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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce se věnuje problematice klavíru jako didaktického prostředku 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy. S ohledem na požadavky 

kladené na profesní kompetence učitele stanovuje soubor požadovaných nástrojo-

vých kompetencí a navrhuje konkrétní výstupy výuky hry na nástroj absolventa  

učitelství na 1. stupni základní školy. Uvádí možnosti pedagogického uplatnění 

klavírní hry a výstupy žáka hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

v souvislosti s klavírem. 

Disertační práce navrhuje soubor modelových situací s uplatněním klavíru 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy, který vychází 

z předpokládaných reálných možností učitele a respektuje současnou vzdělávací 

soustavu. Uvedené modelové situace respektují teoretická východiska a představují 

konkrétní příklady možností efektivního didaktického využití klavíru v procesu 

optimalizace hudební výchovy dětí mladšího školního věku. Modelové situace byly 

ověřeny v devadesáti třech vyučovacích hodinách na jedenácti základních školách.  

 

SUMMARY 

The PhD thesis deals with the issue of piano as a didactic aid in music lessons 

at primary schools. In view of teachers´ professional competences, it establishes a set 

of required teacher´s competences concerning piano playing, and outlines specific 

outputs of instrumental training of pre-service graduate students. It brings out 

possibilities of piano application in the educational context and piano related outputs 

of primary school pupils.    

The thesis suggests a set of model situations using piano in primary school 

music lessons, coming out of teacher´s anticipated real skills and abilities, and taking 

in account the current education system in the Czech Republic. The model situations 

respect the theoretical framework for the PhD thesis. They present concrete examples 

of effective usage of piano playing in the optimizing process of music education of 

early school-age children. The set of model situations has been verified in 93 lessons 

in 11 primary schools. 



 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Dissertation widmet sich der Problematik des Klaviers, das hier als ein 

didaktisches Mittel im Musikunterricht auf der Primarstufe verstanden wird. Mit 

Hinblick auf die Anforderungen auf die professionellen Lehrerkompetenzen wird ein 

Satz von Instrumentalkompetenzen festgelegt, und es werden konkrete Outputs des 

Klavierunterrichts  für den Absolventen des Lehramts Primarstufe dargestellt. Die 

Dissertation gibt die Möglichkeiten der pädagogischen Anwendung des Klavierspiels 

und die Outputs für die Schüler im Musikunterricht auf der Primarstufe im 

Zusammenhang mit Klavier an. 

Die vorliegende Arbeit entwirft weiterhin einen Satz von didaktischen 

Modellsituationen mit Klavier im Musikunterricht auf der Primarstufe. Dieses Set 

basiert auf dem gegenwärtigen Bildungssystem und geht von den vorausgesetzten 

realen pädagogischen Möglichkeiten des Lehrers aus. Die angegebenen didaktischen 

Modellsituationen respektieren die theoretischen Grundlagen und stellen konkrete 

Beispiele von Möglichkeiten der effektiven Klavieranwendung im Prozess der 

Optimierung des Musikunterrichts der Kinder des jüngeren Schulalters dar. Die 

didaktischen Modellsituationen wurden im Rahmen von 93 Lehrstunden in 

11 Primarschulen verifiziert. 
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ÚVOD 

Klavírní hra se v průběhu tří staletí postupně stala součástí společenského 

i rodinného života. Klavír se stal oblíbeným hudebním nástrojem zejména díky svým 

velkým dynamickým a barevným možnostem, a tak logicky pronikl i do škol.  

Jedním z didaktických prostředků základní hudební výchovy dětí mladšího 

školního věku se klavír stal na počátku 20. století. Jeho úloha v této oblasti postupně 

rostla. Zprvu byl využíván pouze jako doprovodný nástroj zpěvu, později také jako 

prostředek poslechu a s činnostním pojetím hudební výchovy v šedesátých letech 

20. století se otevřel prostor pro zapojení klavírní hry do instrumentálních a hudebně 

pohybových aktivit dětí. Klavírní hra učitele může podpořit hudební činnosti dětí a 

představuje tak významný prostředek hudebně výchovného působení na děti 

mladšího školního věku.  

Aktuální možnosti využití klavíru je potřeba posoudit a rozvinout s ohledem 

na změny, které do výuky přinesla společností požadovaná modernizace vzdělávací 

soustavy. Na začátku 3. tisíciletí byla v České republice, podobně jako v dalších 

evropských zemích, zahájena reforma školství. Znamená opouštění tradičního 

předávání hotových poznatků směrem k formování schopností, dovedností a postojů 

žáků v rámci aktivního, integrativního a tvořivého vyučování. Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání mimo jiné stanovuje výstupy vzdělávání žáků 

v jednotlivých učebních předmětech. Pedagogické využívání klavíru v základní 

hudební výchově dětí mladšího školního věku představuje jeden z výchovně 

vzdělávacích prostředků, který napomáhá jejich splnění a přispívá k dosažení 

tzv. klíčových kompetencí. 

Se zvyšujícími se nároky na kvalitu vyučování přirozeně vzrůstají požadavky 

také na učitele hudební výchovy a jeho profesní nástrojové kompetence. Úroveň 

těchto kompetencí u učitelů hudební výchovy na 1. stupni základní školy je velmi 

rozmanitá, značné množství učitelů dostatečnými nástrojovými kompetencemi 

nedisponuje. Je proto důležité zdůrazňovat požadavek dosažení odpovídající úrovně 

nástrojových kompetencí v rámci vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 

1. stupni základní školy a zamýšlet se nad možnostmi, jak tohoto cíle dosáhnout.  

Podstatnou roli hraje pochopení významu klavíru učiteli jako mnohostran-

ného didaktického prostředku a nástroje, který dětem zprostředkovává nenahraditelné 

setkání s živou hudbou. Jako nezbytný požadavek se v této souvislosti jeví 



 7

požadavek aktivní esteticky účinné hry učitele, a to hry technicky jednoduššího, 

avšak umělecky interpretovaného hudebního materiálu, který patří mezi učivo 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy. K dalším požadavkům patří schopnost 

učitele vyhledávat nové skladby realizovatelné na klavír, seznámení s možnostmi 

tohoto nástroje a podněcování žáků k vlastní interpretační činnosti v rámci hodin 

hudební výchovy.  

 Uplatnění hry na klavír v hudebních činnostech dětí mladšího školního věku 

je velmi široké a v kontextu nové vzdělávací soustavy je možné ještě více zdůraznit 

význam klavírní hry pro osobnostní i hudební rozvoj žáka a její přínos pro samotné 

učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

Zkoumání možností uplatnění klavírní hry ve škole mne oslovilo jednak pro 

celoživotní osobní vztah k tomuto nástroji, jednak pro pedagogický potenciál, který 

jsem v něm znovu a znovu měla možnost objevovat. Na klavír jsem začala hrát 

ve svých šesti letech. O dva roky později jsem doprovázela zpěv spolužáků 

v hodinách hudební výchovy, vystupovala jsem sólově i v rozmanitých nástrojových 

seskupeních. Vlastní pedagogická praxe na českých základních uměleckých školách, 

v hudebních školách v zahraničí, na katedře hudební výchovy PedF UK v Praze 

a zkušenosti s výukou hudební výchovy na 1. stupni základní školy mi potvrdily 

smysluplnost systematizace možností efektivního didaktického využití klavíru 

v hodinách hudební výchovy. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala své školitelce, paní Prof. PhDr. Evě 

Jenčkové, CSc., jež mi nejen pomohla s přesným vymezením tématu disertační 

práce, ale především mi díky šíři svého odborného zaměření a znalosti prostředí 

neúnavně poskytovala cenné rady a připomínky k zásadním aspektům jednotlivých 

kapitol.  
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1 VÝCHODISKA ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

1.1 VYMEZENÍ TÉMATU PRÁCE 

Předložená disertační práce se zabývá možnostmi didaktického využití klavíru 

učiteli hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Hledá a specifikuje strategie 

efektivního využití klavíru učitelem v hudebně výchovném procesu dětí mladšího 

školního věku a s tím související aspekty osvojování a zkvalitňování nástrojových 

kompetencí v oblasti pregraduální přípravy učitelů hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy. 

1.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je prozkoumat a charakterizovat možnosti efektivního 

pedagogického uplatnění klavíru v základní hudební výchově dětí mladšího školního 

věku se záměrem optimalizovat předmět hudební výchova na 1. stupni základních 

škol a současně přispět ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů hudební výchovy. 

S tímto cílem souvisí dílčí cíle disertační práce. 

1.2.1 Cíle disertační práce v rovině teoretické 

V disertační práci byly stanoveny následující dílčí cíle: 

• Charakterizovat a zhodnotit současný stav uplatňování klavíru jako 

didaktického prostředku v základní hudební výchově.  

• Postihnout vývojové aspekty využití klavíru v hodinách základní hudební 

výchovy dětí mladšího školního věku. 

• Charakterizovat žáka mladšího školního věku v současné vzdělávací soustavě 

se zřetelem ke klavíru. 

• Charakterizovat a zhodnotit současný stav uplatňování klavíru jako 

didaktického prostředku v rámci studia učitelství pro 1. stupeň základní 

školy. 

• Zpracovat pedagogické využití klavíru v profesní přípravě budoucích učitelů 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy v České republice. 

• Navrhnout profil absolventa studia učitelství na 1. stupni základní školy 

se zřetelem k nástrojovým dovednostem. 
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• Vybrat, zhodnotit a kategorizovat literaturu zabývající se problematikou 

nástrojových dovedností. 

• Navrhnout požadované nástrojové kompetence učitele hudební výchovy na 

1. stupni základní školy.  

• Představit a zhodnotit vybrané klavírní školy jako zdroj hudebního materiálu 

využitelného jako učiva v hudební výchově dětí mladšího školního věku. 

• Charakterizovat možnosti uplatnění klavíru v hudební výchově dětí mladšího 

školního věku z hlediska optimálního hudebního a osobnostního rozvoje 

žáků. 

1.2.2 Cíle disertační práce v rovině pedagogické aplikace 

Dílčí cíle v rovině pedagogické aplikace byly vymezeny následovně: 

• Navrhnout metodické postupy při využití klavíru v základní hudební výchově 

a stanovit možnosti konkrétních výstupů Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání (dále RVP) žáků mladšího školního věku.  

• Modelovými situacemi demonstrovat pedagogické možnosti učitele 

v uplatňování klavíru v hudební výchově na 1. stupni základní školy. 

• Vybrané metodické postupy ověřit jako modelové situace v pedagogické 

praxi. 

1.3 POUŽITÉ METODY  

Při zpracování obsáhlé problematiky disertační práce bylo použito výzkumné 

metody historicko-srovnávací, analyticko-syntetické, metody modelování, pozoro-

vání, dotazníku a rozhovoru. 

 

Metoda historicko-srovnávací 

Historicko-srovnávací metoda umožnila vytvoření základní teoretické 

struktury disertační práce. Prostřednictvím historicko-srovnávací metody byly pro-

zkoumány vývojové aspekty pedagogického využití klavíru. Tato metoda byla 

použita při studiu odborné literatury k této problematice a hudebnin, a získaná fakta 

byla dále konfrontována se současným stavem.  
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Metoda analytická a syntetická 

 Analýza je vědecká metoda založená na rozkladu celku na elementární části.1 

Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, 

poznat jejich podstatu a zákonitosti. Analýzu doplňuje metoda syntézy, jež zkoumá 

vlastnosti elementárních částic ve vzájemných souvislostech celku. 

 Metoda analýzy a syntézy byla východiskem pro objasnění teoretických 

problémů a napomohla postihnout současný stav dané problematiky. Obě metody 

byly v disertační práci využity při zpracování poznatků uváděných školními 

dokumenty a v průběhu zpracování a rozboru publikací týkajících se u klavíru. 

Analytická metoda byla dále uplatněna při charakterizování klavírních škol 

pro potřeby hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

 

Metoda modelování 

 Modelování jako jedna z hlavních metod použitých v disertační práci bylo 

uplatněno při vymezení souboru požadovaných nástrojových dovedností a výstupů 

nástrojové výuky studia učitelství hudební výchovy budoucích učitelů na 1. stupni 

základní školy, při formulování očekávaných výstupů žáka hudební výchovy na 

1. stupni základní školy a při modelování situací jako komplexu progresivně 

seřazených hudebních činností, při kterých klavír efektivně přispívá k optimalizaci 

hudební výchovy. 

 

Metoda pozorování 

Při projektování, zpracování a formulování modelových situací a jejich 

ověřování se uplatnila metoda pozorování, která přispěla k odhalení zákonitostí 

sledovaných pedagogických aspektů a jejich souvislostí, a tím napomohla k tvorbě 

závěrů disertační práce. 

 

Explorace: dotazník a rozhovor 

 Explorační metody dotazník a rozhovor byly při zpracování disertační práce 

využity při shromažďování informací týkajících se současného i minulého stavu 

nástrojové výuky v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy.  

                                                 
1  Z řečtiny rozbor, rozčlenění. Podle WWW: <http://www.slovnik.cz/>. 
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Dotazník tvořily strukturované a nestrukturované otázky a byl určen garantům 

studijního programu učitelství na 1. stupni základní školy nebo vedoucím kateder 

hudební výchovy pedagogických fakult na českých univerzitách. Byl distribuován a 

administrován prostřednictvím elektronické pošty. 

Informace získané z dotazníků a informačních systémů jednotlivých univerzit 

byly doplněny individuálními polostrukturovanými rozhovory na hudební katedře 

Univerzity Hradec Králové a katedře hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni 

a rozhovory s pamětníky. 

Rozhovor a dotazník byly využity také v rámci průzkumu mezi učiteli, 

podílejícími se na ověřování autorkou navržených modelových situací. 

1.4 CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH POJMŮ A TERMÍNŮ 

 Disertační práce obsahuje řadu pojmů a termínů s potenciálně víceznačným 

výkladem. Pro lepší srozumitelnost textu je důležité klíčové pojmy a termíny blíže 

charakterizovat. Pro učitele hudební výchovy, kterým má tato práce přinést užitek 

především, může být potřebné a užitečné umět pracovat s pojmem klavír, a protože 

ten je výsledkem historického vývoje, je mu věnováno několik následujících řádků. 

Pojem klavír je synonymem výrazů piano, fortepiano či pianoforte.2 Tento 

hudební nástroj je řazen mezi tzv. chordofony, nástroje, jejichž zvuk vzniká 

na základě rozkmitání struny úderem, trsáním, brnkáním nebo smykem. U klavíru 

vzniká tón úderem kladívka kolmo na kovovou strunu. Ze dvou původních 

historických linií se postupně vyvinuli dva předchůdci klavíru cembalo a klavichord, 

kteří patřili mezi nejvýznamnější hudební nástroje 15. až 18. století.3 Cembalo ani 

klavichord neumožňovaly hru plynulého crescenda a decrescenda, a tak stavitelé 

klávesových nástrojů hledali nové konstrukční možnosti, které by jim to umožnily. 

                                                 
2  Označení klavír pochází z latinského claves, to znamená klíče, klávesy. Pojmy fortepiano či 

pianoforte znamenají v italštině nahlas - potichu, respektive potichu - nahlas, a vyjadřují tak 
význam klavíru jako nástroje umožňující slabou i silnou dynamiku. V minulosti se pojem klavír 
používal v širším slova smyslu jako označení pro všechny klávesové nástroje, ve smyslu řady 
kláves neboli klaviatury se pojem klavír používá například také jako synonymum pro označení 
manuálu u varhan.  

3  Zatímco cembalo charakterizuje trsací mechanika, počet strun shodný s počtem tónů a klávesnice 
umístěná ve směru strun a úhoz, který nemůže ve velké míře ovlivnit síly, jen nepatrně kvalitu tónu, 
klavichord se vyznačuje tangentovou mechanikou, společnou strunou pro několik tónů, klávesnicí 
kolmo na struny a úhozem umožňujícím zvýšit tón až o čtvrt tónu a schopnost tvorby vibrata, tzv. 
Bebung nebo balancement. 
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Výsledkem jejich snah byl na počátku 19. století kladívkový klavír.4 Postupně 

se zvětšoval rozsah tohoto nástroje, specifikovala se funkce pedálů a zdokonalovala 

se také klavírní mechanika. Mluví se o tzv. anglické a vídeňské mechanice.5 Druhá 

jmenovaná dala podnět výrobě pianin, datované na počátek 19. století. Moderní 

kladívkový klavír je vybaven téměř výhradně mechanikou anglickou, která se 

osvědčila mimo jiné svou citlivostí při reakci na úhoz. Snahy o zdokonalování 

klavíru se v minulosti týkaly také bezprostředně klaviatury. Stavba klaviatury 

limituje možnosti klavírní hry, například neumožňuje hru více jak šestihlasých 

akordů nebo hru  glisanda v sekundách, a tak vznikaly nápady, od nichž si jejich 

tvůrci slibovali usnadnění klavírní hry.6 Navrhovaná zlepšení se však neujala.7 

V 19. století vznikla řada firem, které se zabývaly výrobou klavírů. Mezi 

nejznámější se zařadily společnost Steinway & Sons a Bösendorfer, z českých značek 

je nejproslulejší firma Petrof.8 Většina nástrojů má nejčastěji klávesnici o rozsahu 

88 kláves, od A2 po c5. Klavír charakterizuje temperované ladění, které se používá od 

roku 1691 zásluhou Andrease Werkmeistera.  

Klavír je harmonickým nástrojem, poskytuje možnost polyfonní hry. 

Umožňuje přiblížit zvuk řady hudebních nástrojů a hudbu rozmanitého nástrojového 

obsazení. Někdy je klavír v nadsázce přirovnáván k symfonickému orchestru.  

                                                 
4  První doložený kladívkový klavír sestrojil roku 1709 Bartolomeo Christofori. Mechanika 

Christoforiho klavíru má zvláštní nosnou lištu, na které jsou umístěna kladívka potažená kůží 
a rozsah tohoto nástroje je C až f3. 

5  Anglická mechanika se vyznačuje mimo jiné umístěním plstí potažených kladívek na samostatné 
liště a jejich pohybem při úhozu směrem ke hráči. Dusítka nemají samostatný rám. Nástroje 
s anglickou mechanikou charakterizuje měkký nosný tón a snazší repetice tónů. Naproti tomu 
u vídeňské mechaniky směřují při úhozu jelenicí potažená kladívka od hráče, kladívka jsou 
umístěna na konci klávesové páky a dusítka jsou na společném rámu, který se celý nadzdvihuje 
pedálem. Klavírní tón nástrojů s vídeňskou mechanikou bývá označován jako kulatý. Zatímco 
nástroje s anglickou mechanikou preferovali například Muzio Clementi, Johann Baptist Cramer či 
Jan Ladislav Dusík, vídeňskou mechaniku Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart 
nebo Carl Czerny.  

6  Mezi návrhy byla například paprskovitá klávesnice, kde se klávesy sbíhaly směrem k hráči, 
klávesnice, kde se pravidelně střídaly černé s bílými klávesami, terasovitá klávesnice s šesti stupni 
kláves nad sebou nebo transpoziční klávesnice. K jistě nejzajímavějším návrhům patří tzv. double 
clavier Pierre Hanse, který pracuje s normálním uspořádáním klávesnice, nad níž je umístěna ještě 
jedna klaviatura s laděním o půl tónu výše. K jejím výhodám patří například hra stupnic 
v jednotném prstokladu nebo možnost hry glisanda v sekundách. Z dalších nápadů lze jmenovat 
například klaviaturu pro mládež Andrzeje Zabludowskiho, která měla užší klávesy než u klasického 
nástroje, nebo čtvrttónový klavír Aloise Háby. 

7  Jedním z důvodů je skutečnost, že většina klasické literatury je na takto „vylepšených“ klavírech 
špatně hratelná. Dalším důvodem je skutečnost, že klavírista zvyklý na klasický nástroj se jen 
s obtížemi přizpůsobí novému systému.  

8  Většina firem vyrábí křídlo i pianino, tedy oba typy klavíru. U pianin existují rozdílné výšky skříní 
od 1 do 1,35 metru. Křídla bývají rozlišována číslicí nejčastěji od 4 do 1, jež udává délku nástroje 
v rozmezí přibližně mezi 150 a 270 cm. 
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Výše uvedené vlastnosti klavíru z něj dělají hudební nástroj s velkými 

možnostmi využití ve škole. Výhodou klavíru je, že jej lze v hodinách využívat 

k sólové hře i jako doprovodný nástroj. Klavírní hra může dětem ve škole přibližovat 

komorní, symfonickou i operní hudbu. 

 V souvislosti s klavírem a jeho didaktickým využíváním ve škole uvádí 

předložená práce pojem literatura po klavír. Toto označení se používá pro notopisem 

zaznamenané skladby. Včetně dalších grafických záznamů, a zahrnuje klavírní 

skladby,  klavírní verze písní a klavírní úpravy děl pro jiné nástroje. Na 1. stupni 

základní školy je velký prostor věnován tzv. instruktivní klavírní literatuře, 

tj. literatuře názorné, poučné.9 Instruktivní klavírní skladby jsou komponovány za 

účelem pedagogického využití. K instruktivní klavírní literatuře využitelné 

v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku lze zařadit etudy, skladby 

určené původně ke studiu technických problémů, technická cvičení, která nemají 

charakter samostatné skladby, a drobné charakteristické skladby. Drobné charak-

teristické skladby jsou opatřeny názvem, který vyjadřuje jejich programní zaměření, 

náladu a celkový ráz. Patří k nim i tzv. klavírní miniatury, které jsou zpravidla 

určeny dětem, mají menší rozsah a elementární vnitřní strukturu.  

 V 5. kapitole Literatura pro klavír je používán pojem klavírní škola. 

Odbornou literaturou je tento pojem chápán a) jako systém, který vznikl na základě 

pedagogického působení vynikajících interpretů a pedagogů, kteří svoje metodické 

postupy nepublikovali, avšak vychovali na jejich základě mnoho žáků šířících 

poznatky svých učitelů dále, b) jako učebnice, jež obsahuje praktickou a teoretickou 

látku důležitou pro studium klavíristů (Škvarková, 2006, s. 46). V kontextu základní 

hudební výchovy dětí mladšího školního věku představují klavírní školy coby 

učebnice klavírní hry zdroj hudebního materiálu využitelného jako učiva v základní 

hudební výchově dětí mladšího školního věku.  

V disertační práci je používán termín profesní kompetence. Moderní 

pedagogika tento termín chápe jako schopnost učit a vyučovat.10 V souvislosti 

s novou školskou koncepcí byl stanoven termín klíčové kompetence. Klíčové 

                                                 
9  z latinského instructionem (nom. instructio) = poučení, uspořádání. Podle internetového zdroje 

WWW: <http://www.slovnik. cz>. 
10  Profesní kompetence učitele jsou v odborné literatuře strukturovány do rozmanitých klasifikací. 

Podrobné dělení profesních kompetencí uvádí například Vlastimil Švec, který rozlišuje: 
1. Kompetence oborově předmětové, 2. kompetenci psychodidaktickou, 3. diagnostickou 
a intervenční, 4. psychosociální a komunikativní, 5. manažerskou a normativní, 6. profesně 
a osobnostně kultivující a 7. kompetenci metodologickou (Švec, 2005). 
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kompetence představují nový fenomén, který výrazným způsobem určuje podobu 

významných pedagogických dokumentů v celé Evropě a je zakotven i v Rámcovém 

vzdělávacím programu. Jak uvádí Lucie Hučínová (2004, s. 4), výraz klíčové 

kompetence prošel vývojem od pojmu basic skills, přes competencies až po konečné 

key competencies. Univerzálně platná definice klíčových kompetencí neexistuje. 

Skupina odborníků Evropské komise však navrhla pojímat klíčové kompetence jako 

soubor vědomostí, dovedností a postojů, které jsou jedinci prospěšné v jeho dalším 

životě.11 Jako konkrétní klíčové kompetence byly stanoveny kompetence se učit, 

kompetence řešit problémy, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální 

kompetence a občanské kompetence.  

Termín kompetence zahrnuje schopnosti, dovednosti, vědomosti, stejně jako 

postoje a hodnoty. V disertační práci je užíván termín nástrojové kompetence, který 

v sobě v celé šíři zahrnuje veškeré tyto významy v souvislosti s klavírem 

a možnostmi jeho didaktického využití učitelem hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy. Nástrojové kompetence učitele lze charakterizovat jako schopnosti a 

dovednosti klavírní hry, poznatky týkající se tohoto nástroje a způsobu hry na něj, 

postoje k rozmanitým aspektům klavírní hry a hodnoty utvářené v souvislosti 

s klavírní hrou. Klavírní hra učitel i žáka představuje oblast, ve které se prolínají 

a kterou ovlivňují rozmanité aspekty, a která může výrazným způsobem přispívat 

k naplňování požadovaných klíčových kompetencí dětí v hodinách hudební výchovy. 

Vzhledem k tomu, že pojem kompetence se výrazně v pedagogickém kontextu 

uplatňuje až v současnosti, v disertační práci je užíván v souvislosti vývojovými 

aspekty pedagogického uplatňování klavíru a dřívějším řešením znalosti hry na 

klavír v přípravě učitelů významově užší termín nástrojové dovednosti. Termín 

nástrojové dovednosti zahrnuje smyslové a pohybové dovednosti, které se podílejí 

na kvalitě klavírní hry. 

V podkapitole 4.4.2, zabývající se možnostmi uplatnění klavírní hry 

v poslechových činnostech dětí, je používán pojem pedagogicky řízený poslech. 

Odborná literatura se shoduje ve vymezení obsahu školního poslechu hudby, liší se 

však v používaných pojmech podle toho, komu je pojem určen a v jaké situaci byl 

použit. Zatímco například Jaroslav Herden (1979) používá pojem řízený poslech 

                                                 
11  European Commission: Second Report on the activities of the Working Group on Basic Skills, 

Foreign Language Teaching and Entrepreneurship. 2003. Podle Hučínová (2007). 
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hudby, Eva Jenčková (1994, s. 129 − 35) mluví o poslechu hudby a Václav Drábek 

(1998, s. 26 − 35) o receptivní hudební výchově. Jana Knížková (2006, s. 9 − 10) 

vymezuje pojem pedagogicky řízený poslech jako proces přijímání hudby, který se 

uskutečňuje záměrně, ve specifickém prostředí, kterým je nejčastěji školní třída, 

který je součástí hudebních aktivit, je společně realizován pedagogem a žákem, 

slouží k realizaci pedagogického cíle, k rozvoji hudebních schopností a dovedností 

a má za cíl naučit žáky orientovat se v hudebním prostoru, naučit je „poslouchat“.  

Podkapitola 7.7.3 Klavír jako motivační prostředek vychází z pojmů motivace 

a hudební motivace. K motivaci existuje v odborné literatuře řada rozmanitých 

teoretických přístupů. Téměř všichni autoři však zdůrazňují její význam pro lidské 

jednání, chování a učení. Carl Friedrich Graumann motivaci charakterizuje jako „to 

v nás, co nás vede, žene, nutí, abychom se chovali tak, a ne jinak“,12 podobně Milan 

Nakonečný  (1995, s. 75) jako „proces, který určuje směr, sílu a trvání chování“. 

V souladu s výše uvedenými definicemi chápe Hana Váňová (1989) hudební 

motivaci jako „dynamický proces, jenž evokuje žákovu hudební aktivitu a reguluje ji 

tak, aby uspokojil hudební potřeby a dosáhl vytčeného cíle“. Motivace představuje 

složitou mozaiku motivačních a dalších složek. Podle Hany Váňové ji tvoří vrozené 

fyziologické a psychologické potřeby, osobnostní dispozice, kterými jsou například 

hudební zájmy a postoje, vytvořené hodnotové soustavy, tvorba sebepojetí, hudební 

aspirace a další, které se střetávají v motivační struktuře žáka. Pozitivní hudební 

motivace je považována za důležitý předpoklad i podmínku úspěšného a efektivního 

hudebně výchovného procesu a lze k ní mimo jiné využít klavír.  

V disertační práci je dále používán pojem mladší školní věk, který je v tomto 

textu chápán jako označení pro období věku dítěte od šesti (sedmi) do jedenácti 

(dvanácti) let, které pokrývá časové rozmezí prvních pěti tříd základní školy. 

Některými autory je toto vývojové období označováno jako prepubescence. 

V odborné literatuře lze nalézt dělení tohoto období na dvě fáze, a to na základě 

biologických a psychických změn. Marie Vágnerová (2000) člení období 1. stupně 

základní školy na raný školní věk (6 − 7 let až 8 − 9 let) a střední školní věk (8 − 9 

let do 11 − 12 let),13 který se z hlediska školy týká přibližně úseku 3. až 5. třídy. 

Zatímco první fáze je obdobím mnoha vývojových změn, druhá fáze tohoto 
                                                 
12  GRAUMANN, C. F. Einführung in die Psychologie. Bd. 7. Frankfurt am Main : Akademische 

Verlagsgesellschaft, 1969. Podle Nakonečný (1995). 
13  Označení střední školní věk používá také Jan Čáp (1993), avšak v jeho pojetí se jedná o věkovou 

skupinu dětí od páté do osmé třídy. 
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vývojového období je považována za méně dynamickou. Hudební výchova má 

v prvních třech ročnících základní školy zásadní význam pro utváření vztahu dětí 

k hudbě. Aktivuje zájem dětí o hudbu v motivovaných hudebních hrách, které 

respektují hravost dětí, jejich neposednost či citovost, a do kterých děti zapojuje 

diferencovaně podle jejich individuálních schopností. Modelové situace uvedené 

v 8. kapitole se proto zaměřují zejména na první tři ročníky základní školy. 

  Disertační práci prostupuje pojem základní hudební výchova dětí mladšího 

školního věku.  Tak je označován předmět hudební výchova na 1. stupni základní 

školy, která je dostupná všem dětem a představuje tak první soustavné hudebně 

výchovné působení na všechny děti dané věkové skupiny. 

1.5 DOSAVADNÍ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

O klavíru jako didaktickém prostředku můžeme uvažovat v souvislosti s jeho 

využíváním ve školním prostředí. Mezi mnohými možnostmi uplatnění klavíru je 

centrem této disertační práce pedagogická dimenze. Disertační práce využívá 

knižních publikací, sborníků z vědeckých konferencí, studií a článků z odborných 

časopisů, vysokoškolská skripta, hudebniny, internet, poznámky z přednášek a 

seminářů metodického centra JAMU v Brně14 a další. Zmíněné informační prameny 

analyzuje, vyhledává impulsy pro pedagogické řešení dané problematiky a dále je 

rozvíjí.   

Nástrojová výuka v přípravě budoucích učitelů a využití klavíru v hudební 

výchově dětí mladšího školního věku jsou zmiňovány v souvislosti se sledováním 

vývojových aspektů hudební výchovy Vladimírem Gregorem (1990), Vladimírem 

Kovaříkem (1960), Vladimírem Jůvou (1966), Františkem Gausem (1975).15 

Pedagogický význam klavíru v publikacích těchto autorů není hlavním předmětem 
                                                 
14  Metodické centrum bylo zřízeno v roce 1992 na hudební fakultě JAMU. Zajišťuje další 

vzdělávání klavírních pedagogů základních uměleckých škol, konzervatoří, středních 
pedagogických škol a pedagogických fakult. V osmi čtyřsemestrálních kurzech akreditovaných 
MŠMT studují frekventanti klavírní pedagogiku a s ní související odborné předměty. Náplní 
kurzů jsou odborné přednášky, semináře, individuální výuka ve hře na klavír a individuální 
konzultace výuky žáků frekventantů. V disertační práci autorka aplikuje některé poznatky 
z oblasti klavírní pedagogiky, získané v rámci čtyřletého studia v metodickém centru na JAMU, 
na základní hudební vyučování dětí mladšího školního věku 

15  Vladimír Gregor zaznamenává vývoj hudební výchovy v kontextu celospolečenského vývoje, 
obdobně jako Vladimír Kovařík. Uplatnění klavíru ve školním kontextu lze vysledovat také 
u Vladimíra Jůvy, který se zaměřil na dílčí otázky vývoje vyučovacích metod a osnov v hudební 
výchově. Stejně jako on, také František Gause se věnuje problematice školní hudební výchovy a 
zabývá se jejím vývojem od 19. století. 
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zájmu, ale jeho zohlednění představuje příspěvek k celkovému obrazu hudební 

výchovy v českých zemích.  

V souvislosti s rozšířením pedagogického uplatnění klavíru v druhé polovině 

20. století se vedle takřka neustálého kritického hodnocení výuky hry na klavír 

v přípravě budoucích učitelů na 1. stupni základní školy (František Sedlák, 1973/74, 

1976/77, 1990/91), Stanislav Pecháček (1991/1992) problematika nástrojové výuky 

řeší.  

Významný příspěvek v tomto ohledu představuje kandidátská práce Jany 

Jindrové (1988), která se zabývá skupinovým vyučováním klavírní hry. V rámci 

studia učitelství na 1. stupni základní školy je Jana Jindrová přesvědčena o vhodnosti 

této organizační formy výuky. Své závěry opírá o výsledky dlouhodobého pedago-

gického výzkumu realizace nástrojové výuky ve studiu učitelství na 1. stupni základ-

ní školy a vlastní teorii skupinového vyučování budoucích učitelů na 1. stupni 

základní školy. 

Pozornost je věnována zejména osvojování a rozvíjení dovednosti klavírního 

doprovodu písní. Zatímco Karel Schejbal (1974), Jan Holec (1982) a Rudolf Bernatík 

(1984) shodně vycházejí bezprostředně z hudebně výchovného učiva na 1. stupni 

základní školy, Pavel Klapil (1993) a Stanislav Pecháček (1999) se zabývají širším 

okruhem lidových písní. Na rozdíl od ostatních jmenovaných autorů se Pavel Klapil 

v prvé řadě zaměřuje na harmonizaci písní a velký prostor věnuje lidovým písním 

moravským. Ačkoli autoři shodně zohledňují možnosti nástrojových dovedností 

studentů, nejnižší požadavky na jejich úroveň kladou skripta Rudolfa Bernatíka s již 

vypracovanými doprovody písní. Nový pohled na otázku doprovodů lidových písní 

přináší Michal Nedělka (2004), který rozlišuje dva základní typy úprav lidových 

písní. První představuje doprovod pomocí prodlevy nebo ostinata, druhý vychází 

z harmonizace především trojzvuky v rámci klasicko-romantické harmonie. Podle 

uvedených vysokoškolských skript lze usuzovat, že přístup k řešení nástrojových 

dovedností v oblasti doprovodu písní je na jednotlivých fakultách obdobný. 

Východiskem jsou lidové písně a při jejich doprovodu je zohledňována faktická 

úroveň nástrojových dovedností studentů.  

K řešení nástrojových dovedností učitele zásadním způsobem přispěla Eva 

Jenčková (1992). Sestavila didaktizovaný výběr klavírních skladeb vzhledem k velmi 

nízkým technickým dovednostem studentů učitelství na 1. stupni  základní školy a 

s ohledem na využití skladeb jako učiva hudební výchovy na 1. stupni základní školy 
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a opatřila ho metodickým komentářem. Tuto vysokoškolskou učebnici je možné 

označit za mnohostranně přínosný učební materiál integrativně pojatého studia 

hudební výchovy učitelství na 1. stupni základní školy. Podobně mnohostranný 

přístup Blanky Knopové a Boženy Küfhaberové (1995) vystihuje název publikace 

Základy klavírní improvizace, využití klavírní hry v hudebních činnostech na ZŠ. 

Zmíněné autorky se zabývají konkrétními možnostmi rozvoje klavírních dovedností 

studentů učitelství na 1. stupni základní školy s ohledem na jejich uplatňování 

v hudebních činnostech dětí mladšího školního věku.  

Jako pomůcku k rozvoji nástrojových dovedností budoucího učitele 

elementaristy jsou využívány mimo jiné také klavírní školy, které mohou v praxi 

představovat zároveň zdroj hudebního materiálu vhodného jako učivo na 1. stupni 

základní školy.16 

Možnosti uplatnění klavíru jako didaktického prostředku v hodinách hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy lze charakterizovat na základě prací Františka 

Sedláka (1985), Jaroslava Herdena (1992, 2003), Stanislava Pecháčka a Hany 

Váňové (2006) a odborných článků v časopisech a sbornících. František Sedlák 

správně uvádí, že schopnost kvalitní hry na hudební nástroj představuje jeden 

z požadavků na odborné kvality učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

Na jeho Didaktiku hudební výchovy na 1. stupni základní školy navazují Stanislav 

Pecháček a Hana Váňová a právem vybízejí k procvičování a upevňování mimo jiné 

jejich nástrojových dovedností, kam patří samozřejmě také dovednosti klavírní. 

V souladu s Františkem Sedlákem vnímá klavír jako důležitý prostředek školního 

poslechu na 1. stupni základní školy Jaroslav Herden. Klavírní hra učitele mu je 

jedním z východisek emocionální hudební situace a jako takové jí Jaroslav Herden 

přikládá velký význam. Jaroslav Herden vychází záslužně vstříc také 

technologickému pokroku a prezentuje možnosti uplatnění elektronických 

klávesových nástrojů v jednotlivých hudebních činnostech dětí. Východiskem mu 

jsou přirozeně aktivity typické pro klavír.  

                                                 
16  V disertační práci jsou představeny klavírní školy Arnoštky Böhmové, Aloise Sarauera a Zdeny 

Grünfeldové (1956), Ludmily Šimkové (2000), Zdeny Janžurové a Mileny Borové (1993, 2000). 
K zahraničním titulům patří práce Fritze Emontse (1992), autorů Ines Mainz a Rudolfa Nykrina 
(2000), Claudie Ehrenpreis a Ulrike Wohlwender (1995), Uli Molsena, Miriam Leihensender a 
Gabrielle Stenger-Stein (1996). Uvedené klavírní školy lze s výjimkou klavírní školy Arnoštky 
Böhmové, Aloise Sarauera a Zdeny Grünfeldové označit za moderní klavírní školy. Moderní 
klavírní školy respektují požadavky současné klavírní pedagogiky. Obsahují pestrý repertoár 
klavírních skladeb blízkých dětem mladšího školního věku, snaží se o atraktivní podobu a 
přinášejí také mimohudební podněty. 



 19

K pedagogické dimenzi klavíru neoddělitelně patří také hudebně 

psychologické aspekty klavírní hry. Zatímco hudebně psychologické práce Františka 

Sedláka (1974, 1985, 1989, 1990) se zabývají obecně hudebními schopnostmi a 

dovednostmi a charakterizují hudebně psychologické aspekty vývoje dětí mladšího 

školního věku, Jiří Vopelka (1993) postihuje bezprostředně význam klavírní hry pro 

rozvoj hudebních schopností a dovedností. Dílčí hudebně psychologické poznatky 

přinášejí práce Aleny Vlasákové a T. B. Judoviny-Galperiny, jimž je centrem zájmu 

elementární klavírní pedagogika, kterou se shodně zabývají.17 Z prací těchto autorek 

lze pro potřeby hudební výchovy dětí mladšího školního věku čerpat zejména 

inspiraci k emocionálnímu přístupu k dítěti a k elementární hře dětí na klavír. 

V disertační práci jsou navrženy metodické postupy při využití klavíru 

v základní hudební výchově, které vycházejí z hudebně pedagogické literatury, 

zejména Jaroslava Herdena (1998) a dalších. Jaroslav Herden se zabývá 

modelováním didaktických situací v přípravě na poslech a v této souvislosti používá 

pojem „dynamický model“. Podle něj tento výraz označuje, že na sebe v hudebně 

výchovné procesu učitel a žák působí v podmínkách, které se neustále proměňují. 

Podobně jako Jaroslav Herden navrhuje modelové situace Eva Jenčková. Vychází 

z rozmanitého hudebního materiálu vhodného jako učivo na 1. stupni základní školy. 

Přirozenou součástí těchto aktivit je klavírní hra učitele a podle okolností je možnost 

hry na klavír nabídnuta také dětem. Na rozdíl od Jaroslava Herdena, který se 

zaměřuje na poslechové činnosti, Eva Jenčková zdůrazňuje ve svých modelových 

situacích činnosti hudebně pohybové. Modelové situace obsažené v disertační práce 

se inspirují její metodickou edicí Hudba v současné škole (1996 − 2008).  

Jak je zřejmé z výše uvedeného přehledu, odborná literatura řeší dílčí témata 

pedagogického využití klavíru, avšak ucelený pohled na problematiku klavíru jako 

didaktického prostředku učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy nebyl 

dosud zpracován. Postihnutí zásadních aspektů pedagogického využití klavíru 

v kontextu hudební výchovy dětí mladšího školního věku je proto záměrem této 

práce. 

                                                 
17  Alena Vlasáková rozlišuje tři oblasti počátečního vyučování ve hře na klavír, a to rozvoj 

hudebnosti žáka, jeho technický rozvoj a hru z not. Spolu s T. B. Judovinou-Galperinou, která se 
věnuje zejména předškolním dětem, Alena Vlasáková zdůrazňuje komplexní působení na rozvoj 
osobnosti dítěte. 



 20

1.6 STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Problematika klavíru jako didaktického prostředku v rukou učitele na 1. stupni 

základní školy je v disertační práci rozčleněna do šesti základních kapitol.  

První kapitola ozřejmuje základní metodologická východiska disertační práce. 

Vymezuje téma práce a stanovuje její cíle v rovině teoretické a v rovině pedagogické 

aplikace. Seznamuje s použitými metodologickými postupy a objasňuje klíčové 

pojmy, které jsou v práci používány. V rámci první kapitoly je také ve stručnosti 

zmíněn dosavadní stav řešené problematiky. 

Druhá kapitola charakterizuje a posuzuje význam klavíru pro žáka mladšího 

školního věku se zřetelem k jeho hudebnímu rozvoji.  

Otázce pedagogického využití klavíru v hudební výchově dětí mladšího 

školního věku v historickém kontextu se věnuje třetí kapitola. Vývoj uplatňování 

klavíru jako didaktického prostředku je zde zmapován na základě dostupných 

pramenů a základních školských dokumentů a je konfrontován s dějinnými 

souvislostmi, které ovlivnily postavení klavíru v hodinách základní hudební výchovy 

dětí mladšího školního věku. 

 Čtvrtá kapitola postihuje funkce klavíru jako didaktického prostředku 

v rukou učitele v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku 

a význam klavíru v hudebně pedagogickém procesu. 

 V páté kapitole je charakterizována literatura pro klavír, která vybízí 

k didaktickému uchopení v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

Ve stručnosti je zmiňováno rozdělení literatury pro klavír a charakteristika 

dostupných klavírních škol s návrhy didaktického uplatnění na základní škole.  

 Aktuálním trendům didaktického využívání klavíru v přípravě budoucích 

učitelů hudební výchovy na 1. stupni základní školy, jež představuje východisko 

k posouzení současného stavu tohoto předmětu v souvislosti s nástrojovými 

kompetencemi učitele, se věnuje šestá kapitola. Jejím dílčím cílem je zmapování 

aktuální literatury, která řeší problematiku nástrojových dovedností, a její 

charakteristika. Šestá kapitola také obsahuje návrhy pro hudebně pedagogickou 

praxi. 

 Současným stavem hudební výchovy na 1. stupni základní školy se zřetelem 

k využívání klavíru z několika pohledů se zabývá kapitola sedmá. Na základě 

odborné literatury zmiňuje možnosti efektivního uplatňování klavíru do výuky, 
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stanovuje očekávané výstupy hudebního vzdělávání žáka ve vztahu ke klavíru a 

zásady pedagogické práce s klavírem v hudební výchově na 1. stupni základní školy. 

  Osmá kapitola obsahuje soubor modelových situací s využitím klavíru 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy, které byly ověřeny v praxi. 

Navržené modelové situace respektují teoretická východiska a představují konkrétní 

příklady možností efektivního didaktického využití klavíru v procesu optimalizace 

hudebně výchovného procesu u dětí mladšího školního věku. Kapitolu doplňují 

poznatky z ověření navržených modelových situací v pedagogické praxi. 

Součástí disertační práce jsou závěry, bibliografie obsahující knižní publikace, 

sborníky, slovníky, stati z odborných časopisů a sborníků, školní dokumenty, 

prameny a hudebniny. Obsah disertační práce dokumentují početné přílohy. 
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2 KLAVÍR A DĚTI MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Klavír je nástroj mnohostranných možností, hudebních, uměleckých 

i výchovných. Pro jejich posouzení v kontextu hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy, které je předmětem zájmu této disertační práce, je nezbytné vyjít 

z hudebně vývojových zvláštností dětí mladšího školního věku. Záměrem této 

kapitoly je stručně vystihnout hudební charakteristiku dětí mladšího školního věku 

a role klavírní hry v rozvoji jejich hudebnosti. 

2.1 HUDEBNÍ CHARAKTERISTIKA DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Mladší školní věk se vyznačuje řadou kvalitativních vývojových změn, které 

provázejí velmi příznivé podmínkami pro formativní působení ze strany pedagoga. 

Děti v tomto období potřebují k učení ve zvýšené míře vlastní činnost. Zároveň jsou 

plné touhy po poznání a prostřednictvím hudebních činností získávají velké množství 

hudebních zkušeností a silné citové pouto k hudbě, které zpravidla přetrvá celý život. 

Na počátku školní docházky je úroveň hudebních dispozic u jednotlivých dětí velmi 

odlišná. Vysvětlení této rozmanitosti nabízejí jednak vrozené předpoklady, jednak 

rodinné zázemí dítěte.  

V hudebních činnostech, které probíhají převážně formou hry coby 

prostředku efektivního učení u dětí mladšího školního věku, děti manipulují 

s hudbou. Rozvíjí se tak jejich hudební vnímání. V průběhu mladšího školního věku 

přechází původně obrysové vnímání ve vnímání analytické, díky němuž dítě proniká 

do hudební struktury a které mu umožňuje pochopit vztahy mezi částmi a celkem. 

V období mladšího školního věku jsou velmi živé představivost a fantazie. 

