupeření, kterým se vyznačuje hospodářský život uvnitř jednotlivých
zemí..., o konkurenci, která dosahuje úrovně bezohledné hospodářské války a
vyvolává napětí mezi chudými a bohatými, rozděluje národy a svět, jitří historické
kvality..." (UNESCO, 1997, str.53)
Bohužel této situaci někdy napomáhá i vzdělávání tím, že často chybně
vykládá ideu soutěžení, nebo tím, že ve snaze pomoci zprostředkovává
setkávání a komunikaci členů různých skupin, ale takových, které mají nerovné
společenské postavení, nebo si vdaných podmínkách navzájem konkurují.
Účastníci nevhodně zorganizovaných setkání pak odjíždějí s novým množstvím
předsudků.
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Základem

takového

vhodného

vzdělávání,

které

má

umožnit

bez

předsudků pohlédnout na druhého člověka, je poznání sebe samého.
„Jestliže se dětem a mladým

má poskytnout správný pohled na svět,

musí jim nejdříve rodina, obec či škola pomoci objevit je samé. Jen tak se budou
moci opravdově vciťovat do jiných lidí a rozumět jejich reakcím. “ (UNESCO,
1997, str.54)
Tak je možné nepředpojatě poznávat druhé. Ktomu je ovšem potřeba
vytvořit prostředí umožňující takový kontakt členů různých skupin. Mezinárodní
komise v tomto ohledu doporučuje především práci na společném cíli a rovnost
podmínek:
„Jestliže se však kontakt uskuteční v rovnoprávných podmínkách, jde
vněm o dosažení společných cílů a všichni uznávají jeho účelnost, mohou
předsudky a skrytá nepřátelství ztrácet na významu a uvolnit cestu ke spolupráci
a dokonce přátelství." (UNESCO, 1997, str.54)

Učit se být
Podle komise má být každý člověk schopen se samostatně rozhodovat a
nést vlastní zodpovědnost. Jinými slovy vzdělávání tedy nemá člověka naučit, jak
v různých situacích reagovat, ozřejmit mu, které postupy jsou správné a které
špatné, nýbrž má napomoci takovému rozvoji nezávislého a kritického myšlení
člověka, který mu umožní utvářet svůj vlastní úsudek, činit svá vlastní rozhodnutí
a nést odpovědnost sám za sebe. (UNESCO, 1997, str.55). Takový pedagogický
cíl vyžaduje vedle běžně představovaného profesního rozvoje - tedy přípravy na
budoucí povolání - i rozvoj všestranný. Zpráva Mezinárodní komise přímo uvádí:
„Vzdělávání musí přispívat k všestrannému rozvoji každého jednotlivce.
Všestranný rozvoj se vztahuje k jeho duševní i tělesné stránce, myšlení i citům,
estetickému smyslu, osobní odpovědnosti a duchovním h o d n o tá m (UNESCO,
1997, str.55)
Obzvlášť v dnešní době, kdy je jedinec vystaven tlaku médií, je pro
společnost

důležité

poskytnout

mu

vlastní

myšlenková

východiska

pro

porozumění okolnímu světu a vymanění se z vlivu médií a také dostatek
duševních sil.
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„Ještě více než dříve bude asi platit, že základní úlohou vzdělávání je
poskytovat lidem svobodu myšlení, posuzování, cítění a představivosti, které
jsou nezbytné k rozvoji talentů a k maximálně možnému rozhodování o vlastním
životě." (UNESCO, 1997, str.55)
Za základní vlastnosti potřebné v 21. století komise řadí představivost a
tvořivost.

Doporučuje tedy využít každou

příležitost k experimentování

a

objevování v oblasti umění, sportu, vědy, kultury a sociálních vztahů. Vychází
přitom z poznatku, že jedenadvacáté století potřebuje výjimečné jedince,
rozmanitost talentů a osobností.

Z pohledu individuálního rozvoje vidí komise vzdělávání spíše jako vnitřní
cestu, jejíž fáze odpovídají nepřetržitému zrání osobnosti. Začíná narozením a
pokračuje v průběhu celého života. Začíná poznáváním sebe samého a pak se
otevírá vztahům s jinými.

„Komise od samého počátku pociťovala, že uspokojení požadavků
nadcházejícího století bude nutně znamenat změnu v cílech vzdělávání i v tom,
co lidé od vzdělávání očekávají. Široké, celou zkušenost zahrnující pojetí učení,
by mělo každému jedinci dát možnost objevit, odkrýt a obohatit svůj tvořivý
potenciál, vynést na světlo poklad, který je v každém z nás skryt. Znamená to, že
od instrumentálního konceptu vzdělávání jako procesu, kterému se podrobujeme
proto, abychom dosáhli specifických cílů... se přechází k pojetí, které zdůrazňuje
rozvoj celé osobnosti či krátce ke vzdělávání jako „učit se bvt““. (UNESCO, 1997,
str.49)

Shrneme-li podrobně podaný obsah jednotlivých pilířů vzdělávání, ukáže
se nám velká změna v chápání cíle samotného vzdělávání. Hlavním úkolem a
cílem je nyní rozvinutí celé osobnosti člověka po stránce duševní i tělesné.
Rozvíjeno má být jak myšlení tak cítění a konání, také estetický smysl, osobní
odpovědnost i duchovní hodnoty.

Souhrnně jde o takový všestranný rozvoj

člověka, který mu umožní samostatně myslet, být tvořivý a přitom zodpovědný,
aby se mohl účelně zapojovat do světa (myšleno do světa práce).
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Ve svém příspěvku „Umění a kultura ve světle nové školské reformy1'1 v
rámci sborníku Musicologica Olomucensia IX shrnul Václav Drábek nové
tendence v úkolech vzdělávání do tří základních kompetencí:
1) „schopnost

k samostatnému

myšlení,

cítění

a

hodnocení,

k hlubšímu

porozumění sobě samému
2) schopnost k rozumění světu přírody a kultury
3) schopnost k aktivnímu utváření světa v lidské spoluzodpovědnosti11 (Drábek,
2007, str.65)
Velmi obecně z hlediska struktury vzdělávání lze sledovat posun od
předávání konkrétního souboru faktů a dovedností souhrnně zvaných učivem
k rozvíjení řady kompetencí.

Jednotlivé cíle vzdělávání, tak jak je Jacques Delors v příslušné kapitole
zprávy charakterizoval, přitom nelze vztáhnout na určitou životní etapu či místo.
Jedná se o „životní cíle“, tedy cíle „celoživotního vzdělávání11. Bylo by značným
nedorozuměním vztáhnout je v našich podmínkách pouze na jednu, ať už
jakoukoli část vzdělávání.

1.1.3 Cíle základního vzdělávání - RVP ZV

V

roce 2005 na základě nového Školského zákona vešel v platnost

Rámcový vzdělávací

program

pro základní vzdělávání

(RVP ZV),

který

připravovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Výzkumným
ústavem pedagogickým a řadou pedagogických odborníků.
Oba zmíněné kroky (Školský zákon, RVP ZV) reagují na vydání Národního
programu rozvoje vzdělávání v České republice vydaného o čtyři roky dříve. Tzv.
Bílá kniha vlastně navazuje na práci mezinárodní komise UNESCO vtom
smyslu, že úkolem komise bylo zanalyzovat v širším rámci současný stav
vzdělávání a potřeby současného světa a na základě výsledků formulovat nové
cíle a trendy vzdělávání. Dalším logickým krokem a zároveň úkolem, který na

1Devátý sborník Musicologia Olomucensia , Universita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007
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sebe vzaly členské země UNESCO, bylo zpracování vnitřní analýzy současného
stavu vzdělávání jednotlivých členských zemí a následná reforma systému
vzdělávání na základě srovnání výsledků vlastní analýzy se závěry Mezinárodní
komise.

Autoři Bílé knihy doporučují realizovat nový systém vzdělávacích programů
(vytvořit Státní program vzdělávání jako nový základní kurikulární dokument a
zajistit jeho legislativní přijetí na úrovni nařízení vlády, dále vytvořit soustavu
navazujících rámcových vzdělávacích programů) a realizovat nové rysy pojetí
kurikula

(podporovat

rozvoj

klíčových

kompetencí jako

nástroj

přeměny

encyklopedického pojetí vzdělávání, uplatnit nové formy aktivní výuky a různé
formy mezipředmětové integrace). (Kotásek, 2001, str.38, 39)
V

této

práci

se

budeme

nadále

vzdělávání, jak bylo v úvodu předesláno.

věnovat

pouze

úrovni

základního

Rámcové programy vyššího či

středního stupně, jakož i předškolního stupně ponecháme stranou.

Základní vzdělávání je pouze částí celoživotního procesu učení. Jeho
úkolem

podle RVP ZV (2005, str.4) je poskytnout žákům spolehlivý základ

všeobecného vzdělání a pomoci postupně rozvíjet klíčové kompetence. Vidíme
tu dvě linie, jež je třeba skloubit. Tou první se (základem všeobecného vzdělání),
domnívám se, míní určitá „základní11 suma poznatků ze všech „základních11
vědních

oborů.

Druhá

pak

vychází

z nové

stanovených

tzv.

klíčových

kompetencí, které jsou RVP ZV úzce specifikovány a které svou pozicí zastřešují
a stmelují celý systém vzdělávání.

RVP ZV stanovuje základnímu vzdělávání tyto cíle1 (2005, str.4,5):

1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní
učení
2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

' Cíle základního vzdělávání jsou číslovány z důvodu usnadnění orientace, pořadí nehraje roli.
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4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní i druhých
5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své
povinnosti
6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i k přírodě
7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a
být za ně odpovědný
8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s
reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
Na první pohled je patrná souvislost cílů základního vzdělávání se čtyřmi
pilíři vzdělávání stanovenými Mezinárodní komisí. Vidíme, že některé se téměř
překrývají, jiné mají alespoň základní myšlenku společnou, nebo jeden z druhého
vyplývá. Vzdělávací cíl č. 1 vychází z pilíře „učit se poznávat", vzdělávací cíle č.
3, 4 a 8 jsou téměř totožné s pilířem „učit se žít společně...“, přičemž cíle 4 a 8
v sobě nesou i sociální charakter pilíře „učit se jednat" (práce v kolektivu).
Vzdělávací cíle č. 5 a 9 vycházejí z pilíře „učit se být". Cíl č. 2 osciluje mezi pilíři
„učit se poznávat" a „učit se jednat". 6. cíl vychází částečně z pilíře „učit se žít
společně...", ale přidává navíc myšlenku projevování pozitivních citů v chování,
jednání a prožívání, což je podle mého soudu pouze jedna z mnohých
interpretací (jedna z mnohých cest), jak lidské duševní i fyzické zdraví chránit.
2 pohledu cílů vzdělávání se mi taková formulace jeví jako jednostranná. Navíc
je tento fenomén projevování ať už pozitivních či negativních citů více než co
jiného často otázkou temperamentu, do jisté míry dědičného. Cíl č. 7 není
explicitně vyjádřen v žádném z pilířů, ale můžeme jej chápat jako součást
kompetencí formulovaných Václavem Drábkem (viz předchozí kapitola), tedy
schopnosti rozumět přírodě a aktivně, zodpovědně se do světa zapojovat.
Souhrnně lze říci, že cíle základního vzdělávání jsou plně v souladu
s všeobecnými cíli, formulovanými ve čtyřech pilířích vzdělávání, i když ještě
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nezaručují, že naplněním cílů základního vzdělávání dojde k naplnění cílů
vzdělávání všeobecného, jak uvidíme v kapitole III Srovnání vnitřní linie
vzdělávání obsažené v RVP ZV s vnitřní linií waldorfské pedagogiky.

1.2

Vnitřní

linie

kom petencí,

vzdělávání

očekávaných

RVP

výstupů,

ZV

(vztah

učiva)

ve

cílů

ZV,

klíčových

vztahu

k hudební

výchově

1.2.1 Od cílů ke klíčovým kompetencím
Vedle cílů vzdělávání stanovuje RVP ZV soubor klíčových kompetencí
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Pojem kompetence
v tomto smyslu je shodný s pojmem užívaným ve zprávě Mezinárodní komise.
Jde o soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Vybavení
žáků takovýmito kompetencemi je smyslem celého vzdělávání (ve shodě
s termínem vzdělávání užitým opět Mezinárodní komisí), tedy celoživotního
vzdělávání.

Není v možnostech základního vzdělávání, dané kompetence

naplnit.1 Je ale nesporné, že nabytí kompetencí v takové míře, která je pro
jednotlivé

žáky

dosažitelná,

tvoří

neopomenutelný

základ

celoživotního

vzdělávání, což také zdůrazňuje RVP ZV (2005, str.6).
V

RVP ZV nenajdeme stanovenou hranici, do jaké míry je třeba jednotlivé

klíčové kompetence na základním stupni naplnit. V tomto smyslu charakterizuje
míru jejich naplnění pouze věta: „Úroveň klíčových kompetencí, kterou žáci
dosáhnou

na

konci

základního

vzdělávání,

nelze

ještě

považovat

za

u k o n č e n o u .(RVP ZV, 2005, str.6)
Klíčové kompetence jsou rámcovým programem definovány jako základ pro
vstup do života a do pracovního procesu. Proto má k jejich rozvíjení směřovat
„veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají"! (RVP
ZV, 2005, str.6)

' což je v rozporu s formulací jednotlivých klíčových kompetencí v RVP ZV, užívající aktivních
sloves známých z pedagogických taxonomií cílů.
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Otázku, jak svou činností přispívají k utváření klíčových kompetencí, si
musely zodpovědět všechny školy, které v minulých letech dovršily tvorbu
školního vzdělávacího programu.1 Tato otázka bude zajímat i nás, jak uvidíme
dále. Jestliže má veškeré dění ve škole směřovat k rozvíjení klíčových
kompetencí, je třeba mimo jiné posoudit, do jaké míry který předmět tuto
podmínku splňuje. V dalších kapitolách se takovým pohledem podíváme na
hudební výchovu.
Dosud nebyly klíčové kompetence podrobně popsány.2 Domnívám se, že je
zde není nutné detailně všechny rozvádět. Vyjděme z předpokladu, že klíčové
kompetence vycházejí z výše uvedených cílů základního vzdělávání. Tak nám to
také říká RVP ZV. Pro potřeby této práce však alespoň v příkladech naznačím
jejich vztah k cílům.
Na první pohled je zřejmé, že mají do jisté míry obdobný obsah,
ale rozdílně vyjádřenou formu.

Cíle jsou formulovány z hlediska školy, zatímco klíčové kompetence
z hlediska žáka:
Příklad

A

Například obsah 1. vzdělávacího cíle:
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat ie pro celoživotní učení
najdeme zahrnut v tzv. kompetencích k učení, kde se mimo jiné píše:
Na konci základního vzdělávání žák vybírá a využívá pro efektivní učení
vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení... poznává
smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení (RVP ZV, 2005, str.6)
Můžeme tedy říci, že p ro je vu je -li žák na konci základního vzdělávání ochotu
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, pak učitel dosáhl cíle
motivovat žáka pro celoživotní učení.

' Školní vzdělávací program (ŠVP). Vzhledem k všeobecné znalosti RVP ZV v pedagogických
kruzích (Nejpozději v tomto školním roce musely všechny základní školy v České republice uvést
v platnost vlastní ŠVP.) předpokládám, že není nutné podrobněji se věnovat uvedeným termínům
a odkazuji tímto čtenáře na Slovník pojmů RVP ZV . (viz příloha č. 2 )
2

Seznam klíčových kompetencí nalezne čtenář v příloze, (viz příloha č. 1)
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Při dalším zkoumání dále vidíme, že klíčové kompetence (dále jen KK) jsou
oproti cílům podrobněji popsány, jsou konkrétnější. Stanovují soubor konkrétních
dovedností, schopností a postojů, kterých má žák dosáhnout, aby bylo možné
konstatovat, že má danou kompetenci, tedy že bylo cíle dosaženo. Vztah KK a
vzdělávacích cílů lze ozřejmit slovy:

Příklad B
Dosáhli jsme 1. vzdělávacího cíle - tedy žák si osvojil strategie učení a je
motivován pro celoživotní učení, jestliže má tyto dovednosti, schopnosti,
znalosti... (kompetence k učení):

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu
studiu a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do
souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní,
společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si. jakým
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení
a diskutuje o nich
Přestože zde již bylo konstatováno, že mají kompetence a cíle v zásadě
obdobný obsah, je důležité si povšimnout určitého posunu. KK a cíle se
nepřekrývají vždy plně. Už v příkladu čy 2 si čtenář jistě všiml, že převážná
\

/

většina obsahu kompetence k učení (podtržené pasáže) se vztahuje k první části
cíle (otázce osvojení strategií učení). Naopak k druhé části cíle (motivaci pro
celoživotní učeni) se v kompetenci vztahují jen tři poznámky (tučná kurzíva),

z nichž jedna je pouze jinou formulací původního cíle ( projevuje ochotu
věnovat se ...celoživotním u učení). Bylo by možné jít ještě dál a zkoumat, zda
navenek projevená ochota věnovat se celoživotnímu učení nám zaručuje, že je
žák dostatečně motivován. Obzvlášť jde-li o čtrnáctiletého pubescenta na konci
základního vzdělávání. Tuto otázku ale nyní ponechme stranou.
Ukázali jsme, že kompetence upřesňují, třebaže někdy nerovnoměrně,
význam cíle. V některých případech ale můžeme vidět, že se obsah cíle, nebo
nějaké jeho části v kompetencích ztrácí, nebo odchyluje od původního významu.
Ozřejmí nám to následující příklad:

Příklad C
Podstatnou složkou 9. vzdělávacího cíle (pomáhat žákům poznávat a rozvíjet
vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi při rozhodováni_o vlastní životní a profesní orientaci) je
poznávání vlastních schopností, tedy poznávání sebe a porozumění sobě
samému. Tuto složku považuji za velmi podstatnou, protože se jako jediná mezi
všemi ostatními cíli základního vzdělávání vztahuje k hlubšímu porozumění sobě
samému, které v kompetencích daných Mezinárodní komisí dále vede ke
schopnosti

porozumění jiným.

V

klíčových

kompetencích

tento

obsah

nenajdeme, respektive najdeme jej redukovaný, zaměřený pouze na učení:
žák

...posoudí

vlastní pokrok,

určí překážky

či

problémy

bránící

učení...kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. (kompetence
k učení);
žák ...sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů (kompetence k řešení
problémů);
nebo zcela posunutý do roviny obhajoby své osobnosti (namísto poznávání své
osobnosti):
...vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje chování a jednání tak, aby
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty (kompetence k sociální a personální).
(RVP ZV, 2005, str.6 - 9)
Pouze tato místa (vybraná ze všech kompetencí) se týkají poznávání sebe
samého, porozumění své osobnosti, tedy schopnosti, která je Mezinárodní
komisí tolik akcentována.
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Autor práce nemá k dispozici žádné studie ozřejmující stanoviska, na
jejichž základě byl výběr kompetencí proveden. Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání uvádí pouze zastřešující poznámku: „výběr a pojetí
vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených
představ o tom, které kompetence přispívají kjeho vzdělávání, spokojenému a
úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti." (RVP ZV, 2005,
str.: 6)
Ze srovnání cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí jsme
vyvodili tyto závěry: Klíčové kompetence konkretizují a rozepisují obsah cílů a to
z pohledu žáka. Přičemž KK se s cíli obsahově někdy překrývají (především
v oblastech týkajících se přímo procesu učení), jindy rozvíjejí náplň cíle
nerovnoměrně, a v některých případech určité roviny cílů nezohledňují vůbec.
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1.2.2 Od klíčových kompetencí k očekávaným výstupům

Nyní se dostáváme k otázce, jakým způsobem hudební výchova přispívá
k utváření

klíčových

kompetencí

(KK).

V této

práci

budeme

vycházet

z dokumentů, které jsou pro učitele závazné a dostupné. Vzhledem k tomu, že je
zavedení klíčových kompetencí ve vzdělávání nové, nejsou zatím zpracovány
publikace zabývající se právě touto otázkou.

Vyjděme tedy z informací, které

nám poskytuje RVP ZV. Jak podle něj předmět Hudební výchova rozvíjí KK?
Hudební výchova spolu s výchovou výtvarnou a výchovou dramatickou je
zařazena do oblasti Umění a kultury. Samotný název napovídá, že hudba jako
umění (chápané i užité) přináší člověku specifické kvality. Význačnou měrou se
podílí na kultuře (regionální, národní, evropské...), která taktéž působí specificky
na člověka. Je tedy možné rozdělit otázky do několika kategorií:

1) Co rozvíjí v člověku umění, jak přispívá k dosažení KK?
2) Co přináší člověku kultura, jak přispívá k dosažení KK?
3) Co rozvíjí v člověku hudba, jak přispívá k dosažení KK?

