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Abstrakt 

 

Bakalářská práce Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině hudební 

výchovy se zabývá podomácku vyrobenými nástroji a předměty všedního dne a jejich 

využitím k elementárním hudebním činnostem. Kapitola o hudebních nástrojích se snaží 

systemizovat netradiční hudební nástroje a dát je do kontextu tradičních a dětských 

hudebních nástrojů. Uvádí několik příkladů podomácku vyrobených nástrojů. Dále jsou 

zkoumány výhody a nevýhody spojené s výrobou a využíváním takových nástrojů, 

přičemž jsou zohledňována různá kritéria (hledisko dostupnosti, psychologicko-

pedagogické hledisko apod.).  Práce klade důraz na orffovskou pedagogiku, která se 

může stát základem pro práci s netradičními hudebními nástroji. V závěru práce jsou 

uvedeny různé aktivity a hry k rozvoji hudebních schopností (především rytmického 

cítění) za použití netradičních hudebních nástrojů.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis Non-traditional Musical Instruments and their Utilization in 

Music Education Lessons focuses on homemade instruments and common objects and 

deals with their usage in elementary music activities. The chapter about musical 

instruments aims to classify the non-traditional instruments and puts them into the 

context of traditional and children’s musical instruments. A Few examples of 

homemade musical instruments are given. Afterwards, advantages and disadvantages 

related to production and implementation of handcrafts in education are discussed, 

while considering various criteria (accessibility, pedagogical, and psychological points 

of view etc.). An emphasis is put on Orff-pedagogy, which can work as the basis for 

music education, utilizing non-traditional musical instruments. At the end of the thesis, 

activities and games developing musical abilities (primarily rhythmic ability) via the use 

of non-traditional musical instruments are included.  
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Úvod 

Bakalářská práce Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině hudební 

výchovy se zabývá především podomácku vyrobenými nástroji a také předměty 

všedního dne, které lze využít k provozování elementárních instrumentálních aktivit. 

Cílem bylo popsat a zhodnotit přínos, který mohou netradiční hudební nástroje dítěti 

zprostředkovat.  

Kořeny této práce jsou inspirovány návštěvou jarních orffovských kurzů na 

letňanské škole pořádanými Českou Orffovou společností, kde jsem si na vlastní kůži 

zkusila vyrobit kazoo z husích krků a kde jsme využívali plastové kbelíky místo 

klasických djembe. Za velmi cenné považuji seznámení se s projektem Slyšet jinak, 

který iniciovala pedagogická fakulta v Olomouci, jehož cílem je rozvíjet dětskou 

kreativitu. V rámci tohoto projektu vyšla publikace zabývající se přímo výrobou 

podomácku vyrobených nástrojů Hudební nástroje jinak: Netradiční využití tradičních 

hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů autorů G. Coufalové, 

I. Medka a J. Synka, ze které částečně čerpá i tato práce. Díky vlastním zkušenostem 

z kurzů a díky vlastnímu pozorování dětí, které si hrály s předměty všedního dne, jsem 

si uvědomila, jak významnou pozitivní roli mohou tyto nástroje sehrát v rozvoji 

hudebnosti žáka. Zaujal mě také přesah výroby hudebních nástrojů do dalších 

vzdělávacích předmětů a v neposlední řadě také atraktivita a motivační síla netradičních 

hudebních nástrojů.   

Práce je také částečně ovlivněna mou inklinací k orffovské pedagogice. Sama 

jsem měla jako dítě možnost navštěvovat letňanskou Základní školu Rychnovská 

s rozšířenou výukou hudební výchovy, kde byly hodiny hudební výchovy pod vedením 

PaedDr. Lenky Pospíšilové, Mgr. Kateřiny Tůmové a Bc. Markéty Demartini 

prodchnuty Orffovými idejemi, které rozvíjely v žácích kreativitu. Z tohoto důvodu je 

značná část bakalářské práce věnována orffovské pedagogice, ve které lze kreativně 

uplatňovat netradiční hudební nástroje. Důraz je kladen především na rytmický výcvik, 

který markantně ovlivňuje hudebnost dítěte od raných let.   



 

 

V první kapitole je specifikován pojem „netradiční hudební nástroje“. Jednou ze 

stěžejních kapitol je pojednání nad přínosy využívání netradičních hudebních nástrojů. 

Práce zmiňuje jednak obecné výhody (materiální důvody, snadná dostupnost), 

nezapomíná však ani na rizika spojená s výrobou nástrojů (možnost úrazu). Dále je na 

využití těchto nástrojů nahlíženo z pedagogického hlediska (uplatnění v rámci 

rámcového vzdělávacího programu, přesah do jiných vzdělávacích oblastí, než je 

Umění a kultura). Práce objasňuje pedagogická východiska zařazování výroby a využití 

netradičních hudebních nástrojů v praxi („learning by doing“, principy orffovské 

pedagogiky). Samostatná kapitola shrnuje psychologický základ hudby a hudební vývoj 

dítěte, což by mělo být nepostradatelnou součástí učitelova „know-how“ a což také 

výrazně ovlivňuje povahu aktivit vzhledem k věku dítěte. Součástí práce je i kapitola o 

hudebních nástrojích, jejímž cílem je ilustrovat vztah netradičních hudebních nástrojů 

k nástrojům klasickým. Podkapitola se věnuje dětským hudebním nástrojům, které jsou 

s tématem práce úzce spojené. V závěru kapitoly jsou uvedeny konkrétní příklady 

výroby podomácku vyrobených nástrojů. Samotný závěr práce je věnován aktivitám a 

hrám, které rozvíjí hudební schopnosti za použití netradičních hudebních nástrojů. 
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1 Netradiční hudební nástroje, vymezení pojmu 

 „Netradiční hudební nástroje“ je obšírný pojem, který je nutné přesněji definovat. Na 

netradičnost může být nahlíženo z několika úhlů. Například z geografického hlediska, jelikož 

většina nástrojů pocházejících z jiné části světa je pro nás stále exotická, a tím i netradiční. 

Další perspektivou pohledu je hledisko historické, jelikož řada dříve používaných nástrojů 

jsou dnes muzeálními artefakty. Poslední hledisko je definováno způsobem, jakým nástroj 

vznikl.  

Geografickým hlediskem se myslí místo vzniku nástroje. Netradiční nástroje jsou pak 

takové nástroje, které nemají v dané oblasti (světadíl, země, kraj…) tradici v jejich používání. 

V průběhu 20. století docházelo díky politicko-sociálním změnám k míšení hudebních kultur, 

a to jak v rovině artificiální, tak nonartificiální hudby. Do mnoha evropských zemí tak 

pronikaly nástroje z jiných kontinentů a některé zde postupně zdomácněly, například různé 

bicí nástroje z Afriky jako djembe, conga aj. Netradičnost těchto dříve cizokrajných nástrojů 

časem vybledne a nástroje jsou považovány za zdomácnělé. „Netradičnost“ tak může být 

z hlediska času kolísavým pojmem. Velký podíl na tomto procesu má hudební pedagogika. 

Například Orffův instrumentář je inspirován bicími nástroji z celého světa. Jelikož je 

orffovská metodika rozšířena po celém světě, už malé děti s těmito nástroji vyrůstají a 

nepřipadají jim tedy netradiční. Netradičnost z hlediska geografického je tedy nestabilním a 

relativním pojmem, a proto nástroje z této kategorie nejsou hlavním předmětem předkládané 

bakalářské práce.  

Historickým hlediskem se myslí nástroje, které vznikly před mnoha staletími a 

v dnešní době se příliš nepoužívají. Zpravidla byly nahrazeny podobnými nástroji s lepšími 

vlastnostmi, např. v ladění nebo nástroji s lepšími zvukovými možnostmi. V moderní době se 

často muzikanti i pedagogové ke starým nástrojům vracejí a oživují jejich zašlou slávu. 

Příkladem toho může být znovunabytá popularita zobcových fléten, a to hlavně díky hudební 

pedagogice. Ani tyto nástroje však nejsou předmětem bakalářské práce. 

Hledisko vzniku hudebního nástroje je pro tuto práci klíčové. V této kategorii jsou 

zahrnuty nástroje, které byly po domácku vyrobené, nebo předměty z běžného života, které 

díky svým fyzikálním vlastnostem mohou být využity jako nástroje hudební. Už podle 
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definice Michelse jsou hudebními nástroji „všechny předměty, které jsou schopny vytvořit 

zvuky sloužící k uskutečňování hudebních myšlenek a struktur“
1
. Hudebním nástrojem se tak 

mohou stát předměty běžné denní potřeby, jakými jsou např. hřeben na česání, skleničky nebo 

kbelíky, pokud jsou využity k produkci hudby. To je nejspíš prapočátek vzniku hudebních 

nástrojů, kdy byly předměty běžného života využívány k hudebním činnostem. Uměleckým 

využitím získávají tyto předměty nový symbolický význam, kterým se odlišují právě od 

předmětů denní potřeby jako takových. Podomácku vyrobené hudební nástroje a předměty 

všedního dne využité jako hudební nástroje mohou tedy najít své uplatnění v hodinách HV a o 

nich je tato práce. Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině HV je téma zasahující 

do problematiky organologie, pedagogiky a psychologie.  

2 Hudební nástroje 

2.1 Dělení hudebních nástrojů 

Systematika hudebních nástrojů je problematika spadající do oboru organologie
2
.  

Navzdory odvěkým snahám o třídění nástrojů, neexistuje systém, který by dokázal 

jednoznačně zařadit všechny hudební nástroje.  

U podomácku vyrobených nástrojů se nabízí systém dělení podle materiálu, což byl 

jeden z prvních způsobů dělení nástrojů vůbec. Jeho původ najdeme ve starověké Číně v 

8. století př. n. l.
3
 Oproti dnešku byly tenkrát nástroje vyráběny, snad kromě kovu, pouze 

z přírodních materiálů (hlína, bambus, kůže, hedvábí, tykev, atd.). Vzhledem k tomu, že 

moderní nástroje se většinou sestávají z více materiálů, stává se tento způsob dělení 

problematickým.  

                                                 

1
 MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-

238-3, s. 25. 

2
 Organologie (nauka o hudebních nástrojích) studuje hudební nástroje všech historických epoch a hudebních 

kultur a třídí je z hlediska stavby, způsobu hry, ladění apod. (MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3, s. 13) 

3
 DOURNON, G. Organology. In MYERS, H. (ed.) Ethnomusicology : an Introduction. New York,London : The 

Macmillan Press, 1992, s. 250.  
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V hudební výchově je dnes užívána především systematika Curta Sachse a Ericha 

Moritze von Hornbostela, která vznikla na počátku 20. století. Kritériem dělení je fyzikální 

charakteristika tvorby zvuku, způsob hry a stavba nástroje.  

 idiofony (samozvučné) 

 membranofony (blanozvučné) 

 chordofony (strunozvučné) 

 aerofony (vzduchozvučné) 

Jako pátá skupina k nim bývají přiřazovány elektrofony, tedy nástroje se snímačem, 

zesilovačem a reproduktory
4
. Curt-Sachsova systematika ponechává prostor pro začlenění 

nových nástrojů, i těch neevropských, což je jeho nespornou výhodou. Jedná se o promyšlený 

systém s třídami, podtřídami, řády a podřády. Do systému tak mohou být zařazeny i netradiční 

nástroje jako je například verillon = hra na sklednice (jeho zařazení: idiofon – třecí – nádoby 

třecí – soustavy třecích nádob). V systematice je pro přehlednost a funkčnost užíván Deweyův 

číselný systém. Každý nástroj je pak opatřen charakteristický kódem, který ho odlišuje od 

ostatních nástrojů.     