Spolu s nimi určuje hudebnost dětí paměť pro hudbu. V poslechových činnostech se 

uplatňuje paměť bezděčná, která postupně přechází v úmyslnou. Ta umožňuje 

například zabývat se poslechem náročnějších skladeb. Svůj podíl na tom má, stejně 

jako na zdokonalování dlouhodobé paměti, schopnost postupně kvalitativně lepší 

pozornosti a koncentrace, které se zpětně zdokonalují právě poslechovými činnostmi.  

Učitel hudební výchovy vytváří pro žáky motivující hudebně podnětné 

situace, které prostřednictvím hudebních činností přispívají k rozvoji hudebních 

schopností dětí. Někteří autoři poukazují na skutečnost, že hudební sluchové 

schopnosti se u dětí mohou zlepšovat až do desátého roku věku. Tonální cítění se 
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u dětí objevuje zpravidla na pomezí začátku školní docházky. František Lýsek (1947) 

ukázal, že na 1. stupni základní školy se počet dětí s rozvinutým tonálním cítěním 

rychle zvyšuje.18 Za nejefektivnější prostředek rozvoje tonálního cítění jsou 

považovány tonální intonační metody. Podle Arlette Zenatti19 děti do sedmi let 

vnímají podobným způsobem hudbu tonální i atonální, zatímco později výrazně 

vzrůstá preference tonality. Podobně zastáncem názoru, že k podstatnému nárůstu 

příklonu k tonalitě dochází mezi sedmým až osmým rokem života dítěte je Friedrich 

Wilkening.20 Mnozí autoři uvádějí, že harmonické cítění přichází po rozvinutí 

smyslu pro tonalitu. Za podstatu harmonického cítění je považováno rozlišování 

konsonancí a disonancí. Mezi autory, kteří se zabývali otázkou tonálního a 

harmonického cítění, patří mimo jiné Carl W. Valentine,21 který nezjistil rozlišování 

konsonancí a disonancí před devátým rokem věku dětí. Naproti tomu Michel 

Imberty22 uvádí, že děti jsou schopny rozlišovat dur a moll od sedmi let, a novější 

výzkumy přisuzují tuto schopnost již dětem pětiletým (Gembris, 2005). Rozvoj 

harmonického cítění se odvíjí od hudebních činností, které pracují s vícehlasou 

hudbou. Děti mladšího školního věku se seznamují s jednoduchými dvojhlasy, a 

postupně se jim tak otvírá cesta ke kvalitativně bohatším estetickým prožitkům, které 

vícehlasá hudba zprostředkovává. K velkému skoku v rozvoji rytmického cítění 

dochází podle Huberta Minkenberga23 mezi pátým a šestým rokem. V průběhu 

období mladšího školního věku se pak rytmické cítění dále rozvíjí. Základem tohoto 

rozvoje je hudební hra, která spojuje hudbu s pohybem a rytmickou deklamací.  

Při vnímání hudby se děti často spontánně pohybují. Pohyby, kterými děti na 

hudbu reagují a kterými ji doprovázejí, umožňuje spojení sluchového a motorického 

analyzátoru. V průběhu mladšího školního věku se funkce analyzátorů zdokonaluje a 

tím se zpřesňuje koordinace pohybu s hudbou. Její zvládnutí přispívá k prohloubení 

emocionálního zážitku z hudby. Zpřesnění dětské motoriky nabízí prostor mimo jiné 
                                                 
18  Podle jeho zjištění dokáže většina desetiletých dětí rozpoznat v jednoduché melodii tónický 

kvintakord, následně pak tercii a kvintu. 
19  ZENATTI, A. Children´s musical cognition and taste. In Psychology and music – the 

understanding of melody and rhythm. (eds) T.J.Tighe and W.J.Dowling. New Persey : Lawrence 
Erlbaum Associates, 1993. Podle: Gembris (2005). 

20  WILKENING, F. Perceptual development. In International encyclopedia of education. 2nd ed.  
(eds.) T. Husén & T.N. Postlethwaite. Oxford : Pergamon Press, 1994. Podle: Gembris (2005). 

21  VALENTINE, C. W. The experimental psychology of the beauty. London : Methuen & Co., 
1962. Podle Gembris (2005). 

22  IMBERTY, M. L´acquisition des structures tonales chez l´enfant. Paris : Vrin, 1969. Podle: 
Gembris (2005). 

23  MINKENBERG, H. Das Musikerleben von Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren. Frankfurt 
a. M., Bern, New York, 1991. Podle: Gembris (2005). 
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také pro hru na elementární dětské či další hudební nástroje, které děti silně přitahují. 

Zájem o hru na hudební nástroje pro období mladšího školního věku typický.  

Vstupem do školy se obyčejně utlumuje spontaneita dětí, která je označována 

za základní rys dětské tvořivosti. Na druhé straně hudba, s kterou se dítě v hodinách 

hudební výchovy setkává, podněcuje dětskou intuici a fantazii, tedy složky tvořivého 

myšlení, a podporuje emocionální prožívání dítěte.  

2.2 KLAVÍR A ROZVOJ HUDEBNOSTI DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Jedním z prostředků rozvoje hudebnosti24 dětí mladšího školního věku 

v hodinách hudební výchovy je hra na hudební nástroje a jejich začlenění 

do hudebních činností dětí. Vlastní hra na hudební nástroje bezesporu rozvíjí hudební 

myšlení a k jejímu uplatňování na cestě k rozvoji hudebnosti vybízel již Jan Amos 

Komenský a po něm mnozí další autoři, jako například Jakub Jan Ryba.  

Metodika rozvoje žákovy hudebnosti je odlišná v rozdílných prostředích, 

záleží na mnoha nejrůznějších faktorech. Sjednocující proměnnou v otázce rozvoje 

hudebnosti žáků mladšího školního věku prostřednictvím klavíru25 je role učitele 

hudby, učitelův vztah k tomuto nástroji a úroveň jím dosažené technické zdatnosti 

v klavírní hře. Čím vřelejší vztah má učitel ke klavíru, tím pozitivnější roli může 

                                                 
24  Hudebnost je pojem značně široký, o čemž svědčí velké množství jeho interpretací v hudbě 

psychologické odborné literatuře. Většina autorů se shoduje, že hudebnost tvoří hudební 
schopnosti, liší se však v jejich počtu a názorech na to, které ze schopností jsou více či méně 
podstatné. Pro potřeby všeobecné hudební výchovy jsou stále aktuální myšlenky Vladimíra 
Helferta, který k otázce hudebnosti přistupoval z psychologicko-sociologického hlediska. 
Zdůrazňoval, že hudebnost se neprojevuje jen hudebními činnostmi, ale také jako záliba a 
oddávání se hudbě. Prohlašoval také, že na hudební výchovu mají právo všichni lidé, protože 
neexistují ti, kteří by byli nehudební. V současnosti u nás asi nejvíce aplikovaný je vědecký 
odkaz Františka Sedláka, který hudebnost chápe jako psychologickou kategorii. Tu lze 
charakterizovat jako integrovaný celek základních hudebních schopností, které umožňují hudební 
činnosti a pojmenovávají kladný vztah k hudbě a hudební zájmy a potřeby. František Lýsek 
na základě svých výzkumů dětské hudebnosti a zpěvnosti ve čtyřicátých a padesátých letech 
20. století zdůrazňoval, že hudebnost může být rozvíjena zpěvem, hudební naukou, aktivní účastí 
v pěveckém nebo instrumentálním souboru, poslechem hudby a také nástrojem, jako doprovodem 
zpěvu nebo instrumentem pro sólovou hru.  

25  Otázka role klavíru v rozvoji dětské hudebnosti ve všeobecné hudební výchově není dosud 
dostatečně zpracována. V oblasti klavírní pedagogiky naopak patří tato problematika ke klíčovým 
otázkám, protože hudební schopnosti jako složky hudebnosti ve své komplexnosti hru na klavír a 
možné cesty jejího rozvoje podmiňují. Rozvoj hudebnosti v elementárním stadiu výuky hry na 
klavír klavírní pedagogové považují za primární úkol. Většina autorů se shoduje, že základní 
podmínku klavírní hry představují hudebně sluchové schopnosti, a je proto nezbytné napomáhat 
jejich dalšímu rozvoji. Hudebně sluchové schopnosti podmiňují zvukovou představivost 
klavíristů, jejíž rozvoj je považován za stěžejní oblast moderní klavírní pedagogiky. Za hudebně 
sluchové schopnosti je pak stavěn rozvoj hudebních schopností v pořadí, které se u jednotlivých 
autorů více či méně odlišuje. Mezi zmiňované schopnosti patří například rytmické cítění, 
schopnost emocionálního prožívání hudby, hudební paměť, architektonický cit nebo polyfonní 
myšlení.  
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tento nástroj hrát v rozvoji hudebnosti dítěte. Z poměrně velké obliby klavíru u dětí 

i relativně častého kontaktu dětí s ním vyplývá postavení klavíru v nejrůznějších 

motivovaných hudebních situacích a činnostech institucionální výchovy jako 

optimálního a efektivního prostředku rozvoje hudebnosti u dětí mladšího školního 

věku. 

2.2.1 Klavír v hudební výchově v rozvoji dílčích hudebních schopností 

Při bližším sledování klavíru a jeho role v rozvoji hudebních schopností je 

užitečné zaměřit se vždy na konkrétní hudební schopnosti, a to na základě jejich 

klasifikace, kterou vytvořil František Sedlák (1989). Je však nezbytné zdůraznit, že 

hudební schopnosti je nutné chápat v jejich komplexnosti, nikoli jako izolované části 

celku. Hudební schopnosti na jedné straně spolu s určitou úrovní hudebních doved-

ností klavírní hru dětí podmiňují, na straně druhé jsou díky klavírní hře, vlastní nebo 

někoho jiného, zpravidla učitele, rozvíjeny.  

 

Klavír a hudebně sluchové schopnosti 

Hra na klavír přispívá k rozvoji hudebně sluchových schopností, které 

zajišťují orientaci v prostoru. Klavírní hra ovšem bohužel neumožňuje dětem rozvíjet 

jejich jemnou diferenciační schopnost sluchu, jako je tomu např. při hře na housle 

nebo na další hudební nástroje.26 Tento fakt představuje nevýhodu klavíru, která je 

dána pevným laděním tohoto nástroje. Aby se schopnost rozlišovat tónové výšky 

mohla v hodinách hudební výchovy dále zpřesňovat, je nezbytné obrátit více 

pozornosti k pěveckým činnostem. Zpěv dětí představuje u klavíru oporu jejich 

sluchové představivosti. Klavír se právě díky svým stabilním tónovým výškám, které 

zaručuje, nabízí zejména v počátcích hudebního vyučování jako podpůrný prostředek 

vokální intonace.  

Vedle schopnosti výškové orientace a výškových vztahů mezi tóny, přispívá 

hra na klavír v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy také 

                                                 
26  Ve výzkumu Františka Lýska, který sledoval, do jaké míry děti vnímají výšku tónu a jak ji 

dovedou vyjádřit pěveckou intonací, se ukázalo, klavíristé, kteří hráli na tento nástroj nejméně 
jeden rok, vnímali tónovou výšku a intonovali lépe než houslisté a lépe než ostatní. Podle Lýska 
(1956) tak výzkum dokázal zřetelný vliv nástrojové výchovy na kvalitu vnímání tónu i na 
intonační dovednosti žáků. V rozporu s Lýskem však řada dalších autorů uvedla, že schopnosti 
klavíristů vnímat tónovou výšku a intonovat jsou v zásadě horší než hráčů na další nástroje. 
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ke zkvalitňování schopností rozlišovat další vlastnosti tónů, kterými jsou barva,27 

délka a hlasitost, a jejich vztahy. Při vlastní hře dětí na klavír v hodinách hudební 

výchovy by měla samotné hře z not i nácviku elementárních pianistických návyků 

předcházet sluchová příprava. Děti by před hrou na klavír měly prostřednictvím 

emocionálně motivovaných situací získat zásobu představ o zvukových a výrazových 

možnostech klavíru, měly by poznat různé možnosti zacházení s klavírním tónem, 

téměř neslyšitelné tóny nebo nepříjemně silné tóny, které lze přirovnat například 

k šeptání nebo křiku, a rozpoznat hranici, za kterou už je klavírní tón nepěkný. 

Důležitým bodem v práci s klavírem je také pochopení rozdílu mezi mechanickou 

hrou na klavír a hrou s prožitkem.  

K metodickým možnostem práce na rozvoji hudebně sluchových schopností 

dětí s uplatněním klavíru v hudební výchově na 1. stupni základní školy patří 

vyhledávání jednotlivých tónů nebo skupin tónů v různých výškových polohách, hra 

melodií podle sluchu, transpozice krátkého úryvku podle sluchu, improvizace podle 

sluchu nebo poslech vynikajících klavíristů.28 

Mezi klavírní specifika, která působí na hudebně sluchové schopnosti dětí, 

patří charakteristické vlastnosti klavírního tónu, jimiž jsou jeho postupné 

zeslabování, tedy nemožnost změnit již zahraný tón, a dynamická stupňovitost, dále 

různé možnosti využití pedálu, například hra s pravým a levým pedálem, a také různé 

možnosti frázování v závislosti na obsahu a charakteru klavírní skladby. 

Nezanedbatelnou roli také hraje skutečnost, že každý nástroj má svůj osobitý 

charakter, který umocňuje prostředí, v němž se daný nástroj nachází. 

 

Psychomotorické schopnosti 

 Psychomotorické schopnosti, umožňující podle Františka Sedláka postihovat 

časové členění hudby, rytmus, metrum, hybnost a tempo, podmiňují klavírní hru, 

stejně jako prostřednictvím hry na klavír dochází k jejich rozvoji, který se projevuje 

v úrovni dosažených dovedností. V základní hudební výchově jsou možnosti rozvoje 

psychomotorických schopností bezprostřední hrou na nástroj značně omezeny, 

protože hodiny hudební výchovy neposkytují prostor k systematickému studiu 

klavírní hry. Uplatnění klavíru v rozmanitých hudebních činnostech v základní 

hudební výchově však přispívá ke zkvalitnění pohybových reakcí dětí v závislosti 
                                                 
27  Někteří autoři hovoří v souvislosti s klavírem o tzv. pedalizační složce hudebního sluchu. 
28  Klavírní pedagogové doporučují dále například nezvučnou hru, cvičení s tzv. němou inervací. 
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na podněty, které slyší v klavírní hře. Děti tak mohou například taktovat nebo 

pochodovat na metrum nebo výrazný hudební rytmus za současné klavírní hry 

učitele, který může charakter své hry záměrně měnit.  

 

Analyticko-syntetické schopnosti  

 Uplatňování klavírní hry v základním hudebním vyučování napomáhá rozvoji 

hudební paměti, klíčové hudební schopnosti, která spolu s hudební představivostí a 

fantazií určuje hudebnost dětí. K upevňování hudební paměti dochází bezprostředně 

u klavíru, když děti například zahrají na klavír již známý krátký nebo delší úryvek, 

případně reprodukují celou klavírní skladbu podle sluchu, transponují krátké úryvky 

nebo improvizují na černých klávesách. Obtížnější činností je pak zpěv s vlastním 

doprovodem. V rámci uvedených aktivit dochází k rozvoji paměti sluchové, zrakové, 

motorické i citové, dílčích složek hudební paměti, které podobně jako ostatní 

hudební schopnosti vystupují ve své komplexnosti.  

 V hudebních činnostech, kde vystupuje učitel klavírista, patří mezi možné 

aktivity rozvoje hudební paměti dětí s využitím klavíru například pěvecká 

reprodukce melodického motivu, který hraje učitel na klavír, reprodukce rytmického 

modelu, ale také například diskuse o klavírní skladbě, kterou učitel dětem zahrál 

v uplynulé hodině hudební výchovy, a při které se dětem vybavují kromě hudební 

látky také prožitky spojené s jejím poslechem. K dalším případným aktivitám patří 

správné seřazení úryvků hudby v takovém pořadí, v jakém je v předchozí hodině 

zahrál učitel na klavír.  

 V hudební výchově na 1. stupni základní škole přispívá hra na klavír 

k zapojení a rozvoji paměti jak krátkodobé, tak i dlouhodobé a paměti operativní. 

K efektivnější dlouhodobé hudební paměti přispívá tedy jednak vlastní, u dětí 

mladšího školního věku pak zejména společná analýza společně poznané klavírní 

hudby. Při uplatnění klavírní hry stejně jako i jinde platí, že k lepšímu zapamatování, 

uchování a znovuvybavení hudebních informací a prožitků přispívá vyvarování se 

mechanické hře, kontrastnost dané látky, technická a emocionální obtížnost skladby. 

Mezi významné faktory, které také ovlivňují kvalitu hudební paměti, patří prostředí, 

ve kterém hudebně výchovný proces probíhá nebo aktuální psychický stav dítěte. Je 

žádoucí zajistit a umožnit dětem vnímat hru na klavír, ať bezděčně nebo úmyslně, 

aktivně a s využitím více dílčích složek. Zde hraje důležitou roli vhodná hudební 

motivace. 
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 V oblasti rozvoje tonálního a s ním souvisejícího harmonického cítění zastává 

klavír důležité postavení díky skutečnosti, že se jedná o vícehlasý hudební nástroj. 

Tonální cítění a harmonické cítění umožňují orientaci v tonálních vztazích, 

v harmonii a polyfonii a jejich rozvoj je tím nevyhnutelnější, čím vyšší stupeň 

klavírní techniky klavírista dosáhne. Již u nejmenších dětí propaguje například Alena 

Vlasáková (1992) či Judovina-Galperina (2000) analýzu hudebního textu a přiblížení 

pochopení harmonie dětem prostřednictvím dětských vyobrazení. K rozvoji 

tonálního a harmonického cítění, které je vyšším stupněm cítění tonálního, tedy 

přispívá jednak provádění harmonické analýzy ve skladbě, hlasitý a později „vnitřní“ 

zpěv jednoho hlasu, komponování druhého hlasu k melodii skladby, elementární har-

monizace melodií. Při klavírním studiu se dále uplatňují různé cvičné varianty, tedy 

přenášení melodie z jedné ruky do druhé, práce s akordickou fakturou a tak dále. 

 Mezi analyticko-syntetické schopnosti patří také rytmické cítění, které někteří 

autoři, například Alena Vlasáková, považují za základ hudebnosti.29 Rytmické cítění 

dětí se zdokonaluje, stejně jako u jiných hudebních nástrojů, jednak vlastní klavírní 

hrou v hodinách základní hudební výchovy, a také hrou učitele jako nástroje výcviku 

rytmického cítění v rámci skupinové výuky. Při klavírní hře děti taktují, kráčejí podle 

metra či rytmu hrané skladby, dirigují za současného zpěvu hrané písně. Dalšími 

možnostmi rozvoje rytmického cítění je hra na elementární dětské hudební nástroje 

jako doprovod klavírní skladby. Při vlastní klavírní hře představuje významný faktor 

v rozvoji rytmického cítění dvojruční hra, kdy každé ze dvou dětí hraje jednou rukou, 

tříruční a čtyřruční, možná je i víceruční hra a samozřejmě také hra v komorním 

souboru či jako doprovod zpěvu.  

 Hra na klavír v hodinách hudební výchovy u dětí mladšího školního věku 

dále napomáhá vzniku bohatších hudebních představ, hudební představivost dětí pak 

zase zpětně podněcuje jejich vlastní klavírní hru. Mezi činnosti, které rozvíjejí 

hudební představivost dětí bezprostředně u klavíru, patří hra podle sluchu, zpěv při 

hře nebo čtyřruční hra na klavír.30 Hudební představivost je spolu s hudební pamětí 

                                                 
29  Alena Vlasáková ve své metodice elementárního klavírního vyučování rozlišuje tři oblasti rozvoje 

hudebnosti dětí. Na první místo staví metrorytmické cítění. Metrem rozumí pružnou pulsaci 
živého hudebního organismu a jako takové ho rozvíjí vždy v souvislosti s hudebním obsahem. 
Rytmické cítění souvisí s emocionální aktivitou dítěte a podmiňuje jeho hudebně tvořivé projevy. 
Druhou oblastí rozvoje hudebnosti je výška, síla a barva klavírního tónu, třetí tvoří rozvoj 
hudební fantazie a tvořivosti. 

30  Klavírní pedagogové dále při systematickém studiu hry na klavír využívají na cestě k rozvoji 
dětské hudební představivosti např. nezvučnou hru podle sluchové představy, práci bez nástroje, 
zapisování nacvičené skladby, zpěv ve sboru nebo hru z listu. 
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považována za jádro hudebnosti. Jejich kvalita je přímo úměrná hudebnímu vnímání, 

které by opět mělo být integrujícím průsečíkem hudebně výchovného procesu a 

osobnosti dítěte.  

 

Hudebně intelektové schopnosti 

 Stále ještě poměrně velká míra hravosti dětí mladšího školního věku, která se 

s vyšším věkem snižuje, vytváří vhodný předpoklad a základ pro možné improvizo-

vání dětí na klaviatuře, které se netýká jen těch dětí, které mají s tímto nástrojem již 

nějaké zkušenosti. V elementární klavírní improvizaci se rozvíjí hudební fantazie, 

jejíž zdokonalování umožňuje i zapojení tohoto nástroje ve formě hry učitele 

do dalších hudebních aktivit dětí v hodinách hudební výchovy. Klavírní hra 

v základní hudební výchově vytváří pro žáky množství motivujících hudebních 

podnětů. Jejich uchopení a hudební zpracování rozvíjejí hudební myšlení dětí a jejich 

utváření kladného vztahu ke klavírní hudbě i k hudbě jako takové. K intenzivnějšímu 

kontaktu s hudbou prostřednictvím klavíru, a tedy i bohatšímu rozvoji hudebních 

schopností, jejichž dosažená úroveň se projevuje v hudebních dovednostech, 

nepochybně přispívá, pokud dítě samo na nástroj hraje.  

2.3 SENZOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI  

Klavírní hru v každém stadiu vývoje tvoří souhrn činností, ve kterém se vedle 

intelektových a emočních procesů projevují senzomotorické dovednosti. Úroveň 

dosažených senzomotorických dovedností podmiňuje jak kvalitu klavírní hry, tak 

zpravidla i motivaci k další práci u klavíru. V průběhu mladšího školního věku si děti 

zkouší různé činnosti a jejich zájmy se postupně ustalují.  

Na rozdíl od některých jiných dětských aktivit vyžaduje hra na klavír již 

od samotného začátku pravidelné cvičení. V tomto období hrají důležitou úlohu 

rodiče, kteří dítěti pomáhají vytvořit návyk domácí přípravy a její systematické 

uskutečňování. Díky soustavné práci u klavíru se osvojené senzomotorické doved-

nosti lépe rozvíjejí, dětské pohyby se zpřesňují a upouštějí od zbytečných úkonů. 

Zdokonalování dovedností ovlivňují přirozeně také vrozené dispozice a dále řada 

dalších faktorů. Mezi nimi jsou jako klíčové chápány mimo jiné problematika 

motivace, kladného či záporného transferu, trémy nebo únavy. Důležitou kvalitou 
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klavírních pohybů, které moderní klavírní pedagogika zdůrazňuje, je fyzická 

uvolněnost, která vychází z uvolněnosti psychické.  

V počátečním vyučování hry na klavír vychází rozvoj dovedností v prvé řadě 

z pochopení charakteru a obsahu hudby, dítě je vybavováno zásobou pocitů,31 které 

se snaží následně vyjádřit svou hrou. Je nezbytností, aby samotné hře předcházela 

sluchová představa, která určuje výběr odpovídajících pohybů. Úlohou motoriky je 

realizace hudebně sluchových představ, a jejich upevňování napomáhá například 

také vokální intonace, která by vedle sluchové analýzy měla mít své zastoupení 

v hodinách klavírní hry. V klavírní pedagogice se vžil pojem „slyšící ruka“, který 

podle Samarina Savšinského označuje fyziologickou realitu, totiž spojení sluchových 

a pohybových představ. Ruka je chápána jako orgán sluchu, „jakoby na konci 

každého prstu bylo umístěno jemně slyšící ucho“.32 Bez chápání nadřazeného 

postavení hudebních představ vůči klavírním dovednostem je klavírní hra pouze 

mechanickou záležitostí. Ta se v současnosti zcela oprávněně odmítá, v protikladu 

ke starším metodikám klavírní hry, které v elementárním klavírním vyučování 

akcentovaly dokonalé postavení ruky a prstů bez ohledu na fyziologické dispozice 

dětí a na úkor zvukové tvořivosti.  

Požadavek přirozené koncentrace dítěte na sluchovou sféru přetrvává i v práci 

s notovým textem, kde se zrakové komponenty zapojují jak v souvislosti 

s klaviaturou, tak s notovým zápisem. Přednost vnitřní sluchové představy před 

hmatem vyjadřuje triáda „vidím − slyším − hmatám“.  

Základní hudební výchova dětí mladšího školního věku přináší jen velmi 

omezené možnosti rozvoje senzomotorických dovedností u klavíru. Neklade si za cíl 

suplovat obsah specializovaného klavírního vyučování prostřednictvím osvojení 

elementárních instrumentálních dovedností. Nabízí však realizaci vlastních 

sluchových představ a přispívá tak k výchově „sluchové pozornosti“.33 Za výchozí 

prvek klavírní techniky považuje moderní klavírní pedagogika již samotný tón, který 

je sám o sobě znějící hudbou. Právě jeho vhodně motivované provedení na klavíru 

třetím prstem vahou paže na základě sluchové představy může být východiskem řady 

dalších hudebních činností v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího 

školního věku.  
                                                 
31  Řada tzv. pohybově pocitových cvičení je součástí například metodiky klavírní hry Aleny 

Vlasákové (1992).  
32  SAVŠINSKIJ, S.  Pianist i jego rabota. Leningrad, 1961, s. 154.  Podle: Jůzová (1982). 
33  TIMAKIN, E. M. Výchova klavíristu. Bratislava : VŠMU, 1988. s. 10. Podle: Škvarková (2004). 
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Závěr  

Z uvedených poznatků vyplývá, že období mladšího školního věku je 

obzvláště příznivé pro institucionální hudebně výchovné působení. Uplatňování 

klavírní hry v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy přispívá 

k rozvoji hudebních schopností a jejich dosažená úroveň je patrná v hudebních 

činnostech dětí. Úroveň hudebních schopností vzrůstá jednak při bezprostředním 

kontaktu dětí s klavírem, ale také v hudebně výchovných situacích, kde tento nástroj 

vystupuje jako prostředek dětských hudebních aktivit v rukou učitele. 

V kvalitativních změnách se přirozeně odráží také vrozená dispoziční základna dětí, 

včetně inteligence, stejně jako fakt, že stejné hudební schopnosti se liší u různých 

osob. 

Klavírní hra v hodinách hudební výchovy napomáhá také rozvoji osobnosti 

dětí, která zahrnuje jak emocionalitu, tak kognitivní přístup. 
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3 VÝVOJOVÉ ASPEKTY UPLATNĚNÍ KLAVÍRU 
V ZÁKLADNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVĚ DĚTÍ MLADŠÍHO 
ŠKOLNÍHO VĚKU 

 

Ve snaze o objektivní posouzení role klavíru jako didaktického prostředku 

v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku je třeba se zabývat vývojo-

vými kontexty, které se podílely na měnícím se postavení klavíru v základní hudební 

výchově dětí mladšího školního věku, lze přičíst technické zdokonalování tohoto 

navázat na ně. V kontextu hudebního vzdělávání dětí se do role klavíru v základní 

hudební výchově dětí mladšího školního věku promítalo jeho využívání ve třech 

oblastech, a to v základní hudební výchově, v umělecké výchově a v přípravě učitele 

hudební výchovy. Všechny tři oblasti jsou zohledňovány vcelku, přičemž důraz je 

kladen zejména na chronologické postihnutí proměn pedagogického uplatnění 

klavíru v základní hudební výchově a v učitelské přípravě.  

3.1 POČÁTKY PEDAGOGICKÉHO UPLATNĚNÍ KLAVÍRU  

Zatímco nejstarší zmínky o hudební výchově na našem území se objevují již 

v 9. století, o prvním zapojení klávesových nástrojů do výuky lze hovořit až v období 

humanismu, v 16. století, kdy se ve městech rozšířily střední a vyšší, tzv. partikulární 

školy, na kterých byly vzděláváni budoucí varhaníci a kantoři.34 Hudba měla důležité 

místo také v jezuitských seminářích, kde součástí vzdělávání byla i instrumentální 

hra, mimo jiné na cembalo nebo klavichord.  

V 17. století se instrumentální hra prosadila ve školách v širším měřítku. 

Stalo se tak díky venkovským kantorům, z nichž mnozí hráli hned na několik 

hudebních nástrojů a vyučovali hru na hudební nástroje hudebně nadané žáky. 

Kantor v hromadném vyučování využíval housle, samozřejmostí u něj pak byla 

dovednost hry na varhany. Vedle jiných hudebních nástrojů kantoři zpravidla 

                                                 
34  Partikulární školy byly spravovány univerzitami, které také vydávaly jakési první učební plány a 

osnovy zpěvu. Přítomnost hudebních nástrojů v hodinách zpěvu dokládá například Řád Petra 
Kodicilla z Tulechova z roku 1586. Mimo jiné v něm stojí, že děti ve 4. třídě se na ně učily hrát 
vedle zpívání latinských, německých a českých písní. 
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disponovali klavichordem,35 který pro své fyzické parametry sloužil k domácímu 

hraní. Cembalo36 bylo využíváno zejména v soukromé výuce středních a vyšších 

vrstev, a nepatřilo tedy mezi běžné hudební nástroje na vesnických a maloměstských 

školách. Výuka hry na hudební nástroje byla uskutečňována také v kolejích 

církevních řádů.  

Ačkoli se po vynalezení klavíru na začátku 18. století postupně rozšířila jeho 

výroba do celé Evropy, tato skutečnost se nijak výrazně neprojevila v souvislosti 

se zapojením tohoto nástroje do školní hudební výchovy. 

V 19. století došlo k velkému rozšíření a oblibě klavírní hry.37 Po zavedení 

povinné osmileté školní docházky školským zákonem z roku 1869 a stanovením 

zpěvu jako povinného školního předmětu se řada učitelů věnovala metodice zpěvu. 

Jejich názory na metodické postupy byly rozdílné, autoři se však shodovali 

v uplatňování klavíru, houslí nebo harmonia jako doprovodných nástrojů lidových 

písní, které považovali za vhodné učivo.38 Příkladem autora, který využíval klavíru 

jako možné pomůcky při intonačním výcviku dětí, byl Emanuel Vašák. Josef Vacek 

(1875) zohlednil ve své metodice zpěvu jako jednu z důležitých intonačních 

pomůcek nákres klaviatury.39 

Od přelomu století se objevovaly snahy o změny v hudebním vyučování, 

jejichž obsahem a cílem byla nejen výchova dětí k pěvecké reprodukci,40 ale také 

k hudební recepci, kterou charakterizoval požadavek seznámení se s hudebními díly 

při jejich poslechu. S autentickým zvukem rozmanitých hudebních nástrojů, a mezi 

nimi přirozeně s klavírem, se děti setkávaly na výchovných koncertech. Jejich 
                                                 
35  Vznik klavichordu je datován do druhé poloviny 14. století. Tento „nástroj domova“, jak bývá 

klavichord označován, charakterizuje slabý tón, krátké klávesy a značná lehkost pohybu 
klávesové páky. 

36  Také vznik cembala je uváděn v řadě odborných publikací na konci 14. století. Cembalo, „nástroj 
generálbasu“, bývá charakterizováno pevným, jasným tónem, který je bohatý na alikvótní tóny. 
Rozlišují se dvě formy tohoto nástroje, spinet (anglicky virginal) a cembalo.  

37  K velké zájmu o klavír přispěla významnou měrou skutečnost, že klavír začal být uplatňován jako 
doprovod sborového zpěvu, který se v 19. století nesmírně rozšířil a který pěstovaly nejrůznější 
zpěvácké spolky. K celkovému nárůstu hudební produkce spojené s klavírem přispěla v druhé 
polovině 19. století také tvorba instrumentálních škol.  

38  Emanuel Vašák uvádí: „Pro ústavy soukromé a všude, kde to činiti lze, jest přidán ku každé písni 
průvod klavíru, což také zpěvu dodá tím více ráznosti a dokonalosti hudební.“ (Vašák, 1876, 
s. 21) 

39  Josef Vacek píše: „K znázornění vzdálenosti tónův a tudiž i k snadnějšímu pochopení intervallů 
poslouží velmi dobře vyobrazení klávesnice,… Tabulku nechť učitel zvětší, žákům vysvětlí a 
ve školní světnici pověsí.“ (Vacek, 1875, s. 3)  
O klaviatuře jako pomůcce při intonování dětí se dále zmiňuje kapitola 4.5.1. 

40  Mezi navrhovanými změnami, které sestavil Konrád Pospíšil, byl například důraz na rozvoj 
rytmického cítění, které Pospíšil žádal upevňovat pomocí nástrojového doprovodu, nejlépe právě 
klavíru. 
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velkým propagátorem byl Konrád Pospíšil, který také popularizoval využití 

gramofonu ve školách.41 Gramofon a později školský rozhlas umožnily další 

přiblížení klavírního zvuku dětem. 

 

Klavír v hudební přípravě budoucích učitelů v 19. století 

Ačkoli první učitelský ústav začal v Praze fungovat již v roce 185142 a po něm 

postupně vznikaly další, hudba se jejich nedílnou součástí stala teprve v roce 1863. 

Hra na klavír byla do výuky zavedena teprve v roce 1886. Na mužských učitelských 

ústavech byl klavír vyučován v prvních dvou ročnících po dvou hodinách týdně, 

u žen nicméně dostaly před instrumentální hrou přednost ruční práce. Hra na klavír 

byla chápána jako příprava pro studium varhan, které byly zařazeny do výuky 

ve 3. a 4. ročníku. Celkově největší časová dotace byla věnována houslím, které byly 

vyučovány kolektivně po celou dobu studia na učitelských ústavech.  

Před zkouškou dospělosti byla na studentech vyžadována také závěrečná 

zkouška z hudby. Týkala se mimo jiné hudební nauky, harmonie, přednesu školní 

písně na housle nebo klavír a až do roku 1919 také hry na varhany (Slavický, 1972). 

Jak uvádí Vladimír Kovařík (1960), na nižších školách mohl být učitelem hudební 

výchovy každý, kdo složil takovouto zkoušku, a nemusel být přitom ani absolventem 

učitelského ústavu. Požadované znalosti a dovednosti v klavírní hře tak budoucí 

učitelé mohli získat vedle učitelského ústavu pouze prostřednictvím soukromé 

výuky. 

V hodinách zpěvu se zpívalo velké množství světských lidových i umělých 

písní, které byly dětem blízké svým obsahem. K nim se přirozeně hodil jiný než 

varhanní doprovod. Tento fakt, spolu s dynamickými možnostmi klavíru, přispěl 

k pozvolnému klesání využití harmonií v základním hudebním vyučování. 

Na významu postupně nabýval požadavek dovednosti hry na klavír.43 Devatenácté 

století, zejména jeho druhou polovinu, charakterizoval velký rozvoj soukromého 

                                                 
41  O využití gramofonu psal Konrád Pospíšil v časopise Hudební výchova již v roce 1906. 

K podstatnému rozšíření gramofonu do škol však došlo až o téměř dvacet let později 
42  Předchůdci učitelských ústavů byly v první polovině 19. století učitelské preparandy, kde byly 

vedle zpěvu zkoušky také z hry na housle a varhany. 
43  Učitelé byli konfrontováni nejen se změnami v hudební výchově, ale byli zpravidla také aktivně 

činní ve zpěváckých spolcích jako sbormistři a autoři úprav lidových písní, kde klavír 
představoval vhodného pomocníka. 
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hudebního školství.44 Naproti tomu institucionální příprava ve hře na klavír 

budoucích učitelů byla malá. Vzhledem k požadavkům učitelských ústavů na 

dovednosti ve varhanní hře45 a vzhledem k častému mimoškolnímu vyžití učitelů 

jako varhaníků však lze usuzovat na zběhlost učitelů v doprovázení písní, tvorby 

předeher, meziher a doher a na samozřejmost dovednosti harmonizovat písně klavírní 

hrou.  

Podobně jako v minulosti, také současnou úroveň dovedností učitelů základní 

hudební výchovy dětí mladšího školního věku by napomohla zkvalitnit častější praxe 

hry doprovodů písní, tedy nejen v rámci hodin hudební výchovy. 

3.2 KLAVÍR VE ŠKOLNÍCH PODMÍNKÁCH  20. STOLETÍ 

Postavení klavíru v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku 

doznalo v průběhu 20. století mnoha změn. Klavír byl základní hudební výchovy dětí 

mladšího školního věku zastoupen, jak vyplývá z kapitoly 3.1, již v 19. století. 

Poprvé však využívání klavíru v hudební výchově oficiálně umožnily učební osnovy 

pro školy obecné až v roce 1915.46 Od tohoto roku lze sledovat možnosti uplatnění 

klavíru jako oficiálního didaktického prostředku v kontextu základní hudební 

výchovy dětí mladšího školního věku. Dominantním hudebním nástrojem však 

v první polovině 20. století nadále zůstávaly housle. 

3.2.1 Pedagogické využití klavíru v první polovině 20. století 

Učební osnovy z roku 1915 uznaly oprávněnost požadavku instrumentálního 

doprovodu písní vedle zpěvu a capella. Právě úsilí o přijetí významu nástrojového 

doprovodu v hudební výchově s akcentováním role klavíru označil František Gause 

(1975) ve své knize Počátky moderních proudů v naší hudební výchově za jednu 

z metodických snah dvacátých let 20. století. Přesto byla v této době, kdy 

                                                 
44  Známým příkladem soukromé školy, kde byl vyučován klavír, byl Prokschův hudební ústav. 

Výuka zde probíhala ve skupinách a zahrnovala nejen praktickou hru, ale i teorii. Až v roce 1888 
s velkým zpožděním oproti Josefu Prokschovi otevřela klavírní oddělení pražská konzervatoř. 

45  Jaroslav Slavický (1972, s. 112) uvádí, že již v preparandách v první polovině 19. století se 
požadoval přednes chrámové písně, doprovod chrámového zpěvu základními harmonickými 
funkcemi a jednoduchá improvizace. Učitelské ústavy měly ve vztahu k preparandám osnovy 
nástrojové hry a zpěvu ještě více prohloubeny.  

46  Základem hudební výchovy byl přirozeně zpěv. Osnovy udávaly čtyři základní skupiny cvičení, 
které vedou k jeho zdokonalení, a to cvičení hlasová, sluchová, rytmická a intonační. 
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z učitelských ústavů vymizela výuka hry varhany,47 věnována nepovinné hře na 

klavír pouze jedna hodina týdně ve čtvrtém ročníku, a té se účastnilo deset až patnáct 

žáků.48 Dříve představovala výuka hry na klavír v přípravě učitelů doplněk k výuce 

na varhany a učitelé v praxi využívali dovedností získaných v obou předmětech. 

Nyní byla klavírní příprava učitelů právem vnímána jako nedostatečná49. Bohumil 

Čeněk (1920, s. 83) napsal: „Důležitost tohoto odvětví výchovy hudební je toho 

významu, že by se nemělo omezovati hudbě na ústavech nepovinností klavíru.“ 

Nové uplatnění klavíru v základní hudební výchově dětí mladšího školního 

věku bylo potvrzeno ve třicátých letech 20. století. Požadavek hudební recepce, a 

tedy i poslech klavírních skladeb prováděných učitelem, stanovily po prozatímních 

osnovách v roce 1930 definitivní osnovy z roku 1933. Ve výuce hudební výchovy 

se ve třicátých letech hodně využíval poslech rozhlasu,50 který měl vysílání 

rozpracované pro jednotlivé věkové stupně. Gramofonové desky nebyly v této době 

ve výuce mladších dětí příliš používány, protože ještě nebyla vypracována metodika 

jejich poslechu. 

Učitelské ústavy na novou koncepci školské hudební výchovy nezareagovaly 

změnami ve stávající výuce hry na klavír a klavír byl nadále vyučován pouze jako 

nepovinný předmět. Tato situace přetrvala až do roku 1948.51 Podle Jaroslava 

Slavického (1972) byly navíc asi od roku 1934 závěrečné zkoušky z výchovných 

předmětů na učitelských ústavech zredukovány pouze na metodickou zkoušku buď 

z hudební, nebo výtvarné výchovy. Někteří učitelé tak přirozeně zkoušku z hudební 

výchovy nekonali, a tento fakt tak přispěl, jak se Jaroslav Slavický oprávněně 

domnívá, ke snížení kvality vyučování dětí mladšího školního věku.  

                                                 
47  Hra na varhany se na učitelských ústavech přestala vyučovat v roce 1919. 
48  Miroslav Hofman v časopise Komenský napsal: „Velmi prospěšná by byla hra na klavír aspoň 

pro 1. ročník. Všichni by poznali základy a dovedli si představit akordy, o nichž se jindy hovoří, 
které učitel hraje, nebo které slyší ve sborovém souzvuku. Tím by se hudebnost učitelstva značně 
upevnila.“  (Hofman, 1938, s. 311) 

49  Hudební pedagogové vyzývali ke změně obsahu předmětu hudební výchova, který vycházel 
ze stavu ještě před válkou, a k novým požadavkům patřilo pěstování porozumění hudebním 
dílům. Lze se domnívat, že učitelé po absolvování učitelského ústavu nebyli ve hře na klavír 
na takovýto úkol ideálně připraveni. 

50  Vladimír Gregor uvádí, že v roce 1936, pět let po zahájení pravidelného vysílání rozhlasu, 
poslouchalo ve školách rozhlas na 50% dětí.  

51  Jak uvádí Vladimír Gregor, budoucí učitelé mohli vedle řádného studia na učitelském ústavu 
získat své vzdělání v letech 1920 až 1948 také absolvováním jednoročního tzv. abiturientského 
kursu při této škole, kde ale klavír ve výuce nebyl zastoupen vůbec. Stejně tomu bylo také ve 
třicátých letech na jednoročních pedagogických akademiích, které byly později prodlouženy na 
dva roky.  
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Klavír se objevoval na stále více školách, ale jeho pořízení bylo finančně 

náročné a nebylo samozřejmostí, aby jej školy vlastnily. Severin Cenek (1934, 

s. 103) k tomu poznamenal: „Někteří pedagogové prohlašují reformu zpěvu 

za nemožnou. Jenže těch šťastných škol, které mají klavír, je a ještě asi velmi dlouho, 

zůstane nepatrný zlomek.“ Školy však své technické vybavení postupně zlepšovaly 

a zřizovaly místnosti ke školním hudebním besídkám, kde se uplatňovaly mimo jiné 

dětské sbory s klavírním doprovodem nebo instrumentální soubory, jejichž součástí 

byl i klavír. Význam školních besídek, kde by byla zastoupena i klavírní hra, ocenil 

a záslužně propagoval Bohumil Čeněk (1920, s. 82): „Školy disponující vlastním 

klavírem mohly by pořádati školní besídky, při nichž by děti zazpívaly s průvodem 

klavíru několik písní v hodinách zpěvu nacvičených, k tomu přidala by se nějaká 

skladba instrumentální nebo píseň sólová se stručnými poznámkami o skladbě a 

skladateli, pak nějaká veselá recitace a tak pořídil by se program, který by děti 

poučil i pobavil a zároveň snadno dal se nacvičiti.“ 

Ve třicátých letech nadále zůstávala v popředí zájmu hudebních pedagogů 

metodika zpěvu. Klavír se v rozmanitých intonačních metodách uplatňoval jako 

zvukový i vizuální názor.  

Myšlenky Josefa Gregora (1922, s. 3), které byly uveřejněny v časopise 

Hudba a škola svědčí o tom, že existovali zanícení učitelé, kteří klavír využívali 

mnohým způsobem: „K volnému použití měl jsem totiž ve své třídě klavír, majetek 

soukromé hudební školy, umístěné v naší budově. Při zpěvu užíval jsem ho poměrně 

málo, jen k doprovodu nacvičených písní nebo k různým cvičením intonačním a ke 

cvičení a bystření hudebního sluchu. Hlavní jeho úlohu spatřoval jsem jinde. Při 

každé příležitosti, ba i při pouhém delším oddechu (zdánlivě se o žáky nestaraje) 

hrával jsem na klavír drobné, vesměs však hudebně hodnotné skladby, jichž několik 

sešitů jsem vždy míval po ruce. … V těch chvílích, v nichž jsem vybíral skladby tak, 

aby zapadly do povšechné naší nálady, zvykali si žáci nejen naslouchati hudbě, ale 

poznávati i náladové, citové její kouzlo.“ Ve třicátých letech veřejnost zaplavily 

příznivé ohlasy na tzv. radiový klavír nazývaný Neo-Bechstein. Zvuk tohoto nástroje 

bylo možné přizpůsobit prostorovým poměrům místnosti, nástroj disponoval velkou 

dynamickou škálou a byl propojen s rádiem, takže klavír mohl hrát současně 

s hudbou v rozhlase.  
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Rádiovému klavíru bylo díky jeho zvukovým možnostem předpovídáno 

skvělé uplatnění také v hudební výchově. Jeho výroba však byla poměrně brzy 

zastavena a k uskutečnění těchto předpovědí tak nakonec nedošlo.52 

3.2.2 Plošné rozšíření klavíru do škol 

 Učební osnovy pro jednotnou školu z roku 1948 poprvé stanovily tři základní 

složky hudebně výchovné práce: 1. zpěv, 2. přípravná cvičení53 a 3.  tzv. předehrá-

vání.54 Klavír patřil, vedle dalších hudebních nástrojů a gramofonu a školského 

rozhlasu, mezi základní prostředky tzv. předehrávání hudby. Byly stanoveny 

základní metodické zásady poslechu a základní poslechový materiál, který tvořily 

převážně drobné klavírní skladby. Velký význam byl nadále kladen na provozování 

školních hudebních besídek, kde mohli účinkovat jak učitelé, tak umělci. Klavír byl 

chápán jako jeden ze základních didaktických prostředků a na počátku padesátých let 

velké množství škol z výnosu ministerstva školství, věd a umění tento nástroj 

vlastnilo.55 K rozhodnutí vybavit školy klávesovými nástroji mohl vedle množství 

zkonfiskovaných nástrojů přispět i fakt, že český výrobce pian, firma Petrof, neměla 

po 2. světové válce odbytiště svých již vyrobených klavírů, které se tak snáze dostaly 

do škol. Rozšíření klavírů do škol s sebou přineslo řadu pozitiv. Na druhou stranu se 

však v odborném tisku objevily hlasy, které připomínaly dřívější prim houslí 

v hodinách hudební výchovy a dokonce spojovaly smyčcový nástroj s celkově vyšší 

kulturou učitelského chování v minulých časech.56 

 Klavír postupně převzal roli dominantního hudebního nástroje v hudební 

výchově. Za další aspekt této skutečnosti lze považovat feminizaci školství, která se 

                                                 
52  Firma Bechstein vyrobila nakonec pouhých sto padesát kusů, další tři vznikly ve firmě Petrof, 

která získala licenci na výrobu tohoto nástroje v roce 1932. 
53  K přípravným cvičením patřily vedle vlastních cvičení také teoretické poznatky např. o hudebních 

nástrojích či hudebních tělesech, nebo také návštěvy koncertů a divadel. 
54  Výraz „předehrávání“ hudby je označením pro hudební recepci. Učební osnovy z roku 1948 

poprvé podrobně rozpracovaly její význam v hudebně výchovném procesu. Celý název této 
složky vyučování zněl „Předehrávání přístupných, umělecky cenných skladeb s výraznou melodií 
a rytmem.“ (Učební plán, 1948, s. 50) 

55  Normativní část Věstníku ministerstva školství, věd a umění z prosince roku 1948 obsahuje 
hlášení o klávesových nástrojích, které se týká přídělů zkonfiskovaných pian, harmonií a varhan 
školám. (Věstník ministerstva školství, věd a umění, 1948,  s. 563) 

56  „Kdežto dříve každý učitel musil ovládat aspoň základy hry na housle a také tento nástroj patřil 
k jeho nezbytné „výbavě“, dnes je učitel nebo učitelka, nastupující na své místo s houslemi 
v pouzdře takřka bílou vránou“, napsal v roce 1954 Josef Plavec (1954, s. 4). 
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datuje právě od padesátých let 20. století.57 Školství je řazeno mezi nejvíce 

feminizované obory (Gobyová, 1994) a tento fakt s sebou přinesl řadu negativních 

důsledků. Mezi nimi je nutné zdůraznit zejména potlačení počtu mužů ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Je proto žádoucí podporovat snahy o vyvážené působení žen a 

mužů na výchovu dětí na školách.  