Otázku působení hudby si kladli už ve starověku. Je známo, že Platón
charakterizuje působení různých hudebních prvků, stejně tak Aristoteles. Mnoho
filosofů, hudebníků, muzikologů i muzikoterapeutů si klade stejnou otázku. Josef
Křička, známý jako novátor hudební výchovy z první poloviny minulého století, o
němž lze říci, že jako jeden z prvních vyučoval hudební výchově (tento pojem
sám zavedl) tzv. činnostním způsobem, míní, že hudba vyjadřuje stavy duše, že
dokáže vyjádřit, co se v duši odehrává. (Siebrt, 2005, str.25) V publikaci Abc
učitele hudební výchovy autoři tvrdí, že umění má moc „rozehrát vnitřní bytostné
síly člověka" a pomoci mu tak překonat ztrátu víry ve „vlastní tvořivou sílu“.
(Poledňák, 1968, str. 18) V knize Hudba - škola — zítřek1 se autoři vyjadřují
k působení hudby jako zástupce celého souboru umění takto: „Hudba díky svým
specifickým rysům tvoří významný doplněk mezilidských vztahů, zmnožuje je,
vystupuje jako ‘laskající živel’ z vnějšího světa, který vniká přímo do nitra
člověka, zaplňuje jeho prázdnotu, tvoří jeho druhé já.“ (Budík, Poledňák, 1969,
1 Budík J, Poledňák I.: Hudba - škola - zítřek, Projekt modernizace pojetí a osnov Hudební výchovy
na ZDŠ, Supraphon, Praha1969
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str. 10) Autoři zde vysvětlují růst významu populární hudby jako léku na frustraci
lidí. Na jiném místě (Budík, Poledňák, 1969, str.50) připisují umění vlastnost
specifickým způsobem a specifickými prostředky odhalovat novou skutečnost a
v ní člověka v souvislostech, které mohou vědě uniknout. Umění (hudba) podle
autorů nabízí člověku estetické hodnoty, které mu přinášejí pocit radosti a štěstí.
Poznání těchto hodnot umožňuje člověku skutečnost nejen nově vidět, ale ji
prožít, vcítit se do její podstaty a proniknout do jejího vývoje. Autoři také
poukazují (Budík, Poledňák, 1969, str.52) na další, mohli bychom říci, „vedlejší11
blahodárné důsledky působení samotného kontaktu (cíleně vedeného) s hudbou:
kultivace sluchové zaostřenosti, sluchová pozornost, paměť a orientace v čase a
prostoru, tříbení smyslu pro přehlednost, pro formu, formování estetického
vkusu. Hudba samotná narozdíl od jiných druhů umění má také moc proniknout
do nitra člověka k jeho citům, rozvíjet je, prohlubovat a obohacovat o nové kvality
(tamtéž).
Uvádím zde názory Jana Budíka a Ivana Poledňáka mimo jiné proto, že
jsem po prostudování jejich Projektu modernizace pojetí a osnov hudební
výchovy na ZDŠ z roku 1969 dospěla k přesvědčení, že se v mnohém blíží
současnému pohledu na vzdělávání, a také proto, že v RVP ZV se otázkou
přínosu hudby (jako specifického druhu umění) pro člověka nezabývají, jak
uvidíme dále.
Účinkem umění na člověka se zabývají samostatné vědní obory, mluvím
zde např. o estetice, integrativní pedagogice, polyestetické výchově a dalších.
Názory a závěry těchto odborníků není možné pro jejich šíři na tomto místě
shrnout. Vraťme se proto k původně zamýšlenému hledání odpovědí na
Položené otázky v samotném RVP ZV.

Add

1)

Uměním

rozumějí

autoři

RVP

ZV

(2005,

str.56)

proces

specifického poznávání a dorozumívání, kterým můžeme do zákonitostí světa
Pronikat ještě jinak než racionálně a tím, oproti vědeckému poznávání, nacházet
souvislosti vnějšího a vnitřního světa v jejich vzájemném propojení. „Vzdělávání
v této

oblasti

s estetickým

přináší člověku

umělecké

osvojování

světa,

tj.

osvojování

účinkem.11 Současně se rozvíjí specifické cítění, tvořivost a

vnímavost k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému a okolnímu
světu.
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Add 2) Kulturou se v RVP ZV (2005, str.56) míní procesy i výsledky
duchovní činnosti. Kulturní díla samotná, stejně tak kulturní život a jeho vývoj
umožňují chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, proměnu lidského
společenství a proměnu jeho vztahu ke světu. Zmíněna je také kultura jako
neoddělitelná součást každodenního života.
Pokusíme se nyní zodpovědět druhou část obou otázek, tedy vztah umění
a kultury ke KK. Při letmém pohledu na předchozí dva odstavce je zřejmé, že
umění a kultura musí být nezbytnou součástí vzdělávání člověka, tak jak bylo
nastíněno Mezinárodní komisí „Vzdělávání pro 21. století." Má-li být člověk
svobodný a zodpovědný, musí rozumět světu i sám sobě, aby nebyl zatížen
cizími představami, předsudky, neznalostmi, či ustálenými postupy. Umění a
kultura, jak byly výše popsány, představují zcela specifickou cestu takového
poznání, mohli bychom říci zcela specifický úhel pohledu na svět, ničím jiným
nezastupitelný.

Přesto je poměrně obtížné nalézt konkrétní části obsahů

klíčových kompetencí, které jsou v tomto smyslu uměním a kulturou rozvíjeny.
Domnívám se, že právě tento aspekt vzdělávání (porozumění světu a
sobě samému jako základ pro svobodné zasahování a rozhodování) byl v KK,
stejně tak v cílech základního vzdělávání odsunut na okraj, ne-li téměř potlačen
(jak už částečně odhaluje příklad C kapitoly Od vzdělávacích cílů ke klíčovým
kompetencím).
Při podrobném srovnávání jsem našla tato místa KK, která umění či
kultura rozvíjejí. Ani v jednom případě však nejde o výše zmiňovaný hlavní
přínos této vzdělávací oblasti, alespoň ne explicitně.
-

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům,

smysl pro kulturu a

tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
(kompetence občanské)
-

rozumí různým typům textů a záznamů obrazových materiálů, běžně
užívaných

gest,

zvuků

a

jiných

informačních

a

komunikačních

prostředků... (kompetence komunikativní)
-

přistupuje

k výsledkům

pracovní

funkčnosti,

hospodárnosti...

činnosti

nejen

ale i z hlediska...

z hlediska

kvality,

ochrany kulturních a

společenských hodnot, (kompetence pracovní)
-

vnímá nejrůznější problémové situace... (kompetence k řešení problémů)

Add 3) Dle RVP ZV (2005, str.56) Hudební výchova (působení hudby se
zde nepopisuje) vede žáka k porozumění hudebnímu umění, aktivnímu vnímání
hudby a jejího využívání jako svébytného prostředku komunikace. Hudební
činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho
hudebnosti.
Po vlastním zkoumání, čím vzdělávací oblast Umění a kultura rozvíjí a
naplňuje klíčové kompetence, je na místě citovat, jak

zkoumané otázky

zodpověděli sami autoři RVP ZV (2005, str.57,58):

„Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka
umění jako svébytného prostředku komunikace

-

chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné
součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající
se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření
hierarchie hodnot

-

spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a
poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech,
k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a
národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému
přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a
k obohacování emocionálního života
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako
způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a
vztahům v mnohotvárném světě“

-

-

Na první pohled vidíme, že autoři těchto odstavců nevztahovali přínos
umění a kultury primárně k cílům základního vzdělávání (uvedeným v RVP ZV)
ani ke klíčovým kompetencím, ale především k všeobecným cílům vzdělávání. Je
to patrné ze vztahu podtržených pasáží k výše položeným odstavcům. Tím se
ale autorům podařilo vrátit do centra pozornosti skutečnosti v cílech a KK
opominuté, jak již bylo výše řečeno. Dále na formulacích cílového zaměření
vidíme, že jde o obecný přínos umění, nikoli specifický přínos hudby (jinými slovy
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pro naplnění KK a vzdělávacích cílů by z takového pohledu postačila jako obor
výtvarná výchova), přičemž mnohé je závislé na způsobu výuky, na metodice,
tedy na činnostním zaměření výuky, na vlastní tvořivé, vhodným způsobem
podporované produkci a tvorbě žáků {...rozvíjení tvůrčího potenciálu, ...tvořivý
přístup ke světu, ...osobní účast v procesu, ...vyjadřování osobních prožitků atd).

Na tomto místě bych ještě ráda shrnula a rozdělila přínos hudby pro větší
přehlednost do dvou kategorií, tak jak je vidím já. Na jedné straně nám hudba
(popř. umění) skrze klasická, mistrně propracovaná díla přináší obraz o člověku,
o světě a o dějinách vztahu člověka ke světu. Ktomu je zapotřebí umět hudbu
v její nejdokonalejší podobě přijímat, aktivně a s porozuměním jí naslouchat, znát
vedle účinků působení jednotlivých

hudebních prvků i historické dobové

souvislosti. Na straně druhé nám pomáhá skrz vlastní tvorbu a produkci (i když
třeba jen nedokonalou) poznávat a rozvíjet sebe samotné, a to v rovině sociální,
v rovině vlastních citů a prožitků, i všeobecným rozvojem muzikality jako takové.
Pokusili jsme se shrnout, jak umění - hudba - Hudební výchova přispívá
k rozvíjení KK. Můžeme tedy postoupit dále a zkoumat, jaké konkrétní výstupy
byly pro daný předmět vybrány. Vycházejme z předpokladu, že byly zvoleny
právě ty očekávané výstupy, které nejvyšší měrou (jako zástupci vyučovacího
předmětu) k rozvoji KK přispívají.

Stanovení KK jako zastřešujícího cíle veškerého vzdělávání předpokládá
nový pohled na vyučování jednotlivých předmětů jako takových. Změna cíle
Přináší nutně změnu prostředků potřebných kjeho dosažení. Oproti původní
orientaci v oboru, chápané jako osvojení si určité sumy poznatků a dovedností
2 oboru, je nyní cílem, jak už bylo výše řečeno, dosažení určitých (na
jednotlivých vzdělávacích stupních - zcela konkrétních) kompetencí. Vědní obor
samotný se do značné míry stává prostředkem. Autoři RVP ZV stáli jistě před
otázkou, co z jednotlivých oborů (rozuměj: z celé sumy dosavadního lidského
Poznání) zařadit do formálního vzdělávání jako povinné. Jejich úkolem bylo
vybrat z daného oboru právě ty znalosti, dovednosti, postoje či schopnosti, které
vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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Z tohoto úhlu pohledu je pochopitelné, že došlo k posunu od požadované
znalosti konkrétního učiva k činnostem. Také v hudební výchově je patrné toto
činnostní pojetí. V souladu s doporučeními Bílé knihy byla přenesena část
zodpovědnosti ze státu na školy. Obsah vzdělávání není definovaný pro
jednotlivé ročníky základního vzdělávání, nýbrž byly vytvořeny skupiny činností,
tzv. očekávané výstupy, které musí žák podle svých možností v průběhu
základního vzdělávání splnit. Očekávané výstupy se mají podle RVP ZV
vzájemně propojovat a vytvářet předpoklady k účinnému využívání komplexních
schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí (2005, str.6).
Vzhledem ktomu, že se autoři RVP ZV v tomto dokumentu nevěnovali
otázce, jakým způsobem právě hudba jako specifický druh umění rozvíjí KK,
nelze předpokládat, že podle těchto úvah vybírali konkrétní očekávané výstupy.
Naopak se nabízí představa, že vyšli z myšlenky v RVP ZV jasně formulované, a
sice z premisy, že hudební výchova vede především k porozumění hudebnímu
umění a k rozvoji žákovy hudebnosti a že na úrovni základního vzdělávání jsou
obsahovými doménami hudební výchovy hudební činnosti v rovině produkce,
percepce a reflexe. (RVP ZV, 2005, str.56)
Hudebnost žáka se má poznat podle určitých (individuálních) dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně
Pohybových, hudebně tvořivých a poslechových. Právě odtud, dle mého soudu,
vycházejí

konkrétní

očekávané

výstupy.

Srovnejme

výše

uvedené

předpokládané hudební dovednosti s jednotlivými, konkrétně formulovanými
očekávanými výstupy (značenými zkratkou):

Dovednosti sluchové - h05, h06;
Dovednosti rytmické - h01, h07, H02;
Dovednosti pěvecké - h01, h07, H02;
Dovednosti intonační - h07, H02;
Dovednosti instrumentální - h03, h09, h08, H03;
Dovednosti hudebně pohybové - h04, h08, h13, H05;
Dovednosti hudebně tvořivé - h02, h11, H03;
Dovednosti poslechové - h06, h12, H06.
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Pro hudební výchovu stanovuje RVP ZV (2005, str.58,59) tyto povinné výstupy:
Očekávané výstupy1 - 1. stupeň
1. období ( 1 .- 3 . ročník)
žák
• h01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
• h02 rytmizuje

a

melodizuje

jednoduché

texty,

improvizuje

v rámci

nejjednodušších hudebních forem
• h03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
• h04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
• h05 rozlišuje jednotlivé

kvality

tónů,

rozpozná

výrazné

tempové

a

dynamické změny v proudu znějící hudby
• h06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
2. období (4. - 5. ročník)

• h07 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti
• h08 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem,
hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
• h09 využívá

na základě

svých

hudebních

schopností a dovedností

jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
• h10 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
• h11 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

Výstupy jsou číslovány pro větší přehlednost (hOl - h 13 pro l. stupeň, H 0I - H08 pro 2. stupeň) a možné
Porovnání s tabulkou ve IV. kapitole.
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• h12 rozpozná

v proudu

výrazových

znějící

prostředků,

hudby

upozorní

některé
na

z

užitých

metrorytmické,

hudebních
tempové,

dynamické i zřetelné harmonické změny
• h13 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

Očekávané výstupy 2. stupeň
žák
• H01 využívá

své

individuální

hudební

schopnosti

a

dovednosti

při

hudebních aktivitách
• H02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
• H03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
• H04 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů
• H05 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
• H06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam
v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
• H07 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
• H08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
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Za

povšimnutí

stojí

několik

zbývajících

(předchozím

srovnáváním

opominutých) očekávaných výstupů, které vybočují z množiny výše popsaných
hudebních činností (primárně nepatří k žádné). Očekávaný výstup H01 zastřešuje všechny zmiňované hudební dovednosti, výstup H04 - zastřešuje
pěvecké a hlasové dovednosti, přičemž akcentuje novou schopnost: cíleného
využívání

nabytých

dovedností v běžném

životě.

Očekávaný výstup

h10

vybočuje z roviny ostatních výstupů. Odhalování struktury hudebního díla,
hudební formy, je podle mého názoru pokročilá dovednost, jíž nelze realizovat
bez dostatečných hudebních schopností. Popisování hudebních forem mladším
dětem

tak

v důsledku

vede

k suchému

konstatování

abstraktních

faktů.

Vzhledem ktomu, že na druhém stupni obdobný výstup nenajdeme, lze
usuzovat, že základním přínosem výstupu h10 je upozornění žáků na to, že
„něco jako hudební forma vůbec existuje". Pak ale není jasné, proč musí být
takový výstup splněn již na prvním stupni. Výstup h10 vybočuje také svojí mírou
konkrétnosti. Očekávané výstupy H07 a H08 jsou z hlediska výše popsaných
hudebních dovedností určitou nadstavbou, ale váží se k zmiňovanému cíli
hudební výchovy k porozumění hudebnímu umění, i když na vyšší úrovni. Podle
RVP ZV (2005, str.56) se má na druhém stupni otevírat cesta širšímu nazírání na
kulturu a umění (historické souvislosti, společenské kontexty, vztah mezi
jednotlivými druhy umění).

Ze zkoumání vztahu mezi KK a očekávanými výstupy jsme dospěli
k závěru, že od jednoho k druhému nevede přímá linie. V RVP ZV se konstatuje
(2005, str.56), že na úrovni základního vzdělávání jsou náplní hudební výchovy
vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové hudební činnosti, které
mají vést žáka především k rozvoji jeho hudebnosti. Ukázalo se, že stanovení
očekávaných

výstupů

(až

na

několik výjimek)

vychází

především

z této

Myšlenky. Že tedy nejde o takový výběr očekávaných výstupů, který by rozvíjel
KK,

nýbrž o výběr,

který podpoří

nebo výstižněji zdokumentuje žákovu

hudebnost.
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1.2.3 Od očekávaných výstupů k doporučenému učivu

Vzhledem k tomu, že povinnými jsou pouze očekávané výstupy, zůstává
na školách volba či výběr konkrétního učiva, jehož prostřednictvím bude
očekávaných výstupů dosaženo. RVP ZV nabízí (2005, str.58,59) k úvaze učivo
doporučené.

Z jeho

složení

opět

vidíme,

že

vychází

ze

stejné

řady

předpokládaných hudebních činností a dovedností. Souvislost je zjevná už
z přehledného přiřazení učiva k jednotlivým vokálním, instrumentálním, hudebně
pohybovým a poslechovým činnostem:

Učivo vzdělávacího oboru Hudební výchova (RVP ZV, 2005, str.56,57):
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost,
nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
2 . hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
3. dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
4. intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových
tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně
apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
5. záznam vokální hudby - zachycení melodie písně pomocí jednoduchého
grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis
rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.
2 . rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher,
meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva),
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná písňová forma (a - b)
3 záznam instrumentální melodie - čtení a zápis rytmického schématu
jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
Hu d e b n ě p o h y b o v é č in n o s t i
1. taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý
takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
2 . pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
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3. orientace v prostoru pamětné uchování
prováděných při tanci či pohybových hrách

a

reprodukce

pohybů

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
1. kvality tónů - délka, síla, barva, výška
2 . vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
3 . hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým
nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické,
dynamické, harmonické změny v hudebním proudu
4. hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební
nástroj
5 . hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
6. hudební formy - malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace
7. interpretace h u d b y - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)

Ve srovnání s původními osnovami Vzdělávacího programu Základní
škola (ZŠ, 1996, str. 215 - 222)1 je skladba učiva obecnější, méně konkrétní,
svým členěním navazuje spíš na pojetí osnov programu Obecné školy (OŠ1,
1997, str. 184 - 189; OŠ2, 1997, str. 283 - 288)2. Množství učiva je oproti oběma
původním vzdělávacím programům střídmější. Jedná se o minimum, s nímž je
•nožné efektivně naplnit většinu očekávaných výstupů. Domnívám se, že právě
orientace učiva na jednotlivé hudební činnosti zapříčinila, že bylo opomenuto
učivo potřebné k naplnění těch výstupů, které jsme v předchozí části nazvali
výstupy zastřešujícími či nadstavbou plynoucí z jiných cílů hudební výchovy, než
těch, které jsou zaměřené na rozvoj obecné muzikality (H07, H08). Předložené
učivo nám tedy neumožňuje srovnání jednotlivých druhů umění (H08) a také
zařazení slyšené hudby do stylového období, popřípadě srovnání skladeb
z hlediska

stylové

příslušnosti

(H07).

U

prvního

se

jistě

předpokládá

Tiezipředmětový vztah hudební a výtvarné popř. literární či dramatické výchovy.
U druhého si jinými předměty nepomůžeme. Očekávaného výstupu H07 nelze
dosáhnout bez znalosti jednotlivých stylových období, která v učivu nenajdeme.
Skladba učiva tedy budí dojem, že při jejím sestavování se nevycházelo
Primárně z výsledného znění očekávaných výstupů, nýbrž z předpokládaných
hudebních činností.

2 ZŠ - Vzdělávací program Základní Škola, viz Seznam použité literatury
O Š 1- Vzdělávací program Obecná škola ( I. - 5. ročník), viz Seznam použité literatury
O Š 2 - Vzdělávací program Obecná škola (6. - 9. ročník), viz Seznam použité literatury

32

Tak jako u popisu vztahu očekávaných výstupů ke KK i zde jsme došli
k závěru, že navrhované učivo vychází z představy hudebních činností. Jeho
skladba tedy není primárně vedena myšlenkou naplnění očekávaných výstupů a
jejich prostřednictvím KK.

33

II. Vnitřní souvislost všeobecně vzdělávacích cílů s cíli
waldorfské pedagogiky ve vztahu k hudební výchově
2.1 Souvztažnost w aldorfské pedagogiky a čtyř pilířů vzdělávání
uvedených v m ateriálech UNESCO

2.1.1 Cíle waldorfské pedagogiky
Zeptáme-li se waldorfských učitelů, jaký je úkol waldorfské pedagogiky, získáme
v mnoha variantách tutéž odpověď: Úkolem waldorfské pedagogiky je vést
dospívajícího ke svobodě jeho individuality. Co je tím ale myšleno a jak toho
docílit? Rudolf Steiner1 (Carlgren, 1991, str. 105) odpověděl sám na podobnou
otázku takto: „...Musíme vychovávat tak, že odstraňujeme fyzické a duševní
překážky tomu, co v každém věku vstupuje v dětech do světa..., že svému
chovanci vytváříme okolí, jímž jeho duch může vstupovat do života v plné
svobodě.“
Při zakládání první waldorfské školy v roce 1919 prošli všichni učitelé
intenzivním patnáctidenním kurzem. Rudolf Steiner v něm přednášel o důležitých
duševních funkcích člověka v souvislosti s jeho fyziologickými procesy (tzv.
..nauka o člověku"), věnoval se z toho vyplývající metodice a didaktice, v níž
nastínil učební plán od první do osmé třídy.
V

úvodních přednáškách zde Steiner (2003, str.23) vyzdvihoval především

nutnost vycházení při tvorbě nové pedagogiky z potřeb a impulsů doby: „...z
úkolů naší zvláštní doby se budeme snažit rozpoznat, jak bude muset pro lidstvo
Probíhat výuka, má-li být v budoucnu v souladu s impulsy vývoje, jež mu ukládá
všeobecný řád světa." Dále dodává, že půjde o harmonizaci všech složek
člověka2. K tomuto účelu (výchovnému cíli) mají být využity jednotlivé předměty,
jichž se má užívat jako prostředků k tomu, aby byly duševní a tělesné síly

'R udolf Steiner je považován za zakladatele waldorfských škol. Jeho přednášky o vývoji člověka tvoří
jádro waldorfské pedagogiky. Steinerem formulovanými pedagogickými zásadami se řídili učitelé první
Waldorfské školy, do jejichž kruhu sám pravidelné docházel. Znalost Steinerových přednášek je
Nákladní výbavou waldorfského učitele.
..•■ o harmonizaci člověka duchovné-duševního s člověkem fyzickým a éterným “ (Steiner 2003
str.23)

Jednotlivé složky člověka budou částečné popsány v následujících kapitolách. Ktom u více viz
Slovník waldorfských pojmů, (viz příloha č. 3)
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člověka rozvíjeny správným způsobem. Nejde tedy o předávání vědomostí jako
takových, nýbrž o použití vyučovací látky pro rozvoj lidských schopností.
Učitelé na waldorfských školách vidí v dětském vývoji určitou zákonitost.
Dítě prochází proměnami své tělesné konstituce, své schopnosti cítění a
prožívání, proměnami myšlenkových struktur a stavů vědomí. Je to dáno
samotnou podstatou jejich vývoje. Zkušenostmi ve světě a sociálním okolí musí
nalézt sebe sama a najít své životní poslání. Úkolem učitele je pak dát žákům
k dispozici materiál a potřebné nástroje k tomu, aby mohli zaujmout vlastní
postoj.
Baumann (1999, str. 119) vidí ve waldorfských školách především instituce
pro celkový rozvoj člověka. Žáci se v nich mají samozřejmě učit jako v jiných
školách, ale osvojená látka není jediným měřítkem pro vědění a umění, natož
pak pro posouzení celé osobnosti žáka.
Carlgren (1991, str. 17) uvádí jako jediný cíl waldorfské školy vzdělávání
člověka ve smyslu jeho utváření. Vzdělávání má umožnit člověku vytvořit si
zodpovědnou sílu vlastního úsudku1.