2.2 Dětské hudební nástroje 

V hudební pedagogice se setkáváme s termínem „dětské hudební nástroje“. Většinou 

se jedná o zmenšeniny klasických hudebních nástrojů. „Zmenšeniny hudebních nástrojů a 

jejich napodobeniny, užívané výhradně dětmi, většinou jako hračky. […] Hračky byly dětmi 

ničeny, neměly vlastně žádnou cenu, […].  Nástrojařsky neznalí a nepoučení výrobci hraček, 

většinou otcové dětí, se snažili pomocí obecných vědomostí a umu dosáhnout výsledku – 

vyrobit znějící a dostatečně pevný hudební nástroj nejjednoduššími možnými prostředky. 

Dětské hudební nástroje tak představují zvukové hračky bez národní i dobové specifičnosti, 

obsahují obecně známé výrobní techniky, postupy a prvky, s nimiž se lze v primitivních 

formách lidového nástrojařství setkat kdekoliv a kdykoliv.“
5
 

                                                 

4
 MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

ISBN 80-7106-238-3, s. 25.  

5
 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902912-1-X, s. 899. 
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Kurfürst dělí dětské hudební nástroje do pěti skupin. V první skupině jsou nástroje, 

které si děti vyrobily téměř samy. Jde především o různé typy hudebních luků s tětivami 

z kůry nebo lýka či píšťalky z proutí. Druhá skupina je tvořena hračkami, které se již svým 

vzhledem blíží k tradičním smyčcovým nástrojům, ale bez rezonančních dutin. Ve třetí 

skupině jsou již nástroje s rezonančními dutinami, mezi nimi již najdeme zmenšeniny nástrojů 

pro dospělé. Často se setkáváme s dostavěním korpusu ke krku rozbitých profesionálně 

vyrobených houslí.
6
 Čtvrtá skupina je tvořena aerofony od řemeslníků, které se běžně 

prodávaly na trzích. Šlo o různé druhy píšťal, dále se prodávaly grumle, okaríny, vábničky, 

mirlitony
7
, plechové bubínky a štěrchátka. V páté skupině jsou nástroje/hračky umělé, které 

využívají moderní technologii a jsou postaveny především na elektronických principech.  

Dětské nástroje často vznikly buď z dlouhé chvíle dětí, pro které byla výroba nástrojů 

hra. Dále jim pak takové hračky vyráběli jejich tatínkové. Velký vliv na rozvoj těchto 

dětských nástrojů měli muzikanti na venkově. Ve snaze levného pořízení hudebních nástrojů, 

nejčastěji asi houslí, došli například i k podobě houslí připomínající středověké housle. 

Velkou část dětských hudebních nástrojů tedy tvoří lidové nástroje z venkova. 

Jako dětské hudební nástroje jsou v dnešní době vnímány nástroje Orffova 

instrumentáře (viz kapitolu 4.1). Jejich účelem není jen dětská hra s nástroji, ale především 

hra na tyto nástroje za účelem komplexního rozvoje hudebnosti. Tyto nástroje jsou dnes 

nejrozšířenější v různých typech školských zařízení, zvláště v mateřských a základních 

školách. Mají své využití ale i v základních uměleckých školách či v muzikoterapii.  

2.3 Druhy netradičních hudebních nástrojů 
2.3.1 Předměty všedního dne  

Hranice mezi předměty všedního dne a podomácku vyrobenými nástroji je tenká. Podomácku 

vyrobené nástroje jsou totiž často předměty všedního dne s drobnou úpravou (např. využívání 

skořápek od ořechů, kelímek s gumičkou apod.).  

                                                 

6
 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902912-1-X, s. 900. 

7
 Mirliton je hudební nástroj, který mechanicky zkresluje hudební zvuk vydávaný lidskými hlasivkami.  
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Zde je návrh běžně dostupných předmětů, které mohou být používány kreativním způsobem 

v hodinách hudební výchovy. Univerzálním zdrojem „bicích nástrojů“ je kuchyňské náčiní. 

Mezi další předměty pak můžeme zařadit: košťata, skleničky, skleněné lahve, ztvrdlé ovoce, 

přírodniny z lesa, balónky, šátky, skořápky od ořechů.    

2.3.2 Výroba jednoduchých hudebních nástrojů  

Materiál 

Nejprve se zamysleme nad materiálem, který můžeme pro výrobu nástrojů použít.  

 přírodní materiál (kameny, mušle, listy, dřevo, voda, hlína…) 

 odpadové materiály (plastové lahve, skleněné lahve, plastové kbelíky, konzervy, 

kelímky od jogurtů, zátky z různých materiálů, hliníkové předměty běžné potřeby…) 

  rostliny a jejich plody (ztvrdlé ovoce, zelenina, plody stromů či jejich části) 

 školní potřeby z hodin výtvarné výchovy (špejle, lepidlo, nůžky, modelína, modurit, 

nitě, papíry…) 

 

 další materiál a předměty potřebné k pracovnímu postupu: provázek, nůž, kladívko, 

vrtačka, smirkový papír aj.   

V následujícím přehledu jsou uvedené nástroje, které lze ve škole jednoduchým způsobem 

vyrobit a které najdou uplatnění v navrhovaných aktivitách rozvíjejících hudebnost.   

Idiofony 

Dřevěné hůlky 

Výroba hůlek připomínajících claves (ozvučná dřívka) Orffova instrumentáře patří k těm 

nejzákladnějším nástrojům, které nevyžadují velkou úpravu. Najdeme-li při procházce v lese 

vhodné kousky dřeva, není ho třeba příliš opracovávat.   

Materiál a náčiní k výrobě: dřevěné rovné větve stromů, nůž, pilka 
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Postup výroby a způsob hry: Pilkou nařežeme 2 stejně dlouhé části větve cca 10–15 cm. 

Seškrábeme kůru a můžeme dohladka vyrovnat smirkovým papírem. Stejně jako u claves 

vytváříme zvuk údery jedné hůlky o druhou.  

S žáky můžeme v lese najít různé druhy dřeva a zkoumat zvuky v závislosti na jeho typu.  

Obrázek 1 – Dřevěné hůlky
8
 

 

Drhlo 

Drhlo je dalším nástrojem z Orffova instrumentáře. Existuje v mnoha variantách. Také je 

známé pod slovem guiro.  

Materiál a náčiní k výrobě: dřevěná širší větev, pilka, trojhranný pilník, nůž 

Postup při výrobě a způsob hry: Z větve uřežeme pilkou hůlku o délce 15 – 30 cm. Po celé 

délce hůlky si naznačíme rysky zářezů, které jsou od sebe vzdáleny cca 0,5 cm. Do každého 

lichého provedeme pilkou zářezy do tvaru písmene „v“. Zářezy vyhladíme trojhranným 

pilníkem a povrch drhla začistíme smirkovým papírem. Ke hraní můžeme použít dřevěnou 

hůlku (viz Dřevěné hůlky u předchozího nástroje). Hůlkou přejedeme po celé délce drhla po 

zářezech, čímž vzniká drnčivý zvuk. Někdy slouží k imitaci zvuku vydávaného žábami.      

 

                                                 

8
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 55. 
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Obrázek 2 - Drhlo
9
 

 

Ořechové skořápky 

Již samotné skořápky ořechů (kokosových, vlašských či lískových) lze proměnit v drobné bicí 

nástroje. Mají pak využití například ve zvukomalebném doprovodu písní. Hra na ořechy 

například připomíná zvuk koňských kopyt.   

a) Ořechové kastaněty 

Materiál a náčiní k výrobě: 2 stejně velké dřevěné destičky o rozměrech 7 x 4 x 0,5 cm (lze 

použít i tvrdý karton), lepicí páska, 2 půlky skořápky z vlašských ořechů, lepidlo na dřevo, 2 

gumičky 

Postup při výrobě a způsob hry: Dvě destičky spojíme na jedné straně lepenkou, aby 

vytvořily pant. Na obě destičky z vnitřní strany nalepíme skořápky, asi 1 cm od kraje. Vedle 

skořápek navlečeme gumičku (jako na obrázku). Prsty podvlečeme pod gumičkou. Pohyby 

prsů k sobě a od sebe ťukáme skořápkami o sebe.  

 

 

 

                                                 

9
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 57. 
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Obrázek 3 – Ořechové kastaněty
10

 

 

b) Chřestidlo z ořechových skořápek 

Chřestidlo je velmi starý nástroj. Existuje v mnoha podobách a vyskytuje se snad na všech 

kontinentech. Materiálově může zahrnovat předměty od mušlí, vyschlých plodů až po kovové 

součástky od nápojů v plechovkách. V předvánočním období lze tematicky vyrábět chřestidlo 

z ořechových skořápek, kterých je v té době dostatek. 

Materiál a náčiní k výrobě: prázdné ořechové skořápky, provázek, tavná lepící pistole, 

nůžky    

Postup při výrobě a způsob hry: Na vrchní stranu skořápky naneseme lepící hmotu tavnou 

pistolí. Ihned do ní vložíme provázek dlouhý cca 30 cm. Skořápky stejným způsobem 

přiděláme k provázku po jeho délce, přičemž posledních cca 5 cm zůstane volných. Postup 

zopakujeme s dalšími provázky (cca 7 dalších kusů). Konce provázků spojíme uzlem. 

Chřestidlo rozezníváme prudkým pohybem ruky. Případně ho můžeme přidělat k noze a 

využít ho při hudebně pohybové aktivitě.   

 

 

                                                 

10
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 67. 
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Obrázek 4 – Chřestidlo z ořechových skořápek
11

 

 

Chřestidlo z toaletní ruličky 

Materiál a náčiní k výrobě: papírová rulička od toaletního papíru, sypký materiál (rýže, 

luštěniny, zrní…), kancelářská sešívačka  

Postup při výrobě a způsob hry: Jeden z konců ruličky pevně spojíme pomocí sešívačky. 

Dovnitř ruličky nasypeme hrstku sypkého materiálu a naplníme ruličku cca do půlky. Druhý 

konec spojíme způsobem, jako je na obrázku. Každý si může ozdobit svoje chřestidlo 

originálním způsobem.   

 

 

 

 

 

 

                                                 

11
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 93. 
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Obrázek 5 – Chřestidlo z roličky od toaletního papíru
12

 

 

 

Membranofony 

Buben z plastové lahve 

Bubínek je inspirovaný jihočínským nástrojem Taogu. V našich podmínkách je podobný 

nástroj využíván na vinohradech k plašení špačků.  

Obrázek 6 – čínské Taogu
13

  

 

Materiál a náčiní k výrobě: plastové lahve, korkové zátky, provázek (4 ks po cca 8 cm), 

tavná lepící pistole, lepicí páska 

                                                 

12
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 97. 

13
 Zdroj obrázku: http://www.supertimbre.com/images/Chinese%20instruments/Others/Taogu.jpg 
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Postup při výrobě a způsob hry: Na provázek připevníme korkové zátky tavnou pistolí. 