Na jedné straně disponovaly školy kvalitními nástroji, na druhé straně však 

nebyla klavíru na mnoha školách věnována dostatečná pozornost. Josef Plavec 

(1954, s. 4) poznamenal: „Známý a velmi rozšířený případ bagatelisování hudební 

výchovy na školách je ten, že ředitelé nedovolí, aby třídy přecházely na hodinu 

hudební výchovy do třídy, kde je hudební nástroj (klavír). Ještě ve 2. polovině 

šedesátých let si postěžoval Jiří Hostýnek (1968, s. 344): „Leckdy slýchám 

od ředitelů škol nebo od učitelů, že u nich na škole na klavír nikdo nehraje a že je 

tudíž zbytečné ho nechat ladit. Při tom se zapomíná, že v každé třídě bývá i několik 

klavíristů, žáků LŠU, kteří by sami mohli při vyučování hudební výchově něco zahrát, 

to by mělo velikou cenu nejen pro mladé muzikanty, ale pro všechny žáky. Také 

učitelé místní LŠU by jistě rádi přišli dětem aspoň jednou v roce zahrát do hodiny 

hudební výchovy.“ Lidové školy umění, kde se děti mohly vzdělávat ve hře mimo 

jiné na klavír, byly zřízeny ve školním roce 1961/ 1962. 

Kritizovaná praxe v nevyužívání klavíru souvisela s celkovým postavením 

předmětu hudební výchova ve škole, jehož význam poklesl zkrácením základního 

hudebního vzdělávání na pouhých sedm školních let. 

 V padesátých letech 20. století se budoucí učitelé na 1. stupni základní školy 

vzdělávali na pedagogických školách (1953 − 1959), později pedagogických 

institutech (1959 − 1964), od roku 1957 do roku 1959 fungoval v Praze také 

pomaturitní pedagogický kurs pro učitele národních škol. Cílem výuky hry na klavír 

nebo housle učitelů dětí mladšího školního věku bylo dosažení takové úrovně 

instrumentální dovednosti, aby učitelé byli schopni své dovednosti aktivně využít 

v hodinách hudební výchovy i v mimoškolní činnosti. Důraz byl kladen na to, aby 

                                                 
57  Tuto skutečnost potvrzují například následující údaje: Od začátku školního roku 1957 byl 

na pedagogické škole v Praze otevřen abiturientský kurz pro vzdělání učitelů národních škol. 
Do kurzu se hlásily z celkového počtu devadesáti uchazečů osmdesát dvě dívky. Pouze třicet osm 
adeptů hrálo na hudební nástroj, z toho třicet dva na klavír. Ze sto devíti kandidátů v následujícím 
roce bylo přijato třicet šest uchazečů, z nichž pouze čtyři byli chlapci. Z těchto třiceti šesti 
studentů hrálo pouhých pět studentů na housle, ostatní na klavír (Jüngling, 1958, s. 71 − 73). 
O téměř čtyřicet let později, ve školním roce 1993/94 tvořily ženy 82,5% z celkového počtu všech 
učitelů na základních školách, přičemž na 1. stupni tvořil jejich podíl 93,4%. Podle Hobzová 
(1994). V roce 2006 byl podíl žen v celkovém počtu učitelů na základních školách ještě vyšší.  



 40

učitelé byli schopni zprostředkovat žákům svou hrou základní poslechový materiál. 

Ten představovaly převážně klavírní skladby blízké dětem. 

Hře na klavír nebo housle byly věnovány dvě vyučovací hodiny týdně 

v prvních dvou ročnících studia a po jedné vyučovací hodině ve 3. a 4. ročníku. 

Obsahem výuky byla hra technických cvičení, elementárních přednesových skladeb 

a jednoduchých doprovodů k písním ve 3. a 4. ročníku studia.58 Využívána byla 

zejména klavírní škola Ferdinanda Beyera, op. 101 Škola základů hry klavírní a 

sbírky instruktivních klavírních skladeb vhodných pro budoucí praxi na škole. 

Vladimír Gregor uvádí, že v padesátých letech byl na pedagogických školách 

kritizován způsob nástrojové výuky. Probíhala ve velkých skupinách studentů,59 což 

snižovalo přirozeně její efektivitu. Také v dnešní době pedagogické fakulty řeší 

stejný problém, nicméně jsou hledány možnosti, jak nástrojovou výuku většího počtu 

studentů u klavíru metodicky zvládnout.60  

3.2.3 Klavír v činnostním pojetí hudební výchovy 

Od šedesátých let po provedení školské reformy v roce 1960 se klavír 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy uplatňoval v rámci 

hudebních činností dětí, které měly vést k rozvoji zpěvu a poslechu.61 

Za nejdůležitější hudební nástroj školské hudební výchovy byly oficiálně stále 

považovány housle, klavír však již patřil mezi samozřejmý itinerář škol. „Je 

bezpodmínečně nutné vycházet z živé hudby. Klavír stále otevřený a gramofon 

připravený“, uváděl ve své zprávě z první celostátní konference v hudební výchově 

na pedagogických institutech Otakar Schütz (1960, s. 59). 

V roce 1962 byla sice na pedagogických institutech zavedena specializace 

v hudební výchově, nicméně v protikladu s požadavky školské hudební výchovy 
                                                 
58  Ve 4. ročníku měl být student schopen jednoduché improvizace doprovodu lidových písní za 

použití základních harmonických funkcí. Podle Učební osnovy pedagogických škol pro vzdělání 
učitelů národních škol a pedagogických škol pro vzdělání učitelek mateřských škol (1957).  

59  Způsob výuky hry na klavír stanovovaly učební osnovy : „Hra na klavír se vyučuje ve skupinách. 
Nová látka se vysvětluje celé skupině. Vlastní cvičení ve hře se organisuje tak, že zatím co jeden 
žák cvičí u klavíru, ostatní vypracovávají písemné úlohy z hudební nauky, provádějí opisy a 
rozpisy vokálních nebo instrumentálních hlasů…“ (Učební osnovy pedagogických škol pro 
vzdělání učitelů národních škol a pedagogických škol pro vzdělání učitelek mateřských škol, 
1957, s. 36) 

60  Současným stavem nástrojové přípravy budoucích učitelů hudební výchovy na 1. stupni základní 
školy se zabývá 6. kapitola. 

61  Hudebně výchovná práce v oblasti zpěvu se zaměřila na hlasovou výchovu, nácvik pěveckých 
dovedností, rozvoj rytmického cítění a hudebně sluchových schopností. V oblasti poslechu byla 
zřetelná snaha o emocionální prožívání hudby a budování vztahu k poslouchaným dílům. 
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nebylo od tohoto roku počítáno s výukou hry na nástroj u studentů, kteří si nezvolili 

tuto specializaci (Gregor, 1990, s. 263). Učitel tedy vlastně nemusel umět hrát na 

žádný nástroj a jeho přípravě v oblasti hudební výchovy byly v rámci šesti semestrů 

věnovány dvě týdenní hodiny.62 Zdenka Švábová (1963 − 64, s. 12) mluvila 

oprávněně o „závažném nedostatku“, Ivan Poledňák a Jan Budík (1969, s. 37) 

zrušení nástrojové hry pro učitele 1. až 5. ročníku označili dokonce za „kardinální 

chybu“. Podle nich byly obecně hudební nástroje v hodinách hudební výchovy 

nezbytné, z hlediska estetického působení na děti, i z hlediska formování osobnosti 

učitele. Odborníkům dávali za pravdu učitelé z praxe, kteří absenci nástroje v 

hodinách přičítali nižší úroveň hudební výchovy ve školách.63 V roce 1964 se 

nástrojová výuka zase sice znovu obnovila, ale jen jako nepovinný předmět. Studium 

učitelství na 1. stupni základní školy získalo vysokoškolský charakter a o tři roky 

později bylo prodlouženo ze tří na čtyři roky. Hra na nástroj se stala opět povinnou, 

avšak pouze ve dvou semestrech studia. 

 V roce 1967 zahájila v Olomouci zásluhou Ladislava Daniela experimentální 

vyučování škola s rozšířenou výukou hudební výchovy.  Jedním z jejích koncepčních 

prvků byla propojenost s lidovou školou umění (dále LŠU). Ta zajišťovala výuku 

nástrojové hry, mezi jinými tedy i klavíru. V hodinách hudební výchovy tak mohly 

být uplatňovány nástrojové dovednosti, které děti získaly v rámci individuální 

přípravy na LŠU.64 

V sedmdesátých letech 20. století bylo studium pro 1. až 5. ročník základní 

devítileté školy (dále ZDŠ) v 1. až 4. semestru společné se studiem učitelství 6. až 9.  

ročníku, poté se studium rozdělilo podle zvoleného zaměření. František Sedlák 

hodnotil tehdejší učební osnovy hudební výchovy pro učitelství na 1. stupni ZDŠ 

jako náročné. Podle něj tomu tak bylo především kvůli nedostatečné předchozí 

přípravě uchazečů ke studiu, protože povinná hudební výchova nebyla součástí 

učebního plánu na středních školách. Teprve od školního roku 1976/1977 byla 

do učebních plánů v návaznosti s třemi semestry hudebního semináře začleněna 

                                                 
62  Studenti učitelství navštěvovali vedle seminářů pro 1. stupeň ZDŠ také přednášky a semináře 

jednoho předmětu pro 6. až 9. ročník. 
63  Například František Zámorský (1965/1966, s. 192) napsal: „V zásadě považuji za nemyslitelné 

vyučovat ji (hudební výchovu) bez hudebního nástroje. Výsledky takto dosahované nejsou a 
nebudou valné.“  

64  V roce 1975 byl projekt oficiálně ukončen, po dvaceti letech od zahájení fungování rozšířeného 
hudebního vyučování v Olomouci však vstoupilo do celostátního experimentu prvních patnáct 
škol; v roce 1991 byl celý projekt zoficiálněn.  
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čtyřsemestrální výuka hry na hudební nástroj a nově také velmi potřebná nástrojová 

improvizace. František Sedlák (1976/1977, s. 231) důrazně a správně nabádal 

ve vysokoškolském studiu k opuštění „tradičního vyučování, jak se provádí na LŠU 

a konzervatořích.“ Dále vybízel k zavedení nástrojové improvizace, jejímž 

prostřednictvím by se studenti seznámili s harmonií u klavíru, doprovody lidových 

písní, pokusili se o jejich předehry a dohry, improvizaci na určitý text a v neposlední 

řadě by pak byli schopni zahrát lehčí skladby, které by později mohli předvést dětem. 

K řešení problematiky hry doprovodů písní na 1. stupni základní školy přispěla 

například v roce 1974 Pedagogická fakulta v Hradci Králové, když vydala velmi 

přínosná skripta Karla Schejbala. Skripta se zabývala hrou doprovodů písní na housle 

a klavír a bezprostředně vycházela z požadavků hudebně výchovné praxe v 1. a 

2. třídě základní školy. 

Nástrojová příprava budoucích elementaristů probíhala ve skupinkách o třech, 

někdy i více studentech. Tato praxe v podstatě přetrvává dodnes, ačkoli tento stav 

označil opět František Sedlák (1990/1991, s. 9 − 11) počátkem devadesátých let 

20. století za neudržitelný. 

V roce 1976 byly vydány prozatímní učební osnovy pro 1. stupeň základní 

devítileté školy a v roce 1983 pak učební osnovy pro 1. − 4. ročník základní školy, 

které vyzývaly k motivovanému přístupu prostřednictvím hudebních her, které 

představovaly cestu k uvědomělému chápání hudby. Ve vztahu k zapojení klavíru 

do poslechových činností byly děti na 1. stupni základní školy vedeny například 

k všímání si různých možností klavírního doprovodu k rozpoznání klavírního zvuku 

v proudu znějící hudby hudebních souborů. Klavírní doprovod aktivoval děti 

v hudebně pohybových činnostech a nacházel uplatnění také jako doprovod hry dětí 

na elementární dětské hudební nástroje. Možnosti uplatnění klavíru jako 

didaktického prostředku v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku 

byly tedy následující: 

• Doprovod ke zpěvu písní, 

• uplatnění klavíru v poslechových činnostech, 

• doprovod hudebně pohybových her dětí, 

• doprovod elementární instrumentální hry dětí. 

Učební osnovy oficiálně vybízely k aktivizaci dětí, které se učily hrát 

na hudební nástroje v LŠU. Také na základních školách existovala v rámci 
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nepovinného předmětu možnost hry na klasické hudební nástroje, podle okolností 

na klavír, housle a další. Ta se však týkala pouze dětí na 2. stupni základní školy.65 

Snaha o upoutání zájmu dětí, zatraktivnění a zkvalitnění hudební výchovy 

vedla nadšené učitele z praxe k tvorbě speciálních didaktických prostředků, které 

vycházely z klavíru a snažily se o jeho technické zdokonalení. V odborné literatuře 

lze najít zmínky o tzv. fotopianu Ladislava Vaška, které představovalo propojení 

klasického nástroje se světelnou tabulí. Využívalo názornosti klaviatury 

pro usnadnění vokální intonace a k rychlejšímu osvojení elementárních hudebně 

teoretických poznatků. Klaviaturu jako demonstrační pomůcku využívala 

elektronická světelná hudební tabule Františka Zámorského.66 Fotopiano bylo 

v šedesátých letech kritizováno pro svou komplikovanost a v širším měřítku se, 

stejně jako Zámorského poměrně nadějný vynález, neujalo.  

Koncepce činnostní hudební výchovy kladla velké požadavky na odbornost 

učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Ne všichni je však byli schopni 

plnit a hudební pedagogové hledali řešení, jak daný stav zlepšit.67 V osmdesátých 

letech 20. století se v Nitře uskutečnily tři hudebně pedagogické konference, jejichž 

účastníci se vedle mnoha dalších témat zabývali také možnostmi, jak přípravu učitelů 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy zkvalitnit.68 V Návrzích na zvýšení 

současné úrovně hudební a estetické výchovy, které sestavili Jiří Fukač, Stanislav 

Tesař a Jozef Vereš (1989), zazněl například oprávněný požadavek, aby byl upraven 

učební plán učitelství ve smyslu akcentování praktické hudební přípravy.  

Na pedagogických fakultách bylo studium učitelství na 1. stupni základní 

školy realizováno v systému volitelných výchov. Jednotlivé skupiny, preferující buď 

hudební, výtvarnou, tělesnou nebo pracovní výchovu, absolvovaly společný 

                                                 
65  O tuto formu výuky však nebyl příliš velký zájem. Bylo tomu zřejmě proto, že rodiče dětí, které 

hrály na hudební nástroje, dali přirozeně přednost lidovým školám umění. Ty se v oblasti hry na 
hudební nástroje specializovaly na individuální způsob výuky a nabízely více možností volby 
nástroje podle zájmu dítěte. Na druhé straně však bohužel zůstala nevyužita nabídka pro hudebně 
méně zdatné děti. Nesplnily by sice požadavky kladené LUŠ, ale přesto by se bývaly mohly 
hudebně rozvíjet v oblasti nástrojové hry v rámci výuky na základní škole. Stanislav Tesař (1986, 
s. 73 − 86) nezájem o nepovinnou formu hudebního vyučování označil jako výrazný znak tehdejší 
hudební výchovy na školách. Podle něj platila tato apatie nejen na žáky, ale také na vedení školy, 
které nepovinné předměty ani neotvíraly. 

66  Filip Zámorský byl také autorem do dnešní doby velmi rozšířené pomůcky v hudební výchově, a 
to žákovské magnetické klávesnice, v praxi nazývané magnetická tabulka. 

67  Luděk Zenkl (1989) správně poukázal na fakt, že učitelé, kteří již na 1. stupni základní školy 
působí, není možné v potřebné míře doškolovat. 

68  Na učitele hudební výchovy se zaměřila druhá nitranská konference, která se konala 
11. až 13. 11. 1986 a jmenovala se „Příprava učitelů hudební výchovy“.  
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třísemestrální hudební základ a dále se specializovaly v jedné z výchov. Hra 

na klavír nebo housle69 nebyla jednotně realizována.70 

Od školního roku 1984/1985 byla katedrou hudební výchovy pedagogické 

fakulty UK v Praze pod vedením Miroslava Kořínka experimentálně ověřována nová 

forma přípravy budoucích elementaristů, která spočívala ve specializaci studentů již 

od 1. semestru. S přestavbou studia souviselo i prodloužení výuky hry na klavír 

na šest semestrů, které znamenalo přínos díky většímu časovému prostoru pro 

získávání a upevňování nástrojových dovedností. Byl vytvořen tzv. minimální učební 

plán, závazný pro všechny klavíristy tak, aby byla garantována určitá úroveň 

výstupních dovedností studenta učitelství na 1. stupni základní školy. Součástí tohoto 

plánu byla i metodická řada písní.71 Ověřovaná nová forma studia však nedošla do 

posledního ročníku, a proto nebyla verifikována. Jako smysluplnější se ukázal 

původní model, kdy byli studenti konfrontováni alespoň v základní míře se všemi 

výchovami, tedy hudební, výtvarnou a tělesnou výchovou, neboť úspěšným 

absolvováním studia získávají oprávnění je všechny vyučovat.  

Také další katedry hudební výchovy hledaly řešení, jak zkvalitnit nástrojovou 

přípravu svých studentů. Cenným příspěvkem byly například publikace Jana Holce 

(1982) v Českých Budějovicích a Rudolfa Bernatíka (1984) v Ostravě, které 

se věnovaly problematice klavírního doprovodu písní. 

Osmdesátá léta 20. století charakterizovala zvýšená vlna zájmu o tvořivost 

v hudebním vyučování, ke kterému po politickém uvolnění v posledním desetiletí 

20. století přistoupily integrační tendence a polyestetická výchova. Tyto principy 

                                                 
69  Například na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích byla vyučována také hra na 

klávesovou foukací harmoniku Bohéma, a to ve skupinách studentů, kteří se nespecializovali 
na hudební výchovu. Podle Schnierer (1986). 

70  Studenti, kteří se specializovali v jiné výchově, absolvovali dva roky nástrojové výuky, studenti 
hudební výchovy téměř celou dobu studia (Schnierer, 1986). 

71  Součástí tohoto plánu byla také následující metodická řada písní: 
• Písně v C dur v rozsahu pěti tónů c-g, doprovod tónikou a dominantou. 
• Písně v C dur v rozsahu pěti až šesti tónů c-a se změnou polohy pravé ruky, doprovod tónikou, 

subdominantou a dominantou. 
• Transpozice již známých písní do D dur. 
• Písně v D dur v rozsahu do šesti tónů, v melodii se spodním sedmým stupněm. 
• Písně v C dur v rozsahu do oktávy, v doprovodu použití dominantního septakordu. 
• Písně s tečkovaným synkopickým rytmem. 
• Transpozice známých písní do tónin Es dur, e dur, F dur, G dur. 
• Mollové písně v tóninách d moll, e moll a g moll. 
• Obohacení doprovodu písní vedlejšími kvintakordy a mimotonální dominantou. 
• Mollové písně s modulací do paralelní tóniny durové. Podle Pecháček (1986, s. 267 − 268). 
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byly oficiálně zakotveny od roku 1989 v učebních osnovách.72 Byla zrušena jednotná 

škola a do základní hudební výchovy na soukromých, alternativních i státních 

školách výrazněji pronikly keyboardy,73 které s sebou přinesly mnohé výhody, ale 

také negativa. Předně nebyli učitelé technicky ani metodicky připravení pro práci 

s novými hudebními nástroji. Děti si sice v dosud nebývalé míře mohly vyzkoušet 

hru na klávesový nástroj, vlastní přínos těchto aktivit však spočíval nejvíce 

v upoutání zájmu dětí a zatraktivnění hodin hudební výchovy. Objevily se také 

snahy, ovšem jen zcela ojediněle a u starších žáků, o frontální výuku hry na klavír, 

které vycházely z teze, že na klavír mohou celkem úspěšně hrát i takové děti, které 

zpívají falešně nebo nezpívají vůbec. Například v devadesátých letech 20. století 

informoval odbornou veřejnost v časopise Estetická výchova pražský učitel František 

Malíř (1991/1992, s. 39) o vlastní metodické řadě hromadné výuky hry na klavír. Hře 

věnoval deset až patnáct minut z každé vyučovací hodiny hudební výchovy a byl 

přesvědčen o jejím kladu a nesporném přínosu pro základní hudební vyučování.74  

Možnost získat vlastní zkušenost s hrou na klavír nebo jiném klávesovém nástroji 

u všech dětí podporují například Ladislav Daniel nebo Jiří Fukač, Stanislav Tesař a 

Jozef Vereš. Autoři Fukač, Tesař, Vereš jsou přesvědčeni, že hra na elektronické 

klávesy75 může pro některé děti znamenat východisko ke studiu hry na další 

klávesové nástroje. Ve své práci Hudební pedagogika publikuje tato trojice 

následující názor: „Domníváme se, že v době, kdy každé dítě je schopno zvládnout 

                                                 
72  Učební osnovy pro 1. − 4. ročník základní školy. Praha : SPN, 1989, Učební osnovy základní 

školy. Praha : SPN, 1990, Hudební výchova : učební osnovy pro 1. až 9. ročník. Praha : Fortuna, 
1996, Vzdělávací program Obecná škola. Praha : Portál, 1996. 

73  Vývojově starší typy elektronických klávesových nástrojů měly jednoduchou klaviaturu s malým 
rozsahem, často s menší menzurou kláves a malým ponorem. Klávesnice nebyla dynamická, ale 
již nabízela široký rejstřík zvukových barev a rytmických doprovodných figur. Tyto nástroje 
neměly pedály. V současnosti se tyto nástroje v hodinách hudební výchovy dětí mladšího 
školního věku dají využít nejlépe jako pomůcky při intonaci, při jednoduchých doprovodech 
písní, při práci s počítačovými programy. 

74  Zatímco František Malíř učil děti předvádět klavírní pohyby nejprve ve vzduchu, pak na lavici, na 
němé klaviatuře a teprve na závěr u klavíru, ve školním roce 2005/2006 byl ve Spolkové 
republice Německa na Klosterringschule Villingen a Erich-Kästner-Schule v Donaueschingen 
realizován projekt Musikhochschule Trossingen, kdy byly děti 3. tříd v rámci hodin hudební 
výchovy vyučovány hře na klavír bezprostředně u nástroje. Třídy o počtu 15 − 18 žáků byly 
vybaveny několika reálnými nástroji a děti pracovaly zpravidla po třech u jednoho klavíru. Mezi 
učivo patřila např. orientace na klaviatuře, vyhledávání melodie, hra jednoduchého doprovodu či 
elementární klavírní improvizace. Projekt byl vedením, žáky i rodiči hodnocen pozitivně a 
pokračoval tak i v dalším školním roce.  

75  K pojmosloví: klávesy je zkrácené označení pro elektronické nebo také digitální klávesy. Často se 
používá výraz keyboard (anglicky klávesový nástroj), který však nemá český ekvivalent. 
Nejčastěji se pro něj používá hovorový výraz samohrajka. Elektronické klávesy představují 
nástroje s umělým generováním zvuku. Zahrnují v sobě výrazy jako syntetizátor, digitální klavír, 
elektrický klavír nebo elektrofonické varhany. 
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manipulaci s osobním počítačem, není upřílišněný požadavek, aby si každý žák 

osvojil schopnost zahrát snadnou melodii na podélnou flétnu, doprovázet zpěv 

několika akordy zahranými na kytaře a improvizovat ve stylu „vážné“ hudby 

„na klávesách“ (Fukač, Tesař, Vereš, 2000, s. 147 − 148). Požadavek, který Fukač, 

Tesař, Vereš vyslovují, zcela jistě odpovídá trendu zařazení aktuálních a atraktivních 

prvků do výuky. Na druhé straně však tento požadavek neřeší strategie, jak 

požadovaných dovedností docílit. V souladu s Fukačem, Tesařem a Verešem je 

možné říci, že základní hudební výchova může a měla by motivovat k aktivní hře 

dětí na klavír a další hudební nástroje. Je však zároveň nutné zdůraznit, že ji nelze 

chápat jako poskytovatele individuální výuky hry na hudební nástroje.  

Od sedmdesátých let 20. století až do současnosti zaujímá klavír spolu 

s houslemi rovnocenné postavení jako dvě alternativy nepostradatelné didaktické 

pomůcky v základní hudební výchově.  

Lze předpokládat, že učitelé elementaristé ve srovnání s houslemi postupně 

ve větší míře využívají klavír, případně elektronické klávesy. V hodinách hudební 

výchovy dětí mladšího školního věku je vytvářen prostor pro zapojení klavírní hry 

individuálně se vzdělávajících dětí ve hře na klavír. Individuální využití klavíru 

v hudební výchově podstatnou měrou ovlivňuje úroveň nástrojových dovedností 

učitele, která je mezi učiteli hudební výchovy na 1. stupni základní školy velmi 

rozmanitá.76 

 

Závěr 

Shrnutí vývojových aspektů uplatnění klavíru v základní hudební výchově 

dětí mladšího školního věku vede ke konstatování, že k podstatnému vývoji možností 

využití klavíru ve školách došlo v průběhu 20. století. Vývoj vedl od uplatňování 

klavíru jako doprovodného nástroje zpěvu dětí k jeho využití ve všech hudebních 

činnostech dětí od šedesátých let 20. století. Původně v hodinách základní hudební 

výchovy dětí mladšího školního věku mohl hrát na klavír pouze učitel, od dvacátých 

let 20. století byla klavírní hra dětí zahrnuta do školních besídek a od šedesátých let 

                                                 
76  Problematika pedagogického využití klavíru v hudební výchově na 1. stupni základní školy je 

dále rozpracována ve 4. kapitole Klavír jako didaktický prostředek a v 7. kapitole Současný stav 
základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku se zaměřením na pedagogické využití 
klavíru. 

 



 47

20. století byla dětem umožněna hra na klavír bezprostředně v rámci hudebních 

činností v hodinách hudební výchovy.  

Lze předpokládat, že k stále rostoucí roli uplatňování klavírní hry v základní 

hudební výchově dětí mladšího školního věku přispělo vedle rozvoje hudební 

pedagogiky a hudební psychologie od padesátých let 20. století vybavení škol 

zkonfiskovanými nástroji a rostoucí počet žen ve školství. Převaha žen ve školách se 

projevila ústupem učitelů kantorů, kteří byli aktivními muzikanty a postupným 

příklonem ke klavíru jako nástroji přístupnému i začátečníkům nepříliš hudebně 

zdatným.  

Zatímco učební osnovy z roku 1948 na učitelích vyžadovaly mimo jiné 

aktivní umělecky hodnotnou interpretaci klavírních skladeb, pozdější nároky 

na učitele směřovaly spíše k doprovodné praxi učitele při hudebních činnostech dětí. 

Při sledování klavírní přípravy budoucích učitelů dětí mladšího školního věku 

je možné zaznamenat téměř neutuchající nespokojenost se stávajícím stavem, 

na druhou stranu byly prakticky vždy hledány cesty, jak úroveň nástrojových 

dovedností učitelů zlepšit.  
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4 KLAVÍR JAKO DIDAKTICKÝ PROSTŘEDEK 

 

„První a nepostradatelnou pomůckou je klavír, který potřebuje i učitel, který hru 

na klavír nestudoval. Pokud učitel není klavírista a snadné tóny nezahraje, jsou tu 

ještě žáci, kteří se učí hrát na klavír v ZUŠ.“        Ladislav Daniel (1992, s. 103) 

 

Z úvodního citátu předního hudebního pedagoga vyplývá, že klavír je 

vskutku významnou pomůckou v hodinách hudební výchovy. Lze usuzovat, že učitel 

ve své praxi k podpoře všech hudebních činností dětí nezbytně potřebuje elementární 

klavírní dovednosti. Jedním z východisek pro zpracování problematiky disertační 

práce je posouzení rolí, které jsou klavíru v hudební výchově na 1. stupni základní 

školy přisuzovány.  

4.1 MOŽNOSTI DIDAKTICKÉHO VYUŽITÍ KLAVÍRU 

Klavír v prostředí základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku plní 

v prvé řadě funkci didaktického prostředku. V odborné literatuře existuje množství 

nejrůznějších klasifikací didaktických prostředků podle toho, na které smysly působí. 

Rozlišují se didaktické prostředky auditivní, vizuální a audiovizuální. Klavír se řadí 

k auditivním prostředkům, stejně jako zvukové nosiče nebo rozhlas, který se však 

v současnosti z běžných hodin hudební výchovy na 1. stupni téměř vytratil.77  

Klavír lze označit nejen jako jeden z nejuniverzálnějších hudebních nástrojů, 

které se uplatňují v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy, ale také 

jako univerzální didaktický prostředek v základní hudební výchově.  

Klavír lze podle okolností zapojit do všech hudebních aktivit, pěveckých, 

poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. V hudebních činnostech dětí 

klavír plní rozmanité funkce. Klavírní hra přirozeně propojuje hudební činnosti 

s konkrétními hudebními poznatky.  

                                                 
77  Vizuálními didaktickými prostředky mohou být jednak reálné předměty, například busty 

hudebních skladatelů, dobové kroje tanečníků lidových tanců, partitura, taktovka, samotné 
hudební nástroje, nebo modely, například intonační schody. K vizuálním didaktickým 
prostředkům patří statická vyobrazení, jejichž zástupcem je učebnice, nebo vyobrazení 
dynamická, například posuvné transpoziční kolečko. K této skupině pomůcek lze přiřadit také 
diapozitivy, které se promítají zpětným projektorem, či němý film, i když obě posledně 
vyjmenované možnosti patří v dnešní době spíše k historizujícím pomůckám. Na zrakový 
i sluchový analyzátor působí prostředky audiovizuální, ke kterým patří hudební film, video a 
televize. 
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Klavír vystupuje v hudebním vyučování v prvé řadě jako auditivní 

prostředek, s jehož zvukovými možnostmi se děti seznamují nejčastěji poslechem 

učitelovy hry na klavír. Klavír je možné přiřadit také ke skupině vizuálních 

pomůcek. Lze jej v tomto smyslu vnímat z hlediska částí, stejně jako z hlediska 

jednotlivých částí, například uspořádání strun pod rezonanční deskou u křídla při 

výkladu o stavbě nástroje, případně využít klaviaturu jako názorninu například při 

sledování melodicko-rytmického a dynamického průběhu písně. Podle Vladimíra 

Šimka (1970, s. 76 − 79) nachází klavír teoreticky uplatnění také v rovině 

audiovizuální. Funkci klavírní mechaniky mohou podle něj osvětlit tzv. filmové 

prstence, které se promítají stále dokola a tak zobrazují periodicky se opakující děj. 

Reálné možnosti takového využití však již nejsou v dnešní době aktuální, a klavír se 

tak uplatňuje spíše jako součást televizních a filmových záznamů nebo 

videozáznamů. Videozáznam z hodin hudební výchovy může být pro učitele i 

samotné žáky významnou pomůckou. Může být spontánním záznamem vyučovací 

lekce nebo zachycuje připravený program hudebních činností žáků. Nahrávka 

z hodiny hudební výchovy napomáhá sebereflexi žáků i učitele a přispívá k rozvoji 

jejich osobnostních a hudebních kvalit. Videozáznamem lze zachytit sólovou klavírní 

hru nebo hru několika dětí, opakovanou hru učitele se záměrnými změnami a 

podobně.  

4.1.1 Klavír v kontextu moderních technologií 

Předchozí text ukázal, že klavír ve škole upevňoval pozici znějící nástrojové 

pomůcky. Vedle klasického nástroje se postupně objevují další pomůcky, které 

využívají nových technologií a díky zájemcům se dostaly i do škol. 

V porovnání s klasickými nástroji jsou cenově výhodněji nabízena digitální 

piana.78 Zvukové možnosti digitálních klavírů, které umožňují přepínání režimů 

na nejrůznější hudební nástroje, představují zejména pro mladší děti významný 

aktivační prvek v hudební výchově a jsou zajímavým zpestřením hudebně výchovné 

práce. Současné digitální klavíry mají kladívkovou vyváženou klávesnici a pocit 

ze hry na ně je srovnatelný s pocitem hry na akustickém nástroji s mechanikou. 

Nemusí se ladit, při diferencovaném hudebním vyučování lze podle okolností využít 
                                                 
78  Digitální piana mají tzv. dynamickou klávesnici, která zčásti reaguje na způsob úhozu, jeho 

rychlost a sílu. Rozměry kláves i jejich ponor jsou podobné jako u klavíru. Samozřejmostí jsou 
pedály. Digitální piana lze připojit například na MIDI, disketovou jednotku nebo sekvencer. 
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také sluchátek. Jejich další výhodou je, vedle nižší pořizovací ceny a jiných 

zvukových možností oproti klasickým klavírům, také zpravidla nižší hmotnost.79 Ta 

podle potřeby umožňuje snazší manipulaci s nástrojem v prostoru učebny. Velkou 

výhodou je také menší výška nástroje, díky které může učitel při své hře sledovat bez 

problémů dění ve třídě.  

Pozitiva digitálních pianin se přirozeně týkají také keyboardů, které se rovněž 

v hodinách hudební výchovy uplatňují, jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.2.3. 

Na rozdíl od digitálních pian však keyboardy mají zpravidla menší počet kláves, jsou 

přenosné a disponují větší škálou zvukových možností. Zvuková kvalita nástroje 

zpravidla vychází z konkrétního modelu nástroje a jeho ceny.80 Ve výuce hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy se levnější typy keyboardů dají využít 

k vyhledávání podle sluchu, kvalitnější nástroje pro společnou hru několika dětí 

současně. Některé nástroje disponují disketovou mechanikou, díky které si učitel 

může například nahrát doprovod k písni.81 

Zmíněné elektronické nástroje umožňují v hodinách hudební výchovy 

propojení s počítačem, na druhou stranu však tato forma práce vyžaduje určité 

technické znalosti učitele, aby průběh vyučovací hodiny byl plynulý a efektivní. 

Učitelé často těmito znalostmi nejsou vybaveni, což je jeden z důvodů, proč se této 

možnosti obávají.  

Prostřednictvím počítače, respektive interaktivních tabulí jsou děti 

konfrontovány s klavírním zvukem na médiích CD-ROM jako součásti 

elektronických výukových programů. Interaktivní výukové tabule82 v hodinách 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy nabízejí mimo jiné možnost vizuálního 

přiblížení klaviatury v její skutečné nebo upravené velikosti. Děti mohou dotykem 

na plochu vyťukat písničku, vyhledat jednotlivé klávesy, které jsou ozvučeny. 

                                                 
79  Příklad: digitální piano Bohemia BDP 850 váží 70 kg a je vysoké 82 cm. Při uvedení na trh v roce 

2003 stálo okolo 35 000 Kč, na počátku roku 2008 byla jeho cena zhruba o třetinu nižší. Pianino 
firmy Bohemia Rhapsody váží 210 kg, jeho výška je 120 cm a cena okolo 84 tisíce Kč (údaj 
z roku 2008). Další pianina této firmy stojí více jak 100 tisíc Kč.  

80  Standardní rozsah běžného keyboardu je pět oktáv a mezi nejúspěšnější firmy, které keyboardy 
vyrábějí, patří Yamaha a Casio. Nejlevnější keyboardy se dají koupit již od 5 tisíc korun, kvalitní 
nástroje se pohybují od 15 tisíc korun výše (údaje z roku 2008). 

81  Požadavek učitelovy znalosti práce s keyboardy ve svých učebních plánech zohledňují některé 
fakulty. Na katedře hudební výchovy v Palackého univerzity v Olomouci probíhá nástrojová 
výuka pouze s tímto nástrojem, na katedře hudební výchovy v Brně se vedle hry na klavír 
uskutečňuje jednosemestrální výuka hry na keyboard. Ta je podpořena internetovým vizuálním a 
audiovizuálním kurzem, který mají studenti k dispozici na webových stránkách této katedry. 
Výuka na keyboard se rozvíjí také na katedře hudební výchovy v Českých Budějovicích. 

82  Výuku s využitím interaktivních tabulí podporuje například webový portál www.veskole.cz. 
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Klávesnici lze propojit s notovou osnovou tak, aby se souběžně s hraním objevovaly 

noty v notové osnově a podobně. Využití interaktivní tabule při prezentování názoru 

klaviatury v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku je 

bezesporu přínosné. Umožňuje sledovat klaviaturu současně většímu počtu dětí. 

Obdobně je možné využít propojení reálného klavíru s interaktivní tabulí.83  

Výuka hudební výchovy na 1. stupni základní školy s interaktivní tabulí na 

jedné straně respektuje současné trendy ve vzdělávání, mezi které patří požadavek 

aktuálnosti, poutavosti hudebního vyučování nebo interaktivnosti ve výuce. 

Na straně druhé však může odpoutávat pozornost od uvědomělé vlastní hudební 

aktivity dětí a nepodněcuje všestranný hudební rozvoj dítěte a kultivaci jeho 

osobnosti v dlouhodobém horizontu. 

4.2 ROLE KLAVÍRNÍ HRY PŘI MOTIVACI V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ 

Motivace je nezastupitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 

Oslovuje emocionální i kognitivní složku chování dětí, a tím podmiňuje jejich 

zapojení do hodin hudební výchovy. Jednou z možností, jak dětské smysly a myšlení 

upoutat, je hra na klavír. Klavír sám o sobě přitahuje zájem a pozornost dětí. Děti 

stisknutím klávesy navenek velmi jednoduše vyloudí tón, líbí se jim konkrétnost, kdy 

každá klávesa představuje jednu určitou tónovou výšku, názornost při sledování 

pohybu melodické linky, i dynamické rozpětí, kterým tento nástroj disponuje. 

Klavírní hra v hudební výchově představuje vzbuzení zájmu dětí podle Jana Amose 

Komenského, který ve své Didaktice analytické (1946, s. 96) prohlásil: „Smysly žáků 

musíme vždy drážditi tím, co je láká.“  

Jak je patrné z výše uvedeného textu, hra na klavír děti vskutku přitahuje. 

Učitel by se měl proto snažit jejich zaujetí pro tento nástroj v hodinách hudební 

výchovy využít a umožnit dětem prostřednictvím rozmanitých činností, aby si 

                                                 
83  Při práci s interaktivní tabulí však musí být splněn požadavek, že interaktivní tabuli obsluhuje 

v tomto ohledu zkušený učitel a technika funguje bez zásadních problémů tak, aby nenarušovala 
přirozený chod vyučovací hodiny. Dalším důležitým bodem je nepřeceňování možností 
interaktivní tabule a její role jako prostředku hudebně výchovného působení na děti mladšího 
školního věku. Při výrazném a nesporném motivačním efektu, který práce s počítačem a 
s interaktivní tabulí v hodinách základní hudební výchovy nabízí, je třeba zohlednit nebezpečí 
převážení technické stránky věci nad estetickým obsahem učiva a zanedbávání vlastní klavírní 
interpretace. Odmítavě se k pravidelnému využívání interaktivní tabule v hodinách hudební 
výchovy staví například Jan Prchal. Podle jeho názoru interaktivní tabule „nedokáže pracovat 
s notovým zápisem jako notační software, nenaučí děti zpívat, hrát a "postavit se prakticky 
k hudbě“. Možnosti, které podle Jana Prchala interaktivní tabule nabízí, lze v hodinách hudební 
výchovy realizovat i jinak.  
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ke klavíru mohly vytvořit vztah. Klavír lze dětem přiblížit vedle hry na něj také 

prostřednictvím literární motivace v hodinách hudební výchovy i dalších 

vyučovacích předmětech.84 Počáteční zájem dětí o klavír se může postupně rozvinout 

až k trvalé motivaci ke klavírní hře nebo k hudební výchově jako předmětu.  

Bezesporu nejpůsobivější v hodinách hudební výchovy je vlastní učitelova 

hra. Učitel jí vyjadřuje svou osobní angažovanost, ve které by mělo být i kus 

pedagogického herectví. Děti vnímají učitelovo zaujetí pro klavírní hru i nápaditost, 

s jakou ke klavíru přistupuje v jednotlivých hudebních činnostech. Velmi účinnou 

formou motivace vedle hry učitele je kontakt dětí samotných s klavírem. Motivačně 

působí hra dětí, které navštěvují výuku hry na nástroj na hudebních školách, stejně 

jako možnost elementární hry dětí, které se s klavírem setkávají pouze v rámci hodin 

hudební výchovy.85 Takové děti se mohou pokusit vyjádřit i na jediné klávese 

hudebně výrazové prostředky, hrou jednoho tónu mohou doprovodit instrumentální 

hru dalších dětí, zachytit hudebně výrazové prostředky a podobně. Na klavíru mohou 

hrát jednotlivé děti, ve dvojici či větším počtu žáků, lze také využít společné hry 

žáka s učitelem, kdy podle stupně schopností a dovedností žák hraje různě náročný 

repertoár jednou nebo oběma rukama. Zkušenější děti mohou hrát na klavír podle 

elementárního notového zápisu, na základě vlastní zkušenosti poznávat kvalitu tónů a 

tóny obměňovat. K motivačním možnostem klavíru patří například také hra na jiné 

části nástroje než je pouze klaviatura.86 

Výraznou úlohu motivačního prostředku má klavírní hra bezesporu v práci 

s písní a v poslechových činnostech. V počáteční motivaci může učitel bezprostřední 

klavírní hrou zaujmout pozornost dětí tempem, dynamikou, artikulací a podobně. 

Klavír je učiteli také pohotovým prostředkem, který mu umožňuje motivovat žáky 

v průběhu hudebních činností. Učitel může klavírní hrou bezprostředně reagovat 

na projevy dětí, například zopakovat úryvek zahrané skladby, vědomě jej 

deformovat, zachytit představu dětí na klavír a dále ji rozvinout.  

Živá klavírní hra výrazným způsobem motivuje děti k pěveckým, poslecho-

vým, instrumentálním i hudebně pohybovým činnostem a patří mezi poměrně 

rozšířené možnosti motivace v hodinách hudební výchovy. Klavírní hra však nemá 

                                                 
84  Příklady literárních textů o klavíru vhodných pro 1. stupeň základní školy jsou uvedeny v příloze č. I. 
85  O evidentním zájmu nejen dětí o hudební nástroje s černobílou klaviaturou vtipným způsobem 

píše v časopise Hudební výchova v článku Hrajeme si s tóny Jaroslav Herden (2004, s. 43 − 45).  
86  Příkladem může být rytmické sešlapávání pedálu, hra paličkami na struny křídla či klepání 

na ozvučnou desku nástroje. 



 53

jen motivační funkci, ale usnadňuje také nácvik sluchové zkušenosti zejména 

v pěveckých a poslechových činnostech a plní mnohé další funkce, které budou 

zmíněny v následující podkapitole.87  

4.3 KLAVÍR V DIAGNOSTICE HUDEBNOSTI 

Klavír patří k důležitým prostředkům, které jsou využívány při diagnostikování 

hudebních schopností a dovedností dětí. Metody hudebně psychologické diagnostiky 

učiteli umožňují děti lépe poznat a podle výsledků volit odpovídající metody a formy 

hudebně výchovné práce.  

Na 1. stupni základní školy se klavír uplatňuje zejména v prověrkách 

hudebnosti dětí mladšího školního věku. Po zahájení školní docházky se provádí 

vstupní prověrka hudebnosti. V ní klavír učiteli napomáhá při určování citlivosti dětí 

k rozlišování výšek tónů, představ výškového pohybu melodie, melodické a rytmické 

paměti, tonálního cítění, rytmického cítění a schopnosti elementární improvizace. 