Shrneme-li předešlá fakta, vidíme, že ve waldorfské pedegogice je
zřetelně postaven nade všechny ostatní

jeden cíl: svoboda člověka. Z toho

důvodu se také některé waldorfské školy nazývají Svobodnými školami Rudolfa
Steinera. Jde o svobodu vycházející z poznání, o svobodu zodpovědnou.
S pomocí citovaných pasáží bych hlavní vzdělávací cíl waldorfské pedagogiky
formulovala trojím způsobem asi takto:

Cílem waldorfské pedagogiky je:

- vést člověka ke svobodě jeho individuality
- pomoci člověku nalézt sebe sama a své životní poslání
- umožnit člověku svobodně a zodpovědně se podílet na utváření světa

'Rudolf Steiner (Carlgren, 1991, str. 17) v této souvislosti volal po reformě učitelského vzdělávání.
Základním požadavkem tohoto povolání je podle něj schopnost získat k lidem prospěšný vztah,
Urr|ět se celou svou mentalitou ponořit do celé bytosti vyvíjejícího se člověka. Teprve na druhém
•^isté je znalost oboru.
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Nyní je třeba se ptát: Kdy je člověk svobodný? Jakým výchovným, vzdělávacím
úsilím pomůžeme člověku kráčet cestou ke svobodnému konání? Svobodný
může být člověk tehdy, jsou-li rozvinuty všechny články jeho bytosti a on je
schopen vlastního úsudku. Jinými slovy jsou-li všechny články jeho bytosti
správně rozvinuty, takže se jimi (skrze ně) může jeho duch svobodně projevovat.
K rozvoji jednotlivých článků lidské bytosti dochází přirozeným vývojem. Úkolem
vychovatele, pedagoga se stává takovému vývoji napomáhat, především mu ale
neklást překážky.

Zde považuji za důležité zmínit ještě jednu skutečnost: Ve waldorfské
pedagogice, myslím, není příliš vhodné používat pojmu vzdělávací cíl, popřípadě
naplnění vzdělávacího cíle. Slovo cíl v sobě nese význam čehosi určitého,
nepodmíněného a především vůli toho, kdo cíl stanovil a naplňuje. Waldorfský
učitel se snaží zprostředkovat dítěti takové vzdělávání, které mu umožní plně se
rozvinout. Na druhou stranu ale nikde nestanovuje, jak konkrétně má svobodný
člověk jednat (abychom mohli říci, že cíle bylo dosaženo). Jeví se mi jako
nejjednodušší použít pro objasnění příměr. Učitel připravuje dítěti cestu, pomáhá
mu pochopit její zákonitosti a vybavuje ho schopnostmi potřebnými k překonání
překážek, ale nechává dítě, aby samo směřovalo dopředu a nestanovuje nikde
hranici, kam až je třeba dojít (ve smyslu výše uvedených Steinerových slov:
..vytvářet chovanci okolí, jímž jeho duch může vstupovat do života v plné
svobodě.") Z tohoto důvodu je třeba pojmem cíl v této a následujících kapitolách
chápat spíš jako úkol.
Na cestě k svobodnému projevu lidské bytosti je třeba projít mnoha
vzdělávacími oblastmi:
- poznávat svět, jeho podstatu, jeho vývoj a zákonitosti a rozvíjet síly
potřebné k aktivnímu zasahování do světa, k jeho utváření;
- poznávat sebe a druhé, chápat podstatu lidské bytosti, navazovat vztah
s druhými i se světem;
- rozumět sobě, znát svůj úkol v životě.

To všechno jsou další cíle waldorfské pedagogiky charakterizované v přednáškách
různých waldorfských učitelů či zahraničních lektorů nebo na internetových stránkách

jednotlivých

waldorfských

škol

různým

způsobem.

Tak

nacházíme

například

v přednášce Co je to waldorfská škola? od Tomáše Zdražila1 tvrzení, že úkolem
školy není předávat informace (vzhledem k technickým možnostem jejich získávání
v dnešní společnosti), ale úkolem školy je „zprostředkovat hlavně zájem o tyto
informace, to znamená zájem o svět, vztah ke světu a zprostředkovat dále něco jako
základní kostru poznatků, na které se dá stavět a základní metodu, ja k se v tom
kterém oboru orientovat. Nejen vědět, ale chápat vědomosti v souvislostech../1
(Zdražil, 2002, str.4) Také konstatuje (tamtéž, str.4), že „učební látka a je jí osvojení
není smyslem a cílem vyučování, ale nástrojem a prostředkem k rozvoji různých
duševních, tělesných a duchovních schopností a kpodpoře celkového vývoje dítěte
školní vzdělávání chápou tedy waldorfské školy jako pomoc ve vývoji.

Škola se

především ptá na to, co se ve kterém období v dětech rozvíjí a co je nutné v nich
podpořit. (Tomuto tématu se budeme věnovat v kapitole 2.2.1.1 Nauka o člověku.)
Na tomto místě, na kterém se zabýváme waldorfskými vzdělávacími cíli, je třeba
z hlediska nauky o člověku předběžně upozornit na to, že chceme-li rozvíjet celého
člověka, pak musí být vzdělávací nabídka školy taková, že rozvíjí vždy všechny
duševní i tělesné kvality, myšlení, cit i vůli (hlava, srdce i ruce a nohy). Waldorfským
školám jde proto i o to, aby měl každý předmět stejnou váhu a důležitost, a navíc aby
se v každém předmětu důsledně pracovalo se všemi duševními silami člověka.
(Zdražil, 2002, str.2,3)

2.1.2 Vztah cílů waldorfské pedagogiky a čtyř pilířů základního vzdělávání

Srovnáme-li cíle waldorfské pedagogiky s obsahem čtyř pilířů základního
vzdělávání, vidíme, že se v mnohém překrývají. Souhrnně lze říci, že je
Waldorfská pedagogika ve svém základním úsilí po celkovém rozvoji žáka a úsilí
dovést žáky ke schopnosti

samostatně myslet, cítit a jednat stále aktuálnější.

Tato snaha waldorfských škol, jejichž základním rysem je také namísto
předávání hotových vědomostí především snaha o probuzení zájmu o svět, od

Přednáška proslovená 12. dubna 2002 v Praze, vice na
faítR/Zwww.waldorf.zuzak.com/download.php?FNAME~1150267019.upl&ANAME=prednaska t zdrazil
íLdoc [citováno dne 15. 4. 2008]
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jejich založení stále trvá, přestože obsah vzdělávání se spolu s vývojem vědy
mění.

V

této práci mi nezbývá než konstatovat, že závěry, k nimž došla

Mezinárodní komise, jsou plně v souladu s waldorfskou pedagogikou. Srovnejme
waldorfské cíle naznačené v minulé kapitole například s požadavky komise, která
řadí do nutné výbavy vzdělaného člověka touhu po vzdělávání. a která ukládá
školám povinnost seznámení žáků s nástroji, pojmy a prameny, které jim umožní
chápat pokrok vědy (viz kapitola 1.1.2 - Učit se poznávat). Bylo také řečeno, že
Mezinárodní komise vidí jako cíl vzdělávání dosažení dovedností, schopností a
kompetencí, které dalece přesahují pouze intelektuální stránku vědění, poukazují
na široké spektrum lidských kvalit. Tak jako waldorfská pedagogika i Mezinárodní
komise požaduje všestranný rozvoj osobnosti (viz kapitola 1.1.2 - Učit se jednat).
Za velmi podstatný považuji shodný cíl obou: pomoci žáku objevit sebe samého
jako základ pro schopnost vcítění se do druhého člověka a pochopení lidského
jednání (viz kapitolal .1.2 - Učit se žít společně, učit se žít s ostatními). Konečně
v konstatování Mezinárodní komise: „...učení by mělo každému jedinci dát
rnožnost objevit, odkrýt a obohatit svůj tvořivý potenciál, vynést na světlo poklad,
který je v každém z nás skryt," lze nalézt do jisté míry určitý rys toho, co
waldorfská pedagogika míní, když mluví o svobodném projevu lidské individuality
ve světě.
Souhrnně lze tedy říci, že požadavky

Mezinárodní komise, shrnuté ve

čtyřech pilířích vzdělávání, se shodují s trvajícím úsilím waldorfských škol.

Ještě bychom si ale měli položit otázku: Znamená to, že jsou požadavky
Mezinárodní komise a waldorfské pedagogiky na vzdělávání totožné? V čem se
liší?
Waldorfská pedagogika, jak již bylo řečeno, podřizuje všechny své cíle cíli
jedinému: svobodnému

projevu lidské bytosti. Tento cíl je třeba chápat

s veškerou možnou myslitelnou šíří. Zatímco závěry Mezinárodní komise, která
(jak se na základě její zprávy a konečně i na základě samotné formulace pilířů
vzdělávání domnívám) vycházela především z rozboru světové e k o n o m ik y ,/^
hospodářství a trhu práce, jsou orientovány v první řadě opět na efektivní a
smysluplné uplatnění člověka v pracovním procesu (rozumějme tomu jako úkol

',
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ve fyzickém světě), úsilí waldorfské pedagogiky zůstává široce všelidské a
všesvětové. Jde v něm především o člověka jako takového s jeho úkoly
fyzickými, sociálními a spirituálními.

Lze tedy říci, že waldorfská pedagogika požadavky Mezinárodní komise
splňuje a že ve svém poslání (dovést mladého člověka ke svobodnému projevu
jeho individuality) využívá také vzdělávací cíle stanovené Mezinárodní komisí
jako své „dílčí cíle". Přičemž nejdůležitější na waldorfské pedagogice (co ji
waldorfskou pedagogikou dělá) jsou zásady, samotný princip, kterým se ve
vzdělávacím procesu (při „dosahování cílů“) důsledně řídí. Popisu tohoto principu
- vývojovým zákonitostem a životním potřebám člověka v období dětství a
dospívání - se věnuje následující kapitola.
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2.2 Vnitřní linie vzdělávání w aldorfské pedagogiky (cíle vzdělávání,
kompetence, výstupy, učivo) ve vztahu k hudební výchově
2.2.1 Východiska waldorfské pedagogiky

2.2.1.1 Nauka o člověku
Základem waldorfské pedagogiky je nauka o člověku1. Jde o jakousi
„rozšířenou vývojovou psychologii, o celistvou antropologii dětského vývoje, která
usiluje o syntézu všech zásadních aspektů lidské bytosti, rozdělených jinak na
řadu oborů, jako je anatomie, fyziologie, psychologie ad.“ Jedná se o pomůcku,
která učiteli napomáhá „v každém dítěti hledat jedinečnou individuální bytost,
která se v různých obdobích dětství objevuje v různých podobách a projevech.“
(Zdražil, 2002, str.2) Toto specifické chápání vývoje dítěte a člověka vůbec tvoří
základ waldorfského vzdělávacího programu.
Nauka o člověku představuje člověka jako tělesnou, duševní a duchovní
bytost. Tyto tři články člověka se vyvíjejí postupně, ve vzájemné návaznosti.
Zcela rozdílný vývoj můžeme sledovat u dítěte do sedmého roku, dítěte mezi
sedmým a čtrnáctým rokem a později do jednadvacátého roku. Rudolf Steiner
mluví o třech sedmiletích. V těchto obdobích se u člověka vyvíjejí určité články
jeho bytosti.

Ve vzdělávání je z tohoto úhlu pohledu třeba brát na jednotlivá

období zřetel a mít povědomí o tom, v jakém věku se co ve vyvíjejícím se
člověku děje. (podle Steiner, 19962)
Vycházíme-li z toho, že věk dítěte na základní škole se překrývá s druhým
a v nevyšších třídách částečně se třetím vývojovým obdobím, musíme v souladu
s vývojovými zákonitostmi utvářet náplň i formu vzdělávání. Jinak řečeno:
můžeme u dětí využívat pouze ty síly, které má dítě v daném věku k dispozici.
(Můžeme například v prvních školních letech rozvíjet a zatěžovat paměť, naopak
nemůžeme požadovat od dětí logický úsudek, jak uvidíme v následujících
kapitolách.)
Jsme v dnešní době často svědky toho, že i malé děti, jsou-li ktomu
soustavně vedeny, tvoří již v prvních ročnících škol na základě dostupných
informací průběžné soudy, analýzy či syntézy (můžeme v této oblasti vidět
' Viz též Slovník waldorfských pojmů (příloha č. 3)
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zřetelně moderní trend) a mnozí lidé by jistě řekli - bez viditelných obtíží. Je jistě
možné vycvičit dítě k mnoha úkonům, jako je možné k mnoha úkonům vycvičit
zvíře. Ale jistě nebudeme předpokládat, že například umění aportovat, nebo na
povel sednout nějakým zásadním způsobem rozvíjí psa v jeho přirozenosti.
Jako nejvyšší zákon ve waldorfské pedagogice platí (Baumann, 1999,
str. 121), že nejsou probouzeny ani požadovány žádné síly, které by nebyly už
předem v dítěti procitly v souhlase s jeho vývojem.
Z nauky o člověku (poznání vývojových fází dítěte) jasně vyplývá, že
vedeme-li děti k úkonům, k nimž dosud „nedorostly", bereme jim síly potřebné
pro přirozený vývoj, což se zákonitě projeví o pár let později (ať již ve stejné či
v jiné oblasti). Stejným způsobem se projeví, nenabídneme-li jim to, co v daném
období potřebují.

Nauka o člověku je velmi obsáhlá. Sama plocha této práce by nestačila
k jejímu popsání. Čtenáři se o ni mohou dočíst ve stejnojmenné publikaci
Rudolfa Steinera ( Všeobecná nauka o člověku).1 Pro účely této práce, popíšeme
základní rysy vývojových období dítěte2. Podrobněji se budeme věnovat
druhému

a

třetímu.

V souladu

s nimi

stanovíme

zákonitosti

vyučování

v jednotlivých ročnících. Na jejich pozadí osvětlíme učební plán hudební výchovy
na waldorfské škole.

Bylo již řečeno, že se v jednotlivých sedmiletích vyvíjejí různé články
lidské bytosti. Abychom rozuměli následujícímu popisu vývoje, je třeba ozřejmit
alespoň základní termíny.3
Rudolf Steiner (Baumann, 1999, str.39) ve své nauce dochází k poznání
člověka jako trojčlenné bytosti. Mluví o tělu, duši a duchu. Tyto články
charakterizuje ve svém díle1 v návaznosti na předchozí odstavce slovy:
' Vývojové fáze na podkladě Steinerovy nauky zkoumá, rozviji a dokumentuje B. C. Lievegoed
(Vývojové fáze dítěte, Praha 1992). Do vztahu k vyučování, učebnímu plánu a učebním
Předmětům zasazuje Steiner své poznatky z nauky o člověku v přednáškách vyšlých pod
názvem Výchova dítěte a metodika vyučování (Praha, 1993), též v nových publikacích:
Waldorfská pedagogika - Seminární hodiny (Semily, 2006) a Waldorfská pedagogika - metodika
3 didaktika (Semily, 2003).
3Viz Slovník waldorfských pojmů (příloha č. 3), heslo: Sedmileté vývojové fáze
K tomuto účelu slouží dále Slovník waldorfských pojmů (příloha č. 3), ve kterém uvádím
stručnou charakteristiku některých Steinerem zavedených pojmů, stejně tak jako pojmů známých,
jimž ale Steiner dává zcela konkrétní obsah (např. duše, duch, vůle). Především u náposled
jmenovaných pojmů je třeba dbát, aby nedošlo k záměně.
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„Tělem se tu myslí to, čím se člověku projevují jevy jeho okolí,... Slovem
duše se má poukázat na to, čím se tyto jevy spojují s jeho vlastním bytím, čím
pociťuje libost a nelibost, chuť a nechuť, radost a bolest. Duchem se tu myslí to,
co se mu projevuje - podle Goethova výrazu (uvedeného v předchozím textu,
pozn. autora) - ja k o , takřka božská bytost'. (Steiner, 1992, str.20)
Příslušnou kapitolu pak shrnuje:
„Tak je člověk občanem tří světů. Svým tělem patří světu, jejž svým tělem
i vnímá; svou duší si buduje svůj vlastní svět; jeho duchem se mu zjevuje svět,
který je povznesen nad oba ostatní." (tamtéž, str.21)

V

různých souvislostech popisuje Steiner tři až devět článků člověka. Pro

potřeby této práce postačí uvedení jen některých dělení. Základní dělení na tělo,
duši a ducha jsme již konstatovali. Má-li být člověk nějak vymezen vztahem
k okolí, k ostatním stvořením, pak z tohoto úhlu pohledu vidíme čtyřčlennou
strukturu bytosti (fyzické tělo, éterné tělo nebo též tělo utvářejících sil, astrální
tělo neboli tělo pocitové a já)2
Fyzickým tělem je míněno to, co máme společné s minerální říší. „Jsou
v něm seskupeny tytéž látky a síly, jako v minerální říši.“ (Steiner, 1992, str.24)
Éternvm tělem jsou myšleny oživující síly, které dávají tělu fyzickému formu,
máme je společné s říší rostlinnou. Astrální tělo nám zprostředkovává

vnitřní

zážitky a pocity. (Steiner, 1992, str.28) To má člověk společné s říší zvířat. Já
nás odděluje jako samostatnou bytost. Tělo a duše jsou nositeli „já“. „Já“ v nich
Působí. (Steiner, 1992, str.31)

Ostatní, podrobnější členění lidské bytosti nyní ponechme stranou.
Vzhledem k obsahu následujících kapitol je ještě třeba připomenout tři základní
duševní síly, kterými jsou myšlení, cítění a vůle (překládaná také jako chtění
nebo konání)3. Uvidíme dále, že právě vývoj těchto duševních sil přispívá
značnou měrou k periodizaci vývojových fází dítěte, zvaných sedmiletí.

1 Steiner, R.: Theosofie, Úvod do nadsmyslového poznávání světa a určení člověka, Baltazar,
Praha 1992
3 K tomu více viz Slovník waldorfských pojmů (příloha č. 3), heslo: Bytostné články člověka.
K tomu více viz Slovník waldorfských pojmů (příloha č. 3), heslo: Duševní síly

42

2.2.1.2 Sedmileté vývojové fáze

V prvním sedmiletí (v předškolním věku) spotřebovává dítě většinu sil na
přetváření a utváření své tělesnosti. Jeho fyzické tělo rychle roste, od narození
postupně získává lidské1 a individuální rysy. Éterné síly dítěte mohou působit jen
dovnitř na formování fyzického těla (Baumann, 1999, str. 130).
V tomto věku u něj převažuje pud napodobování. Ze svého okolí přejímá
mnohem více, než by se na první pohled zdálo. Napodobuje nejen činy, přejímá
také postoje, smýšlení lidí okolo sebe. To vše je součástí jeho života. Dítě jakoby
žije v okolním světě, respektive okolním světem. V této době přijímá morální
kvality rozhodující pro jeho budoucí existenci. Podle Carlgrena (1991, str.24)
zůstávají děti, jejichž potřeby byly v tomto období zanedbávány, stálými
napodobovateli,

kolísavými,

neuspokojenými

lidmi.

Vidíme,

že

správným

vzděláváním, nebo lépe řečeno odpovídající výchovou, můžeme již v tomto
období napomoci jejich budoucí svobodné existenci.