Místo korků můžeme použít plastová víčka od PET lahví. Víčka musíme provrtat skrz a 

dírkou protáhnout provázek. Na konci provázku uvážeme pod víčkem uzel, aby provázek 

nevyklouznul. I korkové zátky se dají eventuálně provrtat. Druhý konec provázku připevníme 

lepicí páskou na plastovou lahev tak, aby byly provázky ve stejné vzdálenosti od sebe. Na 

buben hrajeme střídavým prudkým pohybem doleva a doprava.  

Obrázek 7 – Buben z plastové lahve     

 

Chordofony 

Fanfrnoch z kelímku 

Fanfrnoch je starý lidový nástroj, který máme spojený s Vánocemi a oslavami Nového roku. 

Původně se vyráběl z keramického džbánu a koňských žíní. Jeho bručivý zvuk však lze 

snadno napodobit pomocí kelímku a stužky.  

Materiál a náčiní k výrobě: plastový kelímek, stužka, nůžky 

Postup při výrobě a způsob hry: Do dna kelímku se udělá nůžkami dírka. Dírkou 

provlékneme stužku a tu z vnitřní strany kelímku zauzlujeme (případně přidáme korálek), aby 

se nám stužka nevysmekla. Zatáhnutí za stužku a její tření o kelímek vydává pronikavý 

bručivý zvuk.  
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Obrázek 8 – Fanfrnoch z kelímku
14

 

 

 

Gumička přes kelímek 

Materiál a náčiní k výrobě: plastový kelímek od jogurtu, lehce poddajná tenká gumička   

Postup při výrobě a způsob hry: Přetáhneme gumičku přes kelímek na výšku. Výška tónu 

závisí zejména na napnutí gumičky, čili výsledný tón závisí na velikosti gumičky a kelímku. 

Čím je gumička napnutější, tím je tón vyšší. Tón lze zabrnkat na 3 různých místech a na 

každém z nich má jinou výšku. Více o aktivitách v kapitole 5.2.  

Obrázek 9 – Gumička přes kelímek 

 

                                                 

14
 Zdroj obrázku: http://www.zsmsvir.cz/materska-skola/napadnicek/napadnicek-tvoreni/ 
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Aerofony 

Hra na láhve  

Příprava nástroje a způsob hry: Hru na skleněné nebo plastové lahve není nutné dlouze 

představovat. Naplněním lahve vodou měníme výšku tónu. Vzduchový sloupec v láhvi 

rozechvějeme lehkým výdechem vzduchu přes hranu lahvového otvoru. Lahve lze vyladit 

k určitému tónu. Čím více jsou lahve naplněné, tím je tón vyšší. Více o hře s naplněnými 

lahvemi v kapitole 4.3.    

 

Kazoo z husích krků 

Kazoo [čti kazú] je nástroj využívaný v lidovém prostředí (nazývá se „nástrojem chudých“), 

najdeme ho také v trampingu a country hudbě. Jelikož kazoo nemusí být všeobecně známým 

nástrojem, uvádíme fotografii tradičního typu (viz Obrázek 11).   

Materiál a náčiní při výrobě: husí krk (tj. ochranná hadice na kabely, elektroinstalační 

materiál) – cca 10–15 cm, igelitový sáček, tenká gumička, nůžky  

Postup při výrobě a způsob hry: Jeden konec husího krku překryjeme igelitovým 

(mikrotenovým) sáčkem. Po obvodu přetáhneme přes igelitový sáček gumičku. Zbytek igelitu 

odstřihneme. Těsně pod gumičkou uděláme do plastu nůžkami dírku. Na kazoo z husího krku 

hrajeme z druhé strany husího krku, tj. z konce, kde není igelit. Celou trubici vložíme do úst a 

hrajeme na ni jako na klasické kazoo. To znamená, že se do trubice nefouká, ale spíše zpívá, 

resp. se zpívá na slabiku „tu“ nebo „du“. Čistota intonace pak závisí pouze na schopnostech 

interpreta. Kazoo velmi dobře obohacuje hru idiofonů o melodický nástroj. Hru na kazoo lze 

dobře zkoordinovat s hrou na jiné nástroje, např. boomwhackery.  
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Obrázek 10 – Kazoo z husích krků
15

 

 

Obrázek 11 – Tradiční kazoo
16

  

 

  

                                                 

15
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 141. 

16
 Zdroj obrázku: https://acwm.org/product/kazoo 
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3 Proč využívat netradiční hudební nástroje ve škole 

Na počátku každého hudebního nástroje stál obyčejný předmět, jehož primární účel 

byl nehudební. Jeho fyzikální a zejména zvukové vlastnosti přivedly člověka k využití 

nástroje k účelům hudebním, případně k přepracování onoho nástroje do podoby, která 

umocňuje jeho zvukové možnosti. Lidská vynalézavost a technický rozvoj umožnily vyvinout 

hudební nástroje až do dnešní podoby. Seznámit děti ve škole se systémem nástrojů 

západoevropské kultury a učit je hrát na tyto klasické nástroje má jistě své opodstatnění. Na 

druhou stranu však děti mohou cítit před těmito nástroji ostych a velký respekt. Čtyřleté dítě 

hrající na housle či klavír již dnes není výjimkou, ale za těmito jedinci jsou řady těch dětí, 

které cvičit na nástroj nevydrží nebo mají ostych s hraním začít.  

Naštěstí bylo 20. století svědkem několika hudebních osobností, které se snažily 

zpřístupnit hudební výchovu i malým dětem bez zbytečného drilu. Příkladem takové 

osobnosti byl německý skladatel Carl Orff. Se svými kolegy se zabýval výrobou lehce 

ovladatelných hudebních nástrojů vhodných pro své žáky. Tyto nástroje, zvané Orffův 

instrumentář, se svou podstatou vrací k počátkům hudby. V souvislosti s Orffem se hovoří o 

elementární hudební výchově. Slovem „elementární“ je míněno cosi prazákladního, prvotního 

a odpovídající začátku.
17

 

Výroba a využití netradičních hudebních nástrojů ve škole mají své obecné výhody. 

Do aktivity mohou být zapojeni všichni žáci. Můžeme výuku pojmout jako skupinovou práci, 

kdy žáci rozvíjí mimo jiné i sociální dovednosti. Materiál na výrobu takových nástrojů bývá 

velmi snadno dostupný a nenákladný. Výroba hudebních nástrojů však nemusí být 

samoúčelnou aktivitou v hodině. Kromě výše zmíněných výhod jsou i další, které se nedají 

empiricky změřit. Faktem, že si hudební nástroj dítě vyrobí samo a že jej následně používá ke 

svému hraní, si k němu vybuduje bližší emoční vztah než k zakoupeným nástrojům. 

V neposlední řadě jej také zbavuje strachu a ostychu z hraní na „opravdový nástroj“, jak již 

bylo zmíněno. Podomácku vyrobené nástroje tedy mohou tvořit přirozený přechod ke 

                                                 

17
 ORFF, Carl. Schulwerk – pohled do minulosti a do budoucnosti. In: GÖLLNITZ, H., D. 38 GÜNTHEROVÁ, 

K. HOFMARKSRICHTER, P. JURKOVIČ, W. KELLER, L. KURKOVÁ, C. ORFF, V. POŠ, E. PREUSSNER, 

R. SCHINDLER a W. THOMAS. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově: sborník studií. Praha–

Bratislava: Editio Supraphon, 1969, s. 29. 
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klasickému nástroji. Otevírají dětem cestu k muzice, i když se mnozí z nich již dál aktivně 

hrou na klasický hudební nástroj zabývat nebudou.  

Naopak nevýhodou se může stát náročnost na čas a nároky na pečlivost při práci. 

Práce s časem v hodině HV je velice důležitá, jelikož je kromě samotné výroby nástroje 

důležitá hra na tyto nástroje nebo hra s těmito nástroji. Časová dotace hudební výchovy 

vyplývající z Rámcového vzdělávacího programu hovoří v tomto smyslu jasně. S výjimkami 

uměleckých škol mají třídy většinou 1-2 hodiny týdně. Výroba nástrojů by tedy neměla být 

samoúčelnou aktivitou v hodině. Nabízí se zde také spojení s ostatními předměty vzdělávací 

oblasti Umění a kultura – s výtvarnou výchovou. Protože může hrozit riziko úrazu, zvláště při 

manipulaci s nožem, klade tato činnost vyšší nároky na organizaci práce a dohled učitele. 

Na další důvody, proč vyrábět a využívat netradiční hudební nástroje ve škole, je 

nahlíženo prizmatem hudební či obecné pedagogiky. Desítky let bylo vzdělávání nejen 

v českých zemích postaveno na teoretickém předávání informací. V opozici vůči tomuto 

přístupu stojí řada psychologů, antropologů a pedagogů 20. století (Watson, Skinner, 

Montesorri…), kteří upřednostňují praktickou zkušenost. Tento přístup se v obecné didaktice 

nazývá „learning by doing“.  Při výrobě vlastních hudebních nástrojů žáci nalézají vztah mezi 

podobou výrobku a jeho fyzikálními vlastnostmi, které jsou dány materiálem a tvarem. 

Poznávají však i estetickou složku výrobku, stejně jako jeho symbolický význam a funkci.  

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 hráči, 

proto využívání netradičních hudebních nástrojů může zamezovat vzniku elit ve třídě.   

Výroba netradičních hudebních nástrojů vede k vytváření mezipředmětových vazeb, např. 

hudební výchova – pracovní činnosti (technologické postupy) – výtvarná výchova (estetická 

stránka) – fyzika (akustické vlastnosti), ale i zeměpis (etnické nástroje) – dějepis (historické 

nástroje) – ekologická výchova (využití odpadních materiálů).
18

  

                                                 

18
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak]. Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 10.  
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Vlastní emocionální vztah k nástroji a stejně tak snadné ovládání nástroje motivují žáka 

k dalšímu hraní a objevování zvukových možností nástroje.  

Zdůraznění vlastní produktivní činnosti (vedle konzumního přístupu k hotovým 

výrobkům), rozvíjení pracovních kompetencí dítěte.
19

 

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.  

Využívání předmětů z vlastního okolí nutí žáka zamýšlet se nad jejich původem a 

fyzikálními vlastnostmi materiálu.  

„U žáků s hlubším vztahem především k technickým oborům (zejména u chlapců) vzniká 

nový vztah k estetickým vlastnostem.“
20

 

3.1 Pedagogicko-psychologický základ hudby 

Rozvoj hudebních schopností je klíčovou otázkou pro hudebně pedagogickou praxi. 

Jedním z dílčích úkolů hudební výchovy je rozvíjet celkovou hudebnost žáka. Ta je tvořena 

vrozenými předpoklady, tedy nadáním či fyzickými předpoklady. Také je určena mírou 

přetvoření vrozených dispozic ve schopnosti. Právě hudebními schopnostmi, které mohou být 

rozvíjeny pomocí užívání netradičních nástrojů, se zabývá následující kapitola. Do 

psychologického základu hudby patří i hudební ontogeneze dítěte, jelikož rozvíjet hudební 

schopnosti lze od raného dětství v rodinném prostředí.  