Učitel ve vstupní prověrce dětí udává na klavíru jednotlivé tóny, hraje píseň, kterou 

děti pojmenovávají a určují, zda melodie v jejím závěru stoupá nebo klesá, opakuje 

určitý melodicko-rytmický úryvek, na němž děti rozpoznávají, zda v repetici zazněl 

v původní podobě či se změnou. V pětitónové durové řadě zahraje mimotonální tón 

nebo nedohraje píseň, kterou děti melodicky ukončí. Za zvuku klavíru děti pochodují 

nebo reagují na učitelovo zpomalování či zrychlování, a na klavíru zahraje učitel také 

úryvek, který děti rytmicky a melodicky obměňují (Sedlák, 1988). 

Okamžitý stav základních hudebních schopností žáků zjišťují kolektivní 

prověrky v jednotlivých ročnících 1. stupně základní školy. Klavír se v nich 

uplatňuje podobně jako při vstupní prověrce hudebnosti dětí mladšího školního věku. 

Ve vyšších ročnících ke  zkušebním aktivitám přistupuje prověření harmonického 

cítění dětí, při kterém se uplatňuje klavírní hra souzvuků harmonicky a melodicky. 

Klavírní hra je pomocníkem také v individuálních prověrkách hudebnosti, které se 

zaměřují zejména na děti pěvecky méně rozvinuté. 

Klavír je na 1. stupni základní školy využíván jako pomůcka při orientační 

kolektivní prověrce zpěvu dětí. Učitel v ní například hraje na klavír píseň a děti se 

                                                 
87  Problematika klavíru jako motivačního prostředku v hodinách základní hudební výchovy dětí 

mladšího školního věku je dále zpracována v podkapitole 7.4. 
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k jeho hře přidávají zpěvem sloky této písně nebo transponuje předvětí. Zde klavírní 

hra přispívá ke zjištění hlasového rozsahu dětí.  

4.4 KLAVÍR A HUDEBNÍ AKTIVITY DĚTÍ 

 Do všech hudebních aktivit i hudebně teoretických poznatků může zasáhnout 

učitel klavírní hrou. Klavír představuje častý prostředek aktivace dětí k hudebním 

činnostem před jejich zahájením i v jejich průběhu.88 Květoslava Folprechtová 

(2000, s. 123 − 126) velmi správně uvádí, že učitel by měl využít přirozeného zájmu 

dítěte o nástroj a umožnit mu kontakt s ním. Podle ní je k tomu ideální právě klavír, 

dále keyboard, eventuálně akordeon a orffovské melodické bicí nástroje. Za klíčovou 

lze označit roli klavíru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy při 

vokálních aktivitách dětí a pedagogicky řízeném poslechu hudby.89 

 Na celkovém emocionálním účinku uplatnění klavíru v hudebních činnostech 

se podílí úroveň klavírní hry učitele. Významnou roli hraje skutečnost, zda učitelova 

hra je hrou začátečníka bojujícího s technickou stránkou hry, hrou zkušeného 

korepetitora, či zda se jedná o hru, která v kontextu školní hudební výchovy sleduje 

umělecký záměr. 

4.4.1 Klavír a vokální aktivity 

 Vokální aktivity představují klíčovou obsahovou doménu v základní hudební 

výchově dětí mladšího školního věku. Pěveckým projevům dětí a jejich výcviku je 

věnován na 1. stupni základní školy největší prostor, a v této souvislosti je také 

klavírní hře učitele, která je doprovází, přikládán velký význam. Učitel doprovází 

svou hrou sólové, skupinové nebo sborové projevy dětí a podle okolností lze jeho hru 

chápat jako prostředek, jímž žáky vede, řídí a motivuje.  

4.4.1.1 Klavír jako doprovodný nástroj pěveckých a intonačních cvičení 

 Pěvecká cvičení s dětmi v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní 

školy lze provádět a capella nebo je doprovázet hrou na klavír.90 Přesná tónová výška 

a jasný zvuk tohoto nástroje napomáhá pěvecky nerozvinutým žákům držet 

                                                 
88  Otázce hudební motivace prostřednictvím klavíru je věnována podkapitola 7.3. 
89  Terminologická problematika byla pojednána v 1. kapitole. 
90  K pěveckým cvičením patří cvičení hlasová, dechová a artikulační. Často se prolínají mezi sebou 

a s dalšími cvičeními, zejména intonačními a rytmickými. Podle Pecháček, Váňová (2006).  
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jednotlivé tóny a melodické úryvky intonačně čisté. Klavírní hra rozvíjí harmonické 

cítění dětí a připravuje děti na zpěv vícehlasu. Tónový rozsah, kterým klavír 

disponuje, umožňuje učiteli přenášet znějící hudbu při zpěvu dětí do jejich adekvátní 

hlasové polohy. Dovednost transpozice v durovém i mollovém tónorodu se 

v souvislosti s doprovody hlasových a intonačních cvičení dětí jeví jako klíčová. 

Nejjednodušší doprovod k hlasovým cvičením, jejichž účelem je rozezpívání, 

tvoří hra základních kvintakordů jednou rukou, při níž by učitel měl být schopen 

druhou rukou dětem pokynout na znamení zpěvu. Další jednodušší variantou 

doprovodu je transponování kvintakordů do tónin začínajících od bílých kláves 

s použitím dominantního septakordu. Ten může být pro usnadnění hrán v tříhlasé 

nebo i pouze dvojhlasé úpravě. K základním doprovodným modelům, které využívají 

dominantního septakordu, patří:  

• Chromatická transpozice kvintakordů v kvintovém rozsahu  

• Chromatická transpozice kvintakordů v oktávovém rozsahu. 

Při transpozici je možné hrát kvintakordy harmonicky, náročnější způsob 

provedení představuje připojení rozložených kvintakordů a stupnicových postupů. 

Transpozice kvintakordů může být dále doplněna o transpozici modelů pěveckých 

cvičení. Ty mohou být hrány při transpozici dominantním septakordem po udání 

kvintakordu tóniny nebo bezprostředně po zaznění dominantního septakordu. 

Při transponování kvintakordů bez dominantního septakordu udává učitel tóninu buď 

celým kvintakordem, nebo počátečním tónem pěveckého modelu v dané tónině 

(Pecháček, Váňová, 2006, s. 43 − 46). 

Další možností klavírního doprovodu rozezpívání je hra melodie pěveckého 

cvičení pravou rukou s hrou basového tónu nebo s akordickým doprovodem v levé 

ruce.91 Pěvecká cvičení jsou prováděna také na úryvcích melodií dětských písní, kde 

klavír, stejně jako v předchozích příkladech, zvýrazňuje průběh melodie tak, aby byl 

dětem citlivou oporou jejich zpěvu. Učitel zároveň doprovodem napovídá dětem 

další průběh pěveckého cvičení neverbálními pokyny. Tento stereotyp musí studenti 

učitelství na 1. stupni základní školy trénovat. 

Pěvecká cvičení mohou být zapojena do vyšších celků. Lze je použít 

například v souvislosti s poslechovými činnostmi spojenými s klavírní miniaturou. 
                                                 
91  Příkladem vhodného postupu při rozezpívání dětí mladšího školního věku může být následující 

metodická řada: 1. Klesající diatonická řada tří tónů, 2. klesající řada tónů v rozmezí kvinty, 
3. rozložený durový kvintakord, 4. kombinace stupnicového chodu a rozloženého kvintakordu, 
5. stoupající řada tónů v rozsahu kvinty. 
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Dále se mohou rozrůst do hudební pohádky. Taková pěvecká cvičení doplňuje text 

pohádkového příběhu a lze je doprovodit hrou na klavír.92 

Klavír je dále využíván jako pomocník intonačního výcviku dětí. Klavírní hra 

představuje oporu tonálního cítění dětí. Před intonačním cvičením učitel vymezí 

tónový operační prostor, ve kterém se děti orientují. Na klavíru může také po zaznění 

intonovaných tónů dětmi zkontrolovat jejich správnost. Mezi nejčastěji používané 

intonační opory patří tonální opěrné písně. Učitel na klavíru udá tónický kvintakord a 

zkontroluje správnost intonace počátečního tónu. Učitel může využívat klavíru také 

při hře při sluchové analýze melodie, která představuje kontrolu vytvořených tonálně 

výškových představ. Děti tak například reagují na tón, který nepatří do tóniny, 

rozlišují konsonance a disonance. 

4.4.1.2 Klavír jako doprovodný nástroj zpěvu  

 Klavír lze považovat, vedle vlastního učitelova pěveckého projevu, 

za optimální doprovodný nástroj zpěvu. Práce s písní, jak zcela správně uvádějí 

Stanislav Pecháček a Hana Váňová (2006), je nejdůležitější a nejčastější hudební 

aktivita na základní škole. Při doprovázení písní je nezbytné, aby učitel spojil svou 

hru s vlastním zpěvem.93 Zpěv za klavírního doprovodu přispívá k rozvoji tonálního 

a harmonického cítění dětí a umožňuje větší emocionální účinek hudby.  

 Klavírní hra je často využívána jako pomocník nácviku písní. Při seznámení 

s písní učitel používá zpravidla slovní motivace. Může však využít také motivace 

klavírní. Takovým příkladem je hra tzv. písní beze slov, které inspirují představivost 

dětí a cvičí paměť. 

 Klavírní hru využívá učitel již v přípravných cvičeních. Zde může klavír 

sloužit jako prostředek sluchové analýzy, v rytmických cvičeních jako podpora 

rytmického cítění dětí a prostředek rytmického vícehlasu, v hlasových cvičeních a 

intonačních cvičeních jako intonační opora a nástroj vymezující tónový prostor. 

Pořadí jednotlivých kroků uplatnění klavírní hry při vlastním nácviku písní lze 

ve stručnosti vyjádřit následovně: 

                                                 
92  Inspirací učiteli k tvorbě vlastních hudebních pohádek jako motivace k hlasovým cvičením může 

být například hudební pohádka Evy Jenčkové Medvěd Huňáč a včelky, jejíž hudební průběh je 
vystavěn na melodických úryvcích k rozezpívání. (Jenčková, 2000, s. 25 − 26) 

93  Například na katedře hudební výchovy PedF UK v Praze je požadavek současného zpěvu při 
interpretaci písní zakotven v sylabu předmětu hra na klavír ve 3. a 4. semestru nástrojové hry. 
Studenti by si měli uvědomit doprovodnou funkci klavíru. Hlasitost klavírní hry vychází ze zpěvu 
a podřizuje se mu, hra musí být plynulá po celou dobu písně. 
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• Motivace výrazovým přednesem písně učitelem, 

• klavír v rámci přípravných cvičení k písni, 

• klavír jako opora vlastního nácviku písně intonací,94 

• hra melodického a dynamického průběhu melodie, doprovod dětí unisono, 

• harmonický doprovod, 

• doprovod písně doplněný předehrou, mezihrou a dohrou.95   

 Na 1. stupni základní školy se děti seznamují vedle zpěvu jednohlasých písní 

také se zpěvem dvojhlasu.96 Děti se na něj připravují prostřednictvím přípravných 

cvičení. Zde se opět může uplatnit klavírní hra, když učitel k jednohlasému zpěvu 

dětí hraje na klavír druhý hlas. Při zpěvu dvou skupin dětí může učitel podpořit svým 

zpěvem jednu skupinu, zatímco druhé skupině hraje jejich melodii. Podobně může 

učitel klavírní hrou podpořit nácvik melodicko-rytmického dvojhlasu. 

4.4.1.2.1 Klavírní doprovody písní 
 Problematika klavírního doprovodu písní je považována za klíčovou 

disciplínu studia učitelství hudební výchovy h základní školy. Zabývá se jí řada 

odborných publikací, které budou zmíněny později v 6. kapitole. Ve stručnosti lze 

pro pedagogickou praxi na 1. stupni základní školy vymezit následující typy 

doprovodů k písním: 

• Ostinátní doprovod melodický a pentatonický, 

• doprovod jednou harmonickou funkcí, 

• doprovod základní harmonickou kadencí, 

• doprovod hlavními funkcemi, vedlejšími funkcemi a mimotonální 

dominantou. 

 Učitel hudební výchovy může na klavír hrát písně podle prokomponovaného 

doprovodu v učebnicích a metodických příručkách hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy, nebo doprovod písní improvizovat. Pokud je ve třídě dítě, které má 

zkušenosti s doprovody písní, může také na 1. stupni základní školy svěřit učitel 

doprovod písní právě jemu. Doprovod písně na klavír mohou pod učitelovým 

vedením vytvářet v hodinách hudební výchovy také další děti. Vhodný přehled 
                                                 
94  Učitel transponuje píseň do tóninové polohy respektující hlasový rozsah dětí. 
95  Po důkladném osvojení písně dětmi může učitel uplatnit takový typ doprovodu, kdy děti nejsou 

vedeny melodií písně hranou na klavír. 
96  Na 1. stupni základní školy se počítá s následujícími typy dvojhlasu: melodií nad nebo pod 

prodlevou, melodií nad melodickým ostinatem, protipohybem, kánonem, tzv. quodlibetem a 
homofonním dvojhlasem. 
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progresivně seřazených možností doprovodu k písním nabízí Ladislav Daniel jako 

„příklady využití orffovských postupů v instrumentálních činnostech na 1. stupni“.97 

Společným znakem Danielem navrhovaných příkladů doprovodů k písním je užití 

ostinata. Stále opakování ulehčuje nácvik elementárního doprovodu na orffovské 

melodické nástroje nebo klavír dětem, které na tyto nástroje ještě nikdy nehrály nebo 

jsou méně zdatní.  

 Typy doprovodů k písním pro realizaci dětmi podle Ladislava Daniela jsou 

následující: 

• Tónický doprovod98 stále znějícím tónickým kvintakordem, kdy jeden žák 

hraje rytmus písně vždy na jediném tónu tónického kvintakordu,99 

• tónický doprovod střídavě dvěma tóny tónického kvintakordu v rytmu 

písně, na doby, 

• doprovod střídáním dvou akordů, kdy jednotliví žáci hrají vždy jeden tón 

z tónického a jeden tón z dominantního akordu, 

• pentatonická aleatorika,100 

• aleatorika foukací harmoniky,101 

• doprovod harmonických písní102 tónikou a dominantou. 

 

 Učitel hudební výchovy může lidové a umělé písně doprovázet na základě 

funkčních nebo akordických značek či podle prostého zápisu melodie písně. Podle 

úrovně svých schopností a dovedností je schopen okamžité interpretace písně bez 

předchozí nástrojové přípravy, nebo si jeho hra vyžaduje zvláštní nácvik. Je 

na učiteli, aby kriticky posoudil své kompetence a v hodinách předvedl kvalitní 
                                                 
97  DANIEL, L. Instrumentální složka HV. Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/244/390>. 
98  Tónický doprovod je vhodný pro tónické písně. Těmi jsou takové písně, ve kterých mají na 

1. dobu taktu zní některý z tónů tónického kvintakordu. 
99  Rytmizovanou hru jediného tónu zvládne na klavír každý. Hráče na klavír mohou u klavíru 

doplnit jeden až dva další žáci. Další tóny tónického kvintakordu je možné hrát na melodické 
nástroje. 

100  Hodí se k pentatonickým písním. Takto lze označit všechny písně ze dvou, tří a čtyř tónů a další. 
101  Tento typ doprovodu se podle Ladislava Daniela hodí k písním tónickým. Ladislav Daniel uvádí 

následující pravidla, kterými se tento typ doprovodu řídí: 
• Začni některým tónem tónického kvintakordu. 
• Hraj doby rytmicky nebo hraj jiný rytmus v dvoudobém taktu. 
• Můžeš postupovat po stupnici nahoru nebo dolů, ale žádný tón se nesmí opakovat nebo 

přeskočit. Můžeš hrát pouze v rozsahu od spodního sedmého stupně po vrchní šestý. 
• Skonči na první době posledního taktu nebo přidej lichý počet tónů po skončení písně. 
 (DANIEL, L. Instrumentální složka HV. Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/244/390>.) 

102  Ladislav Daniel označuje jako harmonické takové písně, v nichž se střídají všechny akordy 
tonální harmonie. 
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esteticky hodnotnou hru. Učitel může doprovázet děti hrou zpaměti, která mu, pokud 

je v takovémto způsobu hry zběhlý, umožňuje bližší kontakt s dětmi. Tím tak 

vychází vstříc požadavku, aby učitel klavírista v každém případě neopomíjel sledovat 

průběh zpěvu dětí a dění v učebně. 

4.4.1.2.2 Stylizační možnosti klavíru 
 Klavír nabízí velké množství stylizačních možností, které tak učiteli 

klavíristovi umožňují mnohostranný přístup k doprovodu písní. Klavírní stylizace je 

chápána jako úprava harmonického doprovodu písně, která respektuje vlastnosti 

a technické možnosti klavíru a dotváří povahu písně. Učitel hudební výchovy na 

1. stupni základní školy je zpravidla limitován úrovní svých technických možností. 

Přesto je však velmi důležité, aby odlišoval typy doprovodu písně podle jejího 

charakteru a nedoprovázel všechny písně stejným způsobem.103 V takovém případě 

by se u některých písní ztratil jejich emocionální náboj a dětem by učitelova hra 

zevšedněla. 

 Při výběru vhodné stylizace je nezbytné zohlednit základní požadavek, 

kterým je zřetelnost melodie tak, aby klavírní hra byla efektivní oporou dětského 

zpěvu. Učitel klavírista si může podle okolností zvolit stylizační variantu 

od nejjednodušší po poměrně složitou.104 Blanka Knopová a Božena Küfhaberová 

(1995, s. 12) vhodně uvádějí čtyři základní typy doprovodů, které by měl umět zahrát 

učitel hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Jsou jimi: 

• Dudácká kvinta (dudácký bas, prodleva), 

• akordický (případně pochodový typ doprovodu), 

• figurace pomocí rozloženého akordu (sudé a liché metrum), 

• přiznávkový doprovod.105 

                                                 
103  Velkou pomoc v tomto ohledu představuje pro studenty učitelství na 1. stupni základní školy, 

kteří se nespecializují v hudební výchově, skriptum Rudolfa Bernatíka Klavírní doprovody písní 
hudební výchovy pro 1. − 4. ročník základní školy. Autor v něm vypracoval doprovody k písním 
s ohledem na technické možnosti a hudební znalosti studentů. Některé písně jsou přirozeně díky 
svému námětu zastaralé a nedají se použít v praxi, avšak i na nich se lze inspirovat použitým 
typem elementárního klavírního doprovodu. 

104  Ucelenou řadu klavírních stylizačních možností sestavil Leoš Faltus (1982). V její komplexnosti 
ji nelze chápat jako závazný požadavek pro učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy a 
jeho nástrojové dovednosti, představuje však výstižný přehled stylizačních možností doprovodu 
písní, s kterými mohou být děti mladšího školního věku konfrontovány v poslechových 
činnostech. Faltusův souhrn možností klavírní stylizace je uveden v příloze č. II. 

105  Příklady písní k uvedeným typům doprovodu mohou být následující: Pásli ovce Valaši (dudácká 
kvinta), Beskyde, Beskyde (akordický doprovod), Kdes, holubičko, lítala (figurace rozloženým 
akordem), Červený šátečku (přiznávkový doprovod) (podle Knopové, Küfhaberové, 1995). 
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 Přirozenou součástí většiny stylizací doprovodu písní představují předehry, 

mezihry a dohry. Jejich umělecká hodnota a k písni technicky adekvátní hra tvoří 

pro učitele hudební výchovy samozřejmý požadavek. S ohledem na věk dětí a délku 

a hudební materiál zpívané písně je přepokládán nevelký rozsah a harmonická nebo 

i motivická provázanost s melodií písně. 
 

4.4.2 Klavír a pedagogicky řízený poslech 

 Hra na klavír zaujímá v pedagogicky řízeném poslechu dětí na 1. stupni 

základní školy významné místo. Klavír lze využít ve všech jeho etapách, v přípravě 

na poslech, ve vlastním poslechu, při rozboru poslouchané hudby, v opakovaném 

poslechu i v etapě aplikace získaných poznatků. V každé ze zmíněných etap má 

klavírní hra své opodstatnění, klavír lze označit za prostředníka mezi 

reprodukovanou hudbou a dítětem. Přispívá k dětskému porozumění hudební řeči a 

tím k jejímu emocionálnímu prožití.  

 Klavírní hra se uplatňuje v rozmanitých motivačních aktivitách k poslechu, 

může dětem zprostředkovat první setkání s konkrétní instrumentální skladbou, 

v řízeném rozhovoru po prvním poslechu učitel za pomoci klavírní hry napomáhá 

dětem vysledovat například motiv, téma, kontrastní melodii, neobvyklý rytmický 

tvar nebo opakující se rytmickou figuru, přibližuje dětem použité hudebně výrazové 

prostředky a napomáhá jim uvědomit si jejich význam. Při opakovaném poslechu 

klavírní hry se děti učí orientovat v půdorysu poslouchaných skladeb, děti vnímají 

poslouchanou hudbu hlouběji.106  

 Na získávání zkušeností a emocionální hledisko klade ve své koncepci 

školního poslechu důraz Jaroslav Herden.107 V poslechových činnostech u klavíru 

vychází od vyposlouchávání ticha, hry jediného tónu108 a chápání jejich obsahu. Děti 

rozlišují, zda na klavíru zní měkký či tvrdý tón, sledují pohyby, které učitel při své 

hře provádí. Postupně děti mladšího školního věku poznávají sémanticky významné 

prvky a seznamují se s funkčními a emocionálními typy hudby, hudebními druhy a 

                                                 
106  Konkrétní podněty didaktických situací, které se zaměřují na poslech a vycházejí ze zvukových 

možností klavíru, respektive kláves, navrhuje Jaroslav Herden. Například HERDEN, J. 
Poslouchejte s námi (3). Tentokrát od klavíru. Estetická výchova, 1991/92, roč. 32, č. 3, s. 42. 

107  Na základě koncepce Jaroslava Herdena je uspořádáno pořadí modelových situací uvedených 
v 8. kapitole. 

108  Herdenova ukázka seznámení s jediným klavírním tónem je uvedena v příloze č. III. 
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žánry a elementárními hudebními formami. Klavír je možné chápat jako cenného 

zprostředkovatele hudební řeči dětem ve všech zmíněných fázích. Na klavír lze 

dětem předvést hudbu smutnou i veselou, klidnou i pomalou, velmi hlasitou, stejně 

jako téměř neslyšnou, dynamicky odlišit jednotlivé hlasy, zpomalovat, zrychlovat, 

klavír díky své široké barevné škále dětem umožňuje přiblížit zvuk řady hudebních 

nástrojů a komorní i orchestrální hudbu, jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.4. 

Možnosti pedagogického využití klavíru při pedagogicky řízeném poslechu hudby 

dětí mladšího školního věku by měly být přirozenou součástí výuky studentů 

učitelství na 1. stupni základní školy na pedagogických fakultách. 

 Jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.2, živá klavírní hra představuje výrazný 

prostředek aktivace dětí. Je proto velmi žádoucí, aby učitel svou vlastní hru do hodin 

hudební výchovy zařazoval pravidelně a často. Velmi vhodné je také, když danou 

skladbu představí některé z dětí, které navštěvuje výuku hry na klavír v hudební 

škole. Motivačně působí sólová hra žáka, společná hra s učitelem nebo hra dvou dětí, 

ve dvou-, tří- i čtyřručním provedení.109 Význam bezprostřední nástrojové hry velmi 

výstižně popsala Ľubica Šikulová (1975/1976, s. 129), s jejímiž slovy lze jen 

souhlasit: „Najvhodnejší a esteticky najúčinnejší je spev alebo hra na nástroji v živej 

interpretícii (tzv. priama reprodukcia). Má mnoho predností. Žiaci sledujú 

interpreta, jeho pohyby a mimiku, ktoré dokumentujú i to, ako prežíva skladbu. 

Medzi interpretom a poslucháčom sa vytvára živý kontakt. Žiaci získavajú skúsenosti 

a poznatky o tvorení tónu, spôsobu hry na nástrojoch apod.“ 

 V souvislosti s bezprostřední hrou na klavír je velmi důležité zdůraznit 

požadavek technicky kvalitní hry, která dětem umožňuje získat kvalitní umělecký 

zážitek. Pokud tomu tak není, je v určitých situacích lépe zvolit jednodušší variantu, 

kterou je poslech nahrávky. Učitel by si však měl být vědom skutečnosti, že 

nahrávka nemůže nikdy plnohodnotně zastoupit kontakt dětí s živou hudbou, kdy 

děti vedle poslechu hudby sledují také ostatní projevy interpreta, které jsou 

přirozenou součástí jeho interpretace.  

 Nahrávky s interpretacemi klavírních skladeb umožňují učiteli hudební 

výchovy seznámit děti s dalšími zvukovými možnostmi klavíru, vybízejí k analýze 

různých interpretací, například hry klavírní miniatury v podání žáka, učitele a 

v podání interpreta na nahrávce. Dětem lze představit odlišný zvuk různých 

                                                 
109  Dále je otázka motivace klavírem zpracovávána v podkapitole 7.1.3. a konkrétní modelové 

situace jsou zachyceny v 8. kapitole. 
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historických klavírů nebo rozdílný zvukový výsledek v závislosti na prostředí, 

ve kterém interpret hraje. Děti jsou tak vedeny k chápání jedinečnosti poslouchané 

hudby a v setkáních s ní si vytvářejí zážitky.110 

 Jak je patrné z výše uvedených slov, děti se v pedagogicky řízeném poslechu 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy setkávají s hudbou živou 

i reprodukovanou. Zásadním kritériem při jejich výběru je estetické hledisko tak, aby 

v obou případech představoval klavír hudební nástroj, který dětem zprostředkovává 

hudbu jako umění. Ideální je poslech bezprostřední klavírní hry a nahrávek 

s klavírním zvukem v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku 

kombinovat.  
 

4.4.3 Klavír a instrumentální aktivity 

Instrumentální aktivity jsou doplňkem hlavních hudebních činností, 

pěveckých a poslechových, od roku 1977.111 V instrumentálních činnostech dětí 

může učitel využívat klavírní hry jako prostředku, kterým podporuje hru dětí, reaguje 

na jejich projev, napomáhá plynulému průběhu společné hry. Učitel například může 

na klavír udat tempo a jeho změny, udržovat správný rytmus, ovlivňovat dynamický 

průběh, v pentatonické hře dětí na melodické hudební nástroje může klavír 

obstarávat harmonický základ.  

Hra na melodické i rytmické nástroje Orffova instrumentáře za podpory 

klavíru obohacuje nácvik písní a často doprovází jejich zpěv. Melodické nástroje 

v rukou dětí lze vedle klavírní hry uplatnit při intonačním výcviku či přípravě 

dvojhlasu.  

Klavírní hra přispívá k rozvoji instrumentální hudebně tvořivé aktivity dětí. 

Na základě zkušenosti se zvukovými a barevnými možnostmi klavíru je možné 

využít tohoto nástroje k elementární improvizaci dětí bezprostředně na klaviatuře. 

Ve vymezeném tónovém prostoru, který neumožňuje nesprávné řešení, se děti 

                                                 
110  Příklady nahrávek klavírních skladeb viz příloha č. IV. 
111  Zavedením instrumentálních činností se sliboval rozvoj hudebnosti dětí. Hra na elementární 

dětské hudební nástroje rozvíjí a upevňuje rytmické cítění, melodické nástroje podporují zpěv dětí 
a umožňují projevy instrumentální tvořivosti dětí. Hra na dětské hudební nástroje v hodinách 
hudební výchovy navazuje na činnosti, se kterými se děti seznámily již v mateřské škole. 
Umožňuje uplatnit se dětem méně hudebně rozvinutým, které mají zpočátku potíže v pěveckých 
činnostech, a motivuje je k hudebním projevům. Zájem o aktivní hru vychází z přirozené dětské 
potřeby s něčím manipulovat, je však důležité mít stále na zřeteli, že hra na hudební nástroje je 
pouze doplňkem zpěvu. 
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mohou pokusit o zvukomalbu. Vyjadřují paralely se zvuky z okolního světa, jako 

jsou zvukové projevy zvířat, zachycení určité zvukové situace a podobně.112 

Příkladem instrumentálních tvořivých aktivit dětí, které vycházejí z učitelovy hry na 

klavír, je dokončení klavírního úryvku, hra na otázku a odpověď, improvizace 

melodicko-rytmického závětí k předvětí zahranému na klavír, hra na řetěz nebo hra 

na štafetu. Klavírní hra se tak uplatňuje například při rytmicko melodické 

improvizaci v rámci malých forem, při improvizaci kupletů k malému rondu nebo 

jako ostinátní nebo harmonický doprovod při improvizaci melodie na melodické 

nástroje, například na metalofon. 

V instrumentálních aktivitách je dětem klavíristům poskytován prostor 

k sólové prezentaci, která je silným motivačním prostředkem v hudebním vyučování 

na 1. stupni základní školy. V rámci diferencovaného hudebního vyučování 

s akcentováním individuálního přístupu k dětem lze dále dětem klavíristům svěřit hru 

tištěného doprovodu dalších hudebních nástrojů, rytmických i melodických, a to na 

základě nebo i bez předchozí domluvy. Podle okolností může také učitel přenechat 

svůj klavírní part doprovodu písně dítěti, který se s tímto úkolem setkal již na 

hudební škole ve výuce hry na klavír. V této souvislosti je třeba zdůraznit vzájemnou 

komunikaci učitele základní školy s učitelem na ZUŠ. 
 

4.4.4 Klavír a hudebně pohybové aktivity 

Klavírní hru učitele v hudební výchově na 1. stupni základní školy je možné 

chápat jako doprovod, ale také jako inspiraci k hudebně pohybovému projevu dětí 

mladšího školního věku. Děti využívají svých hudebně pohybových dovedností, mezi 

které patří hra na tělo, chůze, pohyby nebo taneční kroky k tomu, aby vyjádřily 

tempo s jeho změnami, melodický průběh, dynamiku, formální členění a celkový 

charakter vnímané a prožívané hudby. Hra na klavír může v kontextu hudebně 

pohybových aktivit přispívat k prožití rytmických figur v hudbě, může seznamovat 

s tanci, je doprovodem k tanečním krokům, dětským hudebně pohybovým a 

tanečním hrám a východiskem pro fonogestiku dětí.  

Učitel doprovází hudebně pohybové aktivity dětí hrou vybraných skladeb, 

nebo podle okolností improvizuje. Nabízí tak dětem zvukové situace, na které děti 

                                                 
112  Konkrétní příklady elementární klavírní improvizace v kontextu školní hudební výchovy obsahují 

modelové situace 2. tematického okruhu uvedené v 8. kapitole.  
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reagují svými pohyby. Na základě jejich reakcí učitel svoji hru přizpůsobuje, 

například zvolňuje nebo zrychluje tempo své hry a podobně. Vhodným 

doprovodným materiálem k pohybovým aktivitám dětí jsou lidové písně, instruktivní 

klavírní literatura a také technická cvičení a klavírní etudy. Tzv. volná improvizace 

není zohledněna v sylabech vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy na 

1. stupni základní školy.113 S ohledem na uvedené možnosti využití tzv. volné 

improvizace při hudebních činnostech dětí mladšího školního věku je třeba zdůraznit 

požadavek této klavírní kompetence u učitele. Rozvoj tzv. volné improvizace by měl 

být součástí studia budoucích učitelů na 1. stupni základní školy. Tato skutečnost je 

zohledněna v návrzích pro hudebně pedagogickou praxi v podkapitole 6.6.1. 

Dovednost improvizace doprovodu k hudebně pohybovým činnostem dětí 

spočívá zejména v citlivém zachycení pohybových paralel na klaviatuře a v doved-

nosti pohotové reakce na projevy dětí. 

 

4.5 KLAVIATURA JAKO NÁZORNÁ VYUČOVACÍ POMŮCKA 
 

Klavír napomáhá rozvoji hudebního vnímání dětí mladšího školního věku. 

Jednu z nejpodstatnějších didaktických zásad na 1. stupni základní školy představuje 

požadavek názornosti a klaviatura v hodinách hudební výchovy zprostředkovává 

dětem tři druhy názoru: 

• Názor zvukový, 

• názor motorický, kdy hra na klavír umožňuje dětem vlastní zkušenost s 

hudebně teoretickými poznatky bezprostředně na klaviatuře, a velkou 

měrou také  

• názor zrakový. Vyobrazení klaviatury se objevuje v řadě hudebních 

materiálů, kde napomáhá rychlejšímu pochopení a osvojení hudebního 

materiálu (podle Sedlák, 1988). 

 

Všechny tři druhy názoru zpravidla vystupují jako celek. Příkladem takové 

hudební situace je hra tónů nebo tónových vztahů podle notového zápisu nebo 

                                                 
113  Přínosné podněty pro improvizaci klavírního doprovodu k pohybovým projevům dětí obsahují 

například již zmiňovaná skripta Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ 
Stanislava Pecháčka a Hany Váňové (2006). 
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imitací podle sluchu, kde se u klavíru zapojují děti, kteří se učí hrát na klavír v ZUŠ. 

Hra na klavír tak přispívá k rozvoji a upevnění tónových představ v prostoru a jejich 

rychlejší abstrakci.114 

4.5.1 Klaviatura jako zraková názornina 

Práce s klaviaturou je efektivním prostředkem v rozmanitých hudebních 

činnostech, jejichž prostřednictvím děti formují své estetické cítění, rozvíjejí hudební 

schopnosti a dovednosti a osvojují si a dále rozvíjejí hudební poznatky. 

 

Klaviatura a intonace a zpěv 

Obrázek klaviatury často obsahují tištěné publikace, kde se nákres objevuje 

v blízkosti notového zápisu, a napomáhá tak opět zpřesnění představy při zpěvu.  

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.1, klaviatura byla využívána jako 

vizuální pomůcka při intonování již od 19. století. Později například František Lýsek 

pracoval s již osvojenou představou klávesnice. Využíval tzv. „živé klaviatury“, kdy 

děti představovaly jednotlivé klávesy a  každý zpíval tón, který mu byl zadán 

učitelem. Tak se postupně rozezněla stupnice.  

Klaviatura je v hodinách hudební výchovy porovnávána se stavbou 

zvonkohry, kterou lze pro lepší pochopení výšky tónů jednotlivých kamenů a jako 

intonační pomůcku postavit netradičně do výšky.115 Na klaviatuře lze velmi dobře 

znázornit dětem půltón, například při intonování na solmizační slabiky si − do.   

V podkapitole 7.3 Klavír jako motivační prostředek jsou navrženy modelové 

příklady k efektivní orientaci dětí mladšího školního věku na klaviatuře. 

 

Klaviatura a instrumentální hra 

Nákres klaviatury umožňuje propojení sluchové představy notového zápisu 

s konkrétní klávesou a na 1. stupni základní školy je také využíván při nácviku hry 

na zobcovou flétnu.116 

 

 
                                                 
114  Tento příklad uvádějí František Sedlák a Jiří Kolář (1977/1978, s. 38 − 40) v souvislosti 

s intonačním výcvikem dětí jako jednu z obecných zásad při uvádění nového intonačního prvku.  
115  František Sedlák používá pro toto postavení zvonkohry výraz zvonková věž. 
116  Interaktivní nákres klaviatury, kde se na obrazovce počítače po kliknutí na klávesu objeví její 

název, nabízí žákům na svých webových stránkách jako on-line podporu hry na zobcovou flétnu. 
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Klaviatura a hudební teorie 

Na základě hudební zkušenosti vycházející z poslechu přispívá klaviatura 

mimo jiné k osvojování a upevňování hudebních poznatků, například pochopení 

půltónů a celých tónů, výstavby stupnice, a napomáhají čtení a psaní not.  

 

 
Obrázek 1: Tabulka k rychlému určování intervalů dle jejich velikosti (Vacek, 1875) 
 
 

Podle stavby klaviatury byla vytvořena řada pomůcek pro hudební výchovu. 

Mezi ty nejrozšířenější patří zvětšená vyobrazení notové osnovy, která zpravidla visí 

na stěnách hudebních tříd, děti dále pracují s magnetickými tabulkami s výsekem 

klávesnice, a neustále se rozšiřuje, jak již bylo zmíněno, práce s interaktivní tabulí, 

která také umožňuje celkové přiblížení klaviatury dětem. Analogii ke klaviatuře, 

avšak bez prostorového rozlišení černých a bílých kláves, představují Montessori-

Klangstäbe, dvacet pět ozvučných dřívek ve dvou oktávách, které navrhla Maria 

Montessori. Originální pomůckou, která bohužel nenašla širšího uplatnění, jsou 

Montessori–Glocken, třináct zvonků uspořádaných do dvou řad. Zvonky se výškově 

odlišují chromaticky od c1 do c2 a jedna řada je umístěna na políčkách, které 

zobrazují klaviaturu. Primárně je tato pomůcka určena smyslovému prožití dětmi 

výšek tónů, lze ji však také využít právě k výuce hudební teorie. 

4.6 KLAVÍR A HUDEBNÍ POZNATKY  

Hra na klavír, jak vyplývá z podkapitoly 4.4, vystupuje v základní hudební 

výchově dětí mladšího školního věku ve všech hudebních činnostech. Jejich 

prostřednictvím si děti osvojují hudební poznatky a znalosti. Na kvalitě 

zapamatování teoretických poznatků se u dětí mladšího školního věku vedle mnoha 

dalších aspektů podílí také míra názornosti při jejich objasňování. 
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V návaznosti na podkapitolu 4.5, která se zabývá specificky možnostmi 

klaviatury, je možné říci, že klavír obecně představuje významnou názornou 

vyučovací pomůcku v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku, která 

napomáhá vyvozování teoretických poznatků v praktických činnostech dětí. Význam 

klavíru lze v této souvislosti shrnout následovně: klavír přispívá k objasnění a 

zapamatování pojmů hudební a nehudební zvuky, je využíván při sledování 

vlastností elementárních hudebně výrazových prostředků, melodie, harmonie, rytmu, 

tempa, dynamiky, agogiky. V hudebních činnostech s využitím klavíru děti dále 

vyvozují poznatky o základních hudebních formách a žánrech a v neposlední řadě se 

ve vazbě na poslech setkávají s klavírem jako  hudebním nástrojem v rámci 

seznamování s hudebními nástroji.  

 

Závěr 

 Klavír jako didaktický prostředek lze sledovat z více pohledů. Lze jej označit 

za auditivní, vizuální i audiovizuální prostředek. Z hlediska jeho využití v hudebních 

činnostech dětí klavír představuje prostředek, který je možné uplatnit ve všech 

hudebních aktivitách, nicméně klíčová role je klavíru v hodinách hudební výchovy 

na 1. stupni základní školy přisuzována ve vokálních aktivitách dětí a při 

pedagogicky řízeném poslechu. Důležitou názornou pomůckou v hudební výchově 

na 1. stupni základní školy představuje klaviatura. 

Emocionálně účinná klavírní hra pomáhá učiteli zajistit hudebně výchovné 

prostředí, klavír podobně jako i další didaktické prostředky podmiňuje a zefektivňuje 

celé hudební vyučování. V hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

představuje klavír prostředek diagnostiky hudebnosti dětí, klavírní hra děti  motivuje, 

podporuje jednotlivé hudební činnosti a napomáhá osvojování hudebních poznatků. 

Hra na klavír se stává klíčem k vytvoření zážitkové situace, která je jedním z trendů 

moderní hudební pedagogiky a její esteticky účinné uplatňování v základní hudební 

výchově dětí mladšího školního věku přispívá k hlubšímu a všestrannému 

hudebnímu prožitku dětí.  
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5 LITERATURA PRO KLAVÍR V RUKOU UČITELE NA 
1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Literatura napsaná pro klavír tvoří největší část z celkového počtu hudebnin. 

Učitel hudební výchovy se přirozeně ve své praxi setká jen s malým procentem 

veškeré klavírní literatury, přesto je však velmi důležité, aby se v ní dokázal 

orientovat. Dovednost vhodného výběru klavírního materiálu k pedagogickému 

využití v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy patří k nástrojovým 

kompetencím, kterými by měl učitel hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

disponovat. Záměrem této kapitoly je přispět k lepší orientaci v literatuře pro klavír 

poskytnutím vhledu do dané problematiky. 
 

5.1 KLAVÍRNÍ SKLADBY  
 

 V hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku se děti 

setkávají s rozmanitým hudebním materiálem, který učitelé přejímají z praxí 

prověřených didaktických pomůcek v podobě učebnic hudební výchovy, zpěvníků a 

metodických příruček, a s hudebními skladbami, písněmi či hudebními hrami, 

kterými učitel tradiční materiál na základě svých zkušeností doplňuje.  

Při volbě klavírní tvorby vychází učitel přirozeně primárně z požadavku, aby 

obsah klavírních skladeb korespondoval s dětským chápáním a prožíváním okolního 

světa i sebe sama. Vedle obsahové přiměřenosti skladeb představuje další zásadní 

kritérium při pedagogově výběru z nabídky notových materiálů, které současný 

hudební trh nabízí, stupeň obtížnosti klavírní skladby.  

Klavírní skladby v kontextu hudební výchovy na 1. stupni základní školy tvoří 

klavírní verze lidových nebo umělých písní, úpravy děl pro jiné nástroje a vlastní 

klavírní skladby. Ty jsou často komponovány záměrně pro děti a jsou označovány 

jako instruktivní klavírní literatura. Instruktivní klavírní literatura je vytvářena 

primárně jako hudební materiál, jehož prostřednictvím se děti seznámí s hudebně 

výrazovými prostředky.  

K instruktivní literatuře patří technické a přednesové skladby. Přednesové 

skladby, které mají název, jsou označovány jako charakteristické. Na základě dělení 
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Luďka Zenkla (1999, s. 186) je lze rozlišit do tří skupin, a to drobné programní 

skladby,117 skladby s blíže určenými názvy118 a skladby označené různými jinými 

názvy nebo tempovými údaji. Drobné charakteristické skladby mají většinou malou 

písňovou formu a zaměřují na několik technických problémů současně, například 

otázky tempové, metrické, rytmické, hru různých druhů úhozů a podobně. Drobné 

klavírní skladby obsahuje řada klavírních sbírek, které tvoří skladby jednoho nebo 

více autorů. Velmi často bývají součástí klavírních škol.119 

 

Písně 

 V hodinách hudební výchovy se děti seznamují s rozmanitými verzemi 

klavírních úprav písní, které variují od nejjednodušší podoby ve formě hry melodie 

písně a ostinátního doprovodu dudáckou kvintou nebo tónickým kvintakordem 

po náročnější prokomponované doprovody. Učitel by měl být schopen obsáhnout 

pestré možnosti klavírních doprovodů tak, aby jeho hra nebyla jednotvárná 

a přirozeně respektovala výchozí píseň.120  

 

Etudy a technická cvičení 

K instruktivním skladbám, které nacházejí pedagogické využití v hodinách 

hudební výchovy, patří etudy, skladby vystavěné na řešení určitého technického 

problému. Hudebně výchovná práce s etudami umožňuje dětem bližší proniknutí 

do struktury hudební řeči například vyhledáváním pohybových paralel k prostředkům 

hudební řeči. V základní hudební výchově dětí mladšího školního věku lze uplatnit 

také zapsaná technická cvičení, když při jejich využívání nejde přirozeně o nácvik 

automatizace klavírních pohybů, ale opět o bližší chápání řeči hudby.121  

 

 

 
                                                 
117  Příklady klavírních sbírek vhodných pro děti mladšího školního věku viz příloha č. V. 
118  Například klavírní skladby, které napodobují píseň a jsou pojmenovány Ukolébavka. 
119  Přehled vybraných klavírních škol vhodných pro děti mladšího školního věku je obsažen 

v příloze č. VI. 
120  Konkrétní příklad hudebně výchovné práce, která vychází a souvisí s klavírní hrou písní, je 

zachycena v modelové situaci Hrátky s lidovou písní v 8. kapitole. 
121  Příkladem technických cvičení vybízejících k didaktizaci v hudební výchově na 1. stupni základní 

školy jsou cvičení z notového materiálu STANTON, S. Animal Magic. Essential daily exercises 
for the young pianist. The Waterman  Harewood Piano Series. London : Faber Music Ltd., 1990., 
které se inspirují pohybem zvířat a motivací k nim jsou obrázky zvířat. Konkrétní námět práce 
s technickými cvičeními představuje modelová situace Poslouchej a hraj v 8. kapitole. 
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Klavírní miniatury 

Do okruhu instruktivní literatury pro klavír jsou řazeny tzv. klavírní 

miniatury, skladby nevelkého rozsahu a elementární vnitřní struktury. Klavírní 

miniatury mohou představovat východisko ke komplexu hudebních činností 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy122 a lze je tak chápat jako 

cenný hudební materiál.123  

5.2 KLAVÍRNÍ ŠKOLY  
 

Jeden z možných inspiračních zdrojů pro učitele hudební výchovy na 

1. stupni základní školy představují klavírní školy.124 K využití dílčích prvků 

klavírních škol v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku vybízí fakt, 

že většina skladeb prvních dílů klavírních škol je technicky zvládnutelná i nepříliš 

zdatnými vyučujícími hudební výchovy ve hře na klavír, kteří v praxi tvoří 

nezanedbatelné množství z celkového počtu všech vyučujících hudební výchovy na 

1. stupni základní školy.125 Velká většina učitelů klavíristů na 1. stupni základní 

školy navíc na své cestě k učitelství prošla instrumentální výukou na hudebních 

školách, jejíž přirozenou náplní na elementárním stupni je studium klavírní školy a 

učitelé tak mají určité povědomí o jeho náplni. 

Hra skladeb obsažených v klavírních školách v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy přináší možnost interpretačního uplatnění samotných žáků, 

tedy požadavku platnému od šedesátých let 20. století. Zároveň umožňuje navázat 

bližší kontakt s vyučujícími těchto dětí zpravidla ze základních uměleckých škol 

a využít toto spojení k další případné spolupráci.  
                                                 
122  Otázkou didaktizace klavírních miniatur v hudebním vyučování se zabývá ve svých pracích 

například Eva Jenčková, která také byla vedoucí diplomové práce týkající se využití těchto 
skladeb v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku Hany Janebové (2006).  

123  Z širokého výběru lze uvést jako příklad klavírních miniatur, které je možné využít v hudebně 
výchovné praxi na 1. stupni základní školy, skladbičky obsažené ve sbírce HURNÍK, I. Voršilská 
ulička. Praha : Panton, 1980. Práci s klavírní miniaturou je věnována modelové situaci s názvem 
Vrabci na sluníčku, uvedená v 8. kapitole. 