V druhém sedmiletí, přesněji po výměně zubů, se odděluje část éterných
sil, které dosud formovaly tělo, a mění se v síly paměti. Díky tomu si může dítě
osvojovat požadovanou látku (Baumann, 1999, str. 118). Kromě toho se uvolňuji
nové síly (tamtéž, str. 130), které působí na rozvoj představ a citů.
Ve Vzdělávacím

programu waldorfské školy (Richter, 2008, str.39)

Najdeme tyto nově uvolněné éterické síly popsány v jejich nových možnostech
jako síly chápání a inteligence, které nyní dítěti umožňují získat volní a ne pouze
situační rozvzpomínání. Dítě je konečně schopno tvůrčí činnosti podle vnitřně
Představených obrazů, nové síly mu dávají možnost vnitřního života a budování
vlastního zkušenostního a myšlenkového světa.
Carlgren (1991, str.24) charakterizuje změnu dětského postoje ke světu
tímto způsobem: V sedmi letech se v dítěti probouzí nový pud. Chce se učit, a to
Určitým způsobem. Chce poznávat svět v jeho kráse. Chce se vnitřně o učitele
opřít, věnovat mu svoji důvěru ve všem, co on říká nebo dělá. Neboli potřebuje

Především se musí vyvinout orgány potřebné pro schopnosti povyšující človéka nad zvíře, např.
0rgány řeči, mozek, tělesná konstituce potřebná pro vzpřímenou chůzi... (Baumann, 1999,
str. 130)
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to, co Rudolf Steiner nazývá autoritou.1 U dětí, které byly brzy ponechány
vlastnímu úsudku, se později objevuje nejistota. Jejich opoziční nálady a
nedůvěra vycházejí z vnitřní slabosti a zůstávají pak neproduktivní. Nedostatek
vlastní stability jim pak činí v pozdějším životě problémy v přirozené spolupráci
s jinými lidmi.
Je důležité zdůraznit, že v tomto období ještě dítě nemá plně k dispozici
intelekt, jako nástroj myšlení, kterým by si osvojoval probíranou látku. Může
využívat především ty síly, které, jak bylo výše řečeno, působí na rozvoj představ
a citů.
Ve třetím sedmiletí (Baumann, 1999, str. 131) se osvobozuje astrální tělo
(tělo pocitové), spolu s tím se uvolňují další síly. Dítě pohlavně dospívá. Rozvíjí
se jeho osobní, v emocích se prožívající duševní život. Probouzí se tvůrčí
fantazie. Bauman tuto fázi nazývá fází citově intenzivní niternosti.
Po čtrnáctém roce (tj. na začátku třetího období) přichází potřeba chápat a
vyzkoušet si okolní svět. Dítě je nyní schopno přijaté proniknout vlastními
myšlenkami, srovnávat a soudit. Prošlo-li výše popsanou výchovou, není jeho
myšlení stroze intelektuální, nýbrž je v citovém vztahu ke světu, vůli, neoddělené
od srdce (Baumann, 1999, str. 119). Nyní potřebuje lidi, kteří mu neautoritativním
způsobem ukáží cestu k poznatkům a činnostem, kterými lze učinit vlastní
existenci smysluplnou. Carlgren ze zkušeností dodává (1991, str.25), že u
mládeže, která načerpala předcházející výchovou dostatek jistoty a životnosti,
vystupuje

v těchto letech většinou jako samozřejmý požadavek hlubšího

Poznání světa a člověka.

Shrneme-li správné působení v jednotlivých vývojových obdobích a jejich
Přirozené

důsledky,

uvidíme

sociální

cíle

waldorfské

pedagogiky:

Napodobováním v předškolním věku získává dítě v budoucnu smysl pro svobodu
a integritu jiných lidí. Skrze autoritu v základním školním věku, pocit životní jistoty
a tím i schopnost demokratického soužití a spolupráce.

Neautoritativním

vyučováním,

letech

v lidském

kontaktu

s učitelem

v pubertálních

získává

Podle Baumanna (1999, str. 118,119) požaduje dítě od učitele „samozřejmou autoritu", kterou
^ů že následovat, vzhlížet k ní a důvěřovat jí. Učitel musí být takové důvěry hoden. Výchovu ke
kritickému myšlení považoval Steiner za to nejhorši, co můžeme dětem v tomto věku nabídnout.
(Kritické myšlení spočívá v nedůvěřivém vztahu ke světu a člověku.)
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v dospělosti prohloubený zájem o svět a životní poměry spoluobčanů. (Carlgren,
1991, str.25)

2.2.1.3 Hlubší charakteristika 2. sedmiletí

Vývoj přibližně od sedmého do čtrnáctého roku, tj. v době základní školní
docházky, lze dále rozčlenit (podle Lievegoed, 1992, str.67-80) na tři části a
poukázat při tom na dva důležité předěly uvnitř.

|------------ a ------------- II-------------------B-------------------II------------ C-----------------1
7 let

9let

V

12let

M let

prvních dvou letech (1. a 2. ročník) dítě ještě prožívá svět včetně své

osoby jako celek. Prožívá sám sebe se světem v jednotě. V tomto období (A)
také ještě doznívá schopnost napodobování a dítě vztahuje věci ve velkém
rozsahu k člověku. Hlavním znakem tohoto období je (Richter, 2008, str.39)
-výrazná ochota dítěte učit se bez potřeby produkovat vlastní úsudky. Pro tento
věk je charakteristická paměť, síla představování, radost z rytmického opakování
a často touha po zpodobení světa, které by podněcovalo fantazii.“ Učitel v tomto
období

pomáhá

dítěti

v setkání

se

světem

prostřednictvím

vyučování

zaměřeného nikoliv na zprostředkovávání světa, ale na jeho prožívání.
Pak přichází, přibližně okolo devátého či desátého roku, předěl v dětském
vnímání.

Končí období tzv mýtického vědomí,

kdy dítě ještě tak jasně

neoddělovalo já a svět. Nyní se poprvé dívá na svět očima pozorovatele.
Přestává být se světem v jednotě ale prožívá se jako já oproti světu. Steiner o
tomto předělu ve vnímání mluví jako o rubikonu \ Během rubikonu prochází krizí
učitelova autorita (přesněji řečeno prochází krizí dřívější bezpodmínečná důvěra
k učiteli), dítě si nyní všímá věcí, které dříve nevidělo, je poprvé schopno „z
odstupu" pohlédnout na sebe a lidi ve svém okolí.

Nové prožívání sebe

(oddělení sebe od světa) přináší pocit samoty a cizosti. Zároveň ale umožňuje

1Rubikon se vžil jako termín a je všeobecné ve waldorfských kruzích užíván.
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nový pohled na předměty - pohled z jiné perspektivy.1 V této době (B) zraje dítě
pro vyučování, které usměrňuje pozornost více na vztahy mezi věcmi. Má silnější
vědomí vlastního já. Svět začíná chápat jako dualitu (člověk x svět, čas x prostor,
příroda x kultura).2 V psychickém vývoji se objevuje (Richter, 2008, str.40,41)
nová pohotovost ke kritice a schopnost kauzálního myšlení. Člověk hledá
zákonitosti, které existují a platí i mimo něj. Především je to ale stále člověk, kdo
zkoumá a objevuje. Člověk, který potřebuje být během svého výstupu ze „zlatého
pozadí ranného dětství" veden do „barevnosti světa". (Richter, 2008, str.40) To
znamená, že reálné setkávání dítěte se světem nesmí být zaměňováno za
chladnou střízlivou vědeckost, která není spojena s člověkem.
Od dvanáctého roku jakoby vývoj předznamenával už třetí sedmiletí. Dítě
nyní může chápat i věci a jevy, které existují a probíhají zcela nezávisle na
člověku.3 Toto období charakterizuje proces dospívání s mnoha symptomy
prepuberty,

přičemž je velká disproporce mezi dospíváním

pohlavním

a

dospíváním duševním, vývoj děvčat a chlapců se nyní různí (Lievegoed, 1991,
str.77-79). Mladý člověk nyní musí získat nový vztah k sobě a ostatním, ale také
musí nově získat schopnost rozhodovat se a utvářet svět kolem sebe (Richter,
2008, str.41). Potřebuje dostávat takové úkoly, které mu pomohou objevit vlastní
síly a schopnosti. Nyní je čas, odvést jeho pozornost od něj samotného k
fungování světa, který je obklopuje. „Stejnou měrou, jakou se cítí mladí lidé ve
světě izolováni, hledají a požadují orientující celostní obraz světa" (Richter, 2008,
str.41).
Přesto, že jsme v průběhu druhého sedmiletí naznačili tři různé postoje
dítěte ke světu, které znamenají tři různé přístupy učitele k předkládání
vyučovací látky, existuje přeci jednotící prvek. Po celé druhé sedmiletí (od
výměny zubů do pohlavní zralosti) charakterizuje Steiner4 (1972, str.42) duševní
orientaci dítěte, která se projevuje tím, že je pro něj nejlepší, dostává-li při
výchově vše, co se do něj pokoušíme vpravit v obrazech. Tak v něm vznikají tzv.

1Teprve nyní, ve třetím ročníku, se například začíná na waldorfských školách učit gramatika, ke
které je potřebná schopnost vhledu do struktury jazyka. Do té doby se pěstuje především cit pro
Jazyk.
3V této době se waldorfský učební plán dělí na větev „humanitní" a „přírodovědnou".
' V učebním plánu se objevuje fyzika, mineralogie, chemie...
V první přednášce cyklu „K otázkám výchovy v období dospívání", proslovené 21. června 1922 ve
Stuttgartu
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živé pojmy1. Obrazné předkládání světa dítěti je tedy základním požadavkem
vzdělávání jednotným pro celé druhé sedmiletí.

V

cyklu 14 přednášek přednesených na anglickém letním kurzu v llkley

v srpnu 1923 se Steiner věnoval duchovnímu životu v přítomné době. Poznatky
popisované v následujícím odstavci jsou z jeho přednášky Rytmický systém Bdění a spánek. V ní Steiner přiřadil (1996, str.4) do období druhého sedmiletí
vývoj rytmického systému dítěte. Rytmickým systémem míní systém dýchání a
systém oběhu krve se vším, co patří k pravidelnému rytmu výživy. U školou
povinného dítěte tento systém převládá. Z toho vyvozuje, že ve všem,

co se

odehrává mezi učitelem a dítětem musí vládnout hudební prvek, rytmus a takt.
Zdůrazňuje, že samotným pedagogickým principem se musí stát melodika.2
Jedná se o to, aby celé vyučování bylo orientováno rytmicky..., takže v učebně
skutečně vládne rytmus a takt." (tamtéž, str.4)
Bylo by možné ještě dále a mnohem podrobněji charakterizovat druhé
sedmiletí, pro potřeby této práce však dosavadní šíře postačí. Uvedli jsme
základní rysy vývojových období dítěte a tím jsme alespoň v náznaku poukázali
na princip, který základním způsobem formuje waldorfskou pedagogiku. K výše
naznačeným zákonitostem vyplývajícím z nauky o člověku se budeme vracet
průběžně,

především

v jednotlivých

ale

ročnících.

v kapitole
Nyní

se

2.2.3.1
pokusíme

Zásady

hudební

v následujících

výchovy
kapitolách

charakterizovat úlohu hudby a umění, tak jak ji vidí waldorfská pedagogika a na
základě toho stanovit cíle hudební výchovy.

2.2.2 Waldorfská pedagogika ve vztahu k umění a hudbě

Ze Steinerových pedagogických přednášek na mnoha místech zřetelně vystupuje
důležitost umění pro člověka a důležitost uměleckého prvku ve výchově.
Uměleckým konáním se člověk zapojuje do světa především svou vůlí. Přístup
' viz Slovník waldorfských pojmů (příloha č. 3), heslo: Živé pojmy
' Steiner v souvislosti s tím požaduje od učitele muzikantu, kterou má mít v sobě a také ve svém
životě. Zdravá pedagogika podle něj nemůže vzejít z jednotlivých umění, nýbrž z celkové
umělecké nálady civilizace. (1996, str.5)

i

ke světu skrze vůli v sobě nese oživující prvek. Umění z tohoto pohledu staví do
opozice k poznávání světa pozorováním, které v sobě nese cosi umrtvujícího, a
přikládá mu důležitou roli vyrovnávání a oživování umrtvujícího poznávání.
Základ uměleckých snah vidí (Steiner, 1996, str.5) v rytmickém systému
člověka. Jeho hlavní vlastností je neúnavnost. Činnost srdce a dýchání
neúnavně probíhají od narození až do smrti. Rytmický systém tedy neunavuje.
Unavit může člověka jen jeho volní a intelektuální systém. (Unavuje myšlení,
unavuje tělesný pohyb.) Život člověka unavuje, protože jej přirozeně doprovází
myšlení i tělesný pohyb, ale u dítěte máme dbát na to, aby k únavě docházelo co
nejméně. Proto je umělecká činnost (samotný umělecký charakter vyučování) ve
výchově tak nezbytná.
Steiner (2003, str.53) rozlišuje dva umělecké proudy: plasticko-výtvarný
proud umění a hudebně-básnický proud umění. Tyto proudy sleduje v dějinách
umění ve vztahu k různým národům, také sleduje různé účinky na duši člověka.
Plasticko-výtvarný proud (tamtéž, str. 61) podle něj směřuje k individualizaci lidí,
v hudebně-básnickém prvku se lidé naopak setkávají v jednotě. Hudebněbásnické usilování podporuje sociální život. Steiner na tomto místě nabádá
učitele, aby ve vyrůstajících dětech vychovávali především radost a touhu po
prožívání hudby a básnictví. V téže přednášce dále rozvíjí úlohu zpěvu. Zpívání
samo o sobě je pro něj ohlasem tvůrčího formování toho, co ve světě existuje.
„Když člověk zpívá, vyjadřuje onu kosmickou moudrost, z níž byl vybudován
svět.“ (2003, str.64) Tříbením sluchu pro hudbu je člověk podněcován, aby se
stal vnímavým i pro hudebnost světa. To považuje Steiner za nejdůležitější.
Podle něj v plasticko-výtvarném prvku pohlížíme jako lidé na krásu, prožíváme ji,
ale v hudbě se sami stáváme krásou. „Ve všem plasticko-výtvarném byl člověk
napodobovatelem... Nevyšším druhem napodobení světového nebeského řádu
je plasticko-výtvarné napodobení světa. Ale v hudbě je člověk sám tím, kdo tvoří11
(tamtéž).

Také Carlgren (1991, str.54,55) popisuje velkou úlohu umělecké činnosti.
Vychází z myšlenky, že taková činnost vyžaduje proces vžívání (do materiálu,
barev, tónů...). Vžívání přináší celou řadu pocitů (duševních pohybů): očekávání,
zklamání, hněv, rezignace, překvapení, nové naděje, přemýšlení či intenzívní
radost z tvůrčí činnosti. Takové prožívání rozvíjí naši duši, ale působí také až do
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tělesnosti. Náš život je nesmírně chudý, pokud jde o fyzické činnosti, na nichž se
člověk plně podílí tělem i duší. Umělecká cvičení na rozdíl od běžných činností
v dnešním světě (ovládání pračky, vypnutí vařiče...) nás staví do nových situací
tím, že v nich není rutiny. Tím, že v nich plné soustředění objímá širokou škálu
mnohostranných hlubokých zážitků jdoucích až do tělesnosti. (Srovnejme
například

ovládání

počítače

či

řízení

auta

s modelováním

plastiky

či

nacvičováním hudební skladby.)

Svá specifika nese dětské prožívání hudby. Pro děti je charakteristické
intenzivní spojení duševního a tělesného života. Na rozdíl od dospělého jsou
jejich afekty okamžitě viditelné. Chceme-li po nich, aby duševní hnutí vyjádřily
uměleckou činností, jednáme tak v souladu s jejich nejhlubšími potřebami.
V

umění tvoříme jak na fyzické úrovni (např. vzniká socha, zaznívá

hudební skladba) tak na úrovni duševní. Mnohé umělecké úkony např. vyžadují
duševní postoj, jehož nejsme instinktivně vůbec schopni. (Opatrný je nucen se
stát smělým, domýšlivý uvážlivým, svéhlavý přizpůsobivým...)
Umělecká činnost má na děti výchovný účinek, který může jít do veliké
hloubky, být trvalý.
Právě jejím prostřednictvím můžeme vést děti k tomu, že budou mít účast
na všem, co k nim přichází z vnějšího světa, budou se tím zabývat a pokoušet se
to ztvárnit.

Prostřednictvím umělecké činnosti „si člověk zvyká zápasit všemi

svými duševními schopnostmi a každou žilkou svého těla s problémem, jenž se
mu jeví důležitým, nikoli proto, že by jeho řešení přineslo nějakou zvláštní
hmotnou výhodu, nýbrž protože je zajímavý z čistě lidského hlediska. Tak se
klade základ ke schopnosti pěstovat a vyvíjet zájem." (Carlgren, 1991, str.55)

Souhrnně jsme v této kapitole shledali, že je umělecká činnost z pohledu
Waldorfské peagogiky přiřazována především k vůli, která má v sobě oživující
Prvek. Umění samo tedy neunavuje, narozdíl od intelektuální činnosti, protože
má svůj základ v rytmickém systému. V této souvislosti je správné ještě jednou
Připomenout požadavek Steinera (uvedený v předchozí kapitole) na to, aby ve
všem, co se odehrává mezi učitelem a žákem vládl hudební prvek jako základní
rys vyučování. Hudba patří k těm druhům umění, které podporují sociální život.
Kromě toho vlastní hudební činnost přináší v zážitku něco z tvůrčích sil světa.
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Umělecká činnost rozvíjí

naši duši množstvím pocitů a duševních hnutí, které

při vlastní umělecké práci zažíváme a rozvíjíme. V umění tvoříme zároveň na
fyzické i duševní úrovni.

2.2.3 Požadavky na hudební vyučování

Při zahájení první waldorfské školy popisoval Steiner (2003, str. 181) cíle a
náplň hudební výchovy prvního ročníku takto: náplň: zpěv a elementární
osvojování hudby pomocí hudebního nástroje; cíl: naučit dítě základním prvkům
toho, jak naslouchat tónovým souvislostem. Udržet rovnováhu mezi utvářením
hudby z nitra zpěvem a poslechem tónů zvenčí, nebo vytvářením tónů na
hudebním nástroji.
Ve čtrnáctidenním kurzu tehdejším učitelům více poznatků o hudební
výchově neposkytl. Zdůraznil ale, že účelem kurzu není stanovení náplně
jednotlivých předmětů,

nýbrž základní vhled do vývoje člověka a z toho

plynoucích zásad pro výběr, metodiku a didaktiku předmětů. Na základě tohoto
vhledu mají učitelé dále poznávat v praxi vývoj dítěte a sami v souladu s ním
koncipovat a tvořit náplň i cíl vyučování.
Ve svých pozdějších přednáškách (Wúnsch,

1995, str.59) mluví o

proudění melodie nesené rytmem dechu směrem od srdce k hlavě a opačném
proudu rytmu tepu („rytmus vln cirkulace srdce '“) směrem od srdce ke
končetinám. Pozorujeme tedy dva proudy: jeden (melodie) směrem k hlavě, kde
jsme bdělí, a druhý ke končetinám (rytmus), kde ve vůli spíme.1 Pro hudbu je ale
Právě charakteristické, že proudí oběma směry. Její zvláštnost spočívá v tom, že
rná původ v oblasti středu. Proto je pro hudební vyučování důležité (ať už jde o
zpěv či muzicírování, či jen rytmická cvičení) vycházet z cítění, tj. z duševní
činnosti člověka středu.2 K tomu se ještě dostaneme v kapitole Zásady hudební
výchovy v jednotlivých ročnících.

Podle Steinerovy nauky o člověku je při myšlení člověk bdělý, ve vůli (konání) „spí", v cítění
.,sní“. Každá z těchto duševních sil se váže k určitému místu fyzického těla: myšlení k hlavě a
smyslové-nervovému systému, vůle ke končetinám a látkové výměně, cítění k systému oběhu
krve a dýchání, (viz Slovníček pojmů R. S.)
Duševní oblast cítění spočívá ve středu mezi myšlením a vůlí. Vzájemné je sjednocuje, (viz
Slovník Waldorfských pojmů, příloha č. 3)
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V

současné

době

se

podle

Carlgrena

(1991,

str.

233,

243)

na

waldorfských školách na úrovni základní školy vedou děti k bezprostřednímu
mužicirování. K živému styku s hudbou. Podstatnou roli hraje fenomenologické
studium zvláštností jednotlivých hudebních prvků (intervalů, tónin...). Nacvičují
se charakteristické písně různých národností, světadílů (v návaznosti na aktuální
předměty jako je dějepis, zeměpis...).

Probíhají praktická cvičení. Důležitý je

sbor a orchestr. Ve vyšších ročnících (odpovídajících střednímu stupni českého
vzdělávacího systému) - spolu s přicházející potřebou doplnit uměleckou činnost
také chápáním umění - přichází teorie a dějiny hudby. (Na německých školách je
zařazena

zvláštní umělecká výuka, která probíhá jako ostatní vědecké

předměty.)
Hudební výchova

sleduje

stejné cíle, jaké

má vzdělávání vůbec.

Waldorfští učitelé hudební výchovy čerpají převážně z jednotlivých poznámek o
účincích umění, hudby a tónů v různých pozdějších Steinerových přednáškových
cyklech. Z nashromážděných informací lze vyvodit tyto závědy pro hudební
vyučování:

Cíle:

Cílem hudebního vyučování dále je vyvolat v duši dítěte pocit, že se člověk
stává spolutvůrcem přírody, když je hudebně činný. (Steiner, 2003, str.66)
Přispět k plnému rozvoji celého člověka - všech jeho stránek uměleckou
činností. (Naplňovat cíl metodiky, tj. zaměstnávat vždy celého člověka - nejen
hlavu) (tamtéž, 2003, 27).
-

Naučit děti tomu, jak naslouchat tónovým souvislostem.
Udržet rovnováhu mezi utvářením hudby z nitra a poslechem hudby zvenčí.

-

Bezprostřední muzicírování, živý styk s hudbou.

Zásady:

-

Neprobouzet ani nepožadovat od dítěte žádné síly, které by nebyly v souladu
s jeho vývojem již předem v dítěti procitly.

-

Postupovat v souladu s poznatky nauky o člověku, tj.: v souladu s vývojem
fyzického, éterického, astrálního těla a já. Podporovat vývoj a harmonizaci
duševních složek (myšlení, cítění, chtění)
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Vycházet z vývoje rytmického systému člověka.