 

                                                 

19
 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak]. Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 10. 
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 COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak: netradiční využití 

tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak]. Brno: Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-037-1, s. 10. 
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Hudební schopnosti a jejich rozvoj 

Hudební schopnosti patří do kategorie speciálních schopností jedince (stejně jako 

schopnosti výtvarné, matematické apod.). Pojem speciálních schopností je vymezen vůči 

pojmu schopností obecných, jako je inteligence. Čeští ani světoví psychologové či 

pedagogové nejsou jednotní v definici či klasifikaci hudebních schopností. Jejich význam je 

však patrný z jejich vztahu vůči hudebním dovednostem a činnostem. „Hudební schopnosti 

jsou vnitřní psychické struktury předpokladů k hudebním dovednostem a činnostem. 

Dovednost se tak stává navenek projevenou hudební schopností v hudební činnosti.“
21

 

Nejúčinněji se hudební schopnosti rozvíjejí při zajištění všestranných hudebních aktivit.   

Používáním netradičních hudebních nástrojů můžeme záměrně rozvíjet určité druhy 

hudebních schopností. Za základní hudební schopnosti jsou považovány hudební sluch, 

rytmické cítění, tonální a harmonické cítění. Dále pak hudební paměť, představivost, hudební 

myšlení a hudebně tvořivé schopnosti.  

Hudebními schopnostmi, které mohou být rozvíjeny pomocí netradičních hudebních 

nástrojů, jsou především rytmické cítění, hudební paměť a představivost. V rámci hudebního 

sluchu pak může být rozvíjeno vnímání diferenciace výšky tonů, vnímání barvy, hlasitosti a 

délky tónů. Kombinací hry na netradiční hudební nástroje s jinými činnostmi (pěveckými, 

poslechovými), mohou být přirozeně rozvíjeny i další hudební schopnosti.   

3.1.1 Hudební rozvoj dítěte a jeho možné pedagogické ovlivňování 

Hudební vývoj dítěte v předškolním období 

Hudební rozvoj dítěte předškolního věku lze rozdělit jednak na období nemluvněte a 

batolete a jednak na období nástupu do mateřské školy.
22

 Je dokázáno, že již dítě 

v prenatálním období je schopno vnímat zvuky kolem sebe a reagovat na ně, ať už uklidněním 

nebo polekáním. Sluchový aparát dozrává kolem 23. či 27. týdne a od té doby dítě vnímá 
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 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. 

ISBN 978-80-246-2060-2, s. 56. 
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nejvíce hlas a srdce matky a intenzivnější zvuky zvenčí. Tyto zvuky si pravděpodobně ukládá 

do paměti.  

I po narození dítě reaguje na různé zvuky, preferuje především hlas matky, který zná 

nejlépe.  Především v prvním půlroce je život a vývoj dítěte ovlivňován biologickým zráním 

sluchového analyzátoru. V tomto období se u dítěte markantně projevuje radost ze zvuků.
23

 

Z toho důvodu rádo zvuky okolo sebe vytváří různými údery o předměty v dosahu. Nejprve se 

u dítěte rozvíjí citlivost na změny témbru. Teprve později se rozvíjí citlivost k výšce tónu.
24

 

S rozvojem sluchu se postupně rozvíjí i drobná motorika, která je nezbytnou součástí 

instrumentálních dovedností. Je nutné si uvědomit, že před vstupem do školy má velký vliv na 

hudební rozvoj dítěte rodina. Je dětskou přirozeností, že dítě poznává předměty kolem sebe, 

fyzicky je bere do rukou, experimentuje s nimi a všímá si jejich fyzikálních vlastností. Je však 

na rodině či pečovatelích, aby dítěti předkládali pestrou škálu předmětů k poznávání a 

podněcovali tak jeho zvědavost. Z obyčejné procházky lesem se tak může stát prostor pro 

zkoumání fyzikálních vlastností a pro experimentování s přírodními materiály (například 

dřevo, skořápky), které jsou prazákladem dnešních tradičních hudebních nástrojů.  

Na dětském hudebním rozvoji postupně začínají participovat předškolní vzdělávací 

instituce. Mateřská škola hraje v hudebním vývoji dítěte klíčovou roli. Největšího rozvoje je 

dítě schopné především v pěveckých dovednostech. Vznikají předpoklady pro hru na dětské 

nástroje a právě využívání elementárních hudebních nástrojů přispívá velkou mírou k rozvoji 

instrumentálních dovedností. Pokud MŠ škola z nějakého důvodu těmito nástroji nedisponuje, 

dají se částečně nahradit právě nástroji vyrobenými podomácku. K rozvoji rytmických 

dovedností může MŠ využít prvky Orffova Schulwerku právě za využití podomácku 

vyrobených nástrojů.  
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Hudební vývoj dítěte ve školním období  

Úkolem hudební výchovy na základní škole je zajistit všestranný hudební rozvoj 

prostřednictvím souboru hudebních činností. „Jde především o to vytvořit pevné pěvecké 

návyky u všech dětí, rozezpívat kolektivy tříd, vytvořit schopnost soustředěného poslechu 

přiměřených hudebních skladeb, kultivovat hudbou tělesné pohyby a rozvíjet motoriku 

potřebnou ke hře na hudební nástroje.“
25

 Úkolem učitele je také prostřednictvím motivace u 

dítěte rozvíjet úmyslnou pozornost oproti původní bezděčné. Na začátku školní docházky se 

rozvíjí hudební představivost a roste kapacita hudební paměti. Rozvíjí se též motorika, která 

umožňuje hru na klasickém hudebním nástroji.  Důraz by měl být kladen na vokální činnosti a 

v neposlední řadě na rozvoj dětské hudební tvořivosti, která by měla být rozvíjena už od 

předškolního věku. Měl by být ponechán prostor pro fantazii a imaginaci dítěte a v hodinách 

hudební výchovy poskytován prostor pro seberealizaci.  

Velice zásadním období ve zrání jedince je období pubescence. Toto období klade 

vyšší nároky na učitele. Jedním z důvodů je fakt, že jedinci prochází obdobím mutace, čemuž 

je nutno podřídit pěvecké aktivity v hodinách HV. Doba nástupu tohoto období je velmi 

individuální a jeho průběh se u dívek a chlapců liší. Toto období je nesmírně citlivé 

z psychologického hlediska, což by měl učitel respektovat. V období mutace chlapci často 

odmítají v hodinách kolektivně zpívat, jelikož nemají pevnou kontrolu nad svým hlasem. 

Z fyziologického hlediska není důvod ukončit pěvecké aktivity zcela, ale přistupovat ke zpěvu 

citlivě s ohledem na hlasové možnosti jedince, tj. např. respektovat omezený hlasový rozsah u 

mutujících chlapců.  

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 jedinců jednoznačně 
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vévodí nonartificiální hudební žánry.
26

 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. To může mít na žáky i kladný dopad. 

Popularita interpretů spolu s novinkami v technických vymoženostech mohou v žácích 

podpořit zájem o hudební žánry, které nejsou obvyklým středem jejich zájmu. Na druhou 

stranu může kult hvězd v žácích umocnit poslechové stereotypy, které se těžce přepracovávají 

i zvýšeným úsilím školní hudební výchovy
27

. Učitel hudební výchovy se může snažit 

transformovat hudební zájmy žáků do školních hudebních aktivit. Obecným jevem této 

věkové kategorie je zájem o hlasitou rytmickou hudbu či o písňové texty, které jsou silné a 

úderné. Je třeba zvážit, jestli by učitel neměl respektovat zájmy žáků a tomu uzpůsobit průběh 

hodin, např. zapojit do výuky moderní technologii jako looper, rozvíjet kreativitu žáků 

prostřednictvím vlastních textů, atp. Na looper lze nahrát vokální smyčku a tu následně 

doprovázet pomocí netradičně vyrobených nástrojů. Žáci mezi sebou soutěžit, komu se podaří 

vytvořit originálnější zvuk. V takové aktivitě mohou mezi sebou soutěžit dívčí proti 

chlapeckým týmům. Vhodné je využít i předměty všedního dne a vytvořit ve třídě vlastní 

skladbu
28

. Výrobu hudebních nástrojů lze pojmout jako celoškolní projekt. Inspirovat se lze 

ostravskou školou, na které projekt v minulosti proběhnul.
29

    

V postpubertálním období nastává doba zklidnění ve fyziologických i psychických 

procesech vývoje a jedinci dosahují zralosti v oblasti inteligence, speciálních schopnostech i 

v citovém prožívání.  Intelektuální složka psychiky umožňuje vyšší míru abstraktního 

myšlení. Žáci získávají širší rozhled ve vědomostech i v hudebních zkušenostech. 

Postpubertální období nastává zpravidla po ukončení povinné školní docházky, kdy výuka 
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hudební výchovy přestává být institucionalizovaná. Na běžných středních školách bývá 

vyučována pouze v 1. a 2. ročníku středních škol, s výjimkou škol hudebně či umělecky 

zaměřených. Z toho důvodu přichází žáci do styku s výukou hudby pouze v rámci svých 

zájmových aktivit. Velký vliv v tomto období mají hromadné sdělovací prostředky. Média 

zprostředkovávají převážně hudbu nonartificiální, jak hodnotnou, tak bez větších uměleckých 

či estetických ambicí. Mělo by být tedy cílem a posláním hudební výchovy napříč stupni 

vzdělávání přispět k estetické vyspělosti žáků tím, že se žáci seznámí s hudbou s vyššími 

uměleckými hodnotami jak v artificiální, tak v  nonartificiální hudbě. Je žádáno, aby žáci 

vyhledávali kvalitní hudbu i v budoucím životě.  Je prokázáno, že v období dospělosti se 

osvojené přístupy k hudbě upevňují, včetně hudebních asociací a dovedností. Hudební zájmy 

se mohou vlivem dalšího vzdělávání proměňovat. „Je to zcela zjevné u těch jedinců, kteří se 

rozhodli pro životní dráhu hudebního interpreta či skladatele. Jejich umělecký talent dále 

vyzrává, obohacuje se o životní prožitky a hudební zkušenosti a umožňuje jim dosahovat 

vynikajících výkonů a vytvořit nejlepší životní díla“
30

 Využití netradičních hudebních nástrojů 

s adolescenty je poněkud omezené. Nicméně se dají zařadit podobné aktivity jako 

s pubescenty, tj. využívání moderní techniky, vytvářet nahrávky pro školní projekty 

(například ztvárnit přírodní živly a nahrát je jako hudební podklad pro výtvarnou výchovu 

apod.). Inspiraci je možno najít v práci ansámblu The Vegetable Orchestra.
31

 Tato skupina 

vyrábí hudební nástroje ze zeleniny. Nápady na práci s předměty běžného dne lze přijmout od 

skupiny STOMP.
32

 Obě uskupení jsou komerčního charakteru, čímž mohou zaujmout dnešní 

teenagery. Z jejich vystoupení si mohou vzít adolescenti (a nejen oni) poučení, že hudba je 

kolem nich, stačí jen vnímat možnosti, které se nabízí.   
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4 Využití netradičních hudebních nástrojů v duchu Orffova 

Schulwerku 

Orffův Schulwerk 

Proslulý německý hudební skladatel Carl Orff (1895-1982) je také známý jako autor 

hudebně pedagogického konceptu s názvem Orff-Schulwerk, nebo-li Orffův Schulwerk. Často 

se hovoří o Orffově metodice či metodě, ale je třeba si uvědomit, že jde spíše o soubor 

principů a idejí – filosofii či směr, kterým se můžeme v hudební výchově vydat. Ačkoliv toto 

pojetí výuky nese Orffovo jméno, velký podíl na utváření Schulwerku měla jeho žákyně a 

dlouholetá spolupracovnice Gunild Keetman. Kořeny Schulwerku sahají až do dvacátých let 

20. století a jeho prvky lze využít pro práci s netradičními hudebními nástroji v hodinách 

hudební výchovy. Schulwerk nabyl na věhlasu díky jeho publikování. Konečná podoba má 

pět dílů s názvem Orff-Schulwerk: Musik für Kinder.  