124  Terminologická problematika v souvislosti s pojmem klavírní škola byla zpracována 
v podkapitole 1.4. 

125  Tuto skutečnost lze dokumentovat například údaji ze ZŠ Václavkova 1082 v Mladé Boleslavi. 
Na začátku školního roku 2007/2008 zde v celkem osmnácti třídách 1. stupně učilo hudební 
výchovu třináct vyučujících. Vedle vyučujících s aprobací v jiné výchově, dvou absolventek 
studijního programu učitelství na 1. stupni ZŠ bez jakékoli specializace nebo neaprobovaných 
vyučujících působí na škole pouze jedna vyučující se specializací hudební výchova. Dvě 
vyučující na klavír v hudební výchově nehrají vůbec, tři vyučující podle vlastních slov zahrají 
v hodinách to, co je potřeba, ostatním pak podle jejich subjektivního hodnocení způsobuje 
klavírní hra potíže. 
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Mezi nejčastěji používané klavírní školy,126 a tedy ty, které jsou 

nejdostupnější pro učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy, patří:  

• Klavírní škola pro začátečníky autorů Zdeny Böhmové, Arnoštky 

Grünfeldové a Aloise Sarauera (1. vydání 1956), 

• Nová klavírní škola Zdeny Janžurové a Mileny Borové (1993), 

• Europäische Klavierschule Fritze Emontse (1992), 

• Klavírní školička (1. vydání 1976), 

• Klavírní prvouka (2000). 

 

Zejména zahraničních materiálů, které sledují nejnovější metodické trendy 

v oblasti výuky hry na klavír, je v České republice stále nemnoho, i když zanícení 

klavírní pedagogové si na nedostatek inspirujících notových materiálů ze zahraničí 

nemohou stěžovat.  

Následující přehled vybraných notových publikací sleduje přiblížení tohoto 

okruhu literatury pro klavír studentům a učitelům hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy jako zdroj podnětů k tvořivé hudebně pedagogické práci.   

 

5.2.1 Charakteristika vybraných klavírních škol 

Charakteristika vybraných klavírních škol je pojímána z pohledu jejich 

možného využití v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy a neklade 

si za cíl hodnotit metodické uspořádání daných klavírních škol. Z široké škály 

klavírních škol je věnována pozornost klavírním školám, které jsou v České 

republice nejběžnější, a výběru několika dalších škol, které představují výrazný 

inspirační zdroj jak pro klavírní vyučování, tak i pro základní hudební výchovu dětí 

mladšího školního věku.  

 

 

                                                 
126  Jana Škvarková (2004, s. 42 − 43), která se zabývá hudebním vývojem dětí předškolního a 

mladšího školního věku v souvislosti s analýzou moderních klavírních škol, uvádí následující 
pořadí nejpoužívanějších klavírních škol na Slovensku: 1. Böhmová, Grünfeldová, Sarauer: 
Klavírna škola pre začiatečníkov, 2. Nikolajev: Klavírna škola, 3. Emonts: Evropská škola, 
4. Mašinda: Klavírna čítanka, 5. Maďarská klavírna škola, 6. Janžurová: Klavírna školička, 
7. Aaron: Klavírna škola, 8. Lichnerová: Eniky beniky, 4. Miles: Začíname hrať na klavíri. 
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Východiskem pro stručné charakteristiky klavírních škol je posouzení níže 

uvedených typických aspektů moderních klavírních škol: 

• Hudební materiál blízký dětem svým námětem, nevelkým rozsahem a 

elementární vnitřní strukturou, 

• hudba různorodého charakteru, 

• mimohudební doplňky, jež oživují notový text a motivují děti k práci s ním. 

Charakteristika jednotlivých škol je doplněna o notový příklad. Nejprve jsou 

prezentovány české publikace, poté vybrané německé klavírní školy jako zahraniční 

inspirace pro zájemce. České a německé publikace jsou uspořádány chronologicky. 

 
BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A., SARAUER, A. Klavírní škola pro 

začátečníky. Praha : Editio Supraphon, 1991. (1. vydání 1956) 

Klavírní škola pro začátečníky je známa většině 

učitelů hudební výchovy a široké veřejnosti jako 

nezbytný průvodce vyučování elementární klavírní hře. 

Přes svou rozšířenost však nesplňuje požadavky kladené 

na moderní klavírní školy, neboť vychází z dnes již 

překonaného směru v klavírní metodice, z výchovy spoje 

zrak − hmat, kdy klavíristova sluchová kontrola stojí až 

na posledním místě. Při práci s touto klavírní školou je 

u klavíristy mimo jiné vyžadována fixace ruky, která 

vede k její strnulosti, nebo samoúčelné pohyby, které se později nesnadno odstraňují.  

 Klavírní skladby obsažené v Klavírní škole pro začátečníky obsahují lidové 

písně i skladby umělé, převážně českých autorů, kde ve starších vydáních ve výběru 

přirozeně chybí novější repertoár, který by splňoval didaktický požadavek 

aktuálnosti ve vyučování. Do novějších vydání byl zařazen výběr skladeb soudobých 

autorů, například Ilji Hurníka, Petra Ebena nebo Klementa Slavického, z nichž, 

stejně jako i z ostatních skladeb, které Klavírní škola pro začátečníky obsahuje, lze 

vybírat k hudební klavírní miniatury například jako ukázku hudebního žánru nebo 

jako motivaci a východisko hudebních činností dětí a rozvoje jejich posluchačských 

dovedností.  
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Př.: Dú kravičky, s. 35 

 
 

Lidové písně jsou zapsány v nezpěvné poloze ve 2. oktávě, což je dáno tím, 

že škola nerozvíjí od samého začátku, jak je to běžné ve většině současných 

klavírních škol, čtení notového textu současně v houslovém a basovém klíči. Velice 

přínosné jsou však čtyřruční verze lidových písní v úpravách Aloise Sarauera, které 

lze uplatnit například jako motivaci ke zpěvu nebo příležitost ke společnému hraní 

učitele s žáky jak v hodinách hudební výchovy, tak při třídním koncertu.  

Notový zápis skladeb je opatřen textem pouze někdy a v malé velikosti 

písma. Vzhledem k době svého vzniku (1956) Klavírní škola pro začátečníky 

neobsahuje žádnou výtvarnou motivaci ani jiné mimohudební prvky, které by 

zpestřily notový text a přiblížily dětem vlastní hudební obsah.  

 
JANŽUROVÁ, Z., BOROVÁ, M. Klavírní školička pro 4 − 7 leté. Praha : Panton 

International, 2000. (1. vydání 1976) 

 Ačkoli je tato klavírní 

pedagogická publikace, jak je zřetelné 

již z názvu, určena dětem předškolního 

věku, její charakter a celkové pojetí 

vybízí k jejímu uplatnění i u hravých 

dětí starších, zejména v prvních 

ročnících 1. stupně základní školy. 

Čtení notového textu ulehčuje jeho 
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zápis pro děti ve zvětšené podobě. Práci učitele základní hudební výchovy s tímto 

materiálem usnadní podrobné metodické pokyny, které jsou uváděny vždy na levé 

straně, zatímco žákovi je vyhrazena celá pravá strana dvoulistu.  

V úvodu Klavírní školičky se autorky obracejí netradičně také na rodiče a 

shrnují hlavní koncepční rysy svého díla: 

• Východiskem klavírní hry jsou slova, věty a říkadla, 

• sluchová a rytmická cvičení v podobě hádanek rozvíjejí jak hru na klavír, 

tak hudebnost dítěte celkově, 

• uvedený výběr písní rozvíjí melodickou představivost a intonaci dítěte a 

je důležitou součástí jeho citové výchovy, 

• dítě se zpočátku učí na klavír nápodobou, 

• u klavíru je důležitá dobrá nálada a pohoda. 

 

Autorky zdůrazňují, že při budování představ dítěte u klavíru využívá 

Klavírní školička obrazů, které jsou dětem blízké, jako například pohádky, příroda, 

domov. Klavírní školička vychovává hned od samého začátku tzv. sluchovou 

pozornost dítěte. To je vedeno k vnímání atmosféry, k navozování pocitů a nálad, k 

vyposlouchání kvalit ticha a tónu. Vyhledává jednotlivé tóny na klaviatuře, srovnává 

je s hlasy lidí a zvuky zvířat, rozlišuje výrazné dynamické a tempové rozdíly. Velký 

prostor věnují autorky Klavírní školičky rytmizaci a melodizaci říkadel, kdy 

vycházejí z dětské intonace. 

 

Př.: Vaří myška kašičku, s. 26 
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Písně jsou osvojovány na klavír až poté, kdy je dítě umí zazpívat a rozumí 

jejich obsahu tak, aby i na klavír byly hrány s výrazem. Hru dítěte doprovází svou 

hrou také učitel. Posléze se dítě seznamuje také s elementárními možnostmi 

doprovodu písní. Čtyřruční hra a hra z listu představují stěžejní formu práce učitele 

s dítětem u klavíru. 

V závěru publikace je uvedena hudební pohádka O české muzice, jejíž text 

doplňuje hudba Luboše Sluky z cyklu Honzova kapela. Hra na klavír tohoto 

hudebního příběhu, jeho poslech a na něj navazující múzické činnosti vybízí 

k realizaci v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

Veškeré hudební úkoly doplňují barevné velké ilustrace Josefa Palečka, které 

nepochybně rozvíjejí estetické cítění dětí a jsou vhodným východiskem 

k elementární klavírní improvizaci na základě obrázků. 

Některé doprovody určené pro učitele nevyjadřují vždy rytmickou a 

harmonickou podporu melodie, stejně jako se někdy objevuje ve skladbách matoucí 

rozdělení melodie mezi dvě ruce. V tomto případě je na učiteli, aby kriticky posoudil 

vhodnost realizace konkrétního hudebního příkladu. Dalším záporným rysem této 

klavírní školy je zápis a tedy čtení not v počátcích výuky pro obě ruce v rámci jedné 

notové osnovy. V případě využití Klavírní školičky v základní hudební výchově však 

toto negativum v klavírní metodice nehraje významnou roli. 

V základním hudebním vyučování lze z Klavírní školičky, ať už 

v bezprostředním kontaktu dětí u nástroje nebo v jiných formách, využít zejména: 

• Rytmických a melodických ozvěn a dialogů, 

• říkadel na jednom a více tónech, 

• písní v rozsahu tří a více tónů, 

• textů říkadel, písní a skladbiček k chápání hudebně výrazových 

prostředků, 

• hudební hádanky, 

• hudební pohádky. 
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JANŽUROVÁ, Z., BOROVÁ, M. Nová klavírní škola, 1. díl. Praha : Panton, 1993.  

 Čtyřdílná Nová klavírní škola je pokračováním Klavírní školičky pro děti 4 až 

7 leté, a je tedy logicky určena dětem starším sedmi let. Úvodní část 1. dílu Nové 

klavírní školy je věnována hře podle sluchu, při které se rozvíjí melodická a rytmická 

představivost, cit pro výraz a dynamiku, se současným seznamováním se základními 

typy úhozů. V práci s říkadly doporučují autorky využít hru na ozvěnu: rytmickou 

ozvěnu, hru na otázky a odpovědi, děti dále vyhledávají podle sluchu lidové písně. 

Uváděná cvičení je možné v rámci individualizace a vnitřní diferenciace výuky 

realizovat u klavíru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

Klavírní školou prostupují lidové písně a různorodý materiál tvořený 

skladbami českých i zahraničních autorů minulých i současných, například Ilji 

Hurníka nebo Petra Ebena. Z počtu dvou set dvaceti tří hudebních čísel, která 1. díl 

Nové klavírní školy obsahuje, je velká většina uplatnitelná v základní hudební 

výchově, a to v nejrůznějších činnostech, v podání učitele i samotných žáků. 

Lidové písně v první čtvrtině školy jsou notovány z hlediska rozdělení 

notového textu mezi obě ruce v houslovém a basovém klíči, texty k písním jsou 

uvedeny v malém písmu. Většina písní v Nové klavírní škole je pěvecky 

realizovatelná dětmi mladšího školního věku. Škola seznamuje také s možnostmi 

elementárního doprovodu lidových písní, tedy hrou dudácké kvinty jako ostinátním 

doprovodem a různými formami doprovodu tónikou a dominantou. 

 

 

Př.: Když jsem husy pásala, str. 88 
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V Nové klavírní škole se uplatňuje také hra z listu a transponování 

melodických úryvků a lidových písní. 

V závěru publikace je uveden věcný rejstřík pojmů a jmenný rejstřík 

skladatelů, které by bylo možné podle okolností použít v rámci hodin hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy. Celkovému vyznění hezkých ilustrací Josefa 

Palečka ubírá bohužel na významu jejich malý rozměr a provedení pouze 

v dvoubarevné kombinaci modrá - černá. 

 
ŠIMKOVÁ, L. Klavírní prvouka. Praha : Editio Bärenreiter, 2000.  

Klavírní prvouka představuje ryze 

národní hudební materiál, neboť jej tvoří 

klavírní zpracování českých, moravských a 

slovenských lidových písní, tanců a říkadel v 

úpravách Otto Šimka. Výběrem hudebního 

materiálu je publikace obsahově jednostranná, 

čehož si je vědoma ostatně i její autorka Ludmila Šimková. Ta v předmluvě 

upozorňuje na to, že v průběhu práce s tímto materiálem je vhodné zařadit také etudy 

a drobné klasické i moderní skladby, jejichž doporučený výběr přikládá. 

Klavírní prvouka se vyznačuje dobře propracovanou metodikou 

elementárního klavírního vyučování, kde děti v počátcích vycházejí ze hry podle 

sluchu. Přirozeným východiskem hry z not je tón c1, od nějž se odvíjí čtení not 

současně v houslovém a basovém klíči. Na hru protipohybem navazuje rovný pohyb, 

polyfonní propracování obou rukou a postupné rozšiřování pětiprstové polohy.  

 

Př.: Spi mé malé poupě, s. 12 
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Některé ze skladeb v kapitole hry podle sluchu jsou koncipovány tak, 

že učitel hraje vlastní melodii s doprovodem, zatímco dítě jej doplňuje na jednom či 

několika tónech v metru písně.  

 Pro úspěšné vyhledávání melodií dítětem je nezbytná praktická znalost písní. 

Soubor celkem sto třiceti osmi hudebních ukázek obsahuje řadu známých, ale také 

velké množství písní, říkadel a tanců neznámých, které jsou přirozeně ne vždy 

opatřeny textem, který je dnešním dětem blízký. Například Naprš, naprš, dýšču, tvá 

matička v klíšču, a tatíček pod prahem, krmí děti tvarohem. (s. 21) Všechny notové 

ukázky jsou doplněny o text a v případě tanců také o stručný výklad. Publikace je 

ilustrována černobílými, víceméně tradičními kresbami Markéty Králové. 

 Klavírní verze písní a říkadel je možné využít jako motivaci ke zpěvu a 

dalším hudebním činnostem. Poslední oddíl Klavírní prvouky vyplňují z velké části 

tance, které lze, stejně jako široký soubor textů lidových písní, využít při realizaci 

některého z průřezových témat, například v osobnostní a sociální výchově.  

 
EMONTS, F. Europäische Klavierschule. 1. Bd. Mainz : Schott Musik 

International, 1992.  

První díl Evropské klavírní školy je součástí 

širokého souboru didaktických publikací Fritze 

Emontse věnovaných výuce hry na klavír. Do tohoto 

celku patří další dva díly Evropské klavírní školy a 

celkem deset doprovodných sešitů, které tak představují 

ucelený základní repertoár klavíristy, čítající rozmanité 

skladby minulých i současných hudebních skladatelů a 

výběr skladeb Fritze Emontse. V počátcích výuky hry 

na klavír je tak vedle skladeb obsažených v 1. dílu 

Evropské klavírní školy možné čerpat notové materiály ze sešitů Hra na pěti tónech 

nebo Čtyřruční hra. Součástí školy je také nahrávka skladeb na CD, které klavírní 

škola obsahuje. Evropská klavírní škola je provedena současně v německém, 

anglickém a francouzském jazyce, a proto je žádoucí texty písní a skladeb dětem 

přeložit.  

Obsah publikace je prezentován na žlutých a bílých stránkách. Žluté stránky 

jsou řazeny v úvodu a na základě hry bez not upevňují orientaci na klaviatuře 
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na základě černých kláves. V prvních skladbách dítě doprovází hru svého učitele, což 

posiluje nejen orientaci na klaviatuře, ale významně přispívá k rozvoji jeho 

metrického cítění. Žluté stránky obsahují mimo jiné také skladbu Having Fun with 

Black Keys127 a dále písně evropských národů v pětitónovém prostoru a možnosti 

jejich elementárního doprovodu. Příkladem hry podle sluchu v pentatonice je skladby 

Zvonkohra uvedená na této straně.  

Bílé stránky se věnují hře podle not, od počátku zohledňují houslový i basový 

klíč a vycházejí ze hry čtvrťových not. Při práci s touto školou je vhodné doplnit či 

nahradit předkládaný zahraniční folklór českými lidovými písněmi.  

 

Př.: Glockenspiel (Zvonkohra), s. 13 

 

 
 

Písně prezentované Fritzem Emontsem sledující následující záměr: Nejprve si 

dítě osvojí na klavír melodii písně, dále přidá doprovod a poté následuje čtyřruční 

provedení písně. Na 1. stupni základní školy se jejich realizace nabízí v rámci 

průřezových témat, například tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, do které bezesporu patří také oblast evropské lidové hudby. V 

                                                 
127  Hra této klavírní skladby pod názvem Čáryfuk je zmiňována jako prostředek hudební motivace 

v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku v podkapitole 7.3 a možnosti 
práce s touto skladbou jsou navrženy v modelové situaci Klavírní rondo v 8. kapitole.  
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hodinách základní hudební výchovy lze uplatnit podněty k elementární klavírní 

improvizaci na černých klávesách a vybrané klavírní miniatury na základě 

probíraného učiva.    

 Evropská klavírní škola upoutá na první pohled svými atraktivními 

barevnými ilustracemi Andrey Hoyer, které jsou nezřídka celostránkové a jistě 

přispěly k vyznamenání této publikace cenou německých hudebních editorů 

Deutscher Musikeditions-Preis v roce 2004. Právě výrazné ilustrace lze v hodinách 

základní hudební výchovy použít jako prostředek motivace k poslechu klavírních 

skladeb či jako východisko k elementární klavírní improvizaci.  

 
MAINZ, I., NYKRIN, R. Klavier spielen und lernen 1. Mainz : Schott, 2000. 

Koncepce této klavírní školy, jež by se 

do českého jazyka dala volně přeložit jako 

„Hrajeme a učíme se na klavír“. Vychází 

z myšlenky, že klavírní vyučování má být také 

hudebním vyučováním a má být pro děti 

zábavné. Jeho úkolem je motivovat děti ke hře 

na nástroj. Důležité je však také chápat klavír 

jako prostředek k bližšímu porozumění hudbě. 

První díl klavírní školy Klavier spielen und 

lernen je úvodní svazek z celkového počtu tří 

sešitů, koncipovaných k individuálnímu i 

skupinovému vyučování hry na klavír. Soubor 

zmíněných didaktických materiálů doplňuje neobyčejně rozsáhlý komentář s 

metodickými poznámkami pro učitele. Klavírní škola Ines Mainz a Rudolfa Nykrina 

je součástí řady Musik und Tanz für Kinder - wir lernen ein Instrument (česky Hudba 

a tanec pro děti – učíme se na nástroj), kam dále patří školy hry na housle, flétnu, 

příčnou flétnu a bicí nástroje. Celá řada navazuje na německý program Musik und 

Tanz für Kinder, který navštěvují děti od čtyř let. Jeho absolvování však není 

nezbytnou podmínkou.  

Klavírní škola je určena dětem od šesti do dvanácti let. Hlavní osou školy je 

zpěv písní, které v mnoha případech podněcují improvizační pokusy dětí. Velká 

pozornost je v 1. dílu věnována vycházení vstříc přirozené touze dětí po pohybu a 
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rozvoji jejich rytmického cítění. Děti například klepají každou rukou rozdílný 

rytmus, opírají se o rytmické slabiky či tleskají v rámci interpretace klavírní 

skladbičky. 

Autoři této klavírní školy si kladou za cíl nejen rozvoj instrumentálních 

dovedností, ale také hudebních poznatků. Cestu k tomu spatřují v poutavém a 

tvořivém přístupu k hudbě v podobě kreslení, psaní, komponování a improvizace.  

Klavírní sešit představuje zároveň pracovní sešit, do kterého děti plní úkoly 

spojené s hrou na klavír. K aktivaci dětí v hodinách slouží hravé prvky, jako 

například následující otázka: Kolik kroků je potřeba k jednomu obejití klavíru? Tak 

třeba při objevování zvukových možností klavíru navrhují autoři, aby jedno dítě 

usedlo pod křídlem, zatímco druhé hraje na strunách. Další zkusí jeho hru napodobit. 

 

 Př.: Besuch von der Musikfamilie (Návštěva v hudební rodině), s. 38  

 
 

Notový text doplňují kresby v dvoubarevné kombinaci černá - červená, které 

nezřídka zasahují přímo do notové osnovy a stávají se součástí dané kompozice. 

Německy komentovaná publikace přináší řadu hudebních poznatků v atraktivním 

podání blízkém dětem. Tak například v úvodním komiksu vystupuje čmelák Bzumfis 

(Simselfis) a lišák Nota (Notenfuchs), ve kterém lišák ukradne z klaviatury klávesy 

fis a cis a děti je mají dát zpátky.  



 82

Velmi široký repertoár nápadů k rozmanitým aspektům hudebního vyučování 

u klavíru může někdy vést až k určitému překombinování jednotlivých prvků, přesto 

však lze klavírní školu Klavier spielen und lernen označit za jistě podnětnou 

didaktickou pomůcku, která respektuje současné trendy ve výchově a vyučování dětí 

mladšího školního věku. Hodiny hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

inspirované touto publikací je možné zpestřit například pokusy o elementární 

klavírní improvizaci na černých klávesách, výběrem hudebních čísel a zejména 

výtvarnými motivacemi, které napomáhají porozumění hudebně výrazových 

prostředků i orientaci na klaviatuře. 

 
EHRENPREIS, C., WOHLWENDER, U. 123 Klavier. 1. Bd. Wiesbaden : 

Breitkopf & Härtel, 1995. 

 Klavírní škola 123 

Klavier je určena dětem od 

šesti do deseti let a je 

koncipována jak pro individu-

ální, tak i skupinovou výuku 

hry na klavír. Tvoří ji dva díly 

a samostatný sešit s metodic-

kými poznámkami pro učitele, 

ve kterém autorky školy s vel-

kou pečlivostí vypracovávají podněty zvláště ke skupinovému způsobu vyučování. 

Součástí klavírní školy je i CD s nahranými notovými čísly.  

123 Klavier obsahuje pestrý elementární repertoár tradičních dětských a 

lidových písní a umělých skladeb v durových, mollových i církevních tóninách, dále 

se zde uplatňuje celotónová stupnice, chromatika a bluesová škála. Některé 

skladbičky jsou založeny na hře malých sekund, střídání mollových a durových 

trojzvuků, hře čtyřhlasých akordů nebo klastrů.  

Autorky publikace využívají k rozvoji rytmického cítění u klavíru solmizační 

slabiky podle Zoltána Kodályho, rytmus je ve skladbách dále upevněn textem. Při 

počátečním čtení z not využívají jak zvětšený tradiční zápis, tak grafickou notaci. 

Například ve skladbě Nebel-Klänge (Zvuky v mlze) hrají děti na základě ploch 

v bílo-šedo-černých odstínech a jejich hra posléze plynule přechází k zhudebnění 
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postav a dějů, které se z mlhy vynoří. Kompozice Die wunderliche Klang-Maschine 

(Hudební zázrakostroj) se realizuje na klavíru hrou podle grafických symbolů, 

přičemž po jejím provedení lze stránku otočit vzhůru nohama a hrát proměněnou 

kompozici.128 Klavírní škola na mnoha stránkách představuje pracovní sešit, 

do kterého si děti malují a doplňují své poznámky a postřehy. Také doporučení a 

úkoly uvedené u skladbiček jsou pochopitelné i samotnými dětmi. Více jak polovina 

hudebních čísel je spojena s hravými úkoly, jako například složení částí skladby 

v jeden celek, výměna rukou při repetici, hra druhého řádku skladbičky pokaždé 

s jiným typem doprovodu atd. Většina skladbiček, které klavírní škola 123 Klavier 

obsahuje, je pěvecky realizovatelná dětmi mladšího školního věku a také k vokálně 

instrumentálnímu provedení vybízí. Stejně jako je vítaný u klavíru zpěv, přirozenou 

součástí hodin má být prostor pro pohybové sebevyjádření dětí, které může jinak 

unavené děti aktivovat, může představovat chvilkové uvolnění a přispívá 

ke komplexnímu pochopení souvislostí notového textu. 

 

 

Př.: Indianertanz (Indiánský tanec), s. 36 

 
 

  

                                                 
128  Možnosti hudebně výchovné práce, která vychází z kompozice Die wunderliche Klangmaschine, 

s pozměněným českým názvem Hudební zázrakostroj, jsou uvedeny ve stejnojmenné modelové 
situaci prezentované v 8. kapitole. 
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Velký prostor věnuje tato škola klavírní improvizaci, která přispívá 

k porozumění obsahu hudebního díla. S ohledem na věkovou skupinu dětí, kterým je 

škola určena, mají improvizační úkoly hravý charakter. Nejprve děti zhudebňují 

určitý námět bez pevného určení tónového prostoru, rytmu, melodického průběhu, 

dynamiky nebo formy, později improvizují na základě grafické předlohy, která jim 

udává časový a vertikální průběh melodie, dynamiku i formu kompozice. 

Při elementární improvizaci melodie je vymezen tónový prostor tak, aby všechna 

možná řešení zněla správně a motivovala děti k dalším improvizačním pokusům. 

Další možností improvizace jsou hry se základními hudebně výstavbovými prvky, 

které jsou vzájemně kombinovány.  

 Písně, které klavírní škola obsahuje, jsou znázorněny buď v tradiční podobě 

spolu s textem notovém zápise, někdy s druhým hlasem k melodii, například 

v protipohybu, v kánonu nebo v terciích, nebo obrázkem, podle kterého děti danou 

píseň hrají. Autorky školy vybízejí k jejich transponování. 

 Velice pestrý a poutavý repertoár, který klavírní škola 123 Klavier obsahuje, 

spolu s jejím propracovaným metodickým postupem, z ní činí progresivní didaktický 

materiál. Klavírní školu vhodně doplňují vtipné barevné kresby Julie Ginsbach, které 

téměř pravidelně doprovází malá zelená žabka. V hudebně výchovné práci s klavírní 

školou 123 Klavier je žádoucí přeložit originální německé texty do češtiny. Při 

splnění této podmínky se tato publikace jeví jako mimořádně přínosný hudební 

materiál, který lze v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního 

věku uplatnit velice širokým způsobem. 

 
MOLSEN, U., LEIHENSENDER, M., STENGER-STEIN, G. Klavierschule 

2000. 1. Bd. Wilhelmshaven  : Heinrichshofen´s Verlag, 1996. 

Tuto klavírní školu tvoří dva sešity a je určena jak 

pro individuální, tak i skupinové vyučování hry na klavír, 

které je založeno na vnitřní diferenciaci vyučovacích hodin 

na základě individuálních schopností a dovedností žáků. 

Pro přehlednost škola rozlišuje bílé a růžové strany a strany 

se žlutým okrajem, které, podobně jako v Evropské klavírní 

škole, přinášejí prostor pro improvizační pokusy na černých 

klávesách a hru podle sluchu. Bílé strany vyplňují hudební 
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úkoly hry podle sluchu i z not, zatímco obsah růžových stran se zaměřuje na cvičení 

ke správnému držení těla a procvičování pohybové techniky.  

Autoři této klavírní školy vycházejí z předpokladu, že na klavír se učí nejen ti 

žáci, kteří jsou doma podporováni rodiči, ale také tací, kteří si cestu ke klavírní hře 

musí najít sami a klavírní škola je jejich pomocníkem. Jako nejdůležitější rys 

klavírního vyučování je považována cesta k plnohodnotnému hudebnímu vyučování, 

na jejímž počátku stojí taktování na základě poslechu, oprava záměrných chyb a další 

úkoly, které využívají přirozenou touhu po pohybu dítěte, například chůze na hudbu.  

 Klavierschule 2000 umožňuje čtyři následující varianty práce:  

• Hru podle sluchu, 

• hru podle not, 

• improvizaci a komponování, 

• integraci všech výše zmíněných možností, považovanou  za „zlatou“ cestu. 

Necelých sedmdesát stran 1. dílu této klavírní školy je vystavěno do kapitol 

tak, aby každá obsahovala všechny aspekty komplexně pojaté problematiky a 

vyučující se mohl rozhodnout, jaké prvky použije. Na úvodní slovo, kterým trojice 

autorů oslovuje na prvním místě rodiče, navazuje zobrazení postavení prstů na 

klaviatuře, které slouží k zpřehlednění postavení rukou a jako vizuální opora při hře 

zpaměti. Dále následuje hra podle sluchu na černých klávesách a hra písně z not, 

která se orientuje na klávesy bílé. Dalším prvkem je tzv. skladatelský koutek, který 

obsahuje prázdné notové osnovy určené k elementárním kompozičním pokusům, jež 

děti započnou ve vyučovací hodině a dokončují doma. Divergentní myšlení 

obohacují přednesové skladby s možnostmi volby doprovodu, který se liší mimo jiné 

svou náročností. Tyto skladby je možné podle autorů interpretovat také jako komorní 

dílka, kdy se ke klavíru připojí například příčná flétna nebo kytara, třeba v rukou 

rodičů. Zajímavým prvkem této školy je zařazení tzv. skladbiček pro partnera, 

kterým je dalšího žák, učitel nebo rodič. Mohou být hrány samostatně, ale také jako 

quodlibet s další uvedenou skladbičkou. Podle autorů je lze také doplnit hrou na 

Orffovy nástroje. V neposlední řadě je věnován prostor k výtvarnému projevu žáka, 

který napomáhá rozvoji dětské představivosti a představuje jeden z prostředků 

prožívání hudby dětí mladšího školního věku. Vzniká na základě hudebního podnětu 

nebo naopak. 
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Klavierschule 2000 podněcuje děti k improvizační pokusům dětí na základě 
hravých příkladů, které slouží jako inspirace pro učitele i žáky. Zvolené náměty jsou 
blízké chápání a prožívání okolního světa dětí mladšího školního věku a jsou 
výrazným prostředkem motivace dětí k vlastnímu vyjádření na klaviatuře. Děti 
na klaviatuře znázorňují zvířátka a pohádkové bytosti v pohádkovém lese, 
prázdninovou cestu rychlovlakem, zachycují zvuky a hluky okolního světa nebo hru 
čínských zvonkoher. Třetí námět vybízí k objevování zvukových možností klavíru, a 
to nejen hrou na klávesy, ale též na struny, přední stěnu klavíru a další části nástroje. 

Trojice autorů Uli Molsen, Mirja Leihensender a Gabriele Stenger-Stein 
vytvořila neobyčejně progresivní klavírní školu,129 kterou lze chápat také jako 
výrazný inspirační zdroj pro zkvalitnění hodin základní hudební výchovy dětí 
mladšího školního věku. Na 1. stupni základní školy je možné uplatnit zejména 
myšlenku hry elementárních skladbiček s různou obtížností doprovodu, hru dvou 
samostatných skladbiček či písní jako quodlibet, realizaci výtvarných projevů dětí na 
hudbu, a podle vlastních představ pedagoga zpracovat či obměnit nosné náměty 
k improvizačním pokusům pro elementární instrumentální, vokální nebo 
instrumentálně-vokální projevy dětí v hodinách hudební výchovy. 
 

Závěr 

Klavírní literatura, zejména školy hry na klavír a sbírky snadných skladeb, 
určené dětem mladšího školního věku, poskytují učiteli hudební výchovy na 1. stupni 
základní školy široký repertoár skladeb k didaktickému využití. 

 Moderní klavírní školy určené dětem mladšího školního věku lze díky jejich 
repertoárové skladbě a celkovému pojetí označit nejen jako sborník skladeb, ale 
především jako průvodce dítěte světem hudby u klavíru, jako didaktický materiál, 
který učiteli hudební výchovy na 1. stupni základní školy nabízí širokou škálu 
možností svého využití. Klavírní interpretaci říkadel, písní a klavírních miniatur 
v podání učitele či dítěte, nebo nahrávku hudebního materiálu klavírních škol 
na součásti klavírní školy, audionosiči, je možné využít jako východisko k hudebním 
činnostem a také v těchto aktivitách adaptovat vybrané prvky hudebně výchovné 
práce, které klavírní školy uvádějí. K didaktickému využití v hodinách základní 
hudební výchovy přirozeně vybízí mimohudební podněty, jako například zdařilé 
ilustrace klavírních škol nebo rozmanité výtvarné úkoly, jejichž inspirací je hudební 
podnět.  

                                                 
129  Společně s Janou Škvarkovou (2004) lze Klavierschule 2000 označit z dostupných klavírních škol 

za klavírní školu nejvariabilnější. 
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6 KLAVÍR V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ NA 1. STUPNI 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Hra na klavír, respektive jiný klávesový nástroj, je považována 

za samozřejmou součást vysokoškolské přípravy učitelů na jejich budoucí praxi na 

1. stupni základní školy. Zatímco do šedesátých let 20. století zaujímaly mezi 

hudebními nástroji v přípravě budoucích učitelů dětí mladšího školního věku 

primární postavení housle, průzkum provedený v lednu 2008 na českých 

pedagogických fakultách potvrdil, že nejdůležitějším hudebním nástrojem ve studiu 

učitelství na 1. stupni základní školy je v současnosti právě klavír. 

6.1 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉ SITUACE 

Ačkoli je klavírní hře ve studiu učitelství na 1. stupni základní školy 

přikládán důležitý význam, většina pedagogických fakult se potýká s všeobecně 

nízkou úrovní nástrojových kompetencí130 jak uchazečů, tak i absolventů studia 

učitelství na 1. stupni základní školy. Adepti studia učitelství přicházejí s velmi 

rozdílnou úrovní svých hudebních schopností i dovedností, která se samozřejmě 

promítá i do kvality jejich nástrojové hry v průběhu studia a úrovně dosažených 

výsledků. 

Zatímco dříve bylo podmínkou studia učitelství na 1. stupni základní školy 

úspěšné složení talentové zkoušky, která mimo jiné prověřovala úroveň nástrojových 

dovedností uchazečů,131 v současnosti probíhá talentová zkouška z hudební výchovy, 

zahrnující přirozeně také hru na nástroj, pouze na dvou českých pedagogických 

fakultách.132 Ladislav Daniel (2000, s. 1) vyslovuje názor, že by bylo velmi žádoucí, 

aby ke studiu nebyl přijat takový student, který neabsolvoval hru na klavír na 

hudební škole. Danielův požadavek je bezpochyby pochopitelný, i když samotné 
                                                 
130  Termín nástrojové kompetence je vysvětlován v podkapitole 1.4. Problematice nástrojových 

kompetencí je dále věnována podkapitola 6.4. 
131  Například na PedF Univerzity Karlovy v Praze bylo úspěšné složení talentové přijímací zkoušky, 

která prověřovala hudebnost uchazečů o studium, jejich pěvecké dovednosti a  právě také 
dovednosti v nástrojové hře, podmínkou studia učitelství na 1. stupni základní školy do roku 
2006. Naproti požadavku určité úrovně instrumentálních dovedností při přijímacích zkouškách 
nicméně platilo, že veto z jedné výchovy neznamenalo automatický důvod k nepřijetí ke studiu. 
Mezi přijatými uchazeči ke studiu tak byli také hudebně nedokonale připravení mladí lidé, z nichž 
někteří nebyli dostatečně nástrojově připravení. Tento handicap pak někteří nebyli schopni během 
vysokoškolského studia vyrovnat. 

132  Talentové zkoušky ke studiu učitelství na 1. stupni základní školy v současnosti pořádají hudební 
katedra na PedF Univerzity Hradec Králové a katedra hudební výchovy PedF Masarykovy 
univerzity v Brně. 
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osvědčení o docházce na hudební školu přirozeně ještě nevypovídá nic o kvalitě 

studentovy hry na klavír. Nicméně v době, kdy z ekonomických důvodů jednotlivé 

katedry „bojují“ o každého studenta, Danielova vize nenachází na většině českých 

pedagogických fakult pochopení. Ke studiu jsou velmi často přijímáni studenti 

s minimálními nebo dokonce žádnými zkušenostmi s nástrojovou hrou. Podle 

dostupných informací mají na většině českých pedagogických fakult začátečníci 

v nástrojové hře mezi studenty učitelství na 1. stupni základní školy dokonce 

většinový podíl. 

Formu nástrojové výuky ovlivňují finanční prostředky vysokých škol.  

S jejich snižováním klesá počet semestrů výuky hry na nástroj a zároveň vzrůstá 

počet studentů skupinové výuky. Na jednotlivých pedagogických fakultách se počet 

studentů v hodinách nástrojové výuky významně liší, a to od dvou či tří po patnáct 

studentů ve vyučovací hodině. Výuka menší skupiny studentů přirozeně nabízí větší 

prostor učiteli i studentovi k řešení individuálních problémů týkajících se klavírní 

hry133 než výuka většího počtu studentů, která v tomto ohledu nemůže docílit 

efektivity práce s menším počtem studentů. 

Jedním z dalších aspektů, které negativně ovlivňují vysokoškolskou 

nástrojovou výuku, je nedostatek příležitostí k cvičení, které by mělo být základem 

klavírní hry,134 a na který si studenti stěžují. 

Je otázkou, nakolik je oprávněné označovat s ohledem na současný stav 

nástrojové výuky na pedagogických fakultách přípravu budoucích učitelů hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy za vysokoškolskou. Vysokoškolská příprava 

znamená nejvyšší možné vzdělání v určité oblasti. Jak již bylo zmíněno výše, katedry 

hudební výchovy však nezřídka připravují na budoucí praxi klavíristy začátečníky. 

Tito studenti ve většině případů díky nedostatečné předchozí nástrojové přípravě, 

skupinové výuce a poměrně malé časové dotaci pro nástrojovou výuku, nejsou 

na konci studia schopni dosáhnout požadované úrovně nástrojových kompetencí 

absolventa studia učitelství na 1. stupni základní školy. Pedagogické fakulty tak 

opouštějí absolventi s vynikajícími dovednostmi hry na klavír, stejně jako absolventi 

průměrní a absolventi, kteří se pedagogickému využívání klavíru ve své praxi 

vyhýbají.  
                                                 
133  Časové rozvržení nástrojové výuky a počet studentů na jednotlivých pedagogických fakultách viz 

příloha č. VII, tabulka A a B. 
134  Tento problém není záležitostí novou; o nedostatku vhodných místností a kvalitních nástrojů 

ke cvičení se zmiňuje již před 30 lety František Sedlák (1976/1977, s. 232).  
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Hra na klavír jako součást státní závěrečné zkoušky, která prověřuje 

připravenost studentů učitelství na 1. stupni základní školy bezprostředně před 

vstupem do praxe mimo jiné v nástrojové hře, jak bylo zjištěno průzkumem na 

pedagogických fakultách, je vyžadována pouze na katedře hudební výchovy 

Masarykovy univerzity v Brně a u studentů se specializací v hudební výchově na 

katedře hudební výchovy Karlovy univerzity v Praze. 

Podle dostupných informací klesá zájem studentů o prohloubené studium 

hudební výchovy a některé pedagogické fakulty již ani možnost tohoto 

specializovaného či certifikovaného studia hudební výchovy na 1. stupni základní 

školy nenabízejí. Aktuálním tak zůstává problém, že v prvních dvou ročnících a na 

malotřídních školách mnohdy hudební výchovu vyučují učitelé, kteří se v rámci 

vysokoškolského studia nemají o hudební výchovu hlubší zájem. Právě tito učitelé 

zpravidla nejsou vybaveni minimálními nástrojovými kompetencemi a děti tak mají 

jen velmi omezenou možnost setkávání se živou hudbou v hodinách hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy. 

 

Ze zahraničních výzkumů 

Obdobná situaci u nás je například také situace ve Spolkové republice 

Německa. Podle výzkumu Gabriele Schellberg (2005), která se zabývala hudebními 

předpoklady budoucích elementaristů Bavorsku, pouze 30% studentů učitelství na 

1. stupni základní školy si v zimním semestru 2000/2001 zvolilo hudební výchovu 

jako „prohlubující“ předmět. Přesto v praxi, jak Schellberg zdůrazňuje, vyučuje 

hudební výchovu téměř každý učitel. Ve vztahu k nástroji uvedlo 28,4% 

ze zmíněných 30% hudebníků, že hrají na aspoň tři hudební nástroje, 35,8% na dva 

hudební nástroje, 30% na jeden hudební nástroj, ale také 5,8%, že neumí hrát 

na žádný hudební nástroj. Ve výčtu nástrojů, na které studenti uváděli, figuroval 

klavír na druhém místě za zobcovou flétnou a před kytarou, houslemi a keyboardem. 

Uvedená čísla dávají tušit rozdíl mezi těmi, kteří prošli mimo jiné vysokoškolskou 

nástrojovou přípravou a těmi, kteří se během studia nemuseli účastnit jediné hudební 

přednášky či semináře. V městském státě a spolkové zemi Hamburg jsou studenti 

učitelství na 1. stupni základní školy vzděláváni v teoretických předmětech 

na univerzitě, zatímco praktické předměty, jejichž časová dotace je v oblasti 

instrumentální výuky poměrně bohatší oproti českým poměrům, zajišťuje vysoká 
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škola hudební.135 Tímto způsobem je postaráno o kvalitní instrumentální přípravu 

budoucích učitelů, na druhé straně však také zde absolvují univerzitu studenti, kteří 

budou vyučovat hudební výchovu, aniž by uměli hrát na hudební nástroj. Deidre 

Russel-Bowie z University of Western Sydney v Austrálii provedla výzkum, který se 

týkal výuky hudební výchovy na primárních školách v pěti zemích, kterými byly 

Austrálie, Jižní Afrika, Namibie, USA a Irsko.136 Jedním ze závažných závěrů této 

práce byla skutečnost, že 78% všech respondentů se shodlo na tom, že postavení 

hudební výchovy na primárním stupni by mělo být, ale není tomu tak, jednou 

z priorit primárního vzdělávání. Stejné množství respondentů vnímalo jako jeden 

ze zásadních problémů právě nedostatek hudebních zkušeností a dovedností 

učitele.137  

6.2 OBSAH STUDIA VE VZTAHU K PEDAGOGICKÉMU UPLATNĚNÍ 
KLAVÍRU 

Studium hudebně výchovných disciplín studijního oboru učitelství 1. stupně 

se realizuje v předmětech hudebně teoretických, interpretačně praktických a 

pedagogickodidaktických.138 Klavír představuje obecně důležitou pomůcku v prů-

běhu celého studia a hra na něj napomáhá rozvoji nástrojových kompetencí 

budoucího učitele. V rámci studia se studenti seznamují s různými možnostmi 

                                                 
135  Studenti učitelství se specializací v hudební výchově absolvují v rámci devíti semestrů studia 

individuální výuku na dva hudební nástroje, z nichž jeden si studenti volí jako hlavní a druhý jako 
vedlejší nástroj.  Výuka hry na hlavní hudební nástroj je zařazena do 1. – 6. semestru studia a 
v této výuce mohou studenti následně volitelně pokračovat další dva semestry. Výuka hry na 
vedlejší nástroj je povinná v 1. – 4. semestru studia, poté se stává volitelným 
předmětem. V 6. − 8. semestru studia probíhá předmět „Schulpraktisches Klavierspiel“, který 
navštěvují tři až čtyři studenti a týdně mu je věnováno šedesát minut. V rámci tohoto předmětu 
studenti procvičují hru z listu, improvizují doprovody písní, doprovázejí zpěv kolegů a tak dále. 

136  Deidre Russell-Bowie svůj nedávný výzkum prezentovala na The Fifth International Research 
in Music Education Conference, která se konala 10. − 14. dubna 2007 na School of Education and 
Lifelong Learning, University of Exeter ve Velké Británii. 

137  Jak vyplynulo z průzkumu autorky s učiteli 1. stupně deseti mladoboleslavských základních škol 
v listopadu 2007, zmíněný nedostatek hudebních zkušeností a dovedností potvrdila naprostá 
většina oslovených učitelů. 

138  Mezi předměty hudebně teoretické lze zařadit například nauku o harmonii, nauku o hudebních 
formách, nauku o hudebních nástrojích, dějiny hudby, hudební psychologii, metodologii 
výzkumu v hudební výchově a rozbor skladeb. K předmětům interpretačně praktickým patří hra 
na klavír nebo housle, hra na zobcovou flétnu, hlasová výchova, intonace a sluchová analýza 
a základy taktovací techniky. Pedagogickodidaktické předměty ve studiu učitelství pro 1. stupeň 
základní školy zastupuje didaktika hudební výchovy, seminář hudby pro děti a průběžná praxe 
z hudební výchovy. Předměty studia lze rozdělit také zjednodušeně pouze do dvou skupin, a to 
studijní předměty praktické a teoretické. Praktické studium by se tak týkalo například hry na 
nástroj, výuky sólového a sborového zpěvu, pedagogické praxe nebo intonace, teoretické 
disciplíny by zahrnovaly hudební teorii a dějiny hudby, didaktiku a metodiku nebo psychologii a 
etiku. Podle Jiřičková (2006, s. 10 − 11).  



 91

využití klavírní hry, hrou přednesových skladeb, doprovodem hlasových a pěveckých 

cvičení, doprovodem písní, s hrou na klavír jako pomůcky při osvojování hudebně 

teoretických poznatků.  

