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Bakalářská práce se zabývá podomácku vyrobenými nástroji a předměty všedního dne, které lze využít 

k elementárním činnostem v hodinách hudební výchovy. Netradiční „hudební nástroje“ autorka systematizuje 

a dává do souvislostí s tradičními a dětskými hudebními nástroji. Zabývá se jejich výhodami a nevýhodami 

dle různých kritérií a jejich využití při rozvoji vybraných hudebních schopností. Za velmi vydařené shledávám 

kapitoly 2.3 a 3, ve kterých autorka představuje příklady konkrétních netradičních hudebních nástrojů včetně 

jejich tvorby a argumentuje jejich využití ve výuce v kontextu pedagogicko-psychologického základu hudby. 

Přehledně působí i první část (4.1) 4. kapitoly „Využití netradičních hudebních nástrojů v duchu Orffova 

Schulwerku“, kde na základě vylíčení orffovských principů studentka odůvodňuje propojení netradičních 

hudebních nástrojů s duchem pedagogiky Carla Orffa a tzv. Orffova instrumentáře. V 5. kapitole autorka 

barevně líčí rozmanité aktivity k rozvoji hudebních schopností žáka. V podkapitole 5.1 se zaměřuje na činnosti 

rozvíjející rytmické cítění (např. rytmické rondo, rytmické domino, hra na otázku a odpověď, šifrovaná 

zpráva- „morseovka“ aj.). Tyto aktivity jsou představeny všeobecně bez hlubšího zřetele na netradiční hudební 

nástroje. Obdobně je tomu v kapitolách 5.3 a 5.4. Naopak oddíl 5.2 popisuje na konkrétních příkladech 

možnosti využití netradičních hudebních nástrojů při podpoře schopnosti hudebního sluchu (např. využitá 

láhví s vodou, kelímku s gumičkami, kazoo).  Méně smysluplná z hlediska kontextu práce se může zdát 

zařazení kapitoly 4.2. Ačkoli se jedná o důležitý metodický postup při práci v hodinách hudební výchovy, 

nejedná se o specifikaci s ohledem na téma práce.  

Zvážila bych zúžení specifikace na konkrétní věkovou skupinu, stejně jako zpracování konkrétních 

příkladů využití netradičních hudebních nástrojů v rámci aktivit spojených s učivem hudební výchovy. Práce 

po stránce obsahové, formální a jazykové splňuje požadavky kladené na úroveň bakalářských prací a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Mladé Boleslavi, 26.8.2016      Mag. art. et Mgr. Jitka Kopřivová 
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Náměty k diskuzi: 

1. Ve Vaší práci uvádíte kritéria vymezení netradičních hudebních nástrojů z hlediska geografického, 

historického a způsobu vzniku nástroje. Osvětlete jednotlivá kritéria a zamyslete se nad 

konkrétními příklady druhů netradičních nástrojů s důrazem na cíl Vaší práce. Ve Vaší práci se 

zabýváte i tzv. orffovskými nástroji. Zvažte, do jaké míry souvisí se skupinou netradičních 

hudebních nástrojů. 

2. Osvětlete (i pomocí citátů z Vaší práce) atraktivitu a sílu netradičních hudebních nástrojů. Uveďte 

příklady využití netradičních hudebních nástrojů u věkové skupiny žáků své aprobace, konkrétně 

studentů 2. stupně ZŠ a SŠ včetně jejich uplatnění v kontextu Rámcového vzdělávacího programu.  

 

 „Do samotné výroby jsou zapojeni všichni žáci stejnou měrou. Hra na tyto elementární hudební 

nástroje také do značné míry stírá rozdíly mezi vyspělejšími a méně zkušenými, proto využívání 

netradičních nástrojů může zamezovat vzniku elit ve třídě.“ (s. 24) 

 

„Vlastní emocionální vztah k nástroji a stejně tak snadné ovládání nástroje motivují žáka k dalšímu 

hraní a objevování zvukových možností nástroje.“ (s. 25) 

 

 „Výroba nástrojů vybízí žáky k jejich osobitému ztvárnění. Žák aktivně ovlivňuje konečnou podobu 

výrobku, jak jeho fyzikální vlastnosti, tak estetický vzhled. To ho vede k rozvoji kreativních 

schopností. Na jedné straně žák experimentuje, ale na straně druhé musí předvídat konečnou 

podobu. Učí se tak plánovat a ověřuje si své hypotézy v praxi.“ (s. 25) 

 

„Období pubescence žáků klade vyšší nároky na učitele také v oblasti motivace. Obecně klesá chuť 

žáků aktivně se zapojovat do hodiny. Oproti tomu v tomto období dochází k posunu v hudebním 

vnímání, prožívání a také v hudebních zájmech a postojích. Z výzkumu posledních let vyplývá, že 

zájem o hudbu je v žebříčku priorit pubescentů poměrně vysoko, přesto se jedná především o zájem 

v poslechu hudby. Hudebnímu vkusu jedincí jednoznačně vévodí nonartificiální žánry.1 Zájem o 

poslech hudby je často reflektován i v hodinách hudební výchovy, kdy je kladen zřetel převážně na 

poslechové aktivity než na interpretační činnosti jako je zpěv, hra na nástroj či hudebně pohybové 

aktivity. Velký vliv na chování jedince má také aktuální hudebně kulturní dění.“ (s. 27-28) 
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