Jak již bylo výše řečeno, nejedná se o metodicky propracovaný postup, jelikož ani 

Schulwerk nevznikl podle předem stanoveného plánu.
33

 Znamená to, že s Orffovým 

Schulwerkem lze zacházet volněji a přizpůsobit si ho potřebám vlastní výuky a popřípadě ho 

kombinovat s jinými pedagogickými směry. To s sebou nese i jistá nebezpečí. Jiné směry by 

totiž neměly porušovat základní principy a ideje Orffova Schuwerku, ale jít ruku v ruce s cíli 

Schulwerku. Hovoříme-li o Orffovské metodě v této bakalářské práci, máme na mysli 

Orffovo pojetí komplexní múzické výchovy s důrazem na zásady a principy Schulwerku. 

Principy a zásady Orffova Schulwerku 

Od praxe k teorii 

Jedním takovým principem je postup „od praxe k teorii“ a ne naopak. Znamená to, že 

si na formální pravidla děti přichází skrz aktivní provozování hudby, nikoliv naopak. 

Neznamená to, že by hudební teorie neměla v hodinách hudební výchovy své místo. Zásadou 
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Bratislava: Editio Supraphon, 1969, s. 25.  



32 

 

však je, že se například žáci nejprve naučí skladbu zahrát, zazpívat a zatančit a z toho 

induktivně vyvodí hudební formu.  

Zapojení všech 

Schulwerk je vhodný pro všechny věkové skupiny. Své největší uplatnění však 

nachází v mateřských školách a prvním stupni základních škol. Lze ho však využít i při práci 

s teenagery, pokud je výuka spojena s moderními prvky, které dokážou žáky na druhém či 

třetím stupni zaujmout (např. nástroje boomwhackers, technické přístroje jako looper atp.). 

V souvislosti se Schulwerkem se hovoří o elementární hudební výchově. „Orff vychází z toho, 

co je dítěti elementární, co je zakotveno v nejhlubších vrstvách jeho osobnosti, co je 

bezprostřední a odpovídá hudebnímu cítění.“
34

  

Orffův přístup umožňuje, že mohou být do spoluvytváření hudby zapojeni všichni, i ti 

méně hudebně rozvinutí žáci. Tento demokratický princip je dalším prvkem Orffova 

Schulwerku. Další zásadou je postup od nejjednoduššího k nejsložitějšímu. Podle tohoto klíče 

jsou uspořádány i skladby v Schulwerku.  

Propojení hudby, slova a pohybu 

Všechny prvky Schulwerku kladou důraz na propojení hudby, slova a pohybu, 

přičemž je kladen zvláštní zřetel na dětskou aktivitu a tvořivost. Orff ve své práci vyzdvihuje 

prvek řeči. Schulwerk obsahuje řadu veršovaných básniček, říkadel a rozpočítadel, které 

mohou být využity buď k sólovému, nebo scénicko-tanečnímu provedení.  

Důraz na tvořivost a improvizaci 

Dalším elementem Schulwerku je práce s písní a jejím doprovodem. Obě složky jsou 

stejně důležité a ani jedna z nich nemá být upozaděna před tou druhou. Orff vybízel 

k invenčnímu doprovodu. Ačkoliv v Schulwerku nabízí řadu doprovodů, vybízel učitele, aby 

si vymýšleli doprovody vlastní. Ani žákova reprodukce předehraného učitelova rytmu není 

stěžejním cílem. Na konci této cesty si doprovody vymýšlejí sami žáci. Hlavním cílem je tedy 
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rozvoj tvořivosti a schopnosti improvizace. Skupinová výuka může mnohdy vést k ostychu 

před ostatními a bránit tak volnosti projevu. Proto je nutné zachovávat ve třídě bezpečné 

klima a motivovat žáky k dalšímu snažení. Metodika C. Orffa a D. Günther se snaží vést 

k odstranění výlučnosti. „Učitel by neměl žasnout nad úspěchem, stejně jako nad 

nezdarem.“
35

 V Schulwerku jsou k doprovodu zpěvu využívány nástroje z tzv. Orffova 

instrumentáře.   

4.1 Orffův instrumentář 

Kořeny vývoje orffovských nástrojů 

Kořeny vývoje hudebních nástrojů tak, jak je najdeme v Schulwerku, sahají ještě dále 

do historie. Orff s Dorothee Günter založili ve 20. letech v Mnichově taneční školu, kde se 

vyučoval tanec, hudba a gymnastika. Orff kladl zvláštní důraz na rytmickou výchovu, která 

byla založena na prolínání hudební a pohybové výchovy.
36

 Zásadně odmítal výhradní využití 

klavíru při výuce tance. Chtěl žáky aktivně zapojit prostřednictvím jejich vlastní hry na 

hudební nástroje. To ho přivedlo k myšlence vyvinout vlastní nástroje, které by mohly být 

tímto způsobem využity. Primárním účelem orffovských nástrojů totiž bylo, aby žáci 

Güntherschule byli schopni reprodukovat či napodobovat průběh pohybu těla. Nejprve se tyto 

nástroje staly obligátním nástrojem za doprovodu klavíru a později klavír nahradily zcela.
37

 

Postupně se těžiště hudební výchovy přiklonilo od harmonie k rytmu. Za tímto účelem chtěl 

Orff využívat lehce ovladatelné rytmické nástroje raději než klasické hudební nástroje. 

Orffovými spolupracovníky, kteří měli podíl na vývoji instrumentáře, byla nejen Gunild 

Keetman, ale také asistenti při Günterschule, Hans Bergese a Wilhelm Twittenhoff. 

V neposlední řadě měl na vývoj instrumentáře vliv i profesor Curt Sachs, který byl ředitelem 
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státní sbírky nástrojů v Berlíně.
38

 Sachs se zajímal i o etnickou hudbu a ukázal Orffovi různé 

etnické nástroje z různých koutů světa. Dvacátá léta minulého století jsou tedy ve znamení 

různého experimentování se zvukem a designem hudebních nástrojů, přičemž se Orff a jeho 

spolupracovníci inspirovali nástroji z celého světa, zejména různými druhy bicích nástrojů, 

ale také fléten. Využití v Günterschule našly i staré nástroje využívané v klasické evropské 

hudbě (fiduly, gamby, loutny aj.). Cestu k vývoji nových hudebních nástrojů ilustruje Orff 

sám: „Čistě rytmických nástrojů bylo tenkrát díky vývoji dřezu k dispozici dostatek – 

domácích i exotických, stačilo si jen vybrat. Ale bez melodických a bordunových nástrojů bylo 

vybudování samostatného instrumentáře nemožné. […] Dílem to byly nové konstrukce, dílem 

napodobeniny středověkých nebo též exotických vzorů.“   

Nástroje Orffova instrumentáře a jejich dělení 

Orffův instrumentář či orffovské nástroje jsou jednoduché hudební nástroje, které si 

zvládnou osvojit i malé či méně hudebně nadané děti. Jedná se o různé druhy chřestidel, 

bubnů, činelů či triangl aj. Vedle těchto nástrojů jsou uplatňovány i bicí vyladěné nástroje, tj. 

xylofon, metalofon a zvonkohra. Hru na bicí nástroje je v některých případech možné nahradit 

hrou na tělo (luskáním, tleskáním, pleskáním o stehna a dupáním). Instrumentální hra 

v hudební výchově by však neměla upozadit ostatní složky – zpěv a pohyb. Není účelem 

orffovských nástrojů, aby nahradily nástroje klasické. Velmi dobře totiž fungují právě ve 

spojení s nástroji tradičními (strunnými či dechovými) a děti tedy mohou v určitém věku na 

klasický nástroj přejít. Orff upravoval své skladbičky i pro zobcové flétny, které se taktéž 

velmi dobře zvukově pojí se zvukovou barvou ostatních nástrojů.
39

  

Ačkoliv později sám Orff pro tyto nástroje komponoval a aranžoval, hlavním 

principem bylo, aby si žáci byli schopni vymyslet doprovody sami. Jedním z pedagogických 

záměrů Orffova Schulwerku je totiž rozvíjení kreativity, schopnosti improvizace a 

spontánního projevu.   

                                                 

38
 SALVET, V. Dizertační práce. Orffův Schuwerk v české hudební výchově. Univerzita Karlova. Katedra 

hudební výchovy. 2008. Vedoucí práce: PaedDr. Hana Váňová, CSc., s. 61. 

39
 SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy. 1. vyd. Praha : SPN, 1977, s. 231.  



35 

 

Orffovské nástroje můžeme rozdělit na:
40

 

1. rytmické bicí nástroje: dřevěné (dřívka, dřevěné bloky, chřestítko, drhlo, kastaněty), 

kovové (triangl, rolničky, kastaněty, velký činel, prstové činelky, gong, zvonky), 

bubny (ruční bubínek, tamburína, tamburína s plastovou blánou a talířky, conga, 

tympány) 

2. melodické bicí nástroje: xylofony, metalofony, zvonkohry (většinu z nich pak možno 

dále dělit podle rozsahu na sopránové, altové a basové)  

Paralela mezi netradičními a orffovskými hudebními nástroji 

Netradiční hudební nástroje spojuje s orffovskými především elementárnost, přičemž 

nejde jen o jednoduchost při hře na tyto nástroje. Především jsou praktikovány elementární 

doprovody, které jsou považovány za základní (prapůvodní), srozumitelné a odpovídající 

dětské povaze. Nejčastěji jde o doprovody ostinátního typu. Tyto doprovody jsou snadno 

zapamatovatelné. Učitel je žákům předvede a žák je imituje, aniž by potřeboval notovou 

oporu. Tímto způsobem mohou být využity obě skupiny nástrojů.  

U netradičních hudebních nástrojů však na druhou stranu chybí paralela k vyladěným 

bicím nástrojům, jako jsou xylofony, metalofony či zvonkohry. Proto nemohou být využity 

tolika způsoby jako nástroje orffovské.  

Na druhou stranu však lze najít podobné fyzikální vlastnosti napříč skupinami 

netradičních a orffovských nástrojů, tudíž i zvukové možnosti jsou podobné. Z toho důvodu 

mohou být navzájem nahrazovány. Například dřevěné hůlky lze využít místo ozvučných 

dřívek, chřestidla lze využít místo tamburíny či rolniček a hru na sklenice lze využít místo 

trianglu. Jelikož jsou netradiční hudební nástroje materiálně dostupnější než originální 

orffovské, mohou hrát žáci naráz, a tím jsou zapojeni do hry všichni zúčastnění.  