Jednotlivé pedagogické fakulty si na základě Zákona o vysokých školách 

č. 172/1990 Sb. z roku 1990 stanovují vlastní požadavky, náplň a výstupy hudební 

výchovy studia učitelství na 1. stupni základní školy, které se odlišují podle 

zvoleného studijního programu učitelství na 1. stupni základní školy139 a podle 

možností jednotlivých škol.  

Výuka hry na klavír je s výjimkou pedagogické fakulty v Olomouci, kde jsou 

využívány keyboardy, realizována na všech českých pedagogických fakultách, 

přičemž na některých z nich klavír představuje jedinou alternativu.140 Nástrojové 

výuce je věnována zpravidla jedna vyučovací hodina týdně, a to nejčastěji v průběhu 

čtyř semestrů v první polovině studia.  

Například na katedře hudební výchovy PedF Univerzity Karlovy v Praze 

probíhá výuka hry na nástroj coby samostatný předmět pouze v rámci 

specializovaného studia hudební výchovy studijního programu učitelství na 1. stupni 

základní školy. V prvních čtyřech semestrech absolvují studenti tohoto studijního 

programu nejprve základní dvousemestrální seminář hudební výchovy s časovou 

dotací dvě hodiny týdně, ve kterém studenti uplatňují své dosavadní znalosti klavírní 

hry, a dále jednosemestrální seminář pohybové výchovy a Orffových nástrojů. Ten je 

dotován také dvěmi výukovými hodinami týdně. Počínaje třetím studijním rokem 

studenti se specializací hudební výchova prohlubují své teoretické poznatky 

a zdokonalují své hudební dovednosti a návyky v přibližně osmi vyučovacích 

hodinách týdně. Výuce hry na klavír, případně druhé možnosti, tedy hře na housle, je 

v průběhu studia věnována 45 minutová výuková hodina celkem v 5. až 9. semestru 

studia. Na hodiny instrumentální hry dochází zpravidla čtyři studenti současně, což 

v praxi znamená, že každý z nich má k dispozici přibližně desetiminutový výukový 

                                                 
139  Například na pedagogické fakultě Ostravské univerzity je akreditován studijní program učitelství 

na 1. stupni základní školy bez specializace, kde se studenti v průběhu studia profilují výběrem 
předmětů na jednotlivých katedrách. Zatímco na pedagogických fakultách Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni je realizován tzv. „Certifikátový 
program Hudební výchova pro 1. stupeň základní školy“, Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze umožňuje specializované studium hudební výchovy, a to vedle specializace 
v cizím jazyce a v tělesné, výtvarné nebo dramatické výchově. Tyto studijní programy se 
přirozeně liší v časové dotaci hudebně výchovných disciplín, včetně nástrojové přípravy. 

140  Takováto výuka probíhá na pedagogických fakultách v Ostravě, Ústí nad Labem, v Brně 
a v Plzni.  
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blok. Záleží na vyučujícím, jakým způsobem do nástrojové výuky zapojí ostatní 

studenty. Ti například opravují chyby hráče u klavíru, navrhují jiné možnosti 

harmonizace a stylizace písně a podobně. Studijní program učitelství pro 1. stupeň je 

na Univerzitě Karlově možné studovat také vedle prezenční formy studia formou 

kombinovanou. Zde čítá časová dotace hry na nástroj pouhé čtyři vyučovací lekce 

za semestr. Studenti učitelství na 1. stupni ZŠ se specializací v Tv, Dv, VV a v cizím 

jazyce hru na nástroj jako samostatný předmět nemají, základní klavírní dovednosti 

studenti získávají pouze v rámci dvousemestrálního předmětu hudební výchova.141 

Náročnost studované klavírní literatury vychází z dosažené úrovně klavírní 

hry. Zatímco například na pedagogické fakultě v Hradci Králové požadovaná 

minimální úroveň absolventa 4. nebo 5. ročníku hry na klavír v ZUŠ a na pedago-

gické fakultě v Brně 7. ročníku ZUŠ, podle dostupných informací v nástrojové výuce 

na pedagogických fakultách převažují studenti začátečníci s minimální zkušeností 

klavírního doprovodu písní. Nedostatečná úroveň nástrojové zdatnosti studentů se 

zpravidla řeší formou individuálních konzultací. 

Náplní předmětu hra na nástroj je rozvoj klavírní techniky, hra písní z učebnic 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy a interpretace technicky přiměřených 

skladeb vhodných k poslechu. Cílem je dosažení takové úrovně ve hře na klavír, 

která studentovi umožňuje používat klavír jako samozřejmou pomůcku ve studiu a 

posléze v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku. 

Zastoupení hudebně výchovných předmětů, tedy i nástrojové přípravy, je 

v učebních plánech studia učitelství pro 1. stupeň pedagogických fakult ve srovnání 

s oborovým studiem hudební výchovy přirozeně méně obsáhlé, a o to omezenější, 

pokud se nejedná o prohloubené studium hudební výchovy. Především však díky 

poměrně malé časové dotaci představuje omezené možnosti vysokoškolské přípravy 

                                                 
141  Rozdílnost v nástrojové výuce na jednotlivých pedagogických fakultách lze dokumentovat na 

příkladu katedry hudební kultury PedF Západočeské univerzity v Plzni a hudební katedry PedF 
Univerzity Hradec Králové. Na pedagogické fakultě v Plzni absolvují všichni studenti učitelství 
na  1. stupni základní školy ve 2. až 5. semestru celkem čtyři semestry výuky hry na nástroj, která 
probíhá ve skupinách o maximálně osmi studentech v rámci předmětu hudební dovednosti. Ten je 
společný pro nástrojovou výuku a hlasovou výchovu a jeho časová dotace čítá dvě hodiny týdně. 
V rámci certifikátového studia hudební výchovy na 1. stupni základní školy, které umožňuje 
zájemcům prohloubené studium hudební výchovy, již nástrojová výuka zastoupena není.  
Na pedagogické fakultě v Hradci Králové absolvují nástrojovou výuku všichni studenti v 1. až 
4. semestru studia, studenti se specializací v hudební výchově dále pokračují ve výuce až do 
8. semestru a podle zájmu si mohou tento předmět zvolit ještě v 9. semestru studia. Studenti 
všeobecného základu se zde účastní nástrojové výuky po třech, ve specializovaném studiu 
připadají na jednu vyučovací hodinu týdně dva studenti. Aktuální možností přehled nástrojové 
výuky na českých pedagogických fakultách je obsažen v příloze č. VII, tabulka C. 
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učitelů hudební výchovy dětí mladšího školního věku. Právě v tomto vývojovém 

období, které je vnímáno jako nejpříznivější pro soustavnou a efektivní 

pedagogickou práci, tak znamená jisté oslabení hudebně profesních kompetencí,142 

které studentům zprostředkovává studium na vysoké škole.143 

Z pódiových diskusí mezinárodního sympózia na téma „Mezinárodní 

perspektivy hudebního vzdělávání na primárních školách“, které se konalo v dubnu 

2007 v rámci konference „The Fifth International Research in Music Education 

Conference“, situace je vnímána jako neuspokojivá napříč světovými kontinenty. 

V řadě zemí je propagována příprava budoucích učitelů na 1. stupni základních škol 

v konceptu povšechné odborné přípravy budoucího učitele bez konkrétní specializace 

v určitém oboru. Například na University of Western Sydney v Austrálii jsou 

v průběhu studia prohlubování znalostí v oblasti hudby věnovány dohromady celkem 

pouhé dvě hodiny za semestr. Toto zanedbání tolik důležitého oboru lidského 

poznání, jakým je hudba, v přípravě budoucích učitelů, vede k neblahé evidenci: 

mnozí učitelé na primárních školách, z části v důsledku svého nedostatečného 

sebevědomí učit děti hudbu díky neadekvátní profesní přípravě, mnohdy neposkytuje 

kvalitní hudebního vyučování dětem mladšího školního věku.  

6.3 KLAVÍR JAKO INTEGRATIVNÍ PROSTŘEDEK VE STUDIU UČITELSTVÍ 
NA 1. STUPNI ZŠ 

V kontextu současné vzdělávací soustavy, která zdůrazňuje činnostní, 

integrativní a tvořivý přístup ve vzdělávání, je vhodné hru na klavír pojímat jako 

integrativní prvek studia učitelství pro 1. stupeň základní školy. V průběhu studia si 

budoucí učitel osvojuje, rozvíjí a upevňuje své schopnosti, dovednosti a postoje 

v souvislosti s klavírní hrou. K tomu dochází nejen v rámci nástrojové výuky, ale 

přirozeně také v dalších učebních předmětech. Východisko pro pojímání klavírní hry 

jako integrativního prvku vysokoškolské přípravy představuje pozitivní přístup 

budoucího učitele ke hře na klavír a pochopení významu dovednosti klavírní hry pro 

studium a budoucí praxi učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Hra na 

klavír rozvíjí nejen hudebnost budoucího učitele, ale napomáhá také jeho 

                                                 
142  Problematika nástrojových kompetencí je zpracována v podkapitole 6.4. 
143  Na obsahové nedostatky v učebním plánu studijního programu učitelství pro 1. stupeň základní 

školy se specializací v hudební výchově i na malý prostor vyčleněný studiu hudebně výchovných 
předmětů si stěžoval ve své práci Didaktika hudební výchovy I např. i František Sedlák (1988).  
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osobnostnímu rozvoji. Mimo jiné upevňuje jeho volní a charakterové vlastnosti, 

například posiluje schopnost koncentrace, vytrvalost, cílevědomost a tak dále.  

Obrázek 2 na s. 94 zachycuje souhrn učebních předmětů studia učitelství na 

1. stupni základní školy se specializací v hudební výchově, ve kterých se využívá 

klavírní hra.144 Jak je z vyobrazení patrné, schopnosti, dovednosti a postoje spojené 

s klavírní hrou se prolínají teoretickými, praktickými i pedagogickodidaktickými 

předměty (uspořádány směrem z vnitřku k okraji kruhu). Východiskem i cílem je 

subjektivní přístup ke klavíru každého budoucího učitele, viz vnitřní kruh 

s označením KLAVÍR. Hudebně teoretické poznatky získané v teoretických 

předmětech jsou zužitkovávány v předmětech praktických, stejně jako dovednosti a 

poznatky osvojené v praktických předmětech jsou využívány při výkladu 

teoretických jevů na hudebních ukázkách s uplatněním klavíru. 

V pedagogickodidaktických předmětech se jeví uplatňování klavíru jako důležitá 

součást obsahu učiva těchto předmětů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144  Vyobrazení vychází z učebního plánu studia učitelství na 1. stupni základní školy se specializací 

v hudební výchově na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve studijním programu 
učitelství na 1. stupni základní školy bez specializace v hudební výchově není klavír přirozeně 
zastoupen v takovémto množství vyučovacích předmětů, ale princip propojení přístupu ke klavíru 
a uplatňování klavírní hry napříč hudebně výchovnými předměty zůstává stejný. 

KLAVÍR 

Obrázek 2: Učební předměty, ve kterých se využívá klavírní hra 
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6.3.1 Role klavíru v učebních předmětech studijního programu učitelství na 

1. stupni ZŠ se specializací v hudební výchově 

Klavír vystupuje jako nezbytný nebo velmi žádaný prostředek výuky 

ve všeobecné i specializované přípravě v hudební výchově budoucích elementaristů. 

Ve studiu učitelství se specializací v hudební výchově, jak je patrné na vyobrazení 

v předchozí kapitole, klavírní hra a poznatky o klavíru prostupují širokým spektrem 

učebních předmětů.145 V některých předmětech jsou dovednosti v klavírní hře a 

jejich zdokonalování v centru zájmu, v jiných přispívají k osvojování dalších 

hudebních znalostí a dovedností.  

Hra na klavír se uplatňuje v interpretačně praktických předmětech, kde je 

mimo jiné zastoupena vlastní nástrojová výuka. V ní je vyžadováno zvládnutí 

několika přednesových skladeb a velký důraz je kladen především na praktické 

vyústění poznatků v oblasti klavírního doprovodu a stylizace podle charakteru písní. 

Studenti transponují písně do jiných tónin podle hlasových možností dětí mladšího 

školního věku, vytvářejí předehry, mezihry a dohry, interpretují lidové a umělé písně 

a vybírají klavírní literaturu s ohledem na její didaktické využití. Součástí provedení 

písní je vedle klavírní hry také současný zpěv. 

Nástrojové kompetence získané v předmětu hra na klavír nacházejí své 

opodstatnělé uplatnění v teoretických hudebních předmětech, kde klavírní hra 

napomáhá vyvozování teoretických zákonitostí hudby a zprostředkovává studentům 

živý kontakt s hudbou v podobě bezprostředního akustického ověření teoretických 

poznatků. Příkladem uplatnění klavíru v teoretickém hudebním předmětu je jeho 

využití v harmonii. Na klavíru jsou demonstrovány harmonické jevy a klavírní hra 

tak přispívá k lepšímu pochopení harmonických problémů. Analyzované skladby 

vycházejí z aktuálního nástrojového a pěveckého repertoáru studentů a součástí 

studia jsou také samostatné harmonické úpravy lidových písní studentů a jejich 

praktické předvedení na klavíru.  

Výraznou integrační příležitost v přípravě budoucích učitelů představuje 

obecně hra drobných charakteristických skladeb, které splňují požadavek vhodného 

výběru jako poslechové skladby na 1. stupni základní školy.146 Lze ji uplatnit 

                                                 
145  Následující text se opírá o podklady k akreditaci PedF Univerzity Karlovy v Praze. 
146  Drobné charakteristické skladby lze čerpat například z klavírních škol. Klavírní školy je možné 

v rámci studia hudební výchovy na 1. stupni základní školy využít více způsoby. Studenti 
například analyzují vybrané klavírní miniatury, vyhledávají na základě zadaných kritérií vhodnou 
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například v rámci předmětu harmonie, hudební formy či rozbor skladeb. Přednes 

klavírní skladby, osvojené v nástrojové výuce a studenty zanalyzované ve výše 

zmíněných hudebně teoretických předmětech se uplatňuje také v předmětech 

v pedagogickodidaktických.  

K možnostem využití klavírní hry v didaktice hudební výchovy patří rozvinutí 

nacvičené skladby do jejího metodického využití při poslechu. Dále je možné 

klavírní hru studentů uplatnit při studiu metod nácviku písní, jako doprovod hry na 

zobcové flétny, při transponování hlasových cvičení nebo při nácviku zapojení 

klavírní hry do hudebních činností dětí.  

6.4 PROFESNÍ NÁSTROJOVÉ KOMPETENCE 

Předcházející kapitoly věnované využití klavíru ve studiu učitelství na 

1. stupni základní školy dokumentují, že klavírní hra má ve vysokoškolské přípravě 

budoucích učitelů své důležité místo. Rozvoj dovednosti hry na klavír úzce souvisí 

s rozvojem tzv. profesních nástrojových kompetencí.147 Záměrem následující 

kapitoly je konkretizovat obsah tohoto pojmu v souvislosti s vysokoškolskou 

přípravou a budoucí praxí učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

6.4.1 Charakteristika nástrojových kompetencí 

Profesní kompetence učitele tvoří podle Daniely Valachové (2005, s. 4 − 8) 

osobnostní složka, pedagogickopsychologické a specifické kompetence. Podle 

zmíněného dělení lze nástrojové kompetence učitele označit jako profesní specifické 

kompetence učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

Profesní nástrojové kompetence lze specifikovat jako osobní postoj ke hře 

na klavír, schopnost a dovednost klavírní hry jakožto východiska k didaktizaci 

teoretického učiva, jako uměleckého projevu a jako projevu klavírní tvořivosti. 

Termín profesní nástrojové kompetence zahrnuje vědomí možností využití klavíru 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 
                                                                                                                                          

skladbu, na které si procvičují didaktický výklad, nebo využívají inspiračních podnětů uvedených 
v klavírních školách pro vytváření vlastních modelových hudebně výchovných situací v rámci 
didaktiky hudební výchovy. 

147  Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.4, termín nástrojové kompetence je termínem v odborné 
literatuře poměrně novým a jeho zavedení souvisí obecně s nově rozšířeným používáním termínu 
kompetence v kontextu vzdělávání. Nástrojové kompetence představují soubor schopností, 
dovedností, vědomostí, postojů a hodnot v souvislosti s hrou na hudební nástroj, v tomto případě 
klavír.  
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Z pozice hudebního pedagoga lze jen stěží souhlasit s názorem Vladimíry 

Spilkové (1999, s. 25), která uvádí, že legitimním požadavkem univerzitního 

vzdělání je profesionalizace učitelství s důrazem na pedagogicko-psychologickou 

přípravu. Podle ní je možné tento požadavek zpochybnit, pokud se týká specifických 

kompetencí, kde mluví o odborně předmětové složce.  Absolventi studia učitelství na 

1. stupni základní školy jsou plně kvalifikováni k výuce všech vyučovacích 

předmětů. Vysokoškolská příprava by měla zajišťovat jejich všestranný rozvoj a 

rozvoj jejich poznatků a dovedností, které jsou klíčové pro jejich další profesní 

působení. V rozporu s Vladimírou Spilkovou lze tvrdit, že k tomuto rozvoji 

v současnosti neodmyslitelně patří právě zdokonalování nástrojových kompetencí 

týkající se klavíru.  

Příprava budoucích učitelů na 1. stupni základní školy v oblasti nástrojových 

kompetencí neznamená zaměření pouze na dílčí aspekty dovednosti klavírní hry, ale 

jejím cílem je naučit studenty uplatňovat klavír v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy mnohostranným způsobem tak, jak to vyžaduje pedagogická 

praxe.148 Vodítkem k takovéto přípravě může být pojmenování a shrnutí 

požadovaných nástrojových kompetencí, kterými by měl učitel hudební výchovy na 

1. stupni základní školy disponovat. Souhrn požadovaných nástrojových kompetencí 

přináší obrázek 3 na s. 98. 

Růžově označené kompetence představují kompetence postojové, žlutá barva 

zachycuje kompetence dovednostní a modrá kompetence poznatkové. Uvedené 

nástrojové kompetence vycházejí z potřeb pedagogické praxe na 1. stupni základní 

školy a požadavek jejich rozvoje ve vysokoškolském studiu souvisí s návrhy řešení 

nedostatečné úrovně nástrojových dovedností studentů v podkapitole 6.6.1. 

Vybavení všech absolventů studijního programu učitelství na 1. stupni základní 

školy takovou úrovní nástrojových kompetencí, která by znamenala esteticky účinné 

a efektivní uplatňování klavírní hry v hodinách hudební výchovy, by mělo být 

jedním ze základních cílů vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 1. stupni 

základní školy.  

 

                                                 
148  Příkladem rozvíjení nástrojové kompetence ve studiu učitelství na 1. stupni základní školy může 

být využití poznatků o klavíru vypracováním seminární práce, jejímž zadáním je představit dětem 
mladšího školního věku tento hudební nástroj. 
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Obrázek 3: Nástrojové kompetence, jimiž by měl disponovat učitel hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy 

 

6.5 ODBORNÁ LITERATURA S TÉMATEM PEDAGOGICKÉHO VYUŽITÍ 
KLAVÍRU 
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písní, která je právem považována za jednu z klíčových disciplín studia učitelství 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

Protože témata, a tedy i publikace, které se problematikou nástrojových 

kompetencí zabývají, jsou poměrně rozmanitá, je vhodné vymezit kritéria pro výběr 

konkrétních publikací, kterým bude dále věnována pozornost. Za společného 

jmenovatele těchto kritérií lze označit pedagogické hledisko, které je určující 

pro chápání publikace jako vysokoškolského učebního textu, jehož náplní je vedle 

prezentace dané problematiky didaktizace teoretických poznatků s ohledem na 

využití v praxi v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku. Vybrané 

publikace tak obsahují notové příklady či metodické návody k rozvoji nástrojových 

dovedností studentů učitelství na 1. stupni základní školy.  

Respektují následující pedagogické aspekty: 1. aktuálnost a 2. přiměřenost, 

které jsou dále charakterizovány. 

 

• Aktuálnost obsahu, 

a to ze dvou pohledů, neboli vzhledem k současným požadavkům na hudebně 

odborné kvality učitele a vzhledem k výběru hudebního materiálu, s kterým 

publikace pracuje. Výhodou vybraných publikací, které přispívají k řešení 

problematiky nástrojových dovedností, je jejich nadčasovost, která se týká strategií 

rozvoje schopností a osvojování dovedností klavírní hry.  

 

• Přiměřenost k požadavkům studia, 

tzn. publikace je primárně určena studentům učitelství na 1. stupni základní školy 

a zohledňuje reálné možnosti úrovně nástrojových dovedností studentů, které jsou 

označovány jako všeobecně nižší než dovednosti studentů oborového studia hudební 

výchovy pro 2. a 3. stupeň základní školy. 
 

6.5.1 Charakteristika vybraných publikací 

Na základě výše zmíněných aspektů bylo vybráno deset publikací.149 

K výběru je přiřazen učební text Michala Nedělky Průvodce učitele praktickou 

harmonií, který je velice dobře přístupný studentům učitelství na 1. stupni základní 

                                                 
149  Přehled zjištěných vysokoškolských skript, která se zabývají doprovody písní, viz příloha č. VIII. 
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školy, a také je podle dostupných informací v tomto studiu na pedagogické fakultě 

Karlovy univerzity v Praze uplatňován. 

Uvedené publikace jsou stručně charakterizovány a následně hodnoceny 

podle těchto kritérií: 

• Jak publikace přispívá k získávání a upevňování nástrojových dovedností. 

• Jak je publikace provázána s učivem hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy. 

Publikace jsou řazeny chronologicky podle roku vydání. 
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 PADRTA, K., JINDRA, V., ŠPAČEK, A. Průpravná cvičení k improvizaci 

doprovodů lidových písní. České Budějovice : Pedagogická fakulta v Českých 

Budějovicích, 1972. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, příprava k samostatné hře doprovodů písní, 
transpozice úryvků písní, automatizace pianistických návyků, studium učitelství na 
1. stupni základní školy se specializací v hudební výchově 
 

Charakteristika publikace: 

Obsah publikace je rozčleněn do jedenácti kapitol. Východiskem je klavírní 

realizace melodií, na níž navazuje hra úryvků lidových písní s vypracovaným 

doprovodem a hra kadence v hlavních harmonických funkcích. Dále jsou 

představeny modely s obraty hlavních harmonických funkcí, vedlejších akordů 

a mimotonálních dominant, které mají být procvičovány v dalších tóninách, stejně 

jako uvedené sekvence a rulády.  

Publikace nesleduje vlastní výuku klavírní improvizace, ale podle svých 

autorů představuje přípravu k samostatnému tvoření doprovodů lidových písní. 

Na tento učební text organicky navazuje skriptum Vojtěcha Jindry a Karla Padrty 

Klavírní doprovody lidových písní a jejich improvizace, vydané v roce 1973.150  
 

Hodnocení: 

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

 

získání zběhlosti a pohotovosti v různých tóninách, hmatové 
dovednosti na klaviatuře, dokončování a obměny úryvků lidových 
písní, doprovázení známých lidových písní ve valčíkových, 
polkových a pochodových rytmech, dovednost hry sekvencí a 
rulád 

Klady:  praktická aplikace hudebně teoretických poznatků, důraz 
na vytváření hráčských návyků důležitých pro samostatnou hru 
doprovodů písní, přispívá k rozvoji hudební představivosti 
důrazem na dokončování nebo obměny úryvků lidových písní 
v hudebně logické tvary 

 

 

                                                 
150  JINDRA, V., PADRTA, K. Klavírní doprovody lidových písní a jejich improvizace. České 

Budějovice : Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1973. 
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 SCHEJBAL, K. Doprovody písní pro 1. a 2. ročník ZDŠ. 2. vyd. Praha : SPN, 1974. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, hra na housle, doprovody písní, hra 
prokomponovaného doprovodu, improvizace klavírního doprovodu, hudební teorie, 
harmonie, hudební didaktika, metodika zpěvu dětí, diferencovaný přístup k doprovo-
dům písní, studium učitelství na 1. stupni základní školy 
 

Charakteristika publikace: 
 Východisko publikace tvoří soubor čtyřiceti lidových písní a jejich 
doprovodů. Publikace věnuje pozornost hned několika oblastem studia hudební 
výchovy, které jsou spjaty s hrou na nástroj.151 Výběr písní, z nichž pouze dvě jsou 
v mollové tónině, vychází z obsahu učiva hudební výchovy v prvních dvou ročnících 
ZDŠ a svým pořadím sleduje metodické rozdělení do jednotlivých měsíců v průběhu 
školního roku. Doprovody písní jsou určeny pro klavír a housle a tato oblast 
publikace je členěna podle následujícího konceptu: 1. notový zápis se slovy písně, 
2. navrhovaná melodie předehry a dohry, 3. houslový doprovod k písni, zpravidla 
ve třech variantách, 4. dva druhy prokomponovaného klavírního doprovodu k písni, 
z nichž jedna je snadnější a druhá náročnější.  

Harmonie písně obsahuje nejčastěji hlavní a vedlejší stupně, prokompono-
vané klavírní doprovody k písním vycházejí většinou z melodie písně a v celém 
rozsahu publikace se vystřídají v celkem devíti tóninách.152 K rychlejšímu zvládnutí 
problematiky doprovodů přispívá technická příprava doprovodů, zahrnující hru 
stupnic, tercií, sext, akordů a jejich obratů, kadencí a doprovodných figur v sudém a 
lichém taktu v tóninách písní. Na toto skriptum navazují Doprovody písní pro 
3. a 4. ročník ZŠ Karla Schejbala (1977, 1979). 
 
Hodnocení: 

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

 

diferencovaný přístup k doprovodu písní, tzn., nabízí možnost hry 
podle akordických značek, prokomponovaného doprovodu různé 
obtížnosti, předehry a dohry, nácvik technických prvků klavírní 
hry v tóninách uvedených písní, shrnutí teoretických poznatků 
v souvislosti s klavírní hrou a jejich uplatňování ve hře na klavír 

Klady:  integrativní, diferencovaný přístup při osvojování klavírních 
doprovodů písní, pedagogický zřetel při výběru literatury a obtíž-
nosti předkládaných doprovodů 

Zápory: některé prokomponované doprovody nerespektují hlasovou polohu 
a hlasový rozsah dětí 

                                                 
151  Jsou jimi doprovod písní, poznatky z didaktiky hudební výchovy a metodiky zpěvu dětí v prvních 

dvou ročnících ZDŠ, poznatky hudebně teoretickým a přípravná cvičení pro klavír. 
152  Karel Schejbal využívá tóniny: C dur, D, dur, s moll, Es dur, E dur, F dur, G dur, A dur, B dur. 
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 HOLEC, J. Klavírní doprovody písní ze zpěvníků na 1. stupni základní školy. 

České Budějovice : Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1982.  
 

Klíčová slova: hra na klavír, elementární harmonizace, jednoduché klavírní 
doprovody písní, improvizace klavírního doprovodu, studium učitelství na 1. stupni 
základní školy 
 

Charakteristika publikace: 

Úkolem této publikace je podle jejího autora poskytnout studentům učitelství 

na 1. stupni základní školy návod, jak rychle a jednoduše zharmonizovat a 

doprovodit lidové a umělé písně z učebnic hudební výchovy pro 1. − 4. ročník, které 

nejsou doprovodem opatřeny (Holec, 1982, s. 2).  

Doprovod písní je koncipován jako hra terciového dvojhlasu v pravé ruce a 

basového tónu v levé ruce. Jeho nácviku a pohotovému uplatnění na hlavních 

harmonických funkcích v dur a v moll je věnován největší prostor. Ve stručnosti jsou 

uvedeny příklady písní a jejich doprovod, které ve svém harmonickém průběhu 

vybočují z tóniny a postup při harmonizaci písní podle akordických značek. 

Publikace vysvětluje též zásady doprovodu melodických tónů, hru malé kadence, řeší 

otázku druhého hlasu, a to nejen v terciích, ale v i jiných intervalech, zejména v 

sextách. Jak uvádí autor, tato publikace si nečiní nárok na to být učebnicí 

improvizace doprovodů, ale je návodem ke správnému podkládání akordů písní 

(Holec, 1982, s. 3). 

 

Hodnocení:  

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

hra písní s připraveným doprovodem, harmonizace písní, hra podle 
akordických značek, hudebně teoretické poznatky představovány 
v souvislosti s hrou na klavír  

Klady: nižší technická náročnost s ohledem na reálnou úroveň nástrojo-
vých dovedností studentů, pedagogický zřetel při výběru literatury 

Zápory: Nenabízí možnost komplikovanějšího doprovodu písní 

 
 



 104

 FALTUS, L. Řízená improvizace klavírního doprovodu lidových písní. Praha : 

Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, harmonizace lidových písní, stylizace lidových písní, 
učitelství hudební výchovy, studium učitelství na 1. stupni základní školy se 
specializací v hudební výchově 
 

Charakteristika publikace: 

 Publikace je přepracováním původních skript téhož autora a Eriky Kociánové 

Improvizace klavírního doprovodu lidových písní pro posluchače hudební výchovy 

pedagogických fakult z roku 1970. V úvodu skripta autor uvádí průpravná cvičení, 

které vyzývá cvičit v transpozicích a jež mají upevnit základní mechanismy 

doprovodu. Dále stanovuje obecné zásady harmonizace lidových písní a jejich 

stylizace. Obsah publikace vychází z dělení nápěvů podle použitých harmonických 

prostředků od durových písní s jednoduchou harmonickou strukturou k písním 

modulujícím do vzdálenějších tónin a písní modálního charakteru. K celkem devíti 

typům lidových písní autor uvádí stylizační možnosti podle vlastního pravidla, že 

ke složitější harmonii patří složitější stylizace. Navrhuje postup práce na písni, 

případně zadává konkrétní úkoly. V závěru skripta je uvedena státní hymna, kterou 

Leoš Faltus doporučuje hrát v uvedené úpravě, a ve stručnosti je zmíněna 

interpretace kytarových značek. Publikace pracuje s lidovými písněmi z 1. dílu 

Českého zpěvníku Karla Plicky. 

 

Hodnocení:  

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

procvičení základních mechanismů doprovodu, hudebně teoretické 
poznatky představovány v souvislosti s hrou na klavír, harmoni-
zace a stylizace lidových písní  

Klady: uvádí velmi podrobný výčet stylizačních možností od nejjedno-
dušších po nejsložitější 

Zápory: poněkud stručnější pojednání o modulačních procesech, vazba 
složitější harmonie – složitější stylizace153 

 
 

                                                 
153  Podle Popovič (1994, s. 114).  
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 BERNATÍK, R. Klavírní doprovody písní hudební výchovy pro 1. − 4. ročník 
základní školy. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1984. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, písně z učebnic pro 1. − 4. ročník hudební výchovy 
na ZŠ, hra prokomponovaného doprovodu písní, jednoduché stylizace, elementární 
klavírní literatura, studium učitelství na 1. stupni základní školy   
 

Charakteristika publikace: 
Publikaci tvoří čtyři samostatné sešity klavírních úprav písní pro 

1. − 4. ročník základní školy, které vycházejí z obsahu učebnic hudební výchovy 
pro dané ročníky154. Autor si je vědom relativně nízké úrovně nástrojových 
dovedností, hudebně teoretických vědomostí a reálných učebních možností studentů 
učitelství 1. stupně a tento fakt zohledňuje ve svém přístupu k harmonizaci a stylizaci 
daného hudebního materiálu. Písně jsou harmonizovány převážně třemi hlavními 
kvintakordy a jejich obraty, melodie písně hraná v pravé ruce není až na výjimky 
opatřena druhým hlasem tak, aby klavír mohl být zřetelným vodítkem při nácviku 
písně. Stylizace písní je vedena zřetelem technické jednoduchosti, stejně jako fakt, že 
většina písní je upravena pouze v C dur nebo D dur, ačkoli toto hledisko 
nezohledňuje hlasový rozsah dětí. Zvláště úpravy písní pro 1. ročník mají charakter 
elementárních technických cvičení, neboť nácvik podle autora „musí být přehledný, 
srozumitelný a rytmicky jednoduchý“ (Bernatík, 1984, s. 171). Písně jsou uvedeny 
zpravidla předehrou, která lze podle autora použít také jako mezihra nebo dohra. 

I když publikace obsahuje osvědčené jednoduché úpravy písní, autor sám 
vybízí k tomu, aby studenti případně některé doprovody stylizovali sami.  
 

Hodnocení: 

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

hra elementárního připraveného doprovodu písní, možná vlastní 
stylizace některých doprovodů  

Klady: doprovody přizpůsobené možnostem studentů učitelství na 
1. stupni ZŠ, pedagogický zřetel při výběru literatury, rozmanitá 
stylizace doprovodů  

Zápory: nenabízí možnost komplikovanějšího doprovodu písní 

 

                                                 
154  V seznamu písní je u jednotlivých klavírních úprav uváděna nejen strana v Bernatíkově publikaci, 

ale také odkaz na stranu v učebnici hudební výchovy. 
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 JENČKOVÁ, E. Výběr klavírních skladeb pro 1. − 4. ročník studia učitelství 
hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Praha : Univerzita Karlova, 1990, 1992.  
 

Klíčová slova: hra na klavír, nástrojová výuka, výběr klavírních skladeb 
přiměřených vnímání dětí mladšího školního věku, didaktizace literatury pro klavír, 
integrativní charakter s metodickými podněty k rozvíjení múzických činností a 
získávání poznatků, literatura pro klavír jako východisko k tvořivým aktivitám 
a hudebním činnostem, studium učitelství na 1. stupni základní školy 
 

Charakteristika publikace: 
 Vysokoškolská učebnice Evy Jenčkové představuje publikaci, jejíž obsah 
prostupuje nástrojovou výuku, hudebně teoretické a pedagogickodidaktické před-
měty studia učitelství hudební výchovy na 1. stupni základní školy a integruje tak 
hudební poznatky s esteticky účinnou nástrojovou výukou a jejich uplatnění 
v souvislosti s pedagogickým záměrem. Hlavním cílem publikace, jak uvádí autorka, 
je představit reprezentativní výběr klavírních skladeb, které mohou studenti zařadit 
do svého repertoáru, a poskytnout návod k didaktické interpretaci hudebního díla 
(Jenčková, 1992, s. 5). Výběr literatury pro klavír respektuje požadavek přiměřenosti 
vnímání hudby dětmi mladšího školního věku, obohacování hudební zkušenosti 
dítěte o soudobé výrazové prostředky a požadavek technické a umělecké zvládnutel-
nosti studenty s menšími nástrojovými dovednostmi. Autorka zdůrazňuje potřebu 
kvalitního živého přednesu hudební literatury, jenž je klíčem k vytvoření zážitkové 
situace a představuje velmi účinný způsob motivace pro komplexní práci s hudebním 
dílem. 
 Notové příklady, které tvoří z velké části klavírní miniatury, jsou uspořádány 
v návaznosti na učební osnovy do jednotlivých ročníků 1. – 4. třídy základní školy a 
jejich rozvržení odpovídá potřebám současné hudební výchovy na 1. stupni základní 
školy, kde děti nejprve získávají hudební zkušenosti, pronikají do struktury hudeb-
ního díla a uvědomují si jeho jednotlivé prvky. 
 

Hodnocení: 

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

Esteticky účinná hra klavírních skladeb, dovednost hry úryvků ze 
skladeb, proniknutí do struktury hraného klavírního díla, znalost 
klavírní literatury vhodné pro děti mladšího školního věku  

Klady: Reprezentativní výběr drobných klavírních skladeb opatřený 
metodickým návodem k didaktickému uchopení hudebních děl, 
pedagogický zřetel při výběru učiva, zohlednění úrovně 
nástrojových dovedností studentů, zohlednění učebních osnov a 
učebnic: volba skladeb ve vazbě na učivo jednotlivých ročníků 
1. stupně základní školy 
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 KLAPIL, P. Doprovody lidových písní Čech a Moravy. 2. vyd. Olomouc : 
Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci, 1993. ISBN 80-7067-299-4. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, harmonie, harmonizace lidových písní, studium učitelství 
na 1. stupni základní školy 
 

Charakteristika publikace:  
Obsahem této publikace, určené studentům učitelství na 1. stupni základní školy, 

je studium hudebně harmonických poznatků z hlediska doprovodu lidové písně, který je 
podle autora „hlavním cílem nauky o harmonii v učitelském studiu“ (Klapil, 1993, s. 6).  

Při tvorbě doprovodů písní přistoupil autor v zájmu snadné hratelnosti 
k omezení: melodie písně je hrána pravou rukou a je chápána jako intonační opora zpěvu 
dětí, její doprovod je pak zapisován do spodního řádku. Jak autor uvádí, ačkoli tento 
způsob připouští i jevy, které klasická harmonie vylučuje, umožňuje snadnější 
dynamické odstínění melodie písně, usnadňuje bezprostřední figuraci v levé ruce a 
zároveň také může přispívat k rytmicky přesnějšímu zpěvu dětí155.  

Publikace je členěna na pět hlavních částí156 od nejsnadnější harmonizace 
po harmonizaci moravských lidových písní. Jednotlivé oddíly jsou uváděny již 
zharmonizovanou písní, na jejímž základě jsou velmi dobře a pochopitelně vysvětleny 
harmonické souvislosti. Autor dále zadává písně, jejichž melodie jsou uvedeny 
v závěrečné části a na nichž jsou probírané jevy procvičovány. Studenti jsou vyzýváni 
k transponování písní do různých tónin. Mikuláš Popovič (1994, s. 116) označil toto 
skriptum za „velmi přínosné a potřebné nejen pro studenty učitelství 1. stupně základní 
školy, nýbrž i pro tzv. odborné studium“. 
 

Hodnocení: 

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

Harmonizace písní, transpozice písní, teoretické poznatky 
ověřovány a upevňovány hrou na klavír  

Klady: ucelený teoretický výklad je propojen s praktickými úkoly 
na klavíru; zohlednění nástrojových dovedností méně zdatných 
klavíristů  

Zápory: při výběru písní není zohledněno jejich využití v hudební výchově 
na 1. stupni základní školy 

                                                 
155  Mikuláš Popovič (1994, s. 115), i přesto, že si je vědom autorova záměru zpřístupnit hru 

doprovodů méně zdatným klavíristům, ve svém hodnocení Klapilova přístupu nesouhlasí s jeho 
odkazem na mistry klasické harmonie, v jejichž dílech se také objevují postupy v paralelních 
kvintách a oktávách. Popovič je přesvědčen, že tento argument „nelze mít za návod k tomu, aby 
byl nedostatečně připravenými studenty – doprovázeči běžně napodobován“. 

156  Hlavní kapitoly skript Pavla Klapila jsou následující: 1. Doprovod durových písní pomocí tóniky 
a dominanty, 2. subdominanta v doprovodu durových písní, 3. mollové písně, tonální vybočení, 
akordové značky, akordy vedlejších stupňů, 4. mimotonální dominanty, 5. zvláštnosti 
v harmonizaci moravských lidových písní. 
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 KNOPOVÁ, B., KÜFHABEROVÁ, B. Základy klavírní improvizace, využití 
klavírní hry v hudebních činnostech na ZŠ. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, Pedagogická fakulta, 1995. ISBN 80-210-1195-5. 
 

Klíčová slova: klavír, harmonizace písní, stylizace písní, klavírní improvizace 
doprovodů písní, klavír jako doprovodný nástroj při rozezpívání a hlasových cvičeních a 
opora při intonaci, klavírní hra drobných skladeb pro klavír a klavírních úprav 
hudebních děl, příprava na poslech, studium učitelství na 1. stupni základní školy 
 

Charakteristika publikace: 
 Integrativně pojaté skriptum určené studentům učitelství na 1. stupni základní 
školy vychází z poznatků z hudební teorie a harmonie a jeho záměrem je poskytnout 
metodické pokyny v souvislosti s hrou na klavír v jednotlivých hudebních činnostech, 
které tvoří obsah hudební výchovy na základní škole.  

Úvodní část publikace poskytuje spolu s notovými ukázkami metodické návody 
v oblasti základní harmonizace a stylizace doprovodu písní. Zohledňuje hudebně 
výrazové prostředky a volbu vhodných písní pro 1. − 4. ročník základní školy spolu 
s příklady. Druhá kapitola je věnována problematice využití klavírního doprovodu při 
hlasových cvičeních a intonaci. Uvádí typy možností hlasových cvičení s klavírním 
doprovodem a výběr opěrných písní tonální písňové metody. Třetí oblast skript je 
určitou paralelou k práci Evy Jenčkové Výběr klavírních skladeb pro 1. − 4. ročník 
základní školy, neboť přináší výběr hudebních ukázek k poslechu pro jednotlivé ročníky 
1. stupně základní školy.  

Na rozdíl od Evy Jenčkové, pro kterou výběr ukázek představoval východisko 
k didaktizaci hudebního materiálu a která si stanovila kritérium, aby skladby byly 
zvládnutelné většinou studentů a vycházely především z drobných skladeb pro klavír, 
zde uvedený výběr vystupuje jako sborník ukázek, jež úmyslně variují od jednodušších 
po technicky velmi náročné a zahrnují klavírní úpravy komorních a symfonických děl. 
Notové příklady jsou doplněny stručnou charakteristikou pro snazší orientaci 
ve struktuře díla. Cílem není podle autorek dokonalé technické zvládnutí ukázek, ale 
orientace v notovém zápisu, vysledování motivu, tématu, kontrastní melodie a podobně. 
Autorky doporučují věnovat pozornost ukázkám v rámci předmětu dějiny hudby a 
v didaktice při metodickém ztvárnění poslechových činností. Skripta připravují studenty 
na využívání klavíru v souvislosti s řadou hudebních aktivit, pozornost však není 
věnována oblasti uplatnění klavíru v souvislosti s hudebně pohybovými aktivitami. 

 

Hodnocení: 

Rozvoj  
nástrojových 
kompetencí: 

hra písní s připraveným doprovodem, harmonizace písní, stylizace 
písní, doprovod rozezpívání a hlasových cvičení, hra drobných 
klavírních skladeb a obrysová hra klavírních úprav vokálních a 
instrumentálních děl, dovednost hry úryvků z hudebních děl  

Klady: široký pohled na problematiku využití hry na klavír v praxi, 
pedagogický zřetel při výběru učiva  

Zápory: nezmiňuje možnosti využití klavíru v souvislosti s hudebně pohy-
bovými aktivitami dětí 
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 PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. Praha : Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 1999.  
 

Klíčová slova: hra na klavír, nástrojová výuka, hra připraveného doprovodu písně, 
improvizace klavírního doprovodu, harmonizace písní, stylizace písní, pedagogický a 
estetický zřetel, zohlednění prvků hlasové výchovy, studium učitelství na 1. stupni 
základní školy 
 

Charakteristika publikace: 
 Obsahem vysokoškolské učebnice určené studentům učitelství na 1. stupni 
základní školy je problematika hry písní bez zapsaného doprovodu, kdy autor zohledňuje 
reálné možnosti dovedností klavírní hry studentů a předpokládá minimální technickou 
úroveň a znalost základních poznatků z hudební teorie a harmonie. Teoreticko-praktický 
výklad je doplněn studijními úkoly, které jsou založeny na vlastním ověření osvojených 
poznatků. Publikace je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které jsou za sebou progre-
sivně seřazeny a představují fáze tvorby doprovodu. Kapitoly se přehledně a srozumi-
telně zabývají otázkou rozsahu písní, jejich harmonizací, stylizací klavírního doprovodu, 
tvorbou nástrojové předehry a specifickými problémy klavírních doprovodů písní.  

Autor správně zdůrazňuje, že při klavírním doprovodu písní je nutné respektovat 
hlasovou polohu a průměrný hlasový rozsah dětí zvolením vhodné tóniny písně. Proto je 
za nezbytný požadavek považována dovednost transpozice a výběr tóniny je 
východiskem pro harmonizaci písně. Možnosti harmonizací písní jsou představeny od 
nejjednodušší varianty, prodlevy na tónickém kvintakordu, po využívání mimotonálních 
dominant v durových tóninách a harmonizaci mollových písní. Uvedené možnosti 
stylizace klavírního doprovodu pak vycházejí z charakteru písní se zřetelem k úrovni 
nástrojových dovedností studentů učitelství na 1. stupni základní školy. Melodie písně je 
hrána buď jednohlasně, nebo ji doplňuje druhý hlas v terciích nebo sextách. Jako velmi 
přínosná se jeví kapitola věnovaná nástrojové předehře, která představuje návod 
k samostatné tvorbě předeher, meziher i doher. Ke kladům patří zohlednění dalších 
prvků klavírního doprovodu, jakými jsou kupříkladu volba tempa, přesvědčivé ukončení 
písně, otázka paralelního dvojhlasu v melodii nebo pedalizace. 
 
Hodnocení: 

Rozvoj nástrojových 
kompetencí: 

harmonizace písní, klavírní stylizace písní, dovednost 
transpozice, přednes písně s ohledem na zpěv dětí 

Klady: přehledná výstavba fází tvorby doprovodu písní, praktické 
ověření teoretických poznatků na klavíru, respektování 
požadavků hlasové a pěvecké výchovy dětí na klavírní 
doprovod, zohlednění úrovně nástrojových dovedností 
studentů 
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 CRHA, B., HALA, P. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-210-3094-1. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, nástrojová výuka, hudební teorie, improvizace 
klavírního doprovodu písní, stylizace písní, hra přednesových skladeb, pedagogický 
zřetel, aktuální výběr notového materiálu, studium učitelství na 1. stupni základní 
školy 
 

Charakteristika publikace: 

 Hlavním cílem tohoto skripta, jak v jeho úvodu uvádějí autoři, je vymezení 

obecných pravidel tvorby a interpretace klavírního doprovodu k lidové nebo umělé 

melodii. Publikace je rozčleněna do dvou částí. První část přináší souhrn hudebně 

teoretických pojmů, které jsou potřebné pro orientaci v notovém zápisu elementární 

klavírní literatury, druhá část pojednává o zásadách kvalitního doprovodu. Věnuje se 

postupně otázce harmonických funkcí a kytarových značek, melodických 

a harmonických tónů, dává praktické rady v oblasti pedalizace a zabývá se 

základními druhy klavírní stylizace doprovodu písní. Mezi ně autoři publikace řadí 

1. položené akordy v levé ruce, 2. akordy v horních hlasech, 3. přiznávkový 

doprovod, 4. figuraci a 5. imitaci cimbálu. Ve stručnosti se autoři zmiňují 

o improvizaci předeher, meziher a doher. Notová příloha publikace obsahuje velice 

kvalitní výběr sto sedmnácti písní opatřených akordickými značkami a rozdělených 

do jednotlivých ročníků základní školy, a dále sedmnáct přednesových skladeb 

rozmanitého charakteru přibližně na úrovni 4. ročníku ZUŠ, včetně státní hymny. 