V následující kapitole nastíníme na základě publikace Wolfganga Wusche
zásady plynoucí z nauky o člověku pro hudební výchovu v jednotlivých ročnících
základního vzdělávání.

2.2.3.1 Zásady hudební výchovy v jednotlivých ročnících

V této kapitole vycházím kromě přednášek Rudolfa Steinera především z práce
Wolfganga

Wůnsche,

dlouholetého

(Menschenbildung durch Musik

učitele

hudby

na

waldorfské

škole

- Vzdělávání člověka hudbou) s přihlédnutím

k publikacím Michaela Kalwy (Begegnung mit Musik
Stephana Ronnera (Warum Musikunterricht? -

- Setkání s hudbou) a

K čemu hudební výchova?).

Použité citace uvádím v českém překladu.

1. a 2. ročník

Z nauky o člověku víme, že v tomto období dítě ještě nechápe svět jako
oddělený od sebe, nedokáže jako dospělý pozorovat, srovnávat, posuzovat,
nýbrž prožívá samo sebe se světem v jednotě. Ve svém bezprostředním prožitku
světa má smysl pro to, co „svět drží pohromadě", jak se dočítáme v Goethově
Paustu. Díky tomu dítě dokonce až do svalového systému cítí pohyb (například
pracujícího dospělého), a také to, co je v tomto pohybu duševního. (Můžeme to
volně chápat jako pohnutku, která pracujícího člověka pohání.) Dítě v sobě tuto
■.pohnutku" cítí vnitřně jako gesto, které se později objeví v jeho hře. Tomu
říkáme nápodoba - napodobování. Díky tomu, že dítě vlastně spoluprožívá
Pohyby dospělého, může je také okamžitě spoluvykonávat. To si může v prvních
dvou ročnících ozřejmit každý učitel. Není třeba dětem předzpívávat píseň, děti ji
zpívají rovnou s sebou.
Jako hudební ekvivalent takovéhoto dětského prožívání vidí Wolfgang
Wunsch v prožitku kvinty. Jednotlivé intervaly přinášejí jistou kvalitu, která
s sebou nese charakteristický prožitek. Wunsch popisuje rozdíly v prožitku
intervalů asi takto. Zatímco v prožitku primy, sekundy, tercie a kvarty se duševně
cítíme ve vnitřním prostoru, u kvinty se tento prožitek obrací navenek. V prožitku
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kvinty vystupujeme duševně ze sebe do okolního světa. A právě toto obrácení se
navenek a noření se do okolního světa je dítěti v prvním a druhém ročníku ještě
vlastní. Nese si ji s sebou (zhruba do devátého či desátého roku) jako přirozenou
schopnost.
Rudolf Steiner v této souvislosti mluvil ve svých přednáškách o náladě
kvinty (Qintenstimmung), kterou připisoval i určitému období dějin lidstva. Podle
něj v jistém období „nastal prožitek kvinty, v němž se člověk ještě cítil být spojen
s tím, co prožíval ve svém dechu... Cítil se v tomto hudebním prožitku, jako by
stále odcházel a přicházel, kvinta byla tím, co obsahuje nádech a výdech. “

Prožitek kvinty -

přechod mezi vnitřním a vnějším světem, prožitek

neustálého odcházení a přicházení najdeme vdechu. Děti žijí v tomto období
více dechem než v rytmu tepu.

Proto u nich také nalezneme čistě melodické

prožívání, jehož mnohotvárnost je tvořena z dechu.

Melodie, volná melodie,

která není ještě svázána rytmem, tempem či taktem ani pevnou tonalitou.
Prožitku kvinty z možných stupnic nejvíce odpovídá pentatonika, jako řada tónů
vzniklá řazením kvint na obě strany od původního a1 a jejich následným
stažením do prostoru oktávy. Přičemž kvintový postup nahoru v člověku působí
vycházení ze sebe, kvintový pohyb dolů přicházení k sobě jako nádech a výdech.
S tím je třeba při tvorbě písní pro 1. a 2. ročník pracovat.
U malých dětí vidíme zřetelně hojnost až přemíru pohybu. Úkolem učitele
je tento pohyb pozvolna uchopovat a převádět ho na pohyb vnitřní. Zprvu budou
všechny hudební činnosti doprovázeny gesty a pohybem, Později bude pohyb
ustávat a přenesou se jako vnitřní obraz do pohybu vnitřního při zpěvu či hře na
nástroj. Wunsch má za to, že v člověku tento vnitřní pohyb při prožitku hudby
vykonává éterické tělo (jako to, co je nejvíce spojeno s tělem fyzickým a přitom
není hmotné).
Od prvních let je také třeba pěstovat schopnost aktivního naslouchání,
která je mimořádně důležitá pro komunikaci lidí navzájem. Rudolf Steiner
(Felber, 2005, str.48) ve svých přednáškách1 mluví o provázanosti ucha a
hrtanu. Podává posluchačům představu, ve které je hrtan aktivní částí ucha. Tak
při poslechu mluveného slova či zpěvu naše hlasivky spolurezonují a nevědomky
spoluvytvářejí tón.
Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik (Duchovněvědecké impulsy
k vývoji fyziky), přednášky z 30. a 31. prosince 1919, GA 320
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Jak je to v prvních dvou ročnících s taktem? Podle Steinera nejsou
v tomto věku děti ještě schopné udržet pravidelný rytmus. Něco takového není
v jejich přirozenosti.

V dětských říkadlech můžeme často sledovat střídání

různých taktů. Pro děti je naopak přirozené toto střídání, ve kterém se opět
odráží přicházení k sobě a vycházení ze sebe. Vedeme-li je k pravidelnému
rytmu (bez souvislosti se smyslem zpívaného či hraného,

zvláštní schopnost

vnímání světa psaná výše se předčasně vytrácí. S dětmi můžeme zpívat
v pravidelném taktu tam, kde má
vyjadřujeme. (Např.

pravidelnost oporu v obsahu, který písní

v písni o otáčejícím se mlýnku na vodě a podobně.)

S přihlédnutím k tomu lze pracovat již v těchto letech s Orffovými nástroji, i když
ne tak, jak se s nimi obyčejně zachází. Každý vstup „doprovodného" nástroje má
své opodstatnění v textu či obsahu písně. (Místo pravidelného doprovodu na
těžkou dobu v taktu se využijí dřívka pouze tam, kde v ději písně zrovna např.:
ptáčci zobou zrnka z krmítka).

3. ročník

Ve třetím ročníku vstupuje něco nového. Kolem devátého roku se dětské
prožívání světa mění. V kapitole 2. sedmiletí jsme tento předěl ve vývoji dítěte
popisovali a nazvali rubikonem. Tímto okamžikem přechází dítě od tzv.
kvintového naladění k začínajícímu terciovému naladění.
Tercie stojí v určitém slova smyslu v opozici proti kvintě. Zatímco malé
dítě vnímá sebe v jednotě se světem, pak dospělý je svým vědomím od světa
zcela oddělen. Sám sebe prožívá intenzívně ve svém nitru. Takový prožitek
pozorujeme při znění tercie. Je to interval dospělému člověku nejbližší, ve kterém
se cítí „jako doma".

„Hudba, ve které převažují tercie, bude vést k prožitku

vlastního duševního života." (Wunsch, 1995, str.32)
S příchodem rubikonu se dítě poprvé dívá na svět z odstupu a stojí proti
němu samotné. Ještě ale není plně zakotveno ve svém nitru. Teprve si bude
vytvářet a budovat svůj vlastní prostor. Do subjektivní, osobní nálady tercie
teprve dozraje. Wunsch píše, že vnitřní prostor dítěte je víc nadosobní a „může
se v něm zrcadlit vzpomínkový obraz dějin lidstva"1. „Předpokladem pro pohled

1Hlavní ročníkovou látkou třetí a čtvrté třídy je Starý zákon a Germánská mytologie.
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do minulosti, do vzpomínek lidstva, je vnímání kvarty (1995, str.42) V intervalu
kvarty vnímá jistý odpor (jako gesto, které v sobě interval nese), který jakoby
držel člověka na určité hranici. Oproti vroucnosti tercie popisuje Wunsch (1995,
str.35) v kvartě přísnost a objektivitu.
V

provázanosti s obsahem dalších předmětů1 se hodí využití národních

eposů s mnoha slokami, melodie ve starých církevních tóninách. Vyskytovat se
mohou už akordy, ale ve volném nefunkčním spojení.
Pocit oddělení od světa vyvolává v dětech otázku: co mě nyní se světem
spojuje? Zajímavé je pro ně vše, co plní roli tzv. „mostu". Takovým mostem
v hudbě může být notopis.

Pro dítě má v tomto věku velký smysl vše, co je

dohodou mezi lidmi (noty, hudební značení...), spolu se zavedením notace a s ní
spojeným „zpěvem a hrou z not" je možné zavést intervaly.
Od této chvíle se pomalu v dítěti rozvíjí schopnost nadhledu. V hudbě se
již mohou objevovat melodické motivy bez textu a také osamostatněné rytmické
motivy nebo ostinátní figura. Zároveň se pomalu ustaluje tonální cítění. Nové
písně (např. ve starých církevních tóninách) vyvolávají potřebu přechodu
z pentatonických fléten užívaných od prvního ročníku na flétny sopránové.
Pozvolna mizí doprovodný pohyb těla k písním (charakteristický pro 1. a 2.
ročník).

4. ročník

S nově dosaženým odstupem od světa mizí nyní přirozené vnímání
harmonie ve světě a v dětech se začíná objevovat láska k harmonii jako
Podkladu pro melodii. Písním nyní můžeme tvořit jednoduché harmonické
doprovody, ale je třeba dbát na to, aby pohybový prvek melodie nebyl zcela
vytlačen harmonií a taktem (viz níže).
Spolu s pocitem osamění přichází nový pocit jedinečnosti. Je důležité,
Připravovat dětem zážitky, které jim pocit výjimečnosti a nezaměnitelnosti
Potvrdí, aby v pozdějším věku, až přijde otázka „Proč jsem na světě?",
nerezignovalo. Hudba v tomto smyslu nabízí nepřeberné množství činností.
Například forma koncertu, kde jednotlivec stojí proti skupině. Jednotlivé úpravy

Ve třetím ročníku je ústředním tématem Starý zákon. V e čtvrtém ročníku se probírá germánská
Mythologie, hrdinské a rytířské eposy, v zeměpise proběhne seznámení s místem, kde děti žijí. včetně
starých pověstí národních i místních.

hudebních děl pro třídu pak učitel provádí s ohledem na to, aby každé dítě mohlo
zažít svou nenahraditelnost.
Duševní struktura dítěte ztrácí svoji jednotnost a je možné poprvé rytmus
emancipovat. Můžeme vytvářet rytmická kompoziční cvičení pro více rytmických
nástrojů. Prožívat přesný pravidelný řád. Poprvé můžeme využít jako cvičení
tleskání opačného rytmu ke zpívané písni (např. tam, kde je třeba utíkající,
jednostranný rytmus vyrovnat rytmem opačným). Důležité je s dětmi probrat, co
přidaný rytmus způsobuje.
Z nauky o člověku vyplývá, že velkou roli pro vnímání a prožívání hudby
mají naše vlastní rytmy. Steiner sám říká (Wunsch, 1995, str.57), že vnímání
svých vlastních rytmů souvisí s oblastí ležící mezi představami a vůlí, ve které
také probíhá prožívání hudby. Vlastními rytmy je míněn rytmus dechu a rytmus
krve nebo tepu. Pro první je charakteristická proměnlivost, pohyblivost. (Náš
dech může být podle okamžitého prožitku velmi krátký, trvat jen sekundu či dvě,
nebo naopak velmi dlouhý.) Dále skutečnost, že při v tomto rytmu střídavě
„vystupuje11 náš dech do okolí a „vstupuje11do nás nový vzduch. Jinými slovy se
tu odráží to, co jsme v kapitole o 1. a 2. ročníku nazývali „nořením se do okolí a
vracením se zpět k sobě, tj. náladou kvinty11. Bylo také již řečeno, že prožívání
dětí do devátého roku je více svázáno s dechem. A také, že je možné pozorovat
větší sepětí dechu s melodií, neboli že v sobě melodie, když ji prožíváme bez
vlivu harmonie a taktu, nese pohyblivost dechu (viz. kapitola 1. 2. ročník).
Druhý z obou rytmů, tj. rytmus srdce a tepu, prožíváme uzavřeni v sobě.
Proto je nasnadě zařazení rytmu a všeho, co se k němu váže, až po rubikonu.
Rytmus tepu je základním měřítkem pro to, co je v hudbě vyjádřeno taktem
(pulsací, metrem, tempem). Každé tempo nevědomě vztahujeme k tomuto
základnímu měřítku, tím vzniká smysl pro „pomalu11a „rychle11.
Vztah obou základních lidských rytmů (rytmus dechu a rytmus tepu) se
vyvíjí. V době okolo rubikonu stojí vůči sobě v ideálním poměru (asi 1:4)1. To
dává dítěti ve čtvrté třídě možnost uchopit pravidelný rytmus a učiteli zároveň
možnost rytmičnost požadovat a ve shodě se zákonitostmi dětského vývoje ji
nejrůznějšími cvičeními rozvíjet. Zároveň je možné rytmus od znějící hudby
osamostatnit a (vedle základních

délek

not či

udržení tempa

pulzace)

1 Tomuto poměru (18:72) se dospělý člověk blíží při klidovém stavu nebo např. v hlubokém
spánku. (Wunsch, 1995, str.57)
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procvičovat, kde je to vhodné,

např. opačný rytmus nohou a rukou či opačný

rytmus zpěvu a nohou... (viz výše psané).
Wunsch

poukazuje na důležitost takovýchto rytmických cvičení. Vedle

čistě hudebně uměleckého charakteru přináší dětem ještě něco dalšího. V tomto
věku se prvně, zatím docela jemně odděluje myšlení na jedné straně a vůle na
straně druhé. Ve cvičeních, v nichž žáci zpívají jeden rytmus a opačný tleskají či
dupou, prožívají sílu středu, která uvádí tyto dva póly do harmonie. Děti vnímají
na jedné straně melodii proudící z hlavy v určitém rytmu, na straně druhé
rytmus, tvořený končetinami, přitom prožívají: „tady uprostřed stojím já a oboje
spojuji, vytvářím harmonii.“(1995, str.48) Dítě prožívá vlastní sílu středu, která
uvádí oba póly do harmonie. Tímto středem („cítěním") žije dítě uprostřed
druhého sedmiletí (viz kapitola Nauka o člověku). Cítění se stává ve čtvrtém a
následujících dvou ročnících hlavním jádrem a prismatem všech hudebních
činností a hudebních poznatků. Je třeba už nyní (i když cvičíme rytmus) mít na
paměti, že vycházíme ve všech cvičeních z oblasti středu.
Ve čtvrtém ročníku je možné začít s jednoduchým vícehlasem vyrůstajícím
z jednohlasu, např. formy ranného vícehlasu, také kánony. (S jednoduchými
kánony lze začít už ve třetí třídě.)

5. ročník

Do pátého ročníku řadí Wolfgang Wunsch (1995, str.53) polyfonní
dvojhlas. A to ze zcela konkrétních důvodů: Jeho správné uchopení vyžaduje od
zpěváka či hráče na hudební nástroj určité schopnosti. Totiž zpívat - vytvářet
vlastní hlas a současně vnímat druhého. (Samostatně proudící hlasy dvojhlasu
spolu vzájemně

korespondují -

prolínají se, souzní

nebo se vzájemně

podněcují.) K nácviku a také k provedení je navíc třeba sociálního cítění a
vzájemného naslouchání. (Očekává se například, že když jeden hlas zrychlí,
skupina to okamžitě zpozoruje a tempo vyrovná či přizpůsobí druhému hlasu.) To
souvisí také s tím, že je každý spoluzodpovědný za ostatní. Z pohledu nauky o
člověku se v pátém ročníku již dítě zabydluje ve svém vnitřním světě (narozdíl od
3. a 4. třídy, kdy teprve prochází změnou), čímž má nutné předpoklady pro
pěstování polyfonního vícehlasu.
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S tím souvisí ještě jedna možnost hudební práce v páté třídě, kterou
Wunsch popisuje (1995, str.54) jako „změnu stanoviska1'. Jde o vyvozování
nových tónin. Každá tónina v sobě nese jinou náladu ( snad můžeme říci: jiné
stanovisko ke světu). Vyjdeme-li z jedné tóniny (v případě páté třídy

z jedné

stupnice - C dur) a přejdeme do tóniny blízké (v našem případě například
přechodem přes druhý tetrachord ve stupnici) pocítíme zřetelně změnu.
Abychom dokázali přejít na nástroji z C dur ke G dur, musíme v sobě nejprve
změnit tonální cítění. S dětmi můžeme přejít například tak, že si druhý tetrachord
stupnice C dur hrajeme tak dlouho dokola, až jej začneme vnímat jako první
tetrachord nové stupnice G dur.1 Tato schopnost vnitřní změny má stejný základ
jako schopnost zaujmutí jiného stanoviska v pohledu na jakoukoli skutečnost.
Takovýmto

cvičením

tedy vedeme

děti

k sociálním

(a

nejen

sociálním)

kompetencím v životě.
V

pátém ročníku je tedy možné již pracovat s tóninami a jednoduchými

modulacemi, dále zavádět na zobcovou flétnu nové hmaty a následně hrát
skladby v tóninách do tří křížků či béček. Pěstovat třídní orchestr za pomoci žáků
hrajících na vlastní nástroj v lidových školách. Probouzet v dětech dále tvořivou
vůli malými cvičeními v komponování pro jeden hlas. A pozvolna zavádět drobná
akordická a harmonická cvičení jako vědomý přechod k tří a čtyřhlasému zpěvu,
který bude následovat v ročníku šestém.

6. ročník

Po průpravě pátého ročníku, jehož záměrem bylo docílení volného a
pohotového přecházení mezi blízkými durovými tóninami, je nyní možné se
zaměřit na rozdílné působení Dur a moll. Po roce stráveném proplouváním
durovým světem hudby se zákonitě u dětí projeví hlad po mollových tóninách.
Tato touha má ale více důvodů. Nálada moll a její prožitek obrací posluchače do
nitra. Wunsch to popisuje přesně slovy: „ V duševním prožívání

se dítě cítí

jakoby obrácené zpět a vnímá tajemného diváka .uzavřeného v sobě’11 (1995,
str.61). Můžeme si to dobře představit, když si ještě jednou vybavíme, co bylo
řečeno (i když jen stručně a heslovitě v části o 5. ročníku) o účinku a prožitku

1 Opačnou cestou - sestupnou řadou - dosáhneme tónin s béčky.

tercie. Jestliže se ve velké tercii cítíme jako doma, pevně zakotveni ve svém
nitru, pak malá tercie tento pocit ještě umocňuje. Podle Wunsche je vnímání
obráceno do nitra ale jde ještě více do tělesnosti (tamtéž). Pro moll je
charakteristický brzdící pohyb kroku malé sekundy všude tam, kde se objeví
„citové intervaly" tercie a sexty.
Pro mladého člověka je nyní důležité poznávat rozličné odstíny svých citů.
Správně vedená hudební výuka mu přitom pomůže citový život více proniknout
vědomím a uchopit jej vlastníma rukama (dostat jej do vlastní režie).
Při objevování hudebních zákonitostí můžeme v tomto ročníku hledat, jaké
hudební prvky přispívají k výslednému charakteru melodie (či skladby).
Obecně lze říci, že Dur nás vede duševně navenek a moll do nitra.
Dopouštíme se při tom ale téměř neodpustitelného zjednodušení pohledu
(srovnatelného s konstatováním: Dur - radostná, moll - smutná). Na výsledné
náladě skladby se podílí mnoho prvků. K těm, které vedou duševně „navenek"
řadí Wunsch (1995, str.62) například: stoupající melodii, hudbu ve vysoké
poloze, rychlejší tempo, vzestupný rytmus, také uvolněnou harmonii; k tomu, co
vede duševně silněji do nitra například: klesající melodie, hudba v hluboké
poloze, pomalé tempo, klesající rytmus a těsnou harmonii.

Prolínáním a

vzájemným propojením prvků z různých skupin vznikají rozdílné nálady.
Při

improvizaci

různě

zadaných

melodií

(např.:

bezstarostná

Dur,

ustrašená moll, kurážná, vzpínající se moll...) poznávají děti zároveň šíři svých
vlastních pocitů.

Wunsch (1995, str.64) tento poznatek ještě umocňuje

myšlenkou, že během takovýchto cvičení lze v polaritách duševního nádechu a
výdechu současně prožít, že se jednou více spojujeme s tělesností nebo se od ní
obracíme ven k duchovnu. „Středová poloha mezi tělem a duchem, kterou
zaujímá náš duševní život, se zde stane zkušeností."
Ktomu, co již bylo řečeno, patří intenzivní vnímání akordů. (Je asi vhodné
zařadit pěvecká akordová cvičení.) U vícehlasých skladeb je třeba hlídat, aby
prožitek melodie a harmonie byl ve vyváženém vztahu. Harmonické funkce může
občas vystřídat „barva zvuku".
Wunsch pro šestý ročník doporučuje vybrat nejkrásnější lidové písně
různých národů a pozorovat, jak se v nich odráží dědictví jednotlivých zemí jako
tzv. hudební nauku o národech.
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Dítě se učí poznávat, že všechno ve světě, co se jevilo oddělené, spolu
přece jen ve vyšším smyslu souvisí.