Netradiční hudební nástroje mohou být využívány především k rozvoji rytmického 

cítění v kombinaci s pohybovými aktivitami, jelikož se lehce přenáší a snadno se s nimi 

manipuluje. Rytmus je základním stavebním kamenem Schulwerku. Orff si byl vědom faktu, 
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že rytmus nás provází hned od počátku života a je součástí běžného života. Je považován za 

prazáklad hudby. I v jeho uměleckých kompozicích hraje práce s rytmickou složkou zásadní 

roli. Z toho důvodu je v této práci kladen důraz na rozvoj rytmického cítění. 

4.2 Rytmický výcvik 

 Následující kapitola se snaží představit využití netradičních nástrojů v praxi. Přitom 

nemusí vždy jít o hodinu hudební výchovy jako takovou. Zcela přirozeně se zde nabízí 

propojení s pracovní či výtvarnou výchovou, kdy si samy děti nástroj vyrobí a následně ho 

využijí v hodině hudební výchovy či ve školce, ve družině apod. Než přistoupíme ke 

konkrétním aktivitám, uvedeme premisy, ze kterých vychází didaktika hudební výchovy.  

Rozvoj rytmického cítění 

Jak již bylo výše zmíněno, rozvoj rytmického cítění je klíčový pro rozvoj hudebnosti. 

Rytmický výcvik lze uplatňovat již v raném dětství, například od 2-3 let. Didaktické příručky 

hudební výchovy tvrdí, že v každé hodině hudební výchovy by mělo být vyčleněno 

minimálně pět minut na rozvoj rytmického cítění.
41

  

Teoretickým základem rozvoje rytmického cítění je rozlišování pojmů rytmus, 

metrum, puls, takt a tempo.  

Rytmus: uspořádání krátkých a dlouhých tónů a pomlk v časové posloupnosti  

Puls: pravidelné opakování počítacích dob ve stejných časových odstupech  

Metrum: pravidelné střídání přízvučných (těžkých) a nepřízvučných (lehkých) dob  

Takt: časový úsek skladby, v němž jsou pravidelně zastoupeny doby přízvučné a 

nepřízvučné  
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Tempo: vyjadřuje základní časové impulzy, jimiž je skladba realizována   

Rytmus lze vyjádřit několika způsoby, deklamací textu, hrou na tělo, hrou na hudební 

nástroje, pohybem a pomocí rytmických slabik. Způsob vyjádření rytmu skrz deklamaci textu 

je postavený na realizaci říkadla či výrazně rytmicky deklamované básničky. Při deklamaci 

lze měnit tempo, dynamiku atp. Dále lze rozvíjet rytmické cítění prostřednictvím hry na tělo, 

přičemž lze využít faktu, že každý zvuk (luskání, tleskání, pleskání o kolena a dupání) má jiný 

charakter. Tento princip lze uplatnit i při hře na dětské hudební nástroje (orffovské či 

netradiční nástroje). Nakonec lze také rytmus realizovat pohybem, například taktováním, 

tanečními hrami či choreografiemi až po rytmicko-pohybovou improvizaci. Velkým 

pomocníkem ve čtení rytmického zápisu jsou rytmické slabiky (viz kapitolu 4.2.1).  

Ruku v ruce s rozvojem rytmického cítění jde i rozvoj dalších hudebních schopností. 

U většiny předkládaných rytmických her je zároveň rozvíjena hudební paměť, jelikož žáci 

musí předehraný rytmický model nejen analyzovat, ale také uchovat v paměti a teprve pak jej 

reprodukovat. Cvičení, kdy žáci zapojují „vnitřní ucho“, což znamená, že si rytmický úryvek 

musí přehrát v duchu, pro změnu rozvíjí hudební představivost. Předkládaný seznam aktivit 

obsahuje jak elementární cvičení, která by neměla chybět na žádném stupni škol (hra na 

ozvěnu), tak propracovanější hry vhodné pro hudebně rozvinutější žáky.  

4.2.1 Rytmické slabiky  

Podle Zoltána Kodálye 

Rytmické slabiky slouží ke čtení běžných rytmických modelů, které známe z hudební 

praxe západoevropské kultury. Jejich systém vychází z lidské řeči. Délka slabik přibližuje 

délku not a vzájemný poměr délek 2 různých rytmických hodnot. Znamená to, že při 

správném používání slabik člověk jasné vnímá, že do jedné čtvrťové noty „tá“ se vměstnají 

dvě osminové noty „ty-ty“, aniž by toto pravidlo člověk musel teoreticky znát. Slabiky jsou 

tedy postaveny na kontrastu mezi dlouhými a krátkými slabikami. Výuka rytmických slabik 

by se měla odehrávat na pozadí pravidelné rytmické pulsace, která pomáhá slabiky 

organizovat.  

Používáním rytmických slabik se více oprošťujeme od teorie. Jejich užívání také klade 

menší nároky na schopnost abstrakce oproti klasickému počítání na doby. Tento systém je 
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efektivnější u méně hudebně nadaných jedinců nebo u dětí, které nehrají na žádný hudební 

nástroj a jsou tedy méně hudebně rozvinuté. Kromě čtení rytmického zápisu z not žáci využijí 

rytmické slabiky při psaní diktátu, ale také ve cvičeních  rozvíjejících hudební paměť. 

Podobné systémy jsou již stovky let používány v indické, japonské a africké hudbě. Maďarský 

systém (Zoltána Kodálye) byl přejat z práce od francouzského hudebníka a pedagoga Emile-

Josepha Chevého (1804-1864).42Ačkoliv rytmické slabiky slouží především k efektivnímu 

čtení rytmického zápisu, starší žáci a žáci, kteří mají zkušenost s rytmickými slabikami, by 

měli být seznámeni i s jejich teoretickými názvy.  

 Zoltán Kodály (1882-1967) byl maďarský skladatel a pedagog, který pomohl vyvinout 

celistvý hudebně výchovný systém, známý jako „Kodályův výchovný systém“ či „Kodályho 

metoda“. Ačkoliv je Kodályho metoda zaměřena na vokální složku (především solmizaci), 

respektuje prioritu rytmu. Znamená to, že dříve než přijdou k výuce intonace, musí si žáci 

osvojit základní rytmické figury (nejprve v dvoudobém taktu, který je pro člověka 

nejpřirozenější).  

  Stejně jako mnohé prvky Schulwerku, ani systém rytmických slabik nemusíme 

vnímat dogmaticky. Je přirozené, že v českém prostředí se ujaly české ekvivalenty 

originálních rytmických skladeb. Zde je jejich přehled.
43
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Rytmické slabiky podle Zoltána Kodálye 

 

Kodályův systém rytmických slabik se rozšířil po světě. Přejali ho pokračovatelé 

orffovských idejí, například holandský skladatel, dirigent a pedagog Pierre van Hauwe. Ve 

své hudebně-výchovné koncepci Spielen mit Music (Hrátky s hudbou) navazuje jak na práci 

Kodálye, tak Orffa. Všichni tři pedagogové (Orff, Kodály, Hauwe) se shodují v tom, že výuka 

rytmu by měla předcházet výuce intonace.    

Podle Ladislava Daniela 

S podobnou metodikou při rytmickém výcviku se setkáváme v českém prostředí 

v práci profesora Ladislava Daniela.  Využíval odlišný systém rytmických slabik než Kodály, 
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ale princip zůstává stejný. Nutno dodat, že Daniel přišel s různými didaktickými pomůckami 

sloužícími k rytmickému výcviku, např. rytmickými kostkami
44

.  

Rytmické slabiky podle Ladislava Daniela 

 

4.2.2 Fonogestika 

Fonogestika slouží k nácviku rytmických slabik, aniž by učitel využil notový zápis. 

Zdvižený palec označuje notu čtvrťovou (tá), zdvižený ukazovák s prostředníčkem 

symbolizují 2 osminové noty (ty-ty), palec s ukazovákem a prostředníčkem značí triolu, 4 

prsty 4 šestnáctinové noty (ty-ry-ty-ry) a konečně zaťatá pěst znamená čtvrťovou pauzu. 

Ukazování a bezprostřední čtení rytmu se odehrává na pozadí vyťukávaného metra.  Jedná se 

tedy o metodu zprostředkovávající systém rytmických slabik. Na základě této metody si žáci 

uvědomí vztah mezi jednotlivými slabikami. Ačkoliv je tato metoda postavena na principu 

drilu, domníváme se, že ji mohou žáci vnímat jako hru, jelikož nemusí číst předepsaný notový 

zápis jako takový. Další výhodou této metody je nenáročnost na pomůcky a vybavení, protože 

není potřeba předtištěný materiál či tabule.  
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5 Aktivity a hry rozvíjejí hudební schopnosti 

Než přistoupíme k realizaci předkládaných nápadů a cvičení, je potřeba zvážit, jak 

bude vypadat setkání žáků s těmito nástroji. Je třeba mít na paměti, že před samotným 

použitím daných nástrojů ve výuce, je potřeba se s nimi patřičně seznámit. Jednak z důvodu 

zkoumání variability využití, a také proto, že jsou některé nástroje křehké a vyžadují 

opatrnější zacházení. O to více to platí při práci s dětmi, které si křehkost nástrojů 

uvědomovat nemusí a budou chtít ukojit svoji touhu po hře. Proto by samotné hře na nástroje 

v hodině mělo tedy předcházet seznámení s nástrojem, byť v rámci hodiny. V závislosti na 

povaze a zvukových možnostech daného nástroje zvolíme cíl hodiny.  

5.1 Rozvoj rytmického cítění 

Hra na ozvěnu  

Tato nejjednodušší hra je postavena na principu, kdy jeden učitel předehrává rytmický 

úsek (většinou 2 takty) na pozadí metra. Metrum může učitel vydupávat, případně ho může 

schopný žák ze třídy udávat na bicí nástroj. Zbytek třídy vzápětí daný rytmický úsek 

zopakuje, aniž by se metrum narušilo. Rytmický úsek žáci realizují buďto hrou na tělo, 

případně říkáním na rytmické slabiky, nebo hraním na dětské hudební nástroje (resp. 

podomácku vyrobené). Nejpřirozenější je metrum dvoudobé (tlukot našeho srdce, rytmus 

chůze), proto se žáci na počátku rytmického výcviku učí orientovat pouze v tomto metru. 

Později přecházejí k metru lichému, které je méně přirozené. Rytmický model opakuje buď 

celá třída, nebo jednotlivec. Pakliže učitel slyší v opakovaném modelu chyby, explicitně je 

neopravuje, ale zopakuje tentýž rytmus několikrát, dokud jej žáci nezahrají bezchybně. Tato 

hra je vhodná pro všechny věkové skupiny. U vyšších věkových skupin lze motivovat žáky 

využitím moderní technologie. Například místo obyčejného vydupávání metra lze pustit 

rytmický poklad z elektronického keyboardu či z počítače. Čím rozvinutější rytmické cítění 

žáci mají, tím lze prodlužovat délky rytmického modelu a používat stále složitější rytmické 

struktury. Nutné také dodat, že ve vyšších ročnících mohou předehrávat rytmické modely 

sami žáci. Je nutné dodržovat srozumitelnost předehraného motivu. Proto by rytmické modely 

neměly končit krátkou notou (osminovou), aby byl přirozeně vytvořen předěl mezi 

předehraným modelem a jeho opakováním.   
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Hra na otázku a odpověď  

Tato hra je postavena na podobném principu jako hra na ozvěnu. Učitel nejprve udá 

metrum (dupáním, hrou na bicí nástroj či využitím moderní technologie). Poté předehraje 

několikataktový rytmický model (2-4 takty), který tvoří hudební otázku. Žák odpoví jiným 

modelem, který je stejně délkou symetrický. Tento „rozhovor“ by měl být formálně uzavřený, 

což podpoří žákova odpověď, kterou ukončí delší rytmická hodnota – pomyslná tečka. 