V publikaci není zmiňována problematika transpozice, avšak, jak zdůrazňují autoři 

publikace, skriptum není určeno k samostudiu, ale má být oporou pro vlastní práci 

pod vedením pedagoga. Lze tak předpokládat, že tento a další ve skriptu poměrně 

stručně prezentované aspekty hry klavírního doprovodu budou podle záměru autorů 

rozvity ve vlastní výuce. 
 

Hodnocení: 

Rozvoj nástrojových 
kompetencí: 

hra písní s akordickými značkami, stylizace písní, hra 
snadnějších přednesových skladeb a státní hymny 

Klady: stručný a srozumitelný učební text vycházející z reálných 
možností studentů učitelství na 1. stupni ZŠ, promyšlený 
výběr lidových písní a přednesových skladeb ve vhodných 
hlasových polohách dětí mladšího školního věku  
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 NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha : Univerzita 

Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-152-4. 
 

Klíčová slova: hra na klavír, výklad harmonických jevů na základě lidové písně, 
harmonizace lidových písní, elementární stylizace písní, studium oboru hudební 
výchova a dalších oborů katedry Hv, kombinované bakalářské studium Hudební 
pedagogika 
 

Charakteristika publikace: 

Centrem zájmu autora této publikace, jak vypovídá její název, jsou 

harmonické jevy. Autor správně konstatuje, že pro učitele je klíčové „praktické 

ovládání konkrétních harmonických postupů, využitelných především v improvizaci 

lidových písní,“ (s. 3) a tato publikace představuje cenného průvodce na cestě 

k dosažení tohoto cíle.  

V publikaci jsou prezentovány dva základní druhy úprav lidových písní, 

kterými jsou 1. využití prodlevy nebo ostinata, 2. harmonizace trojzvuky či 

čtyřzvuky v rámci klasicko – romantické harmonie. Uvedené možnosti prodlevového 

a ostinátního doprovodu dodávají písním neobvyklý ráz a zároveň zohledňují 

schopnosti a dovednosti méně zdatných klavíristů. Autor se stručně a přehledně 

zabývá všemi harmonickými jevy, které jsou nepostradatelné v hodinách hudební 

výchovy. Výklad provádí na známých lidových písních. V publikaci jsou zmiňovány 

tři základní možnosti stylizace lidové písně, doprovod harmonicky hranými akordy, 

přiznávky a figurované doprovody a pozornost je věnována také možnostem tvorby 

předeher. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně vystavěny na výkladu teorie, shrnutí a 

aktivitách, které vybízejí k instrumentálnímu procvičování zvládnuté teorie. 

 

Hodnocení: 

Rozvoj nástrojových 
kompetencí: 

výběr písní na základě zadaných požadavků, harmonizace, 
stylizace písní a jejich transponování 

Klady: věnuje pozornost nejsnadnějším doprovodným modelům, 
harmonické jevy prezentuje stručně a výstižně, 
pedagogicky orientovaný výběr hudebního materiálu  
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Všechny vybrané publikace efektivně napomáhají dílčím způsobem k rozvoji 

nástrojových kompetencí studentů učitelství hudební výchovy na 1. stupni základní 

školy. Jako přínosné pro studenta se v každém ohledu jeví kombinace několika skript 

s rozdílným zaměřením. Příkladem může být triáda skript: Stanislav Pecháček: Hra 

písní na klavír – Eva Jenčková: Výběr klavírních skladeb pro 1. – 4. ročník studia 

učitelství hudební výchovy na 1. stupni základní školy − Blanka Knopová, Božena 

Küfhaberová: Základy klavírní improvizace, využití klavírní hry v hudebních 

činnostech na ZŠ. Tato trojice vysokoškolských učebnic dohromady postihuje 

zásadní oblasti nástrojových kompetencí studentů 157a lze ji tak označit za vhodné 

řešení přístupu k rozvoji zmíněných kompetencí.  

6.6 ZÁSADY VÝUKY HRY NA KLAVÍR  

Jak již bylo uvedeno, nástrojová výuka ve vysokoškolské přípravě budoucích 

učitelů na 1. stupni základní školy se potýká s řadou problémů. Patří k nim vysoký 

počet studentů začátečníků, krátká doba výuky, skupinová forma vyučování, 

vysokoškolský charakter semestrální výuky či ekonomická situace pedagogických 

fakult. Z předcházejících kapitol vyplývá, že k rozvoji nástrojových kompetencí 

dochází v rámci celého spektra hudebně výchovných předmětů. Nicméně zásadní 

význam pro rozvoj dovednosti klavírní hry je nutné přičíst výuce předmětu výuka 

hry na nástroj. Jako důležité se proto jeví stanovit zásady týkající se nástrojové 

přípravy budoucích učitelů na 1. stupni základní školy, zohledňující současný stav a 

profesní nároky, které na učitele klade současná koncepce vzdělávací soustavy. 

Vzhledem k velké odlišnosti vstupních nástrojových dovedností studentů 

učitelství na 1. stupni základní školy se jeví jako důležitý diferencovaný přístup 

ke klavíristům začátečníkům, mírně pokročilým a poměrně zdatným klavíristům, 

absolventům 1. cyklu ZUŠ. 
                                                 
157  Na základě vlastní dvouleté pedagogické praxe autorky na KHV PedF Univerzity Karlovy 

v Praze je možné doporučit rozšíření daného výběru o publikaci Zuzany Průšové a Zdeny 
Janžurové S písničkou u klavíru, která je původně určena pro hudebně výchovnou práci na 
hudebních školách. Notový materiál S písničkou u klavíru se zaměřuje na improvizaci klavírního 
doprovodu s oporou ve funkčních značkách a postupuje velmi pomalu. Je prospěšný nejen 
klavíristům začátečníkům, ale nabízí příležitost k procvičení svých dovedností také již hudebně 
zdatnějším studentům. Další velice podnětnou publikací je dílo Jany Marcolové Klavírní 
improvizace, jež představuje metodickou příručku pro pedagogy dětí předškolního věku a žáky 
1. − 3. ročníku hudebních škol. Lze v ní čerpat podněty pro elementární improvizaci studentů 
s hudebním materiálem blízkým dětem mladšího školního věku a seznámit tak studenty s dalšími 
efektivní možností využití klavíru v rukou učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy, 
která je v praxi často opomíjena. 
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Při realizaci skupinové výuky hry na nástroj je vhodné rozdělit studenty 

do skupin podle stupně jejich klavírní vyspělosti na začátku studia hry na klavír. 

V klavírní přípravě klavíristů začátečníků a mírně pokročilých je nutné dodržovat 

pravidelnou výuku, která studentům poskytuje zpětnou vazbu a podporuje jejich 

pokroky v klavírní hře. Zatímco u začátečníků jde především o ovládnutí základů 

klavírní techniky, absolventi 1. cyklu ZUŠ se zaměřují na kvalitativní aspekt klavírní 

hry. Vzhledem k faktu, že skupinová výuka u klavírně pokročilých studentů 

nepředstavuje efektivní řešení nástrojové přípravy, a s ohledem na ekonomické 

možnosti některých pedagogických fakult se jeví jako vhodné odkázat absolventy 

1. cyklu ZUŠ podle okolností na domácí přípravu, jejíž výsledky studenti prokáží 

v rámci domluvené konzultace. I přes tuto formu studia hry na klavír je nutné 

s ohledem na pozdější pedagogické působení těchto studentů usilovat o jejich 

umělecký rozvoj, například jejich zapojením do dalších hudebních aktivit kateder 

hudební výchovy. Zpravidla se jedná o studenty, kteří si volí specializované či 

certifikátové studium hudební výchovy pro 1. stupeň základní školy. 

Klavíristům začátečníkům je vhodné jako doplnění k výuce na pedagogické 

katedře doporučit soukromé studium a poskytnout možnost individuální konzultace 

při řešení konkrétních nástrojových problémů. Na základě pozitivní zkušenosti 

katedry hudební kultury v Plzni je lze jako možné řešení nedostatečné úrovně 

nástrojových dovedností studentů učitelství na 1. stupni základní školy doporučit 

vytvoření minimálně jednosemestrálního tzv. „vyrovnávacího“ předmětu, který by 

předcházel zařazení předmětu výuka hry na nástroj nebo fungoval paralelně s ním, či 

případně suploval absenci předmětu výuka hry na nástroj. Ve zmíněném 

vyrovnávacím předmětu by studenti absolvovali základy hry na klavír. Jako další 

možnost řešení lze s ohledem na inspiraci na německých univerzitách, kde působí 

tzv. tutoři, navrhnout zaměstnání studentů oboru hudební výchova – hra na nástroj 

coby studentské síly, která by vedla volitelný vyrovnávací seminář základů klavírní 

hry pro studenty učitelství na 1. stupni základní školy.  

K důležitým aspektům nástrojové přípravy orientované na uplatnění klavírní 

hry v praxi patří nácvik dovednosti rozdílného způsobu hry podle toho, zda se jedná 

o sólovou hru učitele nebo jako doprovodný nástroj. Přínosem je bezesporu co 

nejčastější možnost prezentace obou způsobů klavírní hry před kolektivem, a to 

v rámci nástrojové výuky i v dalších učebních předmětech.  
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Je zjevné, že začátečníci v průběhu studia nemohou dosáhnout klavírní 

zručnosti svých mnohem pokročilejších kolegů, avšak i přes tuto skutečnost je nutné 

stanovit konkrétní minimální výstupy nástrojové výuky platné pro všechny studenty 

učitelství na 1. stupni základní školy. Tyto výstupy představují jeden ze závazných 

cílů studia učitelství na 1. stupni základní školy a jejich návrh je uveden 

v podkapitole 6.7.1. Klavírně zdatnější studenti přirozeně rozvíjejí své dovednosti 

nad rámec minimálních výstupů a jejich příprava se zaměřuje na zkvalitnění 

dovednosti doprovodu písní a esteticky účinného přednesu klavírních skladeb. Jako 

jeden ze základních požadavků na výuku hry na klavír ve studiu učitelství na 

1. stupni základní školy je třeba chápat požadavek esteticky účinné hry, byť 

technicky jednoduššího klavírního repertoáru. 

Akceptovatelný počet studentů ve výuce představují čtyři studenti. 158 Tuto 

skutečnost lze podpořit převažující současnou praxí na pedagogických fakultách a 

názorem autorů, zabývajících se skupinovou výukou klavírní hry. Nástrojové 

kompetence získané výukou hry na klavír je třeba dále rozvíjet v dalších 

vyučovacích předmětech v průběhu celého studia hudební výchovy na pedagogické 

fakultě. 

6.6.1 Návrhy pro hudebně pedagogickou praxi 

Se zřetelem k současnému stavu této výuky na českých pedagogických 

fakultách lze navrhnout dvě alternativy možného řešení neuspokojivé úrovně 

studentů v oblasti dovedností hry na klavír: 

1. Zavedení minimálně jednosemestrálního tzv. vyrovnávacího kurzu, který by 

předcházel zařazení předmětu výuka hry na klavír nebo fungoval po jeho 

zavedení paralelně s ním. 

2. Zaměstnání tzv. tutorů, neboli studentských sil, které by vedly volitelný 

seminář základů klavírní hry pro studenty učitelství na 1. stupni základní 

školy. 
                                                 
158  Podle Margit Varró, Winfrieda Gebharta a Petera Heilbuta, jak uvádí Jana Jindrová (1988), je 

optimální počet začátečníků ve skupinové výuce hry na klavír dva nebo tři. Tito autoři se však 
zabývali dětmi mladšího a středního školního věku. U dospělých začátečníků je možné jako 
optimální, vzhledem k psychické a fyzické vyspělosti studentů, považovat čtyřčlennou skupinu. 
Výstižný argument představuje názor Petera Heilbuta, který je přesvědčen, že „čím menší je 
skupina, tj. čím menší je počet žáků v ní, tím více leží těžiště v klavírním vyučování.“ Naopak 
„čím větší skupina, tím více se prosazuje zaměření na hudební vyučování při klavíru.“ 
(HEILBUT, P. Klavierunterricht in Gruppen. Wilhelmshaven, 1970, s. 35. Cit. podle Jindrové, 
1988) 
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S ohledem na požadavky, které na učitele klade současná praxe, je nutné 

zdůraznit zejména dva následující aspekty týkající se nástrojové přípravy budoucích 

učitelů na pedagogických fakultách: 

1. Chápání klavíru jako integrativního prostředku studia hudební výchovy. 

V tomto kontextu je vhodné akcentovat aktivní zapojování klavírní hry a 

provázání aspektů souvisejících s nástrojovou hrou studentů učitelství na 

1. stupni základní školy v rámci všech předmětů tohoto studijního programu. 

Jako přínosné se jeví využít ve vícero vyučovacích předmětech studenty 

osvojené vybrané klavírní skladby či začlenit do studia učitelství na 1. stupni 

základní školy elementární klavírní improvizaci.  

2. Důraz na osvojování, rozvíjení a upevňování nástrojových kompetencí, které 

zahrnují postoje, dovednosti a poznatky vycházejících z potřeb hudebně 

pedagogické praxe na 1. stupni základní školy. 

 

6.6.2 Očekávané výstupy klavírní hry absolventa studia učitelství na 1. stupni 

ZŠ  

Absolvent studia učitelství 1. stupně se ukončením svého studia 

na pedagogické fakultě stává plně kvalifikovaným učitelem všech předmětů na 

1. stupni základní školy. Vzhledem k současným požadavkům vzdělávací soustavy, 

v souladu s Františkem Sedlákem a Ladislavem Danielem,159 a na základě 

dostupných sylabů výuky hry na klavír, je možné stanovit níže uvedený souhrn 

požadovaných nástrojových kompetencí absolventa studia učitelství 1. stupni 

základní školy. Konkrétní navrhované výstupy je nezbytné chápat ve spojitosti 

s nástrojovými kompetencemi, které jsou těmto výstupům nadřazeny. 

 

 

                                                 
159  František Sedlák (1988, s. 89) správně, avšak velmi obecně žádá, aby student učitelství na 

1. stupni základní školy byl schopen pohotově interpretovat odpovídající hudební díla, 
improvizovat a tvořit kratší hudební útvary a účinně přibližovat dětem přiměřené písně a hudební 
skladby. Ladislav Daniel (2004, s. 189) již konkrétněji konstatuje, že student by měl na konci 
studia umět improvizovat odpovídající doprovod k lidové i umělé písni, dále by měl umět 
zpaměti zahrát českou hymnu a chromaticky posouvat akordy při hlasových cvičeních.  
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Absolvent  

- se orientuje v notovém zápisu skladby pro klavír, zahraje motiv, téma, melodii, 

rytmický útvar apod. 

- zjednodušeně hraje úryvek z poslechové skladby 

- vybírá si klavírní literaturu k didaktickému využití a kvalitně ji přednáší 

- transponuje pěvecká cvičení na klavír 

- transponuje písně do tónin podle hlasových možností dětí ml. školního věku 

- hraje písně s vlastním současným zpěvem 

- hraje lidové písně ve vlastní harmonické úpravě 

- improvizuje předehry, mezihry a dohry písní 

- hraje lidové písně z listu s improvizovaným doprovodem  

- improvizuje elementární klavírní doprovod písně podle akordických značek 

- hraje prokomponované doprovody písní uvedené v učebnicích hudební a 

metodických příručkách hudební výchovy pro 1. až 5. ročník základní školy 

- stylizuje doprovodů písní podle jejich charakteru 

- doprovází hru dětí na melodické nástroje, například zobcové flétny 

- doprovází hudebně pohybový projev dětí 

- hraje zpaměti českou státní hymnu. 

 

 

Závěr 

 Jakkoli se současný stav vysokoškolské přípravy v oblasti výuky hry na 

nástroj jeví jako nepříznivý, hru na klavír, respektive na klávesový nástroj, je třeba 

chápat jako nepostradatelnou součást studia učitelství na 1. stupni základní školy. 

Význam klavíru ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů spočívá v jeho roli 

základní pomůcky ve studiu hudebně výchovných předmětů, prostředku rozvoje 

nástrojových kompetencí budoucích učitelů a prostředku přispívajícímu k rozvoji 

osobnosti budoucího učitele. 

 Cílem výuky hry na klavír ve studiu učitelství na 1. stupni základní školy je 

dosáhnout takové úrovně dovednosti klavírní hry, která budoucímu učiteli umožní 

používat klavír jako samozřejmou pomůcku v hodinách základní hudební výchovy 

dětí mladšího školního věku. Výše uvedené zásady výuky hry na klavír je možné 

chápat jako návrh řešení současné praxe na pedagogických fakultách. Důraz je nutné 
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klást na začlenění klavírní hry do dalších učebních předmětů. Integrativní uplatnění 

klavírní hry přispívá k požadovanému provázání obsahu studia hudební výchovy a 

do určité míry kompenzuje omezené možnosti samotné výuky hry na nástroj.  

 Stanovené výstupy studia učitelství na 1. stupni základní školy se zřetelem 

ke klavírní hře představují optimální požadovaný soubor klavírních dovedností. 

Nástrojovou přípravu ve studiu hudební výchovy učitelství na 1. stupni základní 

školy je však s ohledem na budoucí praxi studentů třeba chápat šířeji. Představuje 

prostředek rozvoje profesních nástrojových kompetencí učitele, které determinují 

pedagogovo využívání klavíru jako didaktického prostředku v hodinách základní 

hudební výchovy dětí mladšího školního věku a které je žádoucí rozvíjet v průběhu 

celého studia na vysoké škole. Příspěvek k řešení nástrojových kompetencí 

budoucích učitelů představuje výše uvedený analytický přehled dostupné odborné 

literatury zabývající se dílčími otázkami této problematiky. 
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7 SOUČASNÝ STAV ZÁKLADNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY 
DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU SE ZAMĚŘE-
NÍM NA PEDAGOGICKÉ VYUŽITÍ KLAVÍRU 

 

 Aktuální vzdělávací koncepce klade důraz na propojení vědomostí s jejich 

praktickým využitím. Hudební výchova vede děti k vnímání hudby jako důležité 

součásti života jedince a celé společnosti. Učitel hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy za tímto účelem využívá rozmanitých metod a forem výuky. V nich se 

jeví jako důležité a efektivní uplatnit také možnosti, které v hudební výchově nabízí 

klavírní hra.  

7.1 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU: RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Současné pojetí základního vzdělávání vymezuje Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání (dále také RVP ZV), vypracovaný Výzkumným 

ústavem pedagogickým a MŠMT, který v současnosti představuje základní školní 

dokument.160 Jednotlivé školy vycházejí ze školních vzdělávacích programů (dále 

také ŠVP), které staví na RVP ZV, liší se však v očekávaných výstupech a rozdělení 

učiva do jednotlivých ročníků. Výuka podle ŠVP v 1. a 6. ročnících byla na všech 

školách zahájena ve školním roce 2007/2008.  

RVP ZV stanovuje vzdělávací oblasti, v jejichž rámci se vzdělávání 

uskutečňuje. Hudební výchova na 1. stupni základní školy je podle RVP ZV 

začleněna do vzdělávací oblasti Umění a kultura a její obsah tvoří vokální, 

instrumentální, poslechové a hudebně pohybové činnosti. Ty se uplatňují v rámci 

hudební produkce, recepce a reflexe a představují obsahové domény hudebního 

vyučování. 

V základní hudební výchově dětí mladšího školního věku dochází mimo jiné 

k formování klíčových kompetencí, které RVP ZV formuluje jako kompetenci 

k učení, k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a 

personální, občanskou a pracovní. Právě úsilí získat klíčové kompetence je ústřední 
                                                 
160  RVP byl po pilotním období oficiálně zformulován v roce 2005. Vychází z Národního programu 

rozvoje vzdělávání v ČR pro 21. století, tzv. Bílá kniha, která byla publikována v roce 2001 a jež 
navazovala na veřejnou diskusi Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České 
republice, tzv. Výzvu pro 10 milionů. 



 119

myšlenkou RVP ZV. V souvislosti s hudební výchovou, stejně jako s dalšími 

předměty, je na škole i vyučujících, aby zvolili takové postupy, které jim pomohou 

žáky těmito kompetencemi vybavit. Vedle řady dalších možností se nabízí využít 

potenciálu klavíru jako jednoho ze základních didaktických prostředků učitele 

hudební výchovy. Klavír je možné chápat jako prostředek přispívající k dosahování 

požadovaných výstupů hudební výchovy na 1. stupni základní školy, souboru 

znalostí, dovedností a postojů, a klíčových kompetencí. 

Jako konkrétní příklady výchovných a vzdělávacích strategií s uplatněním 

klavíru, které přispívají k utváření klíčových kompetencí, lze uvést následující 

možnosti: 

• Vytváření správných návyků v sezení u klavíru a hry třetím prstem 

na klaviatuře (kompetence k učení), 

• rozpoznávání výrazných tempových a dynamických změn v proudu 

hudby hrané učitelem na klavír, rozpoznávání zvuku klavíru v proudu 

znějící hudby (kompetence k řešení problémů), 

• elementární vyjadřování určitého hudebního sdělení pomocí hudebně 

výrazových prostředků na černých klávesách (kompetence 

komunikativní), 

• vzájemné naslouchání dětí a hodnocení jejich klavírního výkonu 

(kompetence sociální a personální), 

• vytváření pozitivního vztahu k lidovým a umělým písním, jejichž zpěv 

doprovází klavír (kompetence občanská), 

• údržba klavíru v hudební pracovně, využívání klavíru k doprovodu písní 

dudáckou kvintou (kompetence pracovní). 

 

Esteticky účinná klavírní hra napomáhá dětskému chápání hudební řeči jako 

specifického komunikačního prostředku a usiluje o to, aby se děti chtěly s hudebními 

díly a s uměním obecně setkávat. Přispívá tak zejména k rozvoji komunikativní 

kompetence. V hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy je tak nutné  

zdůrazňovat poslech hudby umělecky hodnotné. Z podmínek vysokoškolské přípravy 

učitelů na 1. stupni základní školy zmiňovaných v 6. kapitole vyplývá, že u většiny 

učitelů není v současnosti reálné předpokládat živý klavírní přednes jiné než 

instruktivní klavírní literatury. Bezprostředně se tedy s umělecky a technicky 
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náročnější klavírní hrou, která zprostředkovává dětem kvalitativně bohatší umělecký 

zážitek, mají děti možnost setkat zejména na výchovných koncertech, kterých však 

v dnešní době není mnoho, a díky klavírním nahrávkám. V souvislosti s formulova-

nými klíčovými kompetencemi může klavírní hra z nahrávek dětem mimo jiné 

zprostředkovat setkání s hudbou širokého spektra hudebních stylů a žánrů 

současnosti a minulosti i hudbou různých národů a etnik z celého světa. Představuje 

tak „učení pro život,“ na němž je vystavěna současná vzdělávací soustava.161 

Je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti většinu klasických klávesových 

nástrojů ve školách nahradí nástroje elektronické, které se svým zvukem klasickým 

nástrojům přibližují, ale nikdy ho nemohou dosáhnout. Přesto je nezbytné vyžadovat 

na učiteli hudební výchovy na 1. stupni základní školy, aby ve všech aktivitách, 

do kterých v hodinách hudební výchovy zapojuje klavírní hru, stejně jako při 

poslechu klavírních nahrávek, vedl děti k vnímání klavíru jako cenného hudebního 

nástroje, který jim zprostředkovává setkání s hudbou.  

 

Ačkoli se pedagogické využívání klavíru v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy jeví jako mnohostranně přínosné jak pro žáka, tak 

i pro učitele, jeho místo v hudebním vyučování není v nových školních dokumentech 

blíže specifikováno. Klavír, respektive klávesové nástroje, se v ŠVP objevují velmi 

sporadicky. Příkladem může být školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Jabloňová pro 

1. stupeň, kde se konkrétní zmínka o klavíru/ klávesových nástrojích objevuje poprvé 

teprve v 5. ročníku, kdy je do učiva zařazena orientační hra na keyboardy a orientace 

na klaviatuře. Školní vzdělávací program Základní a Mateřské školy v Rapšachu pro 

1. stupeň naproti tomu zmiňuje klavír hned v 1. ročníku, a to v očekávaném výstupu 

„pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek“. 

V dalších ročnících 1. stupně základní školy se však již klavírní hra v tomto školním 

vzdělávacím programu neobjevuje. Školy s rozšířenou výukou hudební výchovy 

                                                 
161  Příloha č. IV, jak již bylo zmíněno v souvislosti s podkapitolou 4.4.2, obsahuje příklady 

vybraných klavírních skladeb z nahrávek a jejich doporučené zařazení do jednotlivých ročníků 
1. stupně základní školy. Uvedený výběr je možné chápat jako doplnění stávajících zvukových 
nosičů a jako inspiraci učitelů k vyhledávání dalších klavírních nahrávek zejména z často 
zmiňované edice Young Classic Edition hudebního vydavatelství Peters Edition. Mezi 
navrženými nahrávkami jsou mimo jiné také záměrně zařazeny Mozartovy Variace C dur KV 
265, které obsahuje již výběr Lukáše Hurníka na CD k učebnici pro 4. ročník ZŠ SPN z roku 
1998. V hodinách hudební výchovy je možné využít obou nahrávek k posouzení odlišné klavírní 
interpretace. 
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(dále školy s RVHV), které ve značné míře do svých hodin integrují instrumentální 

dovednosti žáků navštěvujících ZUŠ, apelují na rozmanitost hudebních nástrojů. 

V ŠVP škol s RVHV se s nimi, včetně klavíru, implicitně počítá, ale ani zde 

zpravidla nebývají konkretizovány. 

Je velmi pravděpodobné, že uplatňování klavírní hry je samozřejmou součástí 

řady hudebních aktivit, které však školní vzdělávací programy pojmenovávají stále 

ještě v poměrně obecné rovině. Lze předpokládat, že častější zařazení klavírní hry 

v konkrétních souvislostech do výstupů a učiva jednotlivých ročníků v ŠVP by 

učiteli hudební výchovy na 1. stupni základní školy napomohlo ve výběru odpoví-

dajících výchovných a vzdělávacích strategií a přispělo tak k rozvoji jeho profesních 

kompetencí i ke kvalitě základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku.  

7.2 KLAVÍR JAKO INTEGRATIVNÍ PROSTŘEDEK 

Vhodné pedagogické uplatňování klavíru ve výuce je možné označit 

za projev komplexnímu přístupu k vyučování. Klavír je tak možné chápat jako 

prostředek integrace na 1. stupni základní školy. Hra na klavír ve výuce dětí 

mladšího školního věku, jak již bylo zmíněno v podkapitole 7.1, napomáhá 

naplňování cílů základního vzdělávání, vymezených RVP ZV. K nim patří například 

podněcování žáků k tvořivému myšlení a pomáhání žákům poznávat a rozvíjet své 

schopnosti v souladu se svými skutečnými možnostmi.  

Z mnoha možností klavír přirozeně sehrává nejdůležitější roli v hodinách 

hudební výchovy. Zde klavírní hra napomáhá podle okolností integraci:  

• Pěveckých a instrumentálních činností, 

• poslechových a instrumentálních činností, 

• hudebně pohybových a instrumentálních činností, 

• činností pěveckých, hudebně pohybových a instrumentálních, 

• činností poslechových, hudebně pohybových a instrumentálních, 

• činností poslechových, pěveckých a instrumentálních, 

• činností poslechových, pěveckých, hudebně pohybových a instru-

mentálních,  

kde jednotlivé činnosti mohou být zastoupeny v rozdílné míře, v konkrétních 

situacích mohou dominovat nebo opačně plnit méně důležitou funkci. 
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Pozitivně motivované hudební činnosti s uplatněním klavírní hry na 1. stupni 

základní školy hravým způsobem integrují hudebně teoretické poznatky a hudební 

dovednosti dětí. Přínos klavíru coby integrativního prostředku lze vyjádřit v jeho 

podílu na vytváření podnětných a aktivizujících situací, v nichž děti rozvíjejí svou 

hudebnost a které přispívají k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji. 

7.2.1 Klasifikace klavíru jako integrativního prostředku 

Na 1. stupni základní školy nachází klavír uplatnění vedle jednooborové 

integrace také jako prostředek integrace polyestetické a multidisciplinární (Drábek, 

1998), která bývá označována také jako komplexní nebo kroskurikulární. V rámci 

tohoto dělení jej lze označit jako integrativní prostředek v rámci hudby, jako prostře-

dek spojující hudbu s ostatními druhy umění a také jako prostředek, který napomáhá 

průniku umění a estetických jevů s oblastí přírodních a společenských věd. 

 

Integrativním prostředkem v rámci hudby (jednooborová integrace) může být 

například: 

• Hra na klavír jako podpora čisté intonace, metrické pulzace a harmonic-
kého cítění při zpěvu písní a při instrumentaci písní na dětské hudební 
nástroje, 

• hra na klavír jako podpora improvizovaného hudebně pohybového 
vyjádření a tanečního provedení písní při současném zpěvu, 

• hra na klavír jako východisko a prostředek elementární dětské instrumen-
tální a vokální improvizace, 

• hra specifického druhu hudebně výchovného učiva, klavírních miniatur, 
jako východiska k analýze hudební řeči, k vokální či instrumentální 
improvizaci a hudebně pohybovým aktivitám dětí.162 

                                                 
162  Konkrétním příkladem využití klavíru jako propojovatele jednotlivých druhů umění s důrazem 

na hudební činnosti, je uplatnění klavíru v souvislosti motivem Popelky, jež se objevuje napříč 
druhy umění. Kupříkladu klavírní cyklus České pohádky Josefa Páleníčka obsahuje klavírní 
miniaturu Taneček Popelky, kterou uvozuje motivační text a ilustrace Jiřího Trnky. Melodie 
Tanečku Popelky vybízí k instrumentaci například flétnou, celá skladba pak k pohybovému 
ztvárnění. Zvukomalba na dětských hudebních nástrojích může doplnit četbu literární pohádky 
O Popelce, kterou lze dále ozvláštnit klavírní improvizací, případně zdramatizovat, se začleněním 
již osvojeného tance za doprovodu hry na klavír. Děti se mohou také pokusit zrytmizovat 
a zmelodizovat vlastní motiv Popelky, který by ji charakterizoval v určité části pohádky. Hudebně 
vyspělejší děti se mohou pokusit na klavír vyhledat a zahrát melodii písně Tři oříšky ze slavné 
televizní pohádky, další možností je klavírní doprovod melodie této skladby dudáckou kvintou. 
Děti mohou sestavit básničku, která by vhodně doplňovala některou z doma nalezených ilustrací 
Popelky a orámovat ji klavírní předehrou a dohrou, hranou dlaněmi jako klastry na černých 
klávesách klaviatury. 
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Integrativní uplatnění klavíru v rámci umění (polyestetická integrace) může 

vypadat například takto:  

• Hra na klavír jako inspirace pro improvizovaný výtvarný projev, 

• výtvarné dílo jako námět k elementární improvizaci dětí na černých 

klávesách, 

• klavírní improvizace ve vymezeném tónovém rozsahu na námět 

z literatury, 

• hra na klavír jako součást hudebního divadla.  

 

Klavír jako prostředek komplexní integrace 

Zatímco využití klavíru jako prostředku prvních dvou zmíněných 

integračních rovin by mělo být v prostředí základního hudebního vyučování běžnou 

praxí, uskutečňování multidisciplinární integrace, tedy integrace oblasti umělecké a 

přírodních a společenských věd prostřednictvím klavíru, se na 1. stupni základní 

školy jeví jako poněkud náročnější, avšak ne neuskutečnitelné. Hudební činnosti 

s uplatněním klavíru jsou začleňovány do mezipředmětových projektů, kde však 

v praxi hrozí nebezpečí, že budou chápány jako pouhá výplň dalších, „důležitějších“ 

aktivit.163  

7.2.2 Klavír a průřezová témata RVP 

Hru na klavír lze v současné škole využít při vytváření vazeb hudebního 

vyučování a průřezových témat, která jsou označována jako jednotící prvek různých 

vyučovacích předmětů, školy a okolního světa.164 Jako východiska integrace 

s uplatněním klavíru lze označit: 

                                                 
163  Ke komplexnímu rozpracování a integraci se nabízí například námět „Z ptačí říše“. Aktivity 

s uplatněním klavíru, které by v rámci komplexní integrace vycházely primárně z hudebně 
výchovného prostředí, by mohly být následující:  
• Vyhledávání melodických intervalů typických pro zpěv vybraných ptáčků, 
• rytmizace a melodizace jmen ptáčků na klavír, 
• improvizace ptačího rozhovoru na černých klávesách ve dvojicích. 
• zvukomalba z ptačí říše jako doprovod vlastní básničky či slohu, 
• pohybové ztvárnění ptáčků za klavírního doprovodu a tak dále. 

164  Jako jeden z možných způsobů integrace průřezových témat na 1. stupni základní školy je 
označováno začlenění aktuálních problémů do hudebního vyučování. K hudební výchově mají 
blízký vztah multikulturní výchova, environmentální výchova a zejména pak osobnostní a sociální 
výchova. 
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• Tematické okruhy průřezového tématu - například hudba v přírodě, příroda 

v hudbě, 

• klavírní literaturu - například klavírní skladby charakteristické pro rozmanité 

evropské národy a etnika v naší zemi, s námětem přírody a životní krajiny, 

• hudebně výchovné metody, 

• uplatnění metod typických pro průřezová témata v hudebních činnostech 

s uplatněním klavírní hry.  

 

Propojení multikulturní výchovy s výchovou hudební představuje například 

tematický kruh Písně jiných národů a etnik, včlenění mediální výchovy do hudební 

výchovy s uplatněním klavíru může představovat návštěva klavírního koncertu, 

recepce informací o klavíristovi, o hraných skladbách, provedení samotného 

koncertu z novin, internetu, z programu koncertu, stejně jako vlastní produkce 

sdělení týkajících se klavírní hry a interpreta. Za jistě podnětný konkrétní příklad 

propojení mediální výchovy s výchovou hudební je možné uvést tematický okruh 

Specifická řeč hudby, který může být realizován mimo jiné s využitím hry na klavír. 

Klavírní hra může napomoci chápání průřezového tématu výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech například v tematických okruzích Svébytnost 

kultur, Evropská a světová hudba nás zajímá nebo Česko na kulturní mapě světa 

dříve a nyní, v environmentální výchově se nabízí uplatnění klavíru například 

v tematickém okruhu s názvem Hudba a hluk.165  

Příkladem integrativního uplatnění klavíru v rámci včlenění témat osobnostní 

a sociální výchovy do hudebního vyučování je aktivní vnímání klavírní hry, ať už 

v provedení učitele, žáka nebo někoho jiného, při kterém se děti učí chápat rozdílnost 

situací, kdy klavírista hraje na pódiu nebo v běžném prostředí hudebního vyučování. 

Děti se učí rozumět rozdílu v postavení klavíristy - buď jako sólisty, komorního 

hráče či korepetitora, rozlišují úroveň hudebních výkonů a sledují reakce ostatních 

dětí. Konkrétní možnosti uplatnění klavírní hry v rámci osobnostní a sociální 

výchovy představují tři modelové příklady uvedené na této a následující straně. 

Příloha č. IX dále přináší příklady klavírních miniatur a stručné návrhy jejich 

didaktického využití v souvislosti s konkrétními náměty průřezových témat. 
                                                 
165  Uvedené tematické okruhy průřezových témat jsou součástí Školního vzdělávacího programu ZŠ 

a ZUŠ Jabloňová v Liberci.  
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OBÍHANÁ  

Tato pohybová hra s klavírním doprovodem napomáhá mimo jiné 

osobnostnímu rozvoji dítěte a rozvoji sociálních dovedností pro zvládání situací 

soutěže a konkurence, zároveň umožňuje každému žákovi kontakt s klaviaturou a 

představuje tak motivační aktivitu k dalším hudebním činnostem. 

 Učitel hraje na klavír zvolenou píseň. Děti do rytmu obcházejí do kruhu 
rozestavěné židle, kterých je o jednu více než dětí, a zpívají. Náhle učitel hru přeruší 
a děti se rychle posadí. Žák, na kterého židle nezbyla, vypadává ze hry. Přisedne si 
k učiteli ke klavíru a doprovází jeho hru podle svých schopností a dovedností 
(na jednom tónu, dudáckou kvintou, ostinátní figurou nebo hrou rytmické figury 
na pult či šlapáním pedálu). Jakmile vypadne z kruhu další, žák u klavíru si vybere 
jiný nástroj a na ten doprovází, zatímco druhý se posadí k učiteli.  
 

SCHERLOCK HOLMES 

 Klavírní miniatura Mikeho Schoenmehla Scherlock Holmes svým námětem 

navozuje hned několik tematických okruhů osobnostní a sociální výchovy, mezi 

jinými například řeč těla, otázky podpory, pomoci, morálních hodnot a postojů. 

Z hlediska hudebního zde klavír integruje poslechové, instrumentální a hudebně 

pohybové činnosti.  

Po poslechu skladby v podání učitele nebo žáka následuje rozhovor 

o hudebně výrazových prostředcích, při dalším poslechu pak jejich analýza, poté se 

děti zaměřují na poslech hlubších tónů, které představují chůzi Scherlocka Holmese. 

Děti při opětovné klavírní hře chodí, nejprve na místě, poté v prostoru, v metru této 

šestnáctitaktové skladby, dále lze využit např. metody hraní rolí. Role Scherlocka 

Holmese také vybízí k nejrůznějším tvořivým aktivitám k upevnění orientace 

na  klaviatuře. Děti se mohou pokusit o elementární klavírní improvizaci na černých 

klávesách, kdy jeden z hráčů představuje Scherlocka Holmese a další, i několik dětí, 

jeho protivníky. Možná je diskuse, koho a proč Scherlock Holmes hledá, na čí straně 

děti stojí a proč.  

 

AUTOPORTRÉT 

Toto téma umožňuje vyjádřit prostřednictvím hry na klavír způsob, jak děti 

vnímají samy sebe, napomáhá jejich vzájemnému poznávání a naslouchání. V oblasti 

hudby jako hudebně tvořivá činnost vede k rozvoji emocionality a spontaneity spolu 

s hravostí.  
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Učitel představí čtyři základní typy temperamentu a na černých klávesách 
na klavíru předvede krátkou improvizaci svého temperamentu, po níž žáci hádají, 
o který typ se jedná. Následuje rozhovor o hudebně výrazových prostředcích, které se 
v dané improvizaci objevily, a poté ještě učitelova hra, ve které poněkud obměněným 
způsobem opět představí svůj temperament. Které z dětí chce, může se takto 
představit svým spolužákům - ti se také mohou pokusit uhodnout jednu ze čtyř 
možných variant. Je nejen možné využívat klaviatury v celé šíři, ale také například 
klepot na ozvučnou desku, rytmické šlapání pedálu či prostě zesilovat či zeslabovat 
nebo rytmizovat pouze jeden či dva tóny. Pro práci v menších skupinkách lze využít 
také zobcovou flétnu či elementární dětské nástroje, kdy každý z hráčů si jednak 
vybere svůj nástroj. Skupiny se mohou postupně vystřídat u klavíru, případně využít 
také keyboardy, pokud jsou v učebně k dispozici. Na závěr zkusí skupina hráčů 
zahrát svou charakteristiku najednou, tak vypadá různost povah a charakterů.  

7.3 KLAVÍR JAKO MOTIVAČNÍ PROSTŘEDEK V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ 

Hra na klavír je v hodinách hudební výchovy dětí mladšího školního věku 

využívána, jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.2, jako motivační prostředek 

k rozvoji hudebních schopností, dovedností a k osvojování hudebních poznatků. 

Motivační aktivity s klavírem lze rozlišit kupříkladu z hlediska jejich začlenění 

do struktury vyučovací hodiny, z hlediska jiného dělení lze mluvit o motivaci 

k hudebním činnostem.  

K tomu, aby motivační úsilí hudebního pedagoga mělo optimální účinek, je 

z jeho strany zapotřebí znalosti vývojových specifik vyučovaných dětí a samozřejmě 

také individuální přístup k dětem. 

Motivování dětí s využitím klavíru může mít podobu hry či výkladu, může 

být verbální nebo neverbální, auditivní, případně se může jednat o kombinaci více 

různých možností. 166 

                                                 
166  Motivaci dětí mladšího školního věku v hodinách hudební výchovy ovlivňují vnitřní a vnější 

faktory. Mezi prvně jmenované patří především dětská zvídavost a radost z vlastní činnosti. Děti 
přitahují věci, činnosti či situace, které dosud neznaly, souvisí to s jejich potřebou poznávat. 
Potřeba činnosti se u dětí ve vyučování projevuje touhou s něčím manipulovat. Mnozí autoři, 
kteří se zabývají problematikou motivace k učení, k vnitřním faktorům započítávají ještě 
uspokojení po zdárném zvládnutí nějakého úkolu či naučení se poznatku a uspokojení ze společné 
činnosti, ze sociální komunikace a interakce při učení.166 Vnější motivační faktory v hudební 
výchově zahrnují učitelovo hodnocení dítěte, odměnu či trest a vztah dítěte ke svým spolužákům, 
rodičům a učiteli. Lokšová & Lokša (1999) uvádějí, že u dětí mladšího školního věku mají 
v prvních ročnících největší motivační účinek právě vnější činitelé, především odměna a trest. 
Podle nich postupně dochází k tzv. interiorizaci, přechodu od vnější k vnitřní učební motivaci. 
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V konkrétní motivační aktivitě, ve které učitel využívá klavír, lze uplatnit 

v danou chvíli další hudební motivační prostředky, které se tak stávají vhodným 

východiskem k hudebním činnostem dětí. Patří sem hudební hádanky, pranostiky, 

dětská říkadla a verše, dětské lidové i umělé písně, klavírní miniatury, hudební 

pohádky, ale také například motivy z velkých vokálně instrumentálních a 

instrumentálních děl. Mezi motivační prostředky nehudební povahy, které učitel 

„uchopí“ zpravidla prostřednictvím klavírní improvizace, lze zařadit vizuální 

prostředky: reprodukce maleb či kreseb krajiny, portrétů, abstraktní děl, výtvarné 

výtvory dětí, plakáty k hudebním vystoupením, obrazové přílohy k audionosičům, 

fotografie nebo koláže. Další podněty představují rozmanité předměty a rekvizity i 

abstraktní verbální motivy. Klavírní motivační aktivity mohou být doprovázeny 

spektrem pohybových prostředků, které zastupuje například chůze dětí, pantomima 

nebo taneční kroky. 

7.3.1  Motivace s uplatněním klavíru z hlediska organizace vyučovací hodiny 

 Využití klavíru jako součásti motivačních aktivit je z hlediska organizace 

vyučovací hodiny optimální v úvodu vyučování. Klavírní hra tak představuje vstupní 

bránu i klíč k vytvoření zážitkové situace (příklad 1). V průběhu hodiny hudební 

výchovy je uplatňováno průběžné motivování žáků, které tak motivuje děti a 

aktivizuje jejich hudební vnímání v již probíhajících hudebních činnostech 

(příklad 2). Podle okolností lze motivační aktivity s využitím klavíru zařadit i v 

závěru hudebního vyučování (příklad 3).  

 

Modelové příklady využití klavíru jako motivačního prostředku při práci 

s klavírní miniaturou Vrabci na sluníčku Sergeje Jakovleviče Volfenzona: 

 

Příklad 1 

V úvodu hodiny se děti pohodlně usadí, zavřou oči a zaposlouchají do skladbičky, 

kterou jim na klavír přednese učitel. Ten po chvíli dětem zopakuje dotaz, který jim 

položil ještě před vlastní hrou miniatury. Děti měly za úkol rozpoznat a určit, zda se 

jedná o skladbu pomalou či rychlou, veselou či smutnou, hranou nahlas či potichu. 

Následuje rozhovor, kterou barvou by děti zachytily radost a veselí, jež je 

pro skladbu charakteristické.  
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Příklad 2 

Učitel připraví dětem překvapení: „Zapomněl“, jak Vrabci na sluníčku štěbetaly a 

nyní hraje skladbu s chybami - například s nesprávnou dynamikou, artikulací. Žáci 

ohlašují, kde se učitel odchýlil od původní verze. Učitel zahraje také několik chyb 

intonačních, na které žáci reagují bezprostředně poté ťuknutím tužky o lavici. 

(Na tuto aktivitu navazují hrátky s rytmem podle zápisu a hra melodie skladby 

na zobcové flétny s doprovodem dětských hudebních nástrojů). 

 

Příklad 3 

Učitel dětem ukazuje obrázek vrabců a doprovází ho jednoduchou klavírní 

improvizací. Děti se dozvídají svůj úkol: Doma či v knihovně mají nalézt obrázek 

vrabců a básničky či písničky o ptáčcích a přinést je v příští vyučovací hodině. V té 

se pak společně s učitelem pokusí své obrázky hudebně vyjádřit, případně zarecitují 

donesenou ptačí báseň za učitelovy klavírní improvizace. 

 

7.3.1.1  Způsoby a metody motivace s uplatněním klavíru 

Pozitivní motivace se v hodinách hudební výchovy dětí mladšího školního 

věku promítá v rozmanitých způsobech a formách motivačního působení. Záleží 

na konkrétní situaci a motivačních faktorech, kterou variantu si učitel ze široké škály 

možností zvolí. Ze souhrnu obecných metod a způsobů motivace, které doporučují 

Irena Lokšová a Jozef Lokša (1999) lze některé z uvedených způsobů motivace 

zdůraznit s ohledem na jejich využití v hudební výchově. Ve vybraných metodách a 

způsobech motivace se nabízí možnost využít klavírní hry.  