7. a 8. ročník

Změna v přechodu od šestého k sedmému ročníku souvisí především se
změnou fyziognomie těla. Tělo rychle roste a ovlivňuje celý systém svalů.
Pozornost mladého člověka se obrací čistě na svět se snahou všemu porozumět.
Jedná se (Lievegoed, 1992, str.77,78) přímo o dobývání vnějšího světa. A do
vědomí se dostává vůle, zaměřenost na cíl. S uvědoměním vůle se probouzí
sociální element.1 Mladý člověk je fascinovaný dokonalostí, technikou... Wunsch
trefně dodává, že je zaujat vším artistickým. To vede v hudební výchově
k novému zájmu o takt a o rytmus.2 Vhodná jsou opět rytmická cvičení,
především ta, která obsahují sociální prvky. Důležitost rytmických cvičení tkví
vtom, že mají rozvíjet smysl pro rytmus v lidském nitru. Ke zpěvu se hodí písně
se zřetelně vystupujícím rytmem (jihoamerický folklor nebo i soudobé písně).
Mutace

spojená

s růstem

svalů

v těchto

ročnících

většinou

neumožňuje

vícehlasé sbory, přejde se v písních opět k jednohlasu.
Ve shodě s intenzivním pronikáním do zákonitostí okolního světa si také
mladý člověk poprvé (i když zatím ne vědomě) klade otázku vlastního životního
cíle, vlastního úkolu. Následkem změny vztahu svalů k systému kostí se začíná
citový život silněji spojovat s tělesností. Zároveň zcela individualizovat. V nitru se
odehrávající děj je zatím nezřetelný, nelze jej popsat ani vysvětlit. Mladý člověk
se

proto

nerad

vyjadřuje.

Z vnějšího

pohledu

je

uzavřený

do

sebe,

nekomunikuje. Od učitele ale očekává, že jeho nevyřčené otázky získají možnost
být probrány, aniž by musel o sobě vypovídat. Otázky v tomto věku souvisí
s budoucími cíli lidstva. Úkolem učitele je tedy zahrnout do výuky a formulovat
okruh současných nejhlubších otázek lidstva.
Nabízí se studium životopisů známých hudebních osobností.

V jejich

životních zklamáních, v nadějích a překonávání překážek prožívá mladý člověk
sám sebe. Navíc u velkých osobností najdeme v jejich životopise něco ze
symptomů jejich

doby a to vše se zrcadlí v jimi

užívaných

hudebních

2To je důvodem vzniku mnoha skupin, part, založených pro nejrůznější společné cíle.
Žáky bude oceněn a váhu si získá každý učitel, který se vybičuje k nějakému artistickému .
výkonu.
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vyjadřovacích prostředcích. Steiner (Wunsch, 1995, str.78) pro hudební výchovu
v tomto období stanovil cvičení v utváření hudebního úsudku v souvislosti
s různými

slohovými

obdobími.

Vlastní

původ

úsudku

nachází

Wunsch

v pocitech, které je třeba u dětí probudit. Tak je možné např. líčit osudové zápasy
Beethovenovy, v síle zřejmé z jeho korespondence.
Je možné vybrat písně touto tématikou se zabývající, hodí se balady (Fr.
Schubert, C. Lówe...), písně současnosti, texty vycházející z revolučních přerodů
nebo vycházející z poznání daného blízkostí smrti v zápase o vlastní přežití...
Písně s tématikou smrti přinášejí mladým lidem ještě něco více. Uvědomování si
systému kostí, vlastního skeletu přináší změnu vztahu ke smrti. Děti v sobě cítí
síly smrti a zároveň jsou jimi fascinovány.1
Na konci osmého ročníku už se hlasy vyhraňují a je pomalu možné zpívat
smíšené sbory (Dies irae...) a také ve cvičeních sledovat rozdílnost hlubokých a
vysokých hlasů a pocítit, jakým způsobem jsme spojeni s tělem a jaké možnosti
z toho vyplývají.
V

souvislosti s obdobím 12. a 13. roku dítěte mluví Steiner (Wunsch,

1995, str.79,80) o „prožitku oktávy"2. Jde vlastně obecně řečeno o spojení dvou
identických skutečností, ale na různých úrovních. Něco podobného můžeme najít
například ve vystavění mostu mezi dobovými otázkami, přes životopisy až
k hudebním vyjadřovacím prostředkům. Podle Wunsche můžeme takovou oktávu
v hudbě najít například v zakončení ruské lidové písně. Ve sborové literatuře je
možné sáhnout po gospelech a spirituálech... Především půjde ve výuce o to,
abychom žákům ukázali, jak se velké duchovní zákonitosti zrcadlí v těch
nejmenších pozemských událostech.

9. ročník

Devátý ročník je třída, která ve waldorfském plánu již patří na střední
stupeň. Její srovnatelnost s naším závěrečným ročníkem je složitá. Zatímco na
základním stupni vede žáky třídní učitel, na středoškolském má třída na všechny
Předměty učitele odborné. Z waldorfského vzdělávacího programu vidíme, jak se

’ Mimo jiné i procesy smrti probouzejí vědomí. (Wunsch 1995 str 82)
Oktáva má v prožitku vystupovat jako nový způsob dosažení Boha. Člověk prožívá své Já na
zemi v primě, a ještě jednou ho prozívá v duchovnu jako niterný důkaz božského bytí
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v osmé třídě završuje celý základní stupeň, protože jde ve shodě s druhým
sedmiletím dětského vývoje. Střední školy už nabízí docela jiný přístup k žákům
a výuku, která je vzhledem k vývojovým zákonitostem a obsahu vzdělávání opět
ucelená. První ročník (9. třída) výše zmiňovanou strukturu otevírá.
Nabízí se otázka, zda výuku v našem devátém ročníku koncipovat jako
jakési prodloužení předchozího roku (což by korespondovalo s všeobecnou
orientací na očekávané přijímací zkoušky a podřízením učebního obsahu
potřebě opakování a znovuoživení velké části učiva), nebo jako nový začátek,
svědomím, že na něj nebude možné navázat. V druhém případě se řídíme
poznatky nauky o člověku, riskujeme ale, že po přechodu mladých lidí na střední
stupeň (v případě Waldorfského lycea) budou žáci v prvním ročníku probírat
totéž.
Ve své práci se kloním k první variantě, co do obsahu vyučování, a
k druhé variantě, co do vztahu ke studentům. Jinak řečeno: Devátá třída by měla
završovat základní školu, tím že završí obsah

předmětu Hudební výchova.

Přístup k žákům je ale nutno změnit s přihlédnutím k jejich novým potřebám
formulovaným Rudolfem Steinerem pro střední školu, neboť vycházejí z třetího
sedmiletí, do kterého nyní dítě vstupuje.

Podle Lievegoeda (1991, str.81-94) dítě na počátku třetího sedmiletí
pohlavně dozrává, probouzí se pro realitu druhého pohlaví, ale také realitu celé
Země. Mizí představa „krásného světa", kterou mělo v druhém sedmiletí a nyní
stojí zcela osamoceno v šedém světě tzv. „nahých skutečností". První záchvěv
tohoto pocitu zažilo v rubikonu, nyní přichází naprosté oddělení od světa. Nové
spojení musí být plně vědomé, uskutečněné z vlastní síly. Začíná hledání nové
úlohy uvnitř světa, hledání vlastní identity.
V

tomto období je nejdůležitější rodící se schopnost vlastního úsudku.

Autoritu musí vystřídat přátelské vedení. Rudolf Steiner (1972) mluví o zásadní
a náhlé změně v duševní orientaci mladého člověka po dosažení pohlavní
Zralosti. Tento posun charakterizuje jako nalezení cesty od vědomosti k poznání.
V duši mladého člověka vzniká touha po přetvoření toho, co vstřebává, do
podoby úsudku. Zatímco dříve učitel život a dílo skladatele vkládal do klíčových
obrazů, od tohoto věku je třeba se zaměřit na to, jak skladatelova hudba ovlivnila
následující generace, jak by mohlo celé jeho dílo vypadat, kdyby v jeho životě
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nedošlo ke klíčovým okamžikům a rozhodnutím, jak mohl být svět jinak ovlivněn
jeho dílem. Nyní je třeba se zaměřit na pohnutky, které skladatele vedly kjeho
činům. Zatímco dříve se prostě v obrazech barvitě popsalo, co se v skladatelově
životě odehrálo.
Celá změna popisovaná Rudolfem Steinerem tkví v přechodu ke kauzalitě.
Takové souvislosti sice ve vyučování již od dvanáctého roku dítěte jemně
probleskovaly, ale nyní jsou základní duševní potřebou mladého člověka.
Od pohlavní dospělosti se má v dětech probouzet velký zájem o okolní
svět. Dítě jej musí vidět s jeho zákonitostmi, vývojem, příčinami, následky, s jeho
úmysly a cíli. To se nevztahuje jen na lidi, nýbrž zcela všeobecně také na
hudební díla. Dosud chtěli mladí „obdivovat obrazy11, nyní začínají vlastně poprvé
vážně chápat příčiny, (podle Steiner, 1972)
Rudolf Steiner zasazuje tuto změnu mezi devátý a desátý ročník, mluví
přitom ale o věku 14,15 let. Domnívám se, že vzhledem k současným věkovým
poměrům na českých školách a k četnosti odkladů při vstupu do školy je možné
dosažení pohlavní zralosti situovat mezi osmou a devátou třídu.
Při určování náplně vyučování hudební výchovy bych v devátém ročníku
v souladu s výše zmiňovanými zákonitostmi vývoje stanovila za hlavní látku
dějiny hudby a porovnávání jednotlivých slohových období, jako završení
devítiletého vzdělávání. Nabízí se možnost vyjít ze skladeb a skladatelů
probraných „formou obrazů11 v předcházejících ročnících, a ukázat je ve zcela
novém světle kauzality. Tak propojit jednotlivé dřívější poznatky v ucelený obraz
hudebních dějin a tím současně usouvztažnit, završit a pozdvihnout do vědomí
látku předchozích let.

Shrnutí:

Jak bylo řečeno, hudba probíhá v oblasti ležící mezi představami a vůlí.
Rudolf Steiner (Wunsch, 1995, str.57) popisuje tuto oblast jako něco, co nenáleží
k dennímu bdělému vědomí, a má společné rysy s tím, co „přichází z duchovního
světa, vtěluje se a odchází ve smrti zpět.11 Předestřeli jsme, že v sobě hudba
spojuje proud melodie nesený dechem do vědomí s proudem rytmu tepu
směřujícího k spící vůli. Vprostřed mezi nimi, tedy v duševní bytosti člověka
středu - vycházející z cítění, nalezneme původ hudby. Proto mají všechny

hudební činnosti z tohoto středu vycházet. Wunsch (1995, str.60) se snaží tuto
oblast „mezi představami a vůlí“ zmiňovanou Steinerem přiblížit příkladem: kdy
máme v určité situaci pocit, že nás vede vyšší instance, kdy jednáme víc snivě
než logicky.
Právě

tato středová oblast cítění je dominantní ve čtvrté, páté a šesté

třídě. Tak například v šestém ročníku, v němž již s dětmi můžeme intenzivně
muzicírovat a nacvičovat vícehlasé skladby za poměrně krátký čas, bude učitel
klást důraz na to, aby byly vysledovány různé odstíny pocitů, které se vyjadřují
hudební formou.
Charakter tří základních období ve druhém sedmiletí shrnuje Wunsch
(1995, str.60) takto: „Od první do třetí třídy žije dítě převážně v hudebním
proudu, který vychází z pociťování, je na "křídlech dechu11 neseno vzhůru a tam
vytváří melodie. Ve čtvrté až šesté třídě žije dítě především v oblasti středu,
v oblasti citu, kdy se seznamuje s harmonickými vztahy, a v sedmé a osmé třídě
bude mladý člověk uchopovat víc proud, který se noří do končetin a který je
prožíván silněji v taktu a rytmu.
Tak jako hudební nauka také ostatní předměty podporují přirozený vývoj
dítěte:

rozvíjejí v určitém věku odpovídající duševní síly a nabízejí mladému

člověku „potravu11, kterou v daném období potřebuje. Mezi všemi ale právě hudba
má být metodicky nejvíce směrodatná, neboť má co dělat více s cvičebním
procesem než s obsahem výuky! (Wunsch, 1995, str.68)

Jsem si vědoma toho, že bylo možné problematiku hudební výchovy na
waldorfské škole, především Steinerovu nauku o člověku, jakož i působení
jednotlivých hudebních prvků na člověka a na jeho jednotlivé články zvlášť, podat
pouze útržkovitě a bez hlubších souvislostí vyplývajících z dlouhodobého studia.
Text tak může být pro nezasvěceného čtenáře místy těžko uchopitelný a vývody
mohou působit prvoplánově. Jsem si vědoma této skutečnosti a nezbývá mi než
odkázat čtenáře na literaturu uvedenou v seznamu. Alespoň rámcový popis
skutečností nastíněných Rudolfem Steinerem jsem zvolila na místech, kde
hrozilo, že neznalost základních pojmů a pohledů zcela zabrání v možném
pochopení příslušného textu Ale i tam jsem byla nucena omezit se na pouhá
tvrzení.
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III. Srovnání vnitřní linie vzdělávání obsažené v RVP ZV
s vnitřní linií waldorfské pedagogiky

Shrnutí: RVP ZV stanovuje cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy
a doporučené učivo. Jeho znění vede čtenáře k představě, že se cílů dosahuje
směřováním ke KK a klíčových kompetencí prostřednictvím očekávaných
výstupů. Přesto v textu nenajdeme vysvětlení, jakým způsobem se tak děje.
Rozborem této postupné linie se objevila prázdná místa a tím i skutečnost že po
ní nelze kráčet přímou cestou oběma směry:

cíle —* kompetence —» výstupy —> učivo
učivo —> výstupy —> kompetence —» cíle

RVP ZV vychází z předpokladu, že volbou vhodného učiva -+(1)—►bude u
žáků dosaženo očekávaných výstupů, —>(2)—►to povede k získání klíčových
kompetencí, —>(3)—> čímž budou naplněny cíle základního vzdělávání. V této
hypotéze ale především kroky (2) a (3) jsou sporné, platí jen za určitých
předpokladů. V této práci nebyla nalezena souvislost mezi očekávanými výstupy
hudební výchovy a KK. Pro směřování ke klíčovým kompetencím se ukazuje jako
podstatný samotný charakter vyučování, to jak se k výstupům dojde, nikoli
naplňování očekávaných výstupů jako takové.
Je proto nutné se na vnitřní linii RVP ZV dívat jinak. A sice jako na linie
dvou požadavků stojících vedle sebe. Naplňování kompetencí na straně jedné a
naplňování očekávaných výstupů (jako minimální penzum poznatků z předmětu
poskytující dostatečný základ dalšímu vzdělávání) na straně druhé. Přičemž
očekávané výstupy s kompetencemi přímo nesouvisí.
Z rozboru učiva hudební výchovy vyšlo najevo, že samo o sobě vychází
z předpokládaných hudebních činností a nepokryje svou šíří plně všechny
očekávané výstupy. Stejně tak u očekávaných výstupů bylo poukázáno na to, že
jejich znění vychází z rozdělení hudebního vyučování na čtyři druhy hudebních
činností. Vztah těchto hudebních činností ke KK není v RVP ZV nastíněn, stejně
tak vztah samotného oboru hudební výchova. RVP ZV tedy sice ukazuje
nepostradatelnou úlohu umění a kultury, jako specifického druhu poznáváni, ale

dále nerozebírá hudební výchovu. Z celého RVP ZV není nikde patrné, že by
obor hudební výchovy byl pro základní vzdělávání nepostradatelný.

Linie waldorfské pedagogiky je vedena od základního cíle přes z nauky o
člověku vyplývající zásady výchovy. Veškeré vzděláváni je podřízeno úkolu
pomoci člověku v jeho vlastním vývoji, aby se jeho individualita mohla svobodně
rozvinout a ve světě působit. Nauka o člověku přitom nastiňuje hlavní zákonitosti
vývoje, v jejichž souladu je třeba vzdělávání vybudovat. Hudební výchova
v tomto smyslu slouží stejně jako ostatní předměty jako prostředek rozvinutí
všech složek člověka. Zároveň však je svou jedinečností (jako umění zcela
odlišné od ostatních - výtvarného, literárního, dramatického atd.) pro rozvoj
určitých

složek osobnosti

(jak bylo naznačeno v předchozích

kapitolách)

v procesu vyučování a výchovy nepostradatelná. Tímto způsobem je k ní v rámci
učebního plánu také přistupováno. Podle zákonitostí nauky o člověku je volena
skladba učiva a veškerý obsah předmětu. Hlavním způsobem, kterým je v rámci
waldorfské pedagogiky dosahováno jejích cílů, zůstává přístup k žákům jako
k individualitám a utváření konkrétní podoby vyučování.

Z výše uvedeného shrnutí vyplývá, že ačkoli lze vnitřní linii RVP ZV označit za
určitým

způsobem

inkonsistentní,

očekávané

výstupy

předmětu

Hudební

výchova jsou stanoveny dostatečně široce, aby bylo možno při tvorbě ŠVP
waldorfské školy -

předmětu Hudební výchova, při naplňování vnitřní linie

waldorfské pedagogiky (jejíž cíle jsou širší,
k uspokojivému

kompromisu.

V následující

než cíle RVP ZV),

kapitole

navrhuji jeho

dospět
možnou

variantu.
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IV. Návrh utváření předmětu hudební výchova do ŠVP
waldorfských škol
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací předmět Hudební výchova je nedílnou součástí vzdělávacího
procesu na waldorfské škole. Umožňuje žákům uchopovat umělecké a kulturní
stránky života formou odpovídající jejich věku. Napomáhá jejich osobnostnímu i
sociálnímu vývoji prostřednictvím praktické realizace vlastních prožitků pomocí
specifického jazyka hudby a jeho výrazových prostředků.
Vzdělávací

předmět je

realizován

ve

všech

ročnících

základního

vzdělávání, je vyučován týdně s časovou dotací jedné hodiny na prvním stupni,
na druhém stupni s časovou dotací dvou hodin v 6. — 8. ročníku a jedné hodiny
v 9. ročníku. Předpokládá se společná hudební práce dané třídy v každém
vyučovacím předmětu realizovaném formou epoch.
Náplň vzdělávacího předmětu Hudební výchova obsahuje převážnou
většinu očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova. Části těch
očekávaných výstupů, které patří k hudebně pohybové činnosti (h04, h13, H5) a
týkají se pohybové improvizace, jsou převedeny do vzdělávacího předmětu
Eurytmie.
V

průběhu vzdělávacího procesu je kladen důraz na tři základní oblasti,

v jejichž rámci je tento vzdělávací předmět uskutečňován. Oblast vědomostní a
poznatková zahrnuje hudební teorii, skladbu, dějiny hudby a hudební formy.
Oblast pocitová obsahuje uchopování nálad jednotlivých tónin, harmonií a jejich
realizaci prostřednictvím různých druhů nástrojů. Třetí oblast -

pohybová

umožňuje žákům proniknout do sféry hudby pomocí vlastního tělesného pohybu
a prožít podstatu rytmu a taktu. Se všemi jmenovanými oblastmi se žáci setkávají
jak v práci na společném i individuálním hlasovém projevu, tak v individuální i
společné

hře

na

nástroje,

v rozhovorech

o

hudbě

a jejích

výrazových

prostředcích a při poznávacích činnostech.
Základem pro učební osnovy vzdělávacího předmětu Hudební výchova,
pro přístup k žákům při procesu vyučování a volbu vyučovacích metod a strategií
jsou vývojové fáze osobnosti, jimiž žáci v průběhu základního vzdělávání
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procházejí. Z nich vyplývají pro tento vzdělávací předmět následující metodické
pokyny:
V prvních třech ročnících je žák

prostřednictvím nápodoby veden

k uchopování hudby jako celku melodického, rytmického i harmonického. Pomocí
přirozeného pohybu těla se společně se spolužáky učí písním, aniž by je
uchopoval abstraktně či pomocí hudebních znaků. Základním prostředkem
procesu učení má být činnost ve společenství třídy.
V následujících třech ročnících odpovídá způsob vedení vyučovacího
procesu žákovým nově nabytým schopnostem uchopení „hudební gramatiky" taktu, rytmu, intervalů, tónin, nálad skrytých v harmonii, zápisu hudby. V procesu
učení působí prožitek z praktické realizace hudby v souladu s intelektuálním
uchopováním hudebních výrazových prostředků.
V průběhu posledních tří let základního vzdělávání jsou ve vzdělávacím
procesu vytvářeny příležitosti k vývoji logického myšlení a k základům utváření
vlastního úsudku na podkladě hudební teorie a dějin hudby. Žáci jsou vedeni
k uplatňování dosavadních návyků při hře na nástroj a zpěvu a jejich využití pro
vědomý rozvoj vlastních schopností.