Vznikne tak předvětí a závětí rytmického dialogu. Lze realizovat hrou na tělo či hrou na 

dětské hudební nástroje (podomácku vyrobené). 

Hra určité doby v taktu 

K rozvoji rytmického cítění může přispět pouhé vyťukávání dané doby v taktu. Tato 

hra má tedy využití především při poslechových činnostech. Častým úkolem je vyťukávání 

první doby v taktu, ale zábavnější pro žáky může být vyťukávání například 3. doby 

čtyřdobého taktu. Případně můžeme žáky ve třídě rozdělit podle počtu dob v taktu a nechat 

vždy jednu skupinu hrát příslušnou dobu.  

Poznávání písně na základě vyťukání jejího rytmu 

Jeden žák vyťukává rytmus písně na hudební nástroj a úkolem ostatních žáků je 

poznat, o jakou píseň jde. Pomocným ukazatelem při poznávání písně může být hraní metra. 

Vhodnými hudebními nástroji pro tuto aktivitu jsou takové, jejichž údery jsou zvukově 

ohraničené, tedy např. skořápky od ořechu, dřevěné hůlky apod. Nevhodná jsou chřestidla.  

Rytmické domino  

Žáci sedí v kruhu, zády dovnitř kruhu a mají zavřené oči. Učitel je mimo kruh a udává 

metrum hrou na bicí nástroj (dřívka, templ blok, bonga…). Určí se směr a první, kdo bude 

posílat rytmický model po kruhu. Zvolený žák zahraje svůj rytmický model, žák vedle něj 

musí model zopakovat a plynule navázat jiným rytmickým modelem. Lze realizovat hrou na 

tělo či hrou na dětské hudební nástroje (podomácku vyrobené).  
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Rytmický řetěz 

Tato aktivita je velmi podobná „rytmickému dominu“. Žáci však sedí čelně do kruhu 

tak, aby na sebe dobře viděli. Každý má jeden nástroj. Na pozadí zní neustále metrum. Každý 

žák dostane své 2 takty, během kterých musí zaimprovizovat. Svůj model musí například jak 

zahrát, tak doprovodit nějakým pohybem a ostatní to následně zopakují. Popřípadě může žák 

hraný rytmus doprovázet slovem (či naopak). Ne všichni žáci jsou schopni ihned reagovat, 

třída však zopakuje vše, co žák během svých dvou taktů předvedl. Řekne-li žák „Já nic 

nevím“, třída to po něm v rytmu zopakuje. Aktivita může být realizována v rámci několika 

kol, kdy učitel specifikuje pravidla. Např. 1. kolo – žáci improvizují pouze rytmický model na 

nástroj, 2. kolo – žáci musí svůj rytmický model obohatit nějakým pohybem, 3. kolo – žáci 

musí svůj model dále obohatit (např. do pauzy říct „trrrr“), atp.   

Alternativně nemusíme opakovat rytmický model bezprostředně potom, co ho 

odehraje 1 žák. Můžeme opakovat model po 2-3 žácích a cvičit tak paměť.  

Šifrovaná zpráva – „morseovka“ 

Využití různých druhů šifer v rámci hodin HV působí velice motivačně. Učitel 

vymyslí sousloví a vytleská či zahraje jeho rytmus.  Žákům dá vybrat ze dvou a více variant a 

žáci musí na základě předehraného rytmu poznat, o kterou zprávu se jednalo. Vodítkem jim 

jsou krátké a dlouhé slabiky ve slovech a jejich počet. Žáci si nejprve rytmický model 

převedou na rytmické slabiky a po té určí, o jaké slovo šlo. Př.: Učitel vytleská rytmus 

„Pěstujeme lanýže.“ (ty-ty-ty-ty ty-tá-ty). Na výběr jim dá ještě druhou možnost „Pěstujeme 

fialky.“ (ty-ty-ty-ty ty-ty-ty). Zdatné žáky lze rozdělit do dvojic, aby si navzájem šifrovali a 

dešifrovali zprávy.  

Rytmický kánon 

Třída je rozdělena do dvou či více skupin. Učitel předehrává metrum. Nejprve 

předehraje rytmický model a všichni žáci jej unisono zopakují. Učitel předehrává tentýž 

model, dokud se ho všichni nenaučí. Učitel určí skupinu, která začne hrát rytmický blok jako 

první. Další skupina začne hrát předehraný model od začátku, ale se zpožděním. Dodržujeme 

stejný princip jako u zpívaného kánonu. Není účelem ostatní skupiny dynamiky překonat, ale 
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udržet se ve svém hlase, dohrát model do konce a nezrychlovat. K realizaci této aktivity lze 

využít hru na tělo nebo dětské hudební nástroje (podomácku vyrobené).  

Rytmický výcvik na principu ronda  

V aktivitách, které jsou vystavěny na principu ronda, tedy takové hudební formy, která je 

postavené na pravidelném střídání hlavní věty a mezivěty (kupletu), se rozvíjí schopnost 

improvizace. Hlavní věta se opakuje ve stejné podobě (jako refrén u písní), kdežto mezivěta 

se pokaždé odlišuje. Právě mezivěta dává žákovi prostor k vlastní improvizaci. Ve svém 

kupletu má žák k dispozici pouze daný počet dob či taktů. Ve třídě pak vzniká hudební forma 

na principu abacadaeafa… atd.    

a) Rondo se zaměřením na pohyb 

Žáci si určí dvoutaktový rytmický model = hlavní větu a společně se jej naučí. Rondo 

začíná společným dupáním v rytmu dvoudobého metra. Nejprve všichni zopakují hlavní větu. 

První určený žák (případně učitel) zaimprovizuje svůj rytmický blok o 2 taktech. Když jej 

dohraje, ostatní žáci plynule navážou hlavní větou. Po refrénu improvizuje vlastní rytmický 

blok žák stojící vedle prvního žáka a celá procedura se opakuje, dokud se nevystřídají všichni 

žáci.  

U začátečníků je lepší trvat na pravidelných úsecích (př. 2 takty hlavní věty, 2 takty 

mezivěta). U zdatnějších žáků lze s formou experimentovat a upravovat délky jednotlivých 

frází. Jednak je lze prodlužovat (např. na 4 dvoudobé takty – procvičuje se tak hudební 

paměť), ale také lze zvolit netradiční formu (dvoutaktový refrén, ale čtyřtaktová improvizace 

apod.). Žákům může zpočátku činit obtíže zkoordinovat dupání metra s hraním jiného 

rytmického modelu. Když žáci zvládnou hru dvou rozdílných rytmických modelů pomocí hry 

na tělo, mohou přejít k využití podomácku vyrobených nástrojům.  

b) Rondo se zaměřením na práci s netradičními hudebními nástroji 

S jistou obměnou je tato aktivita vhodná k seznámení se zvukovými možnostmi 

podomácku vyrobených nástrojů. Žáci sedí v kruhu, učitel hraje metrum. Princip ronda je 

zachován. V rámci své improvizace žáci experimentují se zvukovými možnostmi nástroje. 
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Přesnost rytmických modelů pak může být upozaděna, jelikož není v možnostech všech 

nástrojů, aby byl rytmus přesný. Cení se však originalita.  

c) Rondo se zamřením na instrumentální dovednosti  

Tato aktivita může být adaptována pro různá nástrojová složení. Můžeme vhodným 

způsobem propojit netradiční hudební nástroje s klasickými druhy nástrojů, například 

s nástroji pro tvorbu harmonického doprovodu. Refrén pak může být podložen akordy, ale 

v improvizovaných částech zní jen jeden nástroj. V této variantě už ani nemusí být nutné 

předehrávat metrum. Je-li refrén dlouhý například 8 taktů, přičemž učitel promítne partituru 

na tabuli, metrum budou mít žáci zažité.   

Aktivity k pochopení pojmů „metrum“ a „ostinato“  

a) Využití netradičních hudebních nástrojů k osvojení hudebního názvosloví 

Rozdělíme třídu do 3 skupin. Ačkoliv názvy skupin žákům neprozradíme hned na 

začátku, první skupinu si pro sebe pojmenujeme „Metrum“, druhou „Ostinato“ a třetí 

libovolně (např. Ad libitum). Názvy skupin žákům prozradíme, až proběhne 1. kolo aktivity 

nebo až na úplném konci celé aktivity. S přihlédnutím k povaze skupin, která vyplývá 

z názvu, učitel přiřadí žákům vhodné hudební nástroje. Skupina „ad libitum“ hraje na 

xylofony, metalofony a zvonkohry, případně jiné vyladěné bicí nástroje píseň, např. Sedí liška 

pod dubem. Skupina „metrum“ vyťukává pomocí netradičních hudebních nástrojů metrum a 

skupina „ostinato“ se zhostí s boomwhackery rytmicko-melodického modelu na principu 

ostinata (hraje bordun). Předtím, než samotné hraní učitel spustí úderem do gongu, vysvětlí 

žákům průběh. Skupina s netradičními nástroji („Metrum“) je jako tep srdce, který nikdy 

nesmí ustat. Když učitel druhým úderem do gongu dá signál ke konci 1. kola, skupiny si 

úlohy vymění. Metrum se však nesmí přerušit a žáci si musí předat nástroje postupně tak, aby 

vždy alespoň jeden žák hrál.  

b) Získávání kamene mudrců  

Aktivitě lze dát významový rámec. Zasazením do děje jednak můžeme vytvořit vazbu na 

jiné vzdělávací předměty (česká či zahraničí literatura, dramatická výchova…), a tak působí 
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více motivačně. Pro ilustraci můžeme uvést jako příklad návaznost na četbu knihy Harry 

Potter a kámen mudrců od J. K. Rowlingové. Učitel sdělí žákům úkol a uvede děj.  

„Chystáte se získat Kámen mudrců, který hlídá trojhlavý pes Chloupek. Pes spí, jen pokud 

hraje hudba, proto nesmí nikdy nastat ticho. Zároveň nesmíte mluvit a vydávat nehudební 

zvuky, abyste psa neprobudili.“  

Očekává se, že učitel bude aktivitu více či méně řídit. Zatímco metrum neutichá, je 

potřeba určit, kdy se k němu přidá ostinato a kdy začne třetí skupina hrát písničku. Lze k tomu 

využít gong a hlídat skupinu „metrum“, která nesmí zrychlovat. Po aktivitě by měla 

následovat diskuze, kdy žáci za pomoci učitele vyvodí významy 3 slov na základě vlastní 

zkušenosti.  