Níže uvedené metody a způsoby motivace jsou doplněny o modelové 

příklady, které jsou z hlediska přehlednosti přičleněny vždy pouze k jedné 

z možností, ačkoli mohou zastupovat i více metod či způsobů motivace s uplatněním 

klavíru.  

 

Motivace s uplatněním klavíru jako odměna 

 Formu ocenění a pochvaly může představovat hra krátké, vtipné, známé nebo 

oblíbené skladby, kterou učitel odmění žáky, případně žáci mohou zahrát sobě 

navzájem. 
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ČÁRYFUK 

 Učitel hraje dětem skladbu Fritze Emontse „Having Fun with Black Keys“, 

kterou tvoří refrén a tři kuplety (Emonts, 1992, s. 18). Jedná se o krátkou líbivou 

veselou a jednoduchou skladbu na černých klávesách, jejíž minimálně refrén je 

zvládnutelný ve velmi krátkém čase i úplným začátečníkem klavírní hry. Refrén 

skladby vychází z not fis, gis, ais, které znějí za sebou a mohou být, místo bříšky, 

hrány články prstů. Skladbu lze hrát také trojručně, tedy žák s čtyřručním 

doprovodem učitele.  
 

Motivace s uplatněním klavíru jako hra 

Hra jako silně motivovaná činnost je u dětí mladšího školního věku jedním 

z nejúčinnějších hnacích motorů zájmu o hudební činnosti. Děti tohoto věku mají 

přirozenou touhu po pohybu, a tak například různé hudebně pohybové hry 

s uplatněním klavíru lze chápat jako jeden ze základních způsobů hudební motivace 

na 1. stupni základní školy. 
 

OBÍHANÁ (MUSICAL CHAIRS) 

 Tento modelový příklad je uveden v podkapitole 7.2.2 jako příklad včlenění 

osobnostní a sociální výchovy do hudebního vyučování s využitím klavírní hry. 
 

Motivace s uplatněním klavíru jako soutěž 

 Užitečným motivačním prostředkem v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy může být soutěž. Příliš velký důraz na soutěžení však v sobě 

skrývá mnohá rizika. V hodinách hudební výchovy by se měly střídat soutěže tak, 

aby mohly uplatnit své schopnosti a dovednosti všechny děti. Optimální je, pokud 

děti mají společný cíl a společně usilují o jeho dosažení. 
 

KE KLAVÍRU! 

Děti jsou rozděleny do několika skupin, z nichž každé je přidělena jedna 

konkrétní barva. V této barvě také děti obdrží lístky s pojmenováním nejrůznějších 

částí klavíru (pedál, notový pult, klaviatura, ozvučná skříň…) a tři prázdné lístky, 

na které mohou dopsat další označení. Během doby, kdy učitel hraje na klavír, musí 

vybraný zástupce družstva připevnit postupně jednotlivé lístky na správné místo 

na klavíru. Vyhrává skupina, která jako první a správně připevní všechny lístky a 

ukončí soutěž poklepáním na desku nástroje.  
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Motivace s uplatněním klavíru jako dramatická činnost 

 Hudební motivaci posiluje zajímavé a poutavé zpracování hudební situace. 

Kontrasty a překvapení umocňují zájem dětí o zapojení se do konkrétních hudebních 

aktivit. 
 

NA ZÁMKU STRAŠÍ 

Učitel motivuje žáky například k uchopení tématu „jaká hudba zní na zámku“ 

vlastní klavírní improvizací na text „Na zámku straší“ (Heumann, 1995, s. 18-19).167 

Tento text a jeho klavírní ztvárnění učitelem upoutá pozornost a vzbudí zájem dětí 

svou kontrastností a emocionalitou a může být také přímým východiskem 

k elementární instrumentální tvořivosti dětí s využitím dětských hudebních nástrojů, 

zobcových fléten i klavíru. 
 

Motivace s tvořivými prvky s uplatněním klavíru  

 Děti mladšího školního věku motivují tvořivé úkoly, které umožňují dětem 

zažít pocit vlastní seberealizace. 
 

ČERNÉ PÍSNIČKY  

 Lidové písničky se „schovaly“ do černých kláves, tzn. je zachován rytmus, 

melodie se improvizuje. Děti hádají, o jaké písničky se jedná. První písničku 

na klavír hraje učitel, pak již hrají samotní žáci. Učitel může žákům vymezit tónový 

rozsah, písničku lze schovat také pouze do jednoho či dvou tónů. 

 

Kooperace v motivaci s uplatněním klavíru 

Děti touží po společně konaných aktivitách se svými vrstevníky. Motivace 

s uplatněním klavíru, která zohledňuje tento fakt, tak aktivizuje děti jednak samotnou 

hudební situací, jednak kooperací dětí mezi sebou. 

 

KDO JE KDO? 

 Učitel se s dětmi dohodne na určité pohádce. Na klavír improvizuje jednotlivé 

pohádkové postavy, které představuje v kratších úryvcích. Děti jsou rozděleny 

do skupin nebo dvojic a hádají, o kterou postavu se jedná nebo jaké charakterové 

vlastnosti svou hrou učitel vyjadřuje. 
                                                 
167  Tento motivační text je uveden v modelové situaci Na zámku straší v 8. kapitole. 
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Aktuálnost v motivaci s uplatněním klavíru  

 Na klavír lze v hodinách hudební výchovy připomenout například aktuálně 

nejhranější píseň v rozhlase, znělku školního rozhlasu, motiv ze třídou navštíveného 

představení a tak dále. Tento způsob dětem ukazuje možnost praktického využití 

získaných hudebních dovedností a poznatků a motivuje je k dalším hudebním 

činnostem. 
 

HOLA, PANÍ HUDBA VOLÁ! 

 Učitel nechá zazvonit svůj telefon, stejnou znělku pak zahraje na klavír. Volá 

paní Hudba. 

7.3.2 Hudební aktivity s klavírem jako motivace k získávání hudebních 

poznatků 

Jednou z podmínek dovednosti hry na klavír, respektive na další klávesové 

nástroje, je aktivní znalost klávesnice. RVP ZV počítá v instrumentálních činnostech 

zejména s orffovskými melodickými nástroji a zobcovými flétnami, zmiňuje však 

také keyboard. S ohledem na tuto skutečnost tak orientace na klaviatuře patří 

do učiva hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

V následujícím textu jsou uvedeny modelové příklady přibližující možnosti 

seznámení dětí s klaviaturou hravou formou. Navržené motivační příklady jsou velmi 

vhodné pro děti předškolního věku,168 hodí se však také pro děti 1. až 3. třídy 

základní školy, které ve svých myšlenkových operacích vycházejí ze zkušeností 

s vlastní činností a při uvažování a zapamatování jim pomáhají názorné pomůcky. 

Motivační příklady, které využívají zejména figurky a postavičky blízké dětem svým 

tvarem a barevností, aktivují jak děti bez předchozích zkušeností s klaviaturou, tak 

i děti, které již na klavír hrají. Drobné předměty umístěné na klávesách usnadňují 

prostorovou orientaci dětí na klaviatuře, vymezují prostor podle uspořádání dvou a 

tří černých kláves a podporují zapamatování si stavby klaviatury. Jsou umístěny 

zpravidla tak, aby umožňovaly stisknutí kláves a jejich konkrétní podobu lze měnit 

podle toho, u jaké skupiny dětí je motivační příklad realizován.  

                                                 
168  Umístění vybraných drobných předmětů na klaviaturu je inspirováno pracemi Aleny Vlasákové 

(1992) a T. B. Judoviny-Galperiny (2000). 
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Uvedené motivační příklady jsou vhodné jako východisko k dalším hudebním 

aktivitám. Navázat na ně lze například zpěvem písně, jejímž obsahovým námětem je 

klavír, poslechem zaměřujícím se na rozmanité výškové polohy a tak dále. 

 

BAREVNÁ KLAVIATURA 

Před začátkem motivační aktivity pokryje učitel bílé klávesy barevnými 

fóliemi, které kopírují tvar klaviatury a pokrývají vždy jednu oktávu (viz obrázek 4). 

Jednočárkovaná oktáva je vyznačena, jako jediná červeně, ostatní oktávy symetricky 

od středu zastupují vždy dvě fólie stejné barvy (například modrá, žlutá, zelená). 

Dětem je vysvětleno, že celá klávesnice se dělí na skupiny stejných not, které se liší 

svou výškou. V červené oktávě většinou bydlí písničky, které zpívají děti, červené 

klávesy označují noty, které se děti učí ve škole zpravidla jako první psát. Směrem 

doprava stoupá výška hraných tónů, směrem doleva zase klesá. 

 
Obrázek 4: Barevná klaviatura 

 

 

 

KDE SE U KLAVÍRU SPRÁVNĚ SEDÍ 

 Za klávesy c1-e1 je postavena plochá barevná figurka usmívajícího se panáčka 

či panenky z tvrdého kartonu, která naznačuje, před kterými klávesami by správně 

měl sedět pianista, stejně jako ukazuje na c1, od kterého si děti zazpívají písničku 

Vyletěla holubička (viz obrázek 5).  
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Obrázek 5: Kde se u klavíru správně sedí 

 

PIANOVÁ ZVÍŘÁTKA 

 Na každou z dvojice černých kláves učitel upevní vždy jednoho malého 

dřevěného ptáčka, který je zespodu opatřen šetrnou lepící páskou tak, aby se ptáček 

dal zlehka a bez poškození kláves odejmout (viz obrázek 6). Trojice černých kláves 

jsou označeny stejným způsobem malými dřevěnými motýlky, stejné či odlišné 

barvy. Upevněné předměty umožňují bezproblémový stisk kláves. Zvířátka mohou 

doplnit na bílých klávesách barevné fólie.  

 

 
Obrázek 6: Pianová zvířátka 
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„DOG“ 

Mezi dvěma ptáčky na černých klávesách sedí malý plyšový pejsek „Dog“ - 

jako klávesa d (viz obrázek 7). Pejsek umí doskočit až mezi další dva ptáčka do jiné 

oktávy. Učitel jednou rukou přemísťuje pejska, druhou pak stiskává klávesy d po 

celé šíři klaviatury. Říká přitom říkanku: „David digs dogs“ (David má rád psy). Děti 

ve skupinkách hrají každý vybranou klávesu, postupně od nejnižšího po nejvyšší tón 

(od sklepa po půdu).  

 
Obrázek 7: Klávesa d - "dog" 

 

„CINDY“ 

 Nalevo od klávesy d vždy sedí holčička Cindy, která si ráda zpívá: „Cindy 

sings songs“ (Cindy zpívá písničky). Představuje ji maličká panenka v růžové 

sukýnce (viz obrázek 8). I Cindy umí skákat, takže ji lze zahrát v různých oktávách.  

 
Obrázek 8: Klávesa c - "Cindy" 
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„EVAN“ 

 Napravo od klávesy d je „Evan“ who „eats everything“ (Evan, který všechno 

sní). Děti hledají klávesu e v různých oktávách, rytmizují daný text, ukazují, kde je 

nejvyšší či nejnižší klávesa e. 

 

A KDO JEŠTĚ BYDLÍ NA KLÁVESÁCH? 

 Klávesy f, g, a, h nabízejí prostor dětské fantazii: děti mají vymyslet, kdo by 

zde mohl bydlet, jeho jméno a básničku, zkusit doma nalézt figurku či nějakou 

vyrobit pro vybranou klávesu (příklad viz obrázek 9).  

 

 

 
Obrázek 9: Příklad obsazení kláves f, g, a, h 

 

 

KAM ŠPLÁPLA BOTIČKA 

Z kartonu nebo tvrdší fólie vystřižené botičky, které jsou stejně dlouhé jako 

šířka bílé klávesy, se rozmístí po celé klaviatuře (viz obrázek 10). Na klávesách je 

umístěno tolik botiček, kolik je dětí ve skupině, například čtyři. Ve vymezeném 

časovém úseku mají děti za úkol jednotlivě přicházet ke klavíru, určit název zvolené 

klávesy, na které leží botička, a při správné odpovědi tuto botičku získají. S ní 

písmenko, které mohou použít v soutěži o sestavení co nejvíce slov. Poté si děti zkusí 

zahrát svou tajenku, např. H-A-F, D-E-C-H, B-A-C-H nebo B-A-B-A (s uplatněním 

černé klávesy). Možná je také aktivita s opačným postupem, kdy děti obdrží vybraná 

slova, a ty pak vyhledávají na klaviatuře a sbírají botičky. 
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KLOKAN 

  

Umělohmotná figurka klokana s dlouhýma nohama umožňuje přizpůsobit 

vzdálenost klokaních nohou podle potřeby (viz obrázek 11). Lze tak jimi obsáhnout 

celou oktávu, ale také menší vzdálenosti, podle potřeby. Postava klokana se může 

pohybovat jak na bílých, tak i na černých oktávách. 

 

 

 
Obrázek 11: Určování oktávy 

 

 

KLAVIATURA VE TMĚ 

 Celá klávesnice je zakrytá lehkou, ale neprůsvitnou látkou. Děti hledají, kde 

„spí“ jednotlivé bílé klávesy (orientují se podle dvojic a trojic černých kláves). 

 

 

 

Obrázek 10: Hra s určováním kláves 
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SEN O TOM, KAM AŽ VEDE KLAVIATURA 

 Za klávesami je v délce vždy jedné oktávy postaven obrázek na kartonu, který 

má představovat danou oktávu. Učitel vypráví o svém snu, ve kterém prošel 

za jediný den hlubokým hustým pralesem (v kontra oktávě), tmavým lesem (velká 

oktáva), zahradou se starými stromy (malá oktáva), až do domku s otevřenými okny, 

kde seděl za stolem kluk Kuba a hlasitě zpíval (oktáva jednočárkovaná). Když 

skončil jednu písničku, vylezl po žebříku na půdu, vikýřem vyhlédl ven do krajiny a 

spustil novou (dvoučárkovaná oktáva). Nad hlavou mu létala sýkorka (tříčárkovaná 

oktáva) a kdesi vysoko nad ní zpíval svoji písničku skřivánek (čtyřčárkovaná 

oktáva)…“ Když se učitel ze svého snu probudil, nějak se mu kartičky za klávesami 

pomíchaly. Děti je přiřazují na jejich původní místa. 

 

7.4 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁKA HUDEBNÍ VÝCHOVY NA 1. STUPNI ZŠ 
SE ZŘETELEM KE KLAVÍRU 

 
Promyšlené smysluplné uplatňování klavíru v hudební výchově napomáhá 

dosažení dílčích výstupů základního hudebního vyučování nebo výstupů za první či 

druhé období 1. stupně základní školy, které vymezují současné školní dokumenty. 

Stejně tak specifickým způsobem přispívá k získávání a upevňování klíčových 

kompetencí dětí v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

Očekávané výstupy hudebního vyučování na 1. stupni základní školy je 

možné se zřetelem ke klavíru blíže specifikovat, případně dané výstupy s určitými 

změnami aplikovat na jiný klávesový nástroj. Stanovení výstupů hudební výchovy na 

1. stupni základní školy se zřetelem ke klavíru ozřejmuje důležitost postavení klavíru 

jako didaktického prostředku v hodinách hudební výchovy a napomáhá optimalizaci 

hudebně výchovného působení na děti mladšího školního věku. 

Níže předložené výstupy vycházejí z požadavků RVP ZV a představují 

modelové konkrétní možnosti očekávaných výstupů hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy.169  

 

                                                 
169  Navržené výstupy lze pojmout také jako očekávané výstupy hudební nauky v ZUŠ. 
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Žák 

- zpěvem reprodukuje jednotlivé tóny znějící na klavíru 

- znázorňuje (rukou, kresbou, pohybem celého těla), zda tón hraný na klavír zní 
vysoko či hluboko 

- rozlišuje, zda klavírní tón zní krátce či dlouze, nahlas či potichu, hluboko či 
vysoko 

- určuje, zda slyší jeden či více tónů při hře klavíru 

- rozpozná durový a mollový akord hraný na klavír (rozlišuje vesele – smutně) 

- při poslechu klavírní hry určuje konsonance a disonance (rozlišuje libě – nelibě) 

- zpěvem reprodukuje tóny v některých melodických i harmonických intervalech 

- orientuje se na klaviatuře, chápe uspořádání kláves 

- vnímá podobnost klavírní klávesnice se zvonkohrou 

- slovně vyjadřuje zvukovou představu výšky, síly a barvy klavírního tónu 
odpovídajícím fyzickým pocitem (například „jako když zpívá ptáček“) 

- určuje nepříjemné, neslyšitelné, měkké či ostré a tvrdé tony, pozná hranici, 
za kterou je tón nehezký 

- slovně koriguje zvuk nesprávně hrané ukolébavky, pochodu či tance 

- chápe rozdílný charakter klavírních tónů v basové, střední nebo vyšší poloze  

- vyhledá na klaviatuře dvou nebo třítónový motivek v učitelem vymezeném 
rozsahu 

- rozumí významu použití pravého (zvukového) pedálu 

- rozumí pojmům rychle a pomalu, rozlišuje rychlé a pomalé tempo při poslechu 
klavírní hry 

- rozpozná zrychlování a zpomalování v klavírní hře 

- při poslechu klavírních variací rozpozná výrazné tempové změny 

- zná pojmy slabě – středně – silně, dokáže je začlenit do dynamické škály 
v souvislosti s hrou na klavír 

- chápe souvislost změn tempa a dynamiky s obsahem a charakterem na klavír 
hrané hudby 

- rozliší hru na klavír od cembala a varhan 

- v proudu znějící hudby rozpozná zvuk klavíru 

- rozumí roli klavíru jako sólového, ansámblového a doprovodného nástroje 

- určí roli, jakou klavír hraje v konkrétní hudbě vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, které rozlišuje 

- ve znějící hudbě funkčního nebo emocionálního typu chápe zvukové možnosti 
klavíru a jeho využití 
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- pohybem vyjadřuje charakter poslouchané hudby a emocionální zážitek z hudby, 
kterou hraje učitel či další interpret živě na klavír nebo při poslechu klavírní hry 
ze zvukového záznamu 

- na základě klavírní hry taktuje ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

- zvolí druh chůze podle charakteru na klavír hrané skladby 

- podle klavírní hudby se pohybuje na místě, chodí v prostoru, tančí s využitím 
základních tanečních kroků 

- aplikuje hru na tělo (tleskání, pleskání, luskání, podupy) při živé hře klavíru či 
poslechu klavírní nahrávky 

- pomocí fonogestiky znázorní směr melodie a její ukončenost, případně rytmus 
a tempo 

- pohybově vyjádří směr melodie a její ukončenost, dynamiku, tempo reaguje 
na výrazné změny 

- hrou na tělo a rytmické nástroje reprodukuje rytmus na klavír zahraných motivů, 
témat, písní a klavírních miniatur 

- reprodukuje rytmus na klavír zahrané ukázky na dětských hudebních nástrojích, 
na flétnu či přímo na klávesnici na jednom tónu, případně ve vymezeném 
prostoru 

- na rytmické a dětské hudební nástroje doprovází klavírní hru ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu 

- rytmicky obměňuje melodii, která zazněla na klavír 

- na klavír doprovází lidové písně pomocí tzv. dudácké kvinty 

- vyhledá na klaviatuře lidovou píseň 

- reprodukuje nejjednodušší motivy a témata hrané klavírem na dětské hudební 
nástroje 

- na černých klávesách melodizuje a rytmizuje říkadla a dětské popěvky 

 

7.4.1 Zásady pedagogické práce s klavírem v hudební výchově na 1. stupni ZŠ 

Jak vyplývá z poznatků uvedených v 6. kapitole, výuce hry na klavír je 

v rámci přípravy budoucích učitelů hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

přičítán zásadní význam. Jako přínosné se jeví stanovit pravidla pedagogické práce 

s klavírem v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy.  

Při využívání klavíru v základní hudební výchově dětí mladšího školního 

věku je nezbytné dodržovat následující zásady: 
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1.  Emocionálně účinná klavírní hra, 

 která aktivizuje děti, napomáhá rozvoji jejich hudebního cítění a je 

východiskem k dalším hudebním činnostem dětí. 

2. Hra citlivého klavírního doprovodu, 

 jenž je dynamicky vyvážený, respektuje tempové, artikulační zvláštnosti 

skladby a dbá na hlasovou hygienu dětí a jejich expresivní hlasový projev. 

3. Předvedení písní s vlastním klavírním doprovodem, 

 který podpoří vokální projev dětí. 

4. Prezentace umělecky hodnotných skladeb, 

 které podněcují hudební vnímání a myšlení dětí a umožňují dětem získat 

hodnotné hudební prožitky. 

5. Kvalita nástroje, 

 tzn. klavír v čistém stavu a kvalitně naladěný. Děti jsou poučené v otázce 

přístupu k nástroji o přestávkách mezi vyučováním. V případě nevyhovující 

kvality nástroje lze doporučit nákup cenově a kvalitou přijatelného typu 

digitálního piana. 

6. Vhodné umístění nástroje vzhledem k dispozicím učebny, 

 tzn. učitel má kontakt očima s dětmi, eventuálně sedí bokem. Řešením je opět 

nákup nízkých digitálních pian. Jako smysluplné se jeví doplnit instrumentář 

hudebny vedle klasického nástroje, respektive digitálního piana, o nejlépe 

několik dalších klávesových nástrojů určených k elementární hře dětí. 

 

Závěr 

Hra na klavír přispívá ke  komplexnímu pojetí hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy, v jehož rámci se uplatňují rozmanité metody a formy výuky.  

V kontextu současné vzdělávací soustavy je třeba zdůraznit úlohu klavíru 

jako hudebního nástroje, který dětem umožňuje setkávat se s uměleckými 

hodnotami, učit se je chápat a zařazovat do svého žebříčku hodnot. Klavírní hru na 

1. stupni základní školy je možné využít v rámci jednooborové, polyestetické 

i kroskurikulární integrace. V této souvislosti lze o klavíru nově mluvit jako 

o integrativním prostředku v průřezových tématech. Klavír představuje také 

významný prostředek motivace v hudební výchově, který aktivuje děti k hudebním 

činnostem i k získávání teoretických poznatků.  
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Výše uvedené modelové příklady využití klavíru jako integrativního a 

motivačního prostředku představují činnostní a tvořivý přístup ke klavíru a jeho 

uplatnění v hudebních činnostech.  

Uplatňování klavírní hry napomáhá dosahování požadovaných výstupů žáků 

v hudební výchově na 1. stupni základní školy i klíčových kompetencí, které 

stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Lze předpokládat, 

že bližší vymezení požadovaných výstupů za pomoci využití klavírní hry by učitelům 

napomohlo ve volbě odpovídajících postupů vedoucích k jejich dosahování dětmi. 

V podkapitole 7.4 jsou uvedeny modelové možnosti těchto výstupů se zřetelem ke 

klavírní hře a zásady pedagogické práce s klavírem v hodinách základní hudební 

výchovy dětí mladšího školního věku. 
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8 MODELOVÉ SITUACE S VYUŽITÍM KLAVÍRU 
V HODINÁCH HUDEBNÍ VÝCHOVY NA 1. STUPNI ZŠ 

Modelování didaktických situací je jednou z poměrně častých hudebně 

pedagogických metod, které přispívají ke zkvalitňování hudebního vyučování na 

1. stupni základní školy a jejich vytváření se věnuje řada autorů.170 Znamená 

„vytváření vzorů funkčně ideálních postupů, které respektují teoretická východiska a 

vyhovují praxi“ (Herden, 1998, s. 39). Význam modelových situací spočívá v tom, že 

umožňují ověřit, jak navrhované metody a formy práce fungují v praxi, a podněcují 

vyučující, aby uvedené postupy dále uplatňovali.  

Záměrem této kapitoly je na základě hudebně psychologických a hudebně 

pedagogických poznatků z předchozích kapitol navrhnout soubor modelových situací 

s využitím klavíru jako příspěvek ke zvýšení kvality a účinnosti didaktického 

využívání klavíru učiteli hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

8.1 CHARAKTERISTIKA MODELOVÝCH SITUACÍ 

Modelové situace s využitím klavíru v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy je možné chápat jako komplex hudebně výchovných 

činností, které na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují. Vycházejí z učiva hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy a ze systému postupného ověřování sémanticky 

významných prvků Jaroslava Herdena (1992). Klavírní hra je v modelových 

situacích  využívána v hudebně výchovných situacích postupně přibližujících dětem 

mladšího školního věku hudbu jako řeč, druhy a žánry hudby, funkční typy hudby a 

formotvorné principy.  Hudební aktivity uvedené v modelových situacích jsou řazeny 

zpravidla progresivně, objevuje se v nich však také prvek návratu k již známému, 

tzv. „učení po spirále“.171 Tento způsob učení zohledňuje individuální přístup a různě 

náročné aktivity. 

Navržené modelové situace nejsou záměrně přiřazeny jednotlivým ročníkům 

1. stupně základní školy, ale v duchu současné vzdělávací soustavy vybízejí učitele 

                                                 
170  Například tvorbou modelových situací v souvislosti s poslechovými činnostmi se zabývá Jaroslav 

Herden, Eva Jenčková vytváří modelové příklady hudebně výchovných situací se zaměřením 
na hudebně pohybové aktivity. 

171  Tento termín používá Eva Jenčková, která jej charakterizuje jako řadu progresivních modelových 
situací, která umožňuje optimálně strukturovat hudební vyučování a diferencovat dětské 
předpoklady. Podle  (Jenčková, 2002, s. 22) 
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k zařazení do hudebního vyučování s ohledem na rozpracované výstupy a učivo 

hudební výchovy v jednotlivých ročnících podle individuálních školních 

vzdělávacích programů. Práce s modelovými situacemi dále na pedagogovi vyžaduje, 

aby v rámci zvolené modelové situace volil odpovídající aktivity podle stupně 

rozvoje hudebních schopností a dovedností svých žáků a realizoval je v časovém 

úseku podle vlastního uvážení.  

Některé modelové situace s uplatněním klavíru nabízejí zpravidla širší 

spektrum didaktických možností, než je zvládnutelné v jedné vyučovací hodině. Jako 

celek je tak možné je realizovat v několika následujících hodinách hudební výchovy 

na 1. stupni základní školy, nebo v rámci blokového či projektového vyučování. 

K modelovým situacím je možné se v průběhu 1. stupně základní školy vracet.  

V modelových situacích jsou zařazeny mimo jiné také činnosti, které směřují 

k vyústění v širším časovém horizontu, například k provedení v rámci třídního 

koncertu. 

 

8.1.1 Uplatnění klavíru v modelových situacích 

Modelové situace s uplatněním klavíru jsou koncipovány s ohledem 

na předpokládanou reálnou úroveň nástrojových kompetencí učitelů hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy. Vycházejí z literatury pro klavír převážně malé 

technické náročnosti a předpokládají minimální úroveň nástrojových kompetencí 

učitele. Záměrem modelových situací je bezprostřední využití klavíru v hodinách 

základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku a v modelových situacích 

proto není počítáno s  klavírními nahrávkami.  

Charakteristickým rysem navržených modelových situací s uplatněním 

klavíru je snaha o uplatnění aktivit hravého charakteru v souvislosti s klavírní hrou, 

která vychází mimo jiné z inspirace podněty současné elementární klavírní 

pedagogiky. V souvislosti s kolektivním hudebním vyučováním na 1. stupni základní 

školy je nicméně třeba zdůraznit chápání významu klavíru především jako hudebního 

nástroje, jehož nejpodstatnější funkcí zůstává esteticky účinné zprostředkovávání 

hudebního sdělení.  
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Konkrétní bezprostřední aktivity dětí u klavíru jsou v modelových situacích 

chápány v rámci diferenciace hudebního vyučování na 1. stupni základní školy jako 

jedna z možností různých aktivit dětí v daném okamžiku a nestanovují si tak za cíl 

vystřídat u nástroje vždy všechny děti. 

Komplexně pojaté modelové situace zdůrazňují roli klavíru jako prostředku 

integrace v rámci hudby. Klavírní hra zde vystupuje například v následujících rolích: 

• Doprovod Orffových nástrojů, 

• dvouruční hra (jednou rukou hraje učitel, druhou rukou hraje žák), 

• tříruční hra (učitel hraje dvěma rukama, žák jednou rukou), 

• čtyřruční hra (učitel s žákem, dva žáci), 

• šestiruční hra (tři žáci, případně dva žáci a učitel), 

• komorní hra, 

• elementární klavírní improvizace, 

• podpora čisté pěvecké intonace a doprovod písní, 

• motivace hlasové výchovy prostřednictvím klavírní hudební pohádky 

nebo klavírní miniatury, 

• motivace ke zpěvu, 

•  východisko sluchové analýzy, 

• prostředek poslechu, 

• doprovod fonogestiky, 

• doprovod hry na tělo, 

• doprovod pantomimického projevu, 

• doprovod hudebně pohybových her, 

• doprovod hudebně pohybové improvizace, 

• doprovod jednotlivce, skupiny dětí, sboru, 

• prokomponovaný doprovod, 

• improvizace klavírního doprovodu. 

 

Navržené modelové situace představují klavír jako nezbytnou pomůcku 

učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Uplatňování klavírní hry v nich 

si klade za cíl přispět k emocionálnímu prožitku dětí ze setkání s živou hudbou 

v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku a k získávání 

jejich hudebních zkušeností. 
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8.2  SOUBOR MODELOVÝCH SITUACÍ  

Soubor s modelovými situacemi s uplatněním klavíru v hodinách hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy tvoří pět tematických okruhů, ke kterým jsou 

přiřazeny jednotlivé dílčí modelové situace.172 V následujícím textu jsou jednotlivé 

tematické okruhy stručně charakterizovány, kompletní navržené modelové situace 

s uplatněním klavíru jsou obsaženy v příloze č. XII. Zde jsou uvedeny klíčovými 

slovy a jejich součástí jsou také notové ukázky a pracovní listy. 

8.2.1 Aktivní vnímání hudební řeči v kontextu klavírní hry 

Do tematického okruhu Aktivní vnímání hudební řeči v kontextu klavírní hry 

jsou zařazeny dvě modelové situace, ve kterých klavírní hra bezprostředně napomáhá 

rozvoji hudebního vnímání dětí.  

Modelová situace Jak přichází Písnička se inspiruje textem Jaroslava 

Herdena, kterým tento autor vyjadřuje počáteční zpřístupnění hudební řeči dětem 

za pomoci klavíru.173 Tato modelová situace vychází z vyposlechnutí dětí jediného 

klavírního tónu a posléze se věnuje dalším melodicko-rytmickým úryvkům, které 

hraje učitel na klavír. Na poslech hudebního příběhu Jak přichází Písnička lze 

navázat rozezpíváním na uvedené motivy a zpěvem písně Jarní slunce, kterou 

na slova Václav Čtvrtka zhudebnil Petr Eben (Budík, 1994). Z této písně zpracovaný 

hudební příběh motivicky vychází a také k ní obsahově směřuje. 

Modelová situace Poslouchej a hraj se zaměřuje na elementární klavírní hru 

dětí, která je v praxi realizovatelná na němé klaviatuře, případně keyboardech. 

Ve sledu šesti příkladů se opakuje stále stejný postup od slovní motivace přes 

klavírní hru učitele, její percepční analýzu k vlastní hře dětí. Vlastní klavírní hra 

dětem napomáhá lépe chápat vztah klidu v hudbě a v pohybu a umožňuje jim 

praktické „ohmatání“ hudebních poznatků o hudebně výrazových prostředcích. 

V neposlední řadě si děti v rámci této modelové situace vyzkouší prstová cvičení 

k osamostatnění prstů při klavírní hře. 

Vzhledem k požadavkům kladeným na nástrojové dovednosti učitele v tomto 

tematickém okruhu modelových situací je nezbytné na učiteli požadovat hru s výrazem.  

                                                 
172  Některé navržené modelové situace je možné klasifikovat více způsoby. Z důvodu přehlednosti 

však byla každá dílčí modelová situace přiřazena pouze do jednoho tematického okruhu. 
173  Tento text je uveden jako příloha č. III. 
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8.2.2 Podněty k elementární klavírní improvizaci 

Tematický okruh Podněty k elementární klavírní improvizaci čítá dvě dílčí 

modelové situace, ve kterých je zdůrazněna role klavíru jako hudebního nástroje, 

kterého lze využít také k pokusům dětí o elementární klavírní improvizaci a jako 

východisko k další instrumentální improvizaci se zvukomalbou. Elementární klavírní 

improvizace vychází zpravidla ze hry v rozsahu celé klaviatury bez jakýchkoli 

omezení, kdy děti napodobují zvuky a tóny okolního světa. Další možností je 

vymezení tónového prostoru tak, aby všechny možnosti řešení zněly správně a 

motivovaly děti k další hře. V elementární klavírní improvizaci v hodinách hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy lze vedle zažitých způsobů klavírní hry uplatnit 

hru předloktími, dlaněmi, pěstmi nebo netradiční sešlapávání pedálu, hru paličkami 

na strunách a tak dále.  

Námět a částečně zpracování modelové situace Hudební zázrakostroj jsou 

převzaty od Claudie Ehrenpreis a Ulrike Wohlwender (1995). Tyto autorky vytvořily 

modelový příklad Wunderliche Klangmaschine, který je koncipován s ohledem na 

individuální a skupinové klavírní vyučování. Východiskem k hudebním aktivitám a 

hře podle grafické partitury v této modelové situaci je pohádkový obrázek Julie 

Ginsbach, na kterém je zobrazen vymyšlený stroj – hudební nástroj. Děti na jeho 

základě vyluzují ústy a na zvolených hudebních předmětech rozmanité zvuky 

znázorňující části tohoto stroje, posléze pracují s grafickými symboly jako návodu 

pro elementární klavírní hru. Tato činnost směřuje dále k pokusům o elementární 

klavírní improvizaci podle grafické partitury. 

Základem modelové situace Na zámku straší je krátký literární text Hanse-

Güntera Heumanna (1995), který vybízí k ozvučení. Klavírní improvizace učitele na 

daný text představuje motivaci a východisko k hudebním činnostem dětí. 

Po percepční analýze učitelovy klavírní improvizace dětmi jsou v této modelové 

situaci uvedeny podněty k elementární instrumentaci se zvukomalbou doprovázející 

hlasitou četbu již zmíněného textu a návrh k vytvoření grafické partitury pro klavír. 

Elementární klavírní improvizace na základě Heumannova textu je realizovatelná i 

dětmi bez předchozí zkušenosti s klavírní hrou. Tzv. loutková stínohra představuje 

mezioborovou integrativní příležitost ve vyučování na 1. stupni základní školy a lze 

ji tak využít v rámci projektů školy nebo třídních koncertů a komponovaných pořadů. 
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Tuto modelovou situaci je také možné zařadit do vyučování například v souvislosti 

s tematickým okruhem environmentální výchovy s názvem Zvuky – hluky. 

Dovednost elementární klavírní improvizace se v souvislosti s modelovými 

situacemi tohoto okruhu jeví jako zásadní požadavek na učitele hudební výchovy 

na 1. stupni základní školy.  

8.2.3 Klavír v kontextu vybraných hudebních druhů a žánrů 

Třetí tematický okruh modelových situací pracuje s říkadlem, písní, klavírní 

miniaturou, ukázkou z oblasti jevištní hudby a hudební pohádkou. Uvedené příklady 

patří k základnímu učivu hudební výchovy na 1. stupni základní školy, se kterým 

jsou děti seznamovány a se kterým se seznamují v hudebních hrách a dalších 

motivovaných hudebních aktivitách. Klavírní hra v celkem pěti navržených 

modelových situacích sdružených v tento tematický okruh dětem umožňuje, i když 

do určité míry stylizovaně, bezprostřední setkávání dětí s rozmanitou hudbou. 

Metodické postupy, které jsou těchto modelových situacích využity, lze přirozeně 

uplatnit ve spojitosti s dalšími hudebními druhy a žánry. 

Modelová situace Jak se taky čaruje se věnuje říkadlu jako východisku pro 

rozvoj hudebních dovedností dětí. Na pohádkovém zvukomalebném zaklínadle 

Marie Seeliger (Wohlwender, Ehrenpreis, 1995) si děti procvičí správnou artikulaci, 

za pomoci klavíru upevní metrorytmické cítění, deklamaci zaklínadla doplní 

instrumentální zvukomalbou, text říkadla děti zmelodizují. V této modelové situaci 

jsou dále navrženy různé možnosti doprovodu zaklínadla na klavír, pro děti i učitele. 

Patří k nim pedalizovaná hra dlaněmi po bílých nebo černých klávesách, hra 

předloktími, ostinátní doprovod nebo prokomponovaný doprovod k říkadlu Luboše 

Sluky. 

Modelová situace Hrátky s lidovými písničkami pracuje, jak je patrné z názvu, 

s tradičním folklórem, který je pro děti zdrojem hudebních i životních zkušeností a 

rozvíjí dětskou emocionalitu. V navržené modelové situaci mají děti příležitost se 

setkat postupně s celkem dvanácti lidovými písněmi často zařazovanými do 

zpěvníků. Děti písně vyposlouchávají z klavírní hry, zpívají za učitelova klavírního 

doprovodu a doprovázejí pohybem. Učitel dětem představí klavírní úpravy 

vybraných lidových písní Petra Ebena a děti poté vyhledávají melodie lidových písní 

na klávesovém nástroji. Další možností uplatnění vlastní hry dětí představuje 



 148

„schování“ písní do černých kláves, tzn. improvizace melodie při zachování 

rytmického průběhu písně. 

Uvedené lidové písně mohou být učitelem doprovázeny improvizovaným 

nebo vyhledaným prokomponovaným doprovodem. Samozřejmostí je hra předeher, 

meziher a doher. 

Klavírní miniatura jako východisko komplexních múzických aktivit je 

prezentována v modelové situaci Vrabci na sluníčku. Tato modelová situace pracuje 

se skladbou stejného názvu Sergeje Jakovleviče Volfenzona, která je svým obsahem 

i zpracováním blízká dětem mladšího školního věku.  

V modelové situaci je zařazena percepční analýza skladby na základě klavírní 

hry, klavírní hra napomáhá orientaci dětí v notovém zápisu skladby a je východiskem 

dalších hudebních činností dětí. Děti zpívají melodii klavírní miniatury, taktují a 

doprovázejí hru učitele různými druhy pohybu používanými v hudebně pohybovém 

projevu. Dalšími navrženými aktivitami jsou doprovod klavírní miniatury hrou 

charakteristického rytmu na rytmických nástrojích Orffova instrumentáře a elemen-

tární improvizace v pentatonice na melodických nástrojích s podporou klavíru. 

Aktivity spojené s klavírní miniaturou Vrabci na sluníčku lze zařadit do 

hudebního vyučování téměř kdykoli během školního roku. Instruktivní charakter 

skladby umožňuje bezproblémovou úroveň přednesu v podání učitele.  

Modelová situace Jak se noty nevyspaly představuje příspěvek k prezentaci 

jevištní hudební hry na operu v hudební výchově na 1. stupni základní školy. 

V rámci této modelové situace je dětem přiblížena dětská opera, konkrétně hra na 

dětskou operu mladoboleslavských autorů Jak se noty nevyspaly. Děti se seznámí 

s charaktery postav a dějových situací tohoto jevištního díla a deklamují text části 

vybrané árie za klavírního doprovodu. Dále je do této modelové situace začleněna 

scénická dramatizace kratšího textu a zpěv jednoho hudebního čísla a refrénu čísla 

dalšího, opět s klavírním doprovodem. Klavír v modelové situaci vystupuje také jako 

doprovod skupinové a hudebně pohybové improvizace. 

Modelová situace Míšovy prázdniny na motivy Františka Hrubína je 

věnována hudební pohádce jako hudebnímu žánru komponovanému se zřetelem na 

pedagogické uplatnění zejména u dětí mladšího školního věku. Učitelovo vyprávění 

pohádkového příběhu je doplněno klavírní hrou, která výrazně celý děj dokresluje 

a má také vliv na formu hudební pohádky. Zní buď současně s mluveným slovem, na 

způsob melodramu, nebo v návaznosti na něj. Při realizaci působí hudební pohádka 
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na děti v trojí rovině, a to interpretační, hudební a literární. Uplatnění hudební 

pohádky Míšovy prázdniny v hodinách hudební výchovy vychází z prvního 

provedení učitelem, posléze jednotlivé úlohy za učitelova vedení od klavíru postupně 

přebírají samotné děti.  

V rámci této modelové situace jsou zařazena přípravná cvičení k poslechu a 

vlastní poslech hudební pohádky. Děti za doprovodu klavíru zpívají jednotlivé 

hudební části příběhu, pohádku doplňují o hru na rytmické a melodické nástroje, 

pantomimický a skupinový hudebně pohybový projev.  

Hudební pohádku Míšovy prázdniny je vhodné zařadit na konci nebo naopak 

na začátku školního roku, kdy jsou děti plné prázdninového očekávání či již 

konkrétních zážitků.  Hudební pohádka Míšovy prázdniny může vést k dalším 

hudebním hrátkám směřujícím k hudebnímu vyjádření mimohudební skutečnosti 

s prázdninovou tématikou. Komplexně pojaté zpracování hudební pohádky Míšovy 

prázdniny lze provést na třídní besídce, koncertu či jiných veřejných vystoupeních 

pro rodiče nebo děti. 

Při interpretaci uvedené hudební pohádky je nutné zdůraznit požadavek 

esteticky účinné klavírní hry učitele a dovednost řídit hudební činnosti dětí 

od klavíru. 

8.2.4 Klavír v příkladech funkčních typů hudby 

Do tematického okruhu Klavír v příkladech funkčních typů hudby jsou 

zařazeny tři dílčí modelové situace přibližující možnosti bezprostředního uplatnění 

klavírní hry v příkladech funkčně vyhraněných typů hudby. Klavírní hra 

v modelových situacích zabývajících se ukolébavkou, pochodem a tanečním kusem 

pomáhá dětem získávat hudební zkušenosti, na jejichž základě rozpoznávají 

užitkovou funkci hudby.  

 Modelová situace Ukolébavka z Takedy vychází z instruktivní klavírní 

skladby na černých klávesách Fritze Emontse s názvem Japonská ukolébavka 

z Takedy (Emonts, 2001). V rámci této modelové situace se uplatňuje percepční 

analýza, děti doprovázejí klavírní hru ukolébavky rytmickým vícehlasem, 

melodickým ostinatem a prostor je věnován také elementární klavírní improvizaci 

dětí na černých klávesách. 
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 Tato modelová situace může do vyučování na 1. stupni základní školy 

zařazena mimo jiné v souvislosti s průřezovým tématem multikulturní výchova. 

Východiskem modelové situace Pochod ke stromečku je Pochod z baletu 

Petra Iljiče Čajkovského Louskáček, konkrétně jeho klavírní verze v úpravě Hanse-

Güntera Heumanna (1998). Děti nejprve vypozorovávají z pantomimické nápodoby 

klavírní hry učitele, o jaký pochod se jedná, posléze na základě poslechu uvedený 

pochod charakterizují. Klavírní hra učitele doprovází hru dětí charakteristické figury 

z pochodu na tělo, imitaci klavírní hry dětmi a doprovází hudebně pohybovou 

realizaci pochodu zohledňující uvedený pochod jako součást baletu a jako doprovod 

pochodu v rámci různých společenských akcí v současnosti.  

Základem modelové situace Kašpárek tančí je poslech instruktivní klavírní 

skladbičky Fritze Emontse, po níž je modelová situace pojmenována (Emonts, 2001). 

Po seznámení se skladbičkou na klavíru ji děti interpretují na další melodické 

nástroje a vyjadřují se k otázce role nástrojového seskupení na konečné vyznění této 

skladbičky. Přirozená pohybová aktivita dětí je učitelem a jeho klavírní hrou 

podněcována v hudebně pohybové improvizaci tance Kašpárka, která vychází 

ze soustředěného poslechu klavírní hry, a hudebně pohybové hře nazvané Jak 

Kašpárek roztančil celý sál. 

Při tanci hrají důležitou úlohu jak individuální, tak i skupinový projev. 

V souvislosti s bezprostřední klavírní hrou učitele je důležité zmínit fakt, že každou 

verzi stejného tance lze provést jinak, a může tedy vyžadovat odlišný přístup 

k pohybové realizaci. Děti jsou tak nenásilnou formou vedeny k neustálé 

posluchačské pozornosti. 
 

8.2.5 Klavír v setkáních  s hudební formou 

Tematický okruh Klavír v setkáních s hudební formou je zastoupen třemi 

dílčími modelovými situacemi, které děti seznamují s vybranými hudebními 

formami,  patřící mezi učivo hudební výchovy, kánon, rondo a variace. Klavírní hra 

v modelových situacích tohoto okruhu dětem názorně uvedené hudební formy 

přibližuje a je východiskem  k vlastnímu elementárnímu ověření získaných poznatků 

dětmi. 
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Modelová situace Kánon na klavíru vychází z francouzské lidové písně 

Bratře Kubo, její elementární klavírní verze. Zejména však pracuje se zpracováním 

jako kánonu Iana Burka (Piano for Leisure 0, s. 9). Děti zpívají píseň jednohlasně, 

východiskem k získávání poznatků o kánonu je poslech klavírního zpracování této 

písně v kánonu. Děti tento kánon zpívají a hrají na melodických nástrojích.  

Východiskem modelové situace Klavírní rondo je skladba Having Fun with 

Black Keys (Emonts, 1992). Jedná se o skladbu na černých klávesách, jejíž 

minimálně refrén je zvládnutelný ve velmi krátkém čase i úplným začátečníkem 

klavírní hry. V hodinách hudební výchovy lze tuto skladbu hrát jednou rukou nebo 

trojručně, tedy vybraný žák s čtyřručním doprovodem učitele.  

Na základě klavírní hry děti vyvozují poznatky o rondu, na „němé klávesnici“ 

se naučí hrát melodii refrénu ronda. K upevnění získaných poznatků a emocionál-

nímu prožitku vede instrumentální doprovod dětí klavírní hry učitele a elementární 

klavírní improvizace kupletů. 

Modelová situace Variace na klavíru obsahuje činnosti přibližující dětem 

hudební proměny americké lidové písně This Old Man. Dětem lze tuto píseň 

představit vedle klasické verze také prostřednictvím čtyřruční