Vyučovací předmět hudební výchova rozvíjí klíčové kompetence tím, že:

- nabízí žákům vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení se zpěvu,
hře na nástroj a pro získání rytmických schopností
- zprostředkovává přístup ke zdrojům informací, které se týkají dějin hudby a
hudební teorie
- seznamuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly v oblasti hudebních
výrazových prostředků (kompetence k učení)

- vytváří situace podněcující zamyšlení nad jednotlivými oblastmi hudební
problematiky
- vede k porovnávání hudebních stylů a žánrů v dějinných souvislostech a nabízí
tak možnost školení úsudku
- školí v praktickém využití nabytých vědomostí a poznatků prostřednictvím
hudební improvizace (kompetence k řešení problémů)

68

- vede ke vzájemnému naslouchání a k porozumění zvukům, melodiím atd.
- vytváří situace pro poznávání a cvičení mimoslovní komunikace
- umožňuje žákům vytvářet si a formulovat vlastní názor na problematiku
jednotlivých oblastí hudby (kompetence komunikativní)

- navozuje příležitosti k uvědomění si odlišností a specifičností každého ze žáků
a vede k postupnému pochopení toho, v čem mohou být odlišné schopnosti ku
prospěchu vzájemné komunikaci, vzájemnému učení se a společné práci
(společnému zpěvu či hře)
- vede k získávání schopnosti vytvořit příjemnou atmosféru pro spolupráci ve
skupině či týmu (kompetence sociální a personální)

-

nabízí

žákům

příležitosti

k pochopení

práv

a

povinností

souvisejících

s uměleckou tvorbou a kulturní sférou lidské společnosti
- prostřednictvím aktivního prožití hudebních tradic vlastního národa, ale i národů
Evropy či světa vede k utváření smyslu pro kulturu a tvořivost, dále k možnosti
naučit se oceňovat tradice a kulturní dědictví a respektovat kulturu jiných národů
(kompetence občanské)

- vytváří dostatek situací, v nichž je žák veden k využívání znalostí a zkušeností
(např. ve spojitosti se zpěvem či hrou na nástroj) pro vlastní rozvoj v budoucnosti
- vede k získávání pracovních návyků, které mu později umožní plnit povinnosti a
závazky (kompetence pracovní)

V z d ě lá v a c í o b s a h v y u č o v a c íh o p ře d m ě tu
1. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

Učivo

h01 - zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesné
v jednohlase.

v ý s tu p y 1. ro č n ík u p ro b íh a jí za
p o d p o ry tříd n íh o sp o le če n ství:

Vokální a pohybové činnosti

- zpívá podle svých dispozic intonačně
čistě jednoduché pentatonické písně
v rozsahu d 1 - c 1 v jednohlase.
h02 - rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem.

- využívá sluch k správnému tvoření
tónů doprovodných nástrojů,
v jednoduchém doprovodu zpívaných
písní.
- provádí jednoduché improvizace
k vytvoření nálady, doprovodí příběh.

h03 - využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře.

- hraje na pentatonickou flétnu
jednoduché pentatonické písně
v rozmezí 2 - 4 tónů.
- ovládá správné tvoření tónu a držení
flétny.

h04 - reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie.

- doprovází zpěv vhodnými pohyby a
gesty.

Jednohlasé pentatonické písně odpovídající
kvintové náladě, písně s latentní tóninou a
volným rytmem, melodie písní cca v rozsahu
d -c .
Témata písní: např.: roční období, slavnosti,
svátky, přírodní a pohádkové motivy.
Doprovod písně jednoduchým, přirozeným
pohybem, jednoduché tance.
Instrumentální činnosti
Hra na pentatonickou flétnu (správné umístění
prstů, seznámení se zněním všech tónů, cvičení
pro správné dýchání a tvoření tónů, hra již
známých jednoduchých písní navazující na
vokální činnosti),
Realizace a improvizace doprovodů k příběhům
pomocí rytmických (např.: Orffovy) nebo
melodických (např.: kantela, lyra) nástrojů.
Poslechové činnosti
Rozlišení výšky a síly tónů v obrazech.
Rozlišení kvality tónů pomocí škály „jasný tmavý", „těžký - lehký"...
Procvičování schopnosti ztišit se a naslouchat.
Poslechové hry (např. vnímání zvuku
v prostoru).
Prožívání kvinty v poslechu.

2. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

Učivo

h01 - zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase.

v ý s tu p y 2. ro čn íku p ro b íh a jí za
p o d p o ry tříd níh o sp o le č e n s tv í:

Vokální a pohybové činnosti

- zpívá podle svých dispozic
intonačně čistě složitější
pentatonické písně a písně v
latentních tóninách v rozsahu
d 1 - d 2 v jednohlase.

h02 - rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem.

- rytmizuje a melodizuje jednoduché
motivy příběhů (promluvu, postavu,
náladu...).

h03 - využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře.

- hraje podle svých dispozic na
pentatonickou flétnu složitější
pentatonické písně a využívá k tomu
dosavadních získaných dechových
návyků.
- využívá sluch k nalezení příslušného
tónu na flétně.
-dokáže střídat hru na flétnu
s aktivním nasloucháním.

h04 - reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie.

Pentatonické písně, písně s latentní tóninou,
jednoduché lidové písně. Témata: motivy
z přírody, legend a bajek, průběhu dne.
Rozšiřování hlasového rozsahu cca d 1 - d2,
dechová a intonační cvičení vycházející
z obrazů (příběhů), z kvalit a nálad.
Provázení písní přirozeným pohybem, tance
k ročním obdobím, kolové hry (např. lidové).
Procvičování složitějších rytmů bez vázanosti na
takt.
Instrumentální činnosti
Hra na pentatonickou flétnu (upevňování návyků
správného dýchání a tvoření tónu, prstová
cvičení prostřednictvím vhodné volených písní,
doprovod zpívaných písní).
Realizace doprovodů k příběhům či hrám na
melodicko-rytmické a rytmické nástroje.

- vyjadřuje pohybem směr melodie.

Improvizované hudební rozhovory s užitím
nástroje či hlasu k vyjádření nálady.
Poslechové činnosti

- rozlišuje výšku a hloubku tónů
z hlediska prostorového.

Poslechové hry pro vědomí výšky tónu a
melodie.

-realizuje formou nápodoby a
improvizuje jednoduché rytmy bez
vázanosti k taktu.

Převedení škály „jasných a temných" tónů na
škálu prostorovou: „vysoké a nízké" tóny.
Procvičování schopnosti ztišit se a naslouchat.

3. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

Učivo

h01 - zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase.

- zpívá v jednohlase písně s latentní
tóninou, písně ve starých církevních
tóninách a jednoduché kánony.

Vokální činnosti

- při zpěvu i hře známých písní sleduje
notovou linku.

Realizace písní vážících se na probíraná témata ostatních
předmětů (řemesla, zemědělství, Starý zákon...).

- rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty.

Počátek zavádění dvojhlasu v souladu s historickým
vývojem (prodleva na kvintách a kvartách, dudácké kvinty,
jednoduché kánony).

h02 - rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem.

h03 - využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře.

- složí a zaznamená krátký melodický
motiv.
- hraje na sopránovou flétnu
jednoduché písně s pevně danou
tóninou a zná hmaty první oktávy
stupnice C dur.
- doprovodí zpěv jednoduchými
melodickými motivy či ostinátní figurou
na melodické či rytmické doprovodné
nástroje.
- hraje na sopránovou flétnu podle not
jednoduché známé písně.

o
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h04 - reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie.

- zatančí správně jednoduchý kolový
tanec.

h05 - rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby.

- orientuje se v řadě tónů první oktávy.

h06 - rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální.

- rozpozná hudbu vokální od vokálně
instrumentální.

- upozorní v proudu znějící hudby na
výrazné dynamické změny.

Písně s latentní tóninou, písně ve starých církevních
tóninách, jednoduché kánony

Péče o hlas (rozšiřování rozsahu, dynamicky odlišený
zpěv)
První procvičování intonace - diatonické postupy.
Instrumentální činnosti
Hra na sopránovou zobcovou flétnu (seznámení s novou
flétnou, realizace písní a prvního dvojhlasu v návaznosti
na vokální činnosti).
Hra na rytmické a jiné melodické nástroje (instrumentální
práce ve skupinách, realizace improvizovaných doprovodů
k písním, rozvíjení dosavadních získaných dovedností),
osamostatnění doprovodu od melodie písně.
Pohybové činnosti
Tance (rozšíření repertoáru prvních dvou ročníků),
proplétání.
Procvičování jednoduchých rytmů vázaných na takt a
metrum.
Poslechové činnosti
Poslechové hry (převádění výšky, síly a délky tónu a metra
do vědomí).
Rozvíjení schopnosti naslouchat např. pomocí poslechu
skladeb nacvičených v individuální nástrojové výuce.
Hudební teorie
Úvod do psaní not, zápis známých písní, záznam melodie
různými způsoby, neumy, noty c 1- c2

4. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

h07 - zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.

- zpívá intonačně čistě v durových tóninách

h12 - rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředku,
upozorní na metro-rytmické. tempové, dynamické
i zřetelné harmonické změny.

- upozorní v proudu znějící hudby na tempové a
metro-rytmické změny.

h04 - reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
sm ěr melodie.

h09 - využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní.

- zpívá intonačně čistě složitější kánony a
jednoduchý vícehlas v terciích.

- udrží pravidelné metrum.
- pohybem ztvární rytmus, tempo, metrum i takt.
- zahraje a udrží doprovod písně realizovaný
v jiném rytmu, než je rytmus písně.

- realizuje hrou na flétnu (popřípadě i
samostatné) jednoduché i složitější kánony.
- provádí jednoduché předehry, m ezihry a
dohry.
- najde znám ou melodii na flétně.

h08 - realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not.

| h10 - rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby.

h13 - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

- orientuje se v zápisu jednoduché písně a podle
svých individuálních schopností a dovedností ji
realizuje.
- hraje v třídním souboru z not jednoduché
vícehlasé skladby.

- rozliší jednotlivé části jednoduché hudební
formy.

- ztvárňuje hudbu pohybem pomocí probraných
tanečních kroků.

Učivo
Vokální činnosti
Individuální a společná realizace lidových, vandrovních, řemeslnických a
um ělých písní.
Rozvíjení vícehlasu (složitější kánony, prodlevový vícehlas, první vícehlas
v terciích).
Péče o hlas (rozšiřování rozsahu, cvičení dechu, procvičování intonace a síly
tónu).
Zpěv z listu (ve starých tóninách).
Instrum entální činnosti
Rozvíjení schopností ve hře na zobcovou flétnu (hra písní v různých tóninách,
prstová cvičení na základě vhodně volených písní).
Hra na flétnu podle notového zápisu (jednoduché a složitější kánony, písně
v souladu s vokální činností).
Realizace předeher, m eziher a doher (na flétnu či jiné melodické nástroje, na
rytmické a rytmicko-melodické nástroje).
Im provizace melodie v rozmezí kvinty.
S polečné muzicírování s využitím individuálních nástrojů jednotlivých dětí
(jednoduché vícehlasy).
Poslechové činnosti
Prožívání a poslech jednoduchých forem písní (např. pomocí realizace
doprovodu k nim pomocí různých typů nástrojů nebo realizace jednotlivých
částí různým i pěveckými skupinami), zvědom ování dané formy.
Uchopování intervalů prostřednictvím poslechu.
Rozdíl mezi dechovými a sm yčcovými nástroji a seznámení se s dalšími
skupinam i nástrojů.
Hudebně-pohybové činnosti
Procvičování složitějších rytmů vázaných na 4/4 takt.
Rytm ická představení ze vzájem ně se prolínajících rytmů.
Hudební teorie
Procvičování notopisu.
Úvod do výuky intervalů.
Vědom é uchopení délek not a taktu v notovém zápisu, základní taktování,
(rytmus, takt, pomlky, délky not, notové značení - repetice atd.)
V yprávění epizod, krátkých příběhů ze života znám ých umělců.

5. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV
h07 - zpívá na základě svých dispozic
• intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti.

Výstupy školy
- zpívá na základě svých dispozic
polyfonní dvojhlas.

h08 - realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not.

- hraje z not v třídním orchestru skladby
v tóninách do 3# a béček.

h09 - využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní.

- hraje z not v třídním orchestru.

h11 - vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace.

- zahraje jednoduchou modulaci dvou
blízkých durových tónin.

h13 - rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby.
h10 - rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metro-rytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny.
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- rozpozná v proudu znějící hudby
zřetelné harmonické změny a upozorní
na ně.
- pozná v melodii jednoduchou modulaci.

Učivo

Vokální činnosti
Zpěv písni a skladeb v polyfonním dvojhlase, popř. trojhlase.
Zpěv písní s návazností na ročníkové téma - starověké Řecko.
Procvičování zpěvu z not, intonace
akordická cvičení jako průprava na homofonní vícehlas.
Instrumentální činnosti
Hra na flétnu (dvojhlasé a tříhlasé polyfonní skladby, jednoduché
harmonické homofonní skladby).
Nácvik hry z “partitury” (notového zápisu s více systémy).
Budování třídního instrumentálního souboru (dechové, smyčcové,
rytmické nástroje).
Improvizační cvičení na komponování projeden hlas.
Poslechové činnosti
Prožívání, poslech a pozorování metro-rytmických prostředků
v řeckých tancích.
Zvědomování kvality tónů, dynamiky, metra, tempa a jiných
výrazových prostředků na základě realizace a poslechu živě
realizovaných skladeb.
Poslech písní a jednoduchých skladeb a zvědomování jejich formy.
Poslech intervalů, orientace v durových stupnicích.
Hudebně-pohybové činnosti
Řecké tance.
Hudební teorie
Pozorování a poznávání různých typů kánonů skrze realizaci a
poslech.
Durové stupnice a tóniny, intervaly (těžiště je v protikladu velké a malé
tercie), modulace —přechod do tónin o 1-2 posuvky.
Obrazně pojatá výuka forem (např. malá a velká písňová forma, rondo
atd.).

6. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

Učivo

H02 - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, umí ocenit kvalitní
vokální projev druhého.

- zpivá probrané evropské a národní
lidové i umělé písně dle svých
individuálních dispozic intonačně čistě a
s náležitou výslovností.

Vokální činnosti

H03 - reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace.

- dle svých individuálních dispozic
intonuje a hraje z listu durové a mollové
melodie, skladby v durových i mollových
tóninách.

- zpívá tříhlasé - čtyřhlasé písně,
polyfonní či homofonní skladby.

Zpěv evropských i národních lidových a um ělých písní (jedno- i
vícehlas). Písně s kontrastem dur - moll.
Intonace zejména v m ollových tóninách.
Instrum entální činnosti
Hra melodií na sopránovou (popř. tenorovou či altovou) flétnu.

- využívá znalosti působení různých
hudebních prvků ke komponování
melodie s konkrétní náladou.

H05 - rozpozná některé z tanců různých
stylových období.

- rozpozná dříve probírané tance (řecké a
hebrejské tance, lidové, a některé
renesanční tance).

H06 - orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky
a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku.

- je schopen pojmenovat základní
intervaly.

Hra evropských lidových písní v poloze vhodné pro flétny.
Im provizace v durových, ale hlavně v m ollových tóninách (flétny,
m etalofon, klavír, aj.).
Poslechové činnosti
Rozlišení dur a moll tóniny v jednotlivých skladbách a písních.
C vičení schopnosti rozpoznat vhodnou harm onizaci jednoduchých
m elodií.
Im provizační cvičení pro komponování m elodií různého charakteru
využitím vhodně zvolené kombinace výrazových hudebních prvků
(tem po, rytmus, stoupající - klesající melodie, harmonie...)
Hudebně-pohybové činnosti
Renesanční tance.

- zná základní fakta o životě a díle
probraných skladatelů.

Hudební teorie

- je schopen rozpoznat durovou a
mollovou melodii.

Akordy a jejich obraty.

- pozná probrané hudební skladby a
popíše jejich působení a výrazové
prostředky.

Dur x moll, mollové tóniny a stupnice do dvou křížků a béček.
Někteří skladatelé a díla období klasicismu.

7. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

H06 - se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky
a charakteristické sémantické prvky,
chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku.

- vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a sémantické prvky u
probraných skladeb a chápe jejich
význam v hudbě.

Zpěv písní cizích zemí. Zpěv balad. Intonace
v durových a mollových tóninách. Přesné zachycení
dynamiky a rytmu písně.
Hra z listu a reprodukce vícehlasých skladeb, písní
cizích zemí, částí probíraných skladeb.
Poslechové činnosti

- dle svých individuálních dispozic
samostatně intonuje a s přesným
zachycením dynamiky a rytmu zpívá
dané písně.

Žáci sledují ukázky z děl klasiků a na elementární
úrovni provádí pod vedením učitele jejich formální a
harmonický rozbor.
Cvičení schopnosti vytvořit vhodnou harmonizaci
jednoduchých melodií
Hudebně pohybové činnosti

H03 - reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části
skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace.
H07 - zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její slohové a
stylové příslušnosti s dalšími skladbami.

Vokální činnosti

Instrumentální činnosti

H01 - využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
H02 - uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase i vícehlase, umí
ocenit kvalitní vokální projev druhého.

•......... ' " ----------- ------ — ------ — — ...... ...........................
Učivo

Rytmická cvičení rozvíjející smysl pro rytmus v lidském
těle, rytmická cvičení se sociálními prvky.
Hudební teorie
Intervaly a jejich přesné určení (čisté, velké, malé).
Základní harmonické funkce.
- je schopen sledovat jednoduché
skladby (k disposici může mít notový
zápis), popsat jejich náladu a na
elementární úrovni je porovnat
s jinými již probranými skladbami.

Dějiny hudby: život a dílo významných skladatelů
období romantismu.
Hudebné výrazové prostředky a sémantické prvky
probíraných skladeb období romantismu.

8. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV

Výstupy školy

H06 - orientuje se v proudu znějící
hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku.

- zná základní fakta ze života a díla
probíraných hudebních skladatelů
období romantismu.
- vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a sémantické prvky u
probraných skladeb a chápe jejich
význam v hudbě.

H03 - reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části
skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace.

- na základě svých dispozic hraje
z listu či reprodukuje vícehlasé
skladby na flétny a do své hry je
schopen zařadit prvky improvizace.

H07 - zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její slohové a
stylové příslušnosti s dalšími skladbami.

- dokáže slovné charakterizovat
probrané hudební dílo a popsat jeho
formální stavbu, popř. formu.

Učivo
Vokální činnosti
Péče o mutující hlasy (hlasová hygiena).
Písně o smrti, balady.
Písně s kritickým či satirickým obsahem.
Písně se silným rytmickým akcentem.
Uvedené písně převážně v jednohlase.
Instrumentální činnosti
Hra z listu a reprodukce vícehlasých skladeb na flétny
(sopránové, altová, tenorové či basové). Reprodukce částí
probíraných skladeb.
Rytmická improvizace na různé nástroje.
Poslechové činnosti
Poslech skladeb a písní období romantismu a jejich rozbor.
Hudebně pohybové činnosti
Rytmická cvičení.
Hudební teorie
Rytmické a melodické diktáty.
Nauka o hudebních nástrojích: přehled hudebních nástrojů a
jejich poloh a postavení v orchestru.
Dějiny hudby: biografie skladatelů romantismu, zejména
jejich existenční zápasy. Hudba 20. století.

9. ročník
Očekávané výstupy RVP ZV
H02 - uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, umí ocenit kvalitní
vokální projev druhého.

--------- ---- ------- -- -----------Výstupy školy

...... - ■■

- zná svůj hlasový rozsah a snaží se ho
s pomocí učitele dále rozšiřovat.
- je dle svých sluchových dispozic
schopen vokální projev svůj i svých
spolužáků reflektovat, popřípadě i
korigovat pomocí transposice melodií do
svého hlasového rozsahu.
- umí dle svých dispozic individuálně
zazpívat probrané jednohlasé i vícehlasé
lidové i umělé písně s doprovodem i a
capella.

H03 - reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace.

- umí dle svých individuálních dispozic
vytvořit jednoduchý instrumentální
doprovod pro hudebně dramatické
projevy (div. hra, pantomima,
improvizace).

H07 - zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami.

- je schopen svými slovy popsat hudební
dílo, zařadit ho do určitého slohového
období a porovnat ho s jinými
relevantními hudebními díly.

H06 - orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky
a charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku.
H08 - vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jiným i druhy umění.

- umí nalézt historické i jiné souvislosti
hudby s ostatními uměními a v oblasti
styku hudby se společností.

Učivo

Vokální činnosti
Péče o hlas a jeho rozsah a jeho reflexe.
Rozšíření repertoáru jednohlasých a sborových písní o nové lidové a umělé
písně.
Sborové skladby.
Písně pop-music.
Instrumentální činnosti
Tvorba instrumentálního doprovodu pro hudebně dramatické projevy.
Vyjadřování hudebních (rytmické, dynamické, melodické, tempové) a
nehudebních představ pomocí hry na nástroj.
Poslechové činnosti
Návštěvy koncertů či operního představení (zejména díla klasická), jejich
příprava i následný rozbor díla i uměleckého zážitku.
Popis, porovnávání a slohové i stylové zařazení probíraných děl.
Popis současné hudby a rozhovor o ní na základě vlastních zážitků.
Hudební teorie
Opakování hudební teorie z předchozích ročníků.
Populární hudba a jazz.
Biografie hudebních skladatelů (vedle sebe postavit např. Bacha a
Hándela, Mozarta a Beethovena).
Hledání historických a jiných souvislostí hudby s ostatním i uměními a
v oblasti styku hudby se společností.
Vyvození charakteristických prvků slohových období na základě srovnávání
skladeb probraných v předchozích letech: renesance, baroko, klasicizmus,
romantizmus.

Závěr:

V

této práci jsem

hledala hlubší souvislosti cílů hudební výchovy

s všeobecnými cíli vzdělávání jako podklad pro tvorbu školního vzdělávacího
programu na waldorfských školách.
Vyšla jsem z otázek nastíněných v úvodu
-

na kterých zásadách původní waldorfské podoby předmětu Hudební
výchova je třeba při tvorbě nové koncepce trvat

-

jak očekávané výstupy korespondují s původními cíli celého vzdělávání

a stanovila si dvě hypotézy
-

Vzdělávací cíle waldorfské pedagogiky stojí nad cíli vyplývajícími ze čtyř
základních pilířů vzdělávání.

-

Osnovy předmětu Hudební výchova ve waldorfské škole lze sestavit tak,
aby odpovídaly rámci RVP ZV, jen za cenu ustoupení z některých zásad
waldorfské pedagogiky, neboť očekávané výstupy jsou příliš orientovány
na učivo.

Dospěla jsem k těmto závěrům:
Předmět

Hudební

výchova

ve

školním

vzdělávacím

programu

waldorfských škol je třeba koncipovat v souladu se zákonitostmi vývoje dítěte,
protože to je základním požadavkem waldorfské pedagogiky. Při práci na návrhu
utváření předmětu Hudební výchova se však ukázalo, že jsou očekávané
výstupy hudební výchovy v RVP ZV formulovány dostatečně široce, takže nebylo
třeba přistupovat při jejich rozčlenění do jednotlivých ročníků a při formulaci
vlastních školních výstupů k větším kompromisům.
Při zkoumání vnitřní linie struktury RVP ZV jsem nenalezla souvislost mezi
očekávanými výstupy vzdělávacího oboru hudební výchova a původními cíli
celého vzdělávání, zastoupené v mé práci čtyřmi pilíři vzdělávání. Došla jsem
k závěru, že ze čtyř pilířů vzdělávání vychází jak cíle základního vzdělávání, tak
klíčové kompetence. Již ale neexistuje souvislost mezi konkrétním zněním
očekávaných

výstupů

vzdělávacího

oboru

Hudební

výchova

a klíčovými

kompetencemi.
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První hypotéza se potvrdila, cíle obsažené ve čtyřech pilířích vzdělávání
jsou

blízké

zastřešujícím

dílčím
cílem

cílům

waldorfské

svobodného

pedagogiky,

projevu

lidské

ta je

však

individuality,

převyšuje
který

není

orientován pouze na uplatnění člověka na trhu práce.
Druhá hypotéza byla vyvrácena. Očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Hudební výchova jsou činnostně zaměřeny a až na jednu výjimku (h10) poskytují
dostatek volnosti pro koncepci waldorfského programu.

Resumé
Die

vorgelegte

Arbeit

Schulbildungsprogramm

Musikunterricht

beinhaltet

in

einen

der

Waldorfschule

Vergleich

der

-

das

Ziele

der

Grundschulbildung und der Ziele der Waldorfpádagogik mít den vier Pfeilern der
Bildung, die innerhalb des Berichts der Internationalen Kommission UNESCO
„Bildung im 21.Jahrhunderť‘ formuliert wurden.
Der Vergleich zeigte in beiden Fállen gemeinsame Merkmale. Die Analyse der
Ziele des Rahmenbildungsprogramms fur die Grundschulbildung (RVP ZV)
erwies eine klare Linie, die direkt von den vier Pfeilern fuhrt. Innerhalb der
Analyse der Waldorfpadagogik hat sich gezeigt, dass ihre von Rudolf Steiner am
Anfang des 20. Jahrhunderts gegebenen Ziele immer aktueller sind und durch
ihren uberdachenden Charakter noch uber den der Internationalen Kommission
formulierten Zielen stehen. An Hand des Vergleichs der inneren Linie des RVP
ZV,

das

die

gegenseitigen

Beziehungen

der

Bildungsziele,

Schlusselkompetenzen, erwarteten Ausgánge des Bildungsfaches Musik und
des empfehlten Lehrstoffs umfasst, mit der inneren Linie der Ziele, der
Grundsatze und des Lehrstoffs des Faches Musik im Waldorfschulprogramm
wurde die Schlusselfrage dieser Arbeit beantwortet, die lautet: Ist es móglich
einen Entwurf des Unterrichtfaches Musik fur das Waldorfschulprogramm zu
entwickeln, ohne von einigen Grundsátzen der Waldorfpádagogik ablassen zu
mussen. Die Arbeit zeigte eine genugende Breite des Rahmens der erwarteten
Ausgánge im Bildungsfach Musik, sodass es móglich wurde,

einen solchen

Entwurf zu erarbeiten, der den Anspruchen des RVP ZV entspricht und
gleichzeitig die Grundsátze der Waldorfpádagogik erfullt. Der obengenannte
Entwurf des Unterrichtfaches Musik fur das Waldorfschulprogramm bildet den
Inhalt des letzten Kapitels dieser Arbeit
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Klíčové kompetence
.'příloha č. 1)

Kompetence k učení

Na konci základního vzdělávání žák:
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje
organizuje a ridi vlastni
celoživotnímu ucem

učení,

projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

vyhledává a tridi informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivne vyuziva v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
propojuje do sirsich celku poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytvari komplexnejsi pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich zavery pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cil učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
7 Hnknna^itC'k n 't^
•U.<~:en' ’ naP|ánuJe si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák
Dřem ýšT^ nesrovnalostech \ SI*Ua v?..škole ' mimo ni' ro2Pozná a pochopi problém,
přemysli o nesrovnalostech a jejich pricinach, promysli a naplánuie způsob řešení
problému a vyuziva k tomu vlastního úsudku a zkušeností
ž n a k v ^ ^ s k a n fld o S " ;
" acházii ^ - « » . P°«°bnéa odlišné
u'
.i
mos^ a dovednosti k objevování různých variant řešení
nenechá se odrad,t případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
samostatné resi problémy; volí vhnHnp 7nr,cnhw
- .. . > .
logické, matematické a empirické postupy
’
'Va Pn r8$en' problémů
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
problémů
^
prob|émových situaci, sleduje vlažni pokrok při zdollvan!
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
zodpovědnost za sva rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

uvědomuie s,
uvea°™Je a

Kompetence komunikativní

•

Na konci základního vzdělávání žák:
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

•

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

•

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně
a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

•

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

vztahů

potřebných

k

Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání žák:
•

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce

•

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

•

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

•

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské

Na konci základního vzdělávání žák.
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do
kulturního dění a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání žák:
používá bezpečně a ucinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla
plni povinnosti a zavazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodám
i a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, oc rany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
vyuz!va znalosti a zkušeností získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
“
ní nr
1 sve Pr'Pravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávám a profesním zaměření
ŮriehnU! ! X p r f aíh in níCh * kJivitách Potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a
k jeho rea
ci. chápe podstatu, cil a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

Slovník pojmů RVP ZV
(příloha č. 2)
Ze seznamu termínu obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání (odkud jsou výrazy převzaty) jsou zde vybrány pouze termíny vyskytující se v této
prácí.1

cíle základního vzdělávání

zaměřeni zakladmho vzdělávání; v —Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
S

e

ň

r ^

/ S

Z

l kf m de“ ť CÍIŮ' ,e iic h i p0s,upné " ^ ň o v á n , sm ě ru je š “

a

iejioh dosahovániVváWpodmřnkyakU 3 vzdélava*el P o * * * * úkladní vzdělávání má k
cílové zaměření vzdělávací oblasti
součást ->vzdělávacích oblastí, která propojuje - * vzdělávací obsah s ->klíčovými
kompetencemi, j e
východiskem pro - * výchovné a vzdělávací strategie na úrovni
^vyučovacího predmetu, kterými škola směřuje k utváření a rozvíjení —klíčových kompetencí

evaluační činnosti
veškeré plánované a cílené aktivity školy
hodnocen, vysedku a změn dosažených
-^školním vzdelavacim programu

směřující k ověřování, měření posuzování a
ve všech činnostech š k o l y i y ^ S ^
y
yu ve

integrace vzdělávacího obsahu
propojení

->vzdělávacího

ndělá!/7ní

obsahu

na

úrovni

témat,

tematických

okruhů

případně

kt6ré umožňuje ^ ^ c o v ý vzdělávací program pro základní

klíčové kompetence
5

£w Š

Vzdělávání isou klíčové knmn +
na končí základního

pro

a

Rámcovém vzdelavacim programu pro základní
^
" * ■ t á h n o u t všichni žáci

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů komnAt3™ JS
^U23 .^íčové Považovány:
sociální a personální,
k° mPe' enCe

kognitivní procesy
poznávací procesy tvořfcí podstatu učení; jsou součástí intelektuálního vývoje člověka
zahrnuji smyslové poznávání, představy a obrazotvornost, myšlení parné,’ učení n t d v ié
k mm řazena i rec a pozornost
pamei, ucem, někdy je

kurikulární dokumenty
^ š k S ttz d ě lá ^ ^
ia dvojí úrovni; státní úroveň Tvnřf

a obsahový rámec potřebný pro tvorbu
tá r íw

dokumentu je vytvářen a uplatňován

Programy, školní úroveň tvoří ^ š k o ln í Z d ě lá v Z í ^ a m y

' ®

Vzděíávací

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání
metodický dokumenty, který je doporučen pro tvorbu —>školních vzdělávacích programů
v etapě základního vzdělávání; uvádí konkrétní postupy při tvorbě jednotlivých částí
->školního vzdělávacího programu doplněného o příklady ze školní praxe
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice
koncepční dokument české vzdělávací politiky označovaný jako Bílá kniha; obsahuje záměry
rozvoje vzdělávání žáků od 3 do 19 let a návrhy i doporučení ekonomického, politického a
pedagogického charakteru, které jsou postupně realizovány
Národní program vzdělávání
nejvyšší —►
kurikulární dokument, který vzniká na základě vymezení ve -*školském zákoně
období
pedagogicky a časově vymezený úsek vzdělávání v -» Rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání na 1. stupni; 1. období vzdělávání zahrnuje 1. až 3. ročník, 2. období
4. a 5. ročník
obor vzdělání - základní škola
jeden z oborů soustavy oborů vzdělání, které stanoví vláda nařízením po projednání
s příslušnými ústředními odborovými orgány a příslušnými organizacemi zaměstnavatelů
s celostátní působností; pro realizaci základního vzdělávání je v souladu se školským
zákonem vydán -> Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváni
očekávané výstupy
stěžejní část -> vzdělávacího obsahu jednotlivých -» vzdělávacích oborů; jsou ověřitelné,
prakticky zaměřené, mají činnostní povahu a jsou využitelné v běžném životě; vymezují
úroveň, které mají všichni žáci prostřednictvím -*učiva dosáhnout; jsou stanoveny orientačně
(nezávazně) na konci 3. ročníku (1. období) a závazně na konci 5. ročníku (2. období) a 9.
ročníku
průřezová témata
reprezentují v -» Rámcovém vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i
budoucího světa a stávají se povinnou součástí základního vzdělávání; jsou důležitým
formativním prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v
oblasti postojů a hodnoť, stávají se příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich
vzájemnou spolupráci
rámcové vzdělávací programy
kurikulární dokumenty státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro
jednotlivé ->eíapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu -» školních vzdělávacích programů
rámcový učební plán pro základní vzdělávání
učební plán —►
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vymezuje
základní parametry organizace základního vzdělávání; závazně vymezuje: začlenění
-» vzdělávacích oblastí a -» vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. a 2. stupni,
minimální časové dotace pro jejich realizaci, disponibilní časovou dotaci, celkovou povinnou
časovou dotaci a poznámky k rámcovému učebnímu plánu
rámcový učební plán pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením
učební plán přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který
vymezuje základní parametry organizace základního vzdělávání; závazně vymezuje:
začlenění —>vzdělávacích oblastí a —►
vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. a 2.

stupni, minimální časové dotace pro jejich realizaci, disponibilní časovou dotaci, celkovou
povinnou časovou dotaci a poznámky k rámcovému učebnímu plánu

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
-»kurikulární dokument státní úrovně, který normativně stanoví obecný rámec základního
vzdělávání

školní vzdělávací programy
kurikulární dokumenty školní úrovně; školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
zpracovává podle -»Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání každý
vzdelavatel poskytující zakladní vzdělávání
školský zákon
zkrácený název pro Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávám a o změnách některých zákonů
učební osnovy
část -yškolního vzdělávacího programu, ve které je - vzdělávací obsah jednotlivých
-> vzdělávacích oboru členěn do -> vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících 1 a 2
stupně základního vzdělávání
učební plán
část -*školního vzdělávacího programu vymezující na základě —>rámcového učebního plánu
organizaci výuky na konkrétní škole; obsahuje tabulaci s výčtem povinných a volitelných
vyučovacích predmetů a poznámky k organizaci a realizaci jednotlivých — vyučovacích
předmětů
učivo
část — vzdělávacího obsahu jednotlivých -> vzdělávacích oborů, které je strukturováno do
jednotlivých tematických okruhů (témat, činností); je chápáno jako prostředek pro dosažení
-» očekávaných výstupů, tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu; na úrovni
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je učivo doporučené k
distribuci do —►
školního vzdělávacího programu;, na úrovni —>školního vzdělávacího proqramu
je závazné
vyučovací předmět
forma didaktického uspořádání -» vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve
~->školním vzdelavacim programu; z jednoho -> vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden
vyučovací předmět nebo více -> vyučovacích předmětů, případně může -> vyučovací
předmět vzniknout integrací -> vzdělávacího obsahu více -> vzdělávacích oborů (inteqrovanv
vyučovací předmět)
3
}
vzdělávací oblasti
orientačně vymezené celky —►
vzdělávacího obsahu základního vzdělávání, —>Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání obsahuje devět -►vzdělávacích oblastí, které
jsou tvořeny jedním —>vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými —>vzdělávacími
obory
vzdělávací obory
samostatné části -> vzdělávacích oblastí v —>Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání-, vymezují - vzdělávací obsah (-> očekávané výstupy a učivo)
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Slovník waldorfských pojmů

(příloha č. 3)

Pohled na člověka (na dítě), jenž je pěstován v běžném waldorfském vyučovacím
procesu a jenž je základem vyučovacích metod, se zásadně liší od „moderního"
antropologického, pedagogického či psychologického pohledu na člověka. Proto se
zdá být nezbytné, krátce zde nastínit anthroposoficko-antropologickou terminologii.
Při charakterizování jednotlivých pojmů jsem vycházela převážně z knihy Adolfa
Baumanna Abeceda antroposofie ( Baumann, Adolf (1999); Abeceda anthroposofie,
/Stanislav Kubát, Marie Stránská, Petr Stránský (překl.), Březnice (IOANES)).

1.1. Nauka o člověku

Tento pojem

lze přeložit do moderní

pedagogicko-psychologické terminologie

souslovím „anthroposofická antropologie" (ve vztahu k waldorfské pedagogice). Jedná
se o komplex (celek) poznatků o člověku, které R.Steiner formuloval v přednáškách
pro učitele první waldorfské školy a které vyšly pod názvem Všeobecná nauka o
člověku ja ko základ pedagogiky.

R.Steiner tímto obohatil moderní psychologii,

pedagogiku a antropologii o duševně-duchovní pohled na lidskou bytost.

1.2. Bytostné články člověka

Člověka lze chápat jako bytost trojčlennou. Sestává se z fyzického těla, duše a ducha.
Toto hledisko není nové, bylo formulováno již ve středověku, později v dějinách však
bylo výrazně okleštěno. (Na katolickém koncilu v 9.století bylo rozhodnuto, že člověk
bude považován za bytost sestávající z duše a těla. Moderní materialistická věda
chápe psychické projevy jako něco, co vzniká na základě fyzických pochodů - tedy
chápe člověka jako bytost čistě fyzickou.)
Fyzické tějo, vlastní materiální substance, je utvořeno matkou z látek existujících na
Zemi. Podléhá přírodním zákonům (biologické determinaci). Je pronikáno silou, která
jej oživuje a vytváří tak základ pro působení obou dále jmenovaných článků.
Duše tvoří prostřední článek lidské bytosti, spojuje ducha s fyzickým tělem tím, že obé
proniká. R.Steiner (1992, str.29-30) dále člení duši na duši pocitovou, rozumovou a
vědomou. Baumann (1999, str.59) popisuje zmíněné duševní články takto': „Duše
pocitová (vjemová) jako nejnižší duševní článek zprostředkovává člověku dojmy
nejrůznějšího druhu z vnějšího světa a pocity, pudy, žádosti a vášně jeho vlastního
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těla. V duši člověk prožívá tyto dojmy jako svůj vnitřní svět. Začne-li je pronikat svým
myšlením a zušlechťovat v hlubším cítění, potřebuje k tomu duši rozumovou čili duši
hlubšího osobního citu. Shora, z duchovní oblasti, vnikají poznatky, etické a estetické
impulzy do duše vědomé. I tyto duchovní dojmy, které duši rozjasňují a zvroucňují,
jsou duší prožívány jako vnitřní svět.“

Duševní svět je charakterizován působením dvou sil, síly sympatie a síly antipatie.
Sympatie způsobuje, že při pozorování daný objekt vnitřně pronikáme (se s ním
spojujeme), nevytváříme si vůči němu odstup a tím v nás vzniká kladný pocit (láska,
přátelství...). V protikladu ktom u způsobuje antipatie určitý odstup mezi naším
vnitřním prožíváním a pozorovaným objektem, tím v nás vyvstane negativní pocit
(odpor, nechuť, nenávist...).
Duch je nesmrtelný, věčný článek bytosti člověka.
R.Steiner (1993, str.21) charakterizuje vztah tří bytostných článků ke světu ve své
knize Theosofie : „ tak je člověk občanem tří světů. Svým tělem patří světu, jejž svým
tělem i vnímá; svou duší si buduje svůj vlastní svět; jeho duchem se mu zjevuje svět,

který je povznesen nad oba ostatní."

Člověk je však současně (Steiner, 1992, str.36) chápán jako bytost čtyřčlenná. Tyto
čtyři články pojmenovává a charakterizuje Steiner následujícím způsobem:
Fyzické tělo sestává z pozemských látek, tedy z hmoty (materie), kterou člověk
v prvních sedmi letech přetváří „k obrazu svému" (viz vývojové fáze člověka).
Éterické tělo (také životní tělo) proniká tělo fyzické a oživuje jej. Je architektem
fyzického těla a vytváří živý základ všech lidských orgánů. Během spánku působí
v člověku (stejně jako u rostlin) jen dvě již výše zmíněná těla. Spojení těchto dvou těl
umožňuje působení níže popisovaných článků.
Astrální tělo umožňuje člověku být bdělým (při vědomí) - ve spánku nejsme při
vědomí.

Z psychologického

hlediska

sestává

tento

článek

lidské

bytosti

z následujících schopností; cítění, vnímání, myšlení (intelekt), vědomí, schopnost
rozeznat dobro od zla, morální svědomí (paměť je spojena spíše s éterickým tělem).
Čtvrtým a zároveň nejvnitřnějším článkem lidské bytosti je Já. Já určuje chování
člověka. Je přítomno ve fyzickém těle a určuje jeho podobu. Nemůže být objektem
pozorování. Poznání Já je možné pouze skrze duchovní školení.

1.3. Duševní síly

Podle R.Steinera ( Baumann, 1999, str.59 a 61) působí v duši člověka tři síly:
Myšlení má svůj fyzický základ v nervově-smyslovém systému, působí za bdělého
(vědomého)

stavu

člověka

(člověk

si je

sám

sebe

vědom).

Člověk

může

prostřednictvím myšlení dosáhnout poznání světa a sebe sama, nalézt své postavení
(svou úlohu) ve světě.
Cítění má svůj fyzický základ v rytmickém systému srdce a plic. V cítění není člověk
zcela přítomen (bdělý), nedokáže jasně uchopit, co cítí a proč to cítí (v cítění se
nacházíme ve snivém stavu). Skrze cítění se člověk prožívá jako bytost s vlastním
vnitřním světem.
Chtění (vůle) má svůj fyzický základ v systému látkové výměny a v údech, volní akt se
odehrává v nevědomí. Když něco konáme, nejsme schopni to, co nás k této činnosti
vede, uchopit svým vědomím. A ani nejsme schopni to cítit. V chtění se pohybujeme
vědomím ve spánkovém stavu.

1.4. Sedmileté vývojové fáze (sedmiletí)

R.Steiner (Baumann, 1999, str. 130) upozornil na sedmileté cykly (sedmiletí) ve vývoji
člověka, v průběhu těchto cyklů se vyvíjejí jednotlivé články lidské bytosti. Sedmiletí je
jasnou a přehlednou epochou ve vývoji dítěte. V průběhu těchto period se jeho
osobnost zásadně proměňuje. Na hranicích mezi jednotlivými sedmiletími dochází
k nejdůležitějším vývojovým krokům dítěte (7 let - školní zralost, 14 let - puberta, 21
let - dospělost). Tyto sedmileté rytmy se v anthroposofické terminologii nazývají také
„vývojovými fázemi člověka nebo dítěte *.

1.6. Živé pojmy

Tento pojem pochází od Steinera

(Kiersch,

1992, str.57), který jej používal

v souvislosti s procesem vyučování na waldorfské škole. Dítě by mělo znalosti přijímat
tak, že je bude schopno „strávit", vnitřně přetvořit. Učitel před žáka staví obrazy.
Nabízí mu látku takovou formou, že si žák může utvořit pojmy, jež jsou otevřené, ještě
ne zcela dotvořené. Pojmy, které obsahují „hádanky", jež vyřeší teprve později, a
„temná místa", která čekají na probádání. Živé pojmy jsou protikladem „obvyklých"
definic. Rostou a zrají společně se žákem.

1.7. Prv ní, druhý a třetí stupeň

Waldorfská škola sestává ze tří stupňů, které odpovídají vývoji dítěte podle Steinera:
•

první stupeň (Unterstufe) - od školní zralosti po rubikon (1.-3.třída)

•

druhý stupeň (Mittelstufe) - od rubikonu po pohlavní zralost (4.-8.třída)

•

třetí stupeň (Oberstufe) - od pohlavní zralosti po dospělost (9.-12./13.třída)

Toto dělení zde uvádíme proto, že se nepřekrývá s vnitřním členěním české základní
a střední školy.

Ústřední knih.Pedf UK
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