Příklad ztvárnění písničky Sedí liška pod dubem

 

Rytmický turnaj
45

  

Tato aktivita je atraktivní především pro soutěživé žáky. Rozdělíme je do dvojic. Hra 

je postavená na principu domina. Jeden žák předehraje rytmický motiv, druhý žák rytmus 

zopakuje, naváže dalším atd. Učitel udává metrum a postupně ho zrychluje. Žáci musí jednak 

správně zopakovat rytmický model soupeře a jednak respektovat zrychlující se metrum. Kdo 

z žáků udělá první chybu, vypadává. Nakonec se mezi sebou utkají vítězové. Vypadlí žáci pak 

mohou dělat rozhodčí vítězům nebo se utkat ve vlastním novém souboji. Aktivitu lze pojmout 

jako sportovní utkání s veřejným hlasováním dvojic a s cenou pro úplného vítěze. Tato 

aktivita se dá realizovat jak hrou na tělo, tak hrou na nejrůznější nástroje.   

                                                 

45
 Autorem obdobné hry pro boomwhackery je Mgr. Jakub Kacar 
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Rytmické pexeso 

Pexeso je tvořeno žáky, proto je tato aktivita vhodná pro sudý počet hráčů. Dále jsou 

posláni za dveře žáci, kteří budou postupně odkrývat pexeso. Jejich počet závisí na počtu žáků 

ve třídě. V malé skupině hráčů může jít za dveře pouze jeden člověk. Zbytku třídy rozdá 

učitel papírky s rytmickým modelem. Když se žáci rytmický model naučí správně zahrát, 

učitel pozve do třídy hráče zpoza dveří. Ten si vybírá dvojice, která mu přehraje model 

najednou. Aby byla synchronizace dokonalá, učitel jim to odpočítá a vyťukává k tomu 

metrum. U začátečníků lze podložit rytmické modely textem, aby se jim lépe pamatovaly.    

Příklady rytmického modelu podloženého textem 

 

 

Využití netradičních hudebních nástrojů při práci s písní 

Velice jednoduše lze využít netradiční hudební nástroje k rytmickému doprovodu 

písně. Méně vhodné je jejich využití k doprovodu písní lyrických a táhlých. K tvorbě 

doprovodů přistupujeme stejným způsobem jako u orffovských nástrojů. Využíváme 

elementární rytmy, nejlépe na principu ostinata. Žáky učitel instruuje ústně. Rytmický model 

jim předehraje nebo přeříká na rytmické slabiky.  Není třeba rytmického zápisu v notách. 

Příklad elementárního rytmického doprovodu uvádíme v české koledě Zajíc běží k háji. Noty 

čtvrťové (první řádek) jsou vhodné pro široké spektrum nástrojů. Nejmenší rytmické hodnoty 

(druhý řádek) jsou vhodné například pro dřevěné hůlky nebo ořechové skořápky. Třetí řádek 

je určený nástrojům, které umí zahrát tremolo, například chřestidla.  
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Zajíc běží k háji 

 

 

5.2 Rozvoj hudebního sluchu 

U rozvoje hudebního sluchu nalezneme 3 podsložky: rozvoj diferenciace výšky tónů, 

rozvoj diferenciace témbru, rozvoj délky a hlasitosti tónů. Z poznatků hudební psychologie 

vyplývá, že citlivost vůči témbru předchází schopnosti diferenciovat výšku tónů. Jinými slovy 

se dítě nejprve učí rozeznávat výšku tónů na základě změny v barvě.  

Slyš a poznej nástroj  

Žáci sedí v kruhu a každé dítě má v ruce jeden nástroj. Jeden žák stojí uprostřed kruhu 

a má zavázané oči. Nejprve žákovi zahraje nástroj, který bude mít za úkol rozpoznat mezi 

ostatními nástroji. Poté zahraje tentýž nástroj spolu s ostatními nástroji. Čím více nástrojů 

hraje najednou, tím těžší úkol je. Tato aktivity rozvíjí citlivost vůči témbru.  

Využití lahví s vodou  

Běžné skleněné lahve od alkoholických nápojů se dají využít jako aerofony. Dýchání 

do lahve slouží také k procvičení správné dechové opory. „Rozeznění plastové láhve dechem 
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je optimální pro navození a procvičení hlubokého břišního dýchání s oporou o bránici. 

Koncentrace dětí na délku výdechu přispívá k návyku plynulého hospodaření s dechem.“
46

 

a) Ladička 

Žáci si přinesou prázdnou lahev od piva či vína. Každá lahev má odlišnou velikost a tvar. 

Žáci mají za úkol vyladit příslušný tón. Lahev mohou vylaďovat vůči jinému hudebnímu 

nástroji (klavír) nebo mohou použít aplikaci k ladění nástrojů na mobilním telefonu (např. 

Pitch lab). Na závěr aktivity žáci vyvodí vztah mezi fyzikálními vlastnostmi lahve a výškou 

tónu. Žáci cvičí citlivost sluchového analyzátoru vůči jiným nástrojům, než na které jsou 

zvyklí.  

 

b) Citlivost vůči výšce tónu 

Před žáky jsou postaveny dvě totožné lahve s mírně se lišícím množstvím vody. Žáci mají 

za úkol rozhodnout, která lahev vydává nižší tón a na kterých fyzikálních vlastnostech lahve 

to závisí.  

c) Pentatonika  

Učitel přinese do třídy 5 vyladěných lahví do pentatoniky. Každé lahve se zhostí jeden 

žák. Prvním úkolem je seřadit lahve podle výšky tónu, který vydávají. Na učitelovo ukázání 

hraje vždy jen jeden tón. Učitel si připraví hudební „poznávačky“ známých melodií v rámci 

rozmezí pentatoniky, např. téma Larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Úkolem 

zbytku třídy je poznat téma. Při této aktivitě je potřeba hráče na lahve častěji střídat, neboť 

pod vlivem nezvyklé intenzity při dýchání může dojít k točení hlavy apod.   

d) Využití lahví k doprovodu písní 

Vyladěné lahve mohou být vyžity jako basové tóny k doprovodu jednoduchých písní.  

                                                 

46
 JENČKOVÁ, Eva. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Orlice, 2002. Tandem (Orlice). ISBN 80-

903115-7-1, s. 229. 
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e) Puzzle  

Žákovi, který má zavázané oči, jsou předkládány tvarem identické lahve o různých 

množstvích vody. Vždy u jedné dvojice je však množství vody stejné, a tudíž i tón je 

stejný. Úkolem žáka je najít příslušné dvojice. Cílem této aktivity je rozvoj diferenciace 

tónové výšky. 

  

f) Hospodáři s dechem
47

 

Rozdělíme žáky do dvojic. Oba rozezní své láhve ve stejnou chvíli. Komu bude znít láhev 

déle, umí hospodařit s dechem lépe. Střídáme dvojice, nasloucháme dvojhlasu a rozlišujeme 

mezi disharmonickými a libozvučnými souzvuky. Ostatní žáci se pokusí najít hraný tón na 

melodickém nástroji a zazpívat jej. U vyspělejších žáků můžeme zvyšovat počet láhví.  

Využití kelímku s gumičkami 

U podomácku vyrobených chordofonů se často nedaří vyladit „strunu“ k jednomu 

zřetelnému tónu. U kelímku s gumičkou to však jde, jelikož předehraný tón lze analyzovat a 

vokálně reprodukovat. Nabízí se mezipředmětový vztah s fyzikou a tímto směrem lze 

směřovat otázky učitele. Následující aktivity rozvíjí především schopnost diferenciace tónové 

výšky.  

c)  Žáci si do hodiny přinesou plastový kelímek od jogurtu a gumičku. Kelímky a gumičky 

se ve třídě liší. Na začátku hodiny si žáci připraví nástroj ke hře. Zjišťují, jakými způsoby 

se dá na kelímek hrát. Mají úkol ve skupinkách (4-6 žáků) zjistit, kdo má nejvyšší tón a 

seřadit kelímky podle výšky, který vydávají. Mají za úkol zjistit, na čem závisí výška 

tónu, který struna produkuje. 

 

d)  Alternativně se dá podobný princip aplikovat ve dvojicích. Žáci si vyrobí nástroj. Mají za 

úkol chodit po třídě a ve dvojici rozhodovat, kdo čí nástroj vydává vyšší tón. Ne vždy to 

bude jednoznačné. 

 

                                                 

47
 Autorem je profesorka Eva Jenčková 
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Využití kazoo 

Kazoo je příkladem nástroje, jehož hra je podmiňována schopností intonace hráče, 

jelikož se do něj nefouká, ale zpívá. Kazoo lze využít například při vokálních činnostech 

(např. k improvizované mezihře známé populární písně typu Nebe na zemi Jaroslava Ježka 

apod.). Náročnější je pak koordinace hry na kazoo s hrou na bicí nástroje, ale může být velmi 

motivační. Kazoo lze využít přímo v intonačním výcviku, jelikož hra na něj může žáky zbavit 

ostychu, který mají při pěveckých činnostech.  

5.3 Netradiční hudební nástroje v hodině hudební nauky 

Využití ve výuce hudebního názvosloví  

Cílem hodiny je naučit žáky pojmy: piano, crescendo, forte a decrescendo. Pošleme 

jednoho žáka za dveře. S ostatními žáky si zvolíme jeden předmět, který schováme. Žák 

vchází, ostatní hrají na nástroje. Čím je hledající žák blíže schovanému předmětu, tím silněji 

ostatní hráči hrají.  

U mladších žáků může hře předcházet pohádka, která žáky namotivuje k nalezení 

určitého předmětu. Např. Pomozte najít Krtečkovi jeho ztracené kalhoty. Alternativně lze také 

připojit pojmy accelerando a ritardando.      

5.4 Notový zápis 

K notovému zápisu buď můžeme využít klasickou notovou osnovu. Nabízí se zde však 

i jiné způsoby, které mají využití především v aleatorní hudbě. „Notový“ zápis je pak 

grafickým vyjádřením zvuků. De facto se jedná o grafické znázornění rytmu. Takovou 

partituru si můžeme lehce vyrobit s dětmi ve třídě. Lze ji pak využít například při 

poslechových činnostech nebo při doprovodu písní.  



52 

 

Ukázka alternativního zápisu rytmu k poslechovým činnostem
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Závěr 

Předkládaná bakalářská práce poskytuje jak teoretický, tak praktický vhled do práce 

s netradičními hudebními nástroji ve škole. Bylo pro mě obohacující hledat a nalézat 

teoretická východiska, která by obhájila a potvrdila užitečnost těchto nástrojů. Nejpřínosnější 

však bylo sbírání námětů do hodin hudební výchovy. Prošla jsem řadu webových stránek 

zabývajících se alternativními nástroji a shlédla inspirativní videa. Při sledování videí 

alternativních uskupení hrajících na různé předměty jsem si uvědomila, že je hudba přítomná 

kolem nás a že naším/učitelským posláním je rozeznít předměty kolem nás a dát jim tak nový 

smysl. Při své krátké pedagogické praxi jsem se již poučila, že se vyplatí v žácích rozvíjet 

kreativitu, jelikož svou bohatou fantazií naopak obohacují mě a přichází sami s různými 

nápady, např. na další využití podomácku vyrobených nástrojů a předmětů běžného dne. Tato 

práce sice nabízí základní nápady pro práci s netradičními nástroji, ale hlavní inspiraci do 

hodin hudební výchovy, domnívám se, přinese až další učitelská praxe sama.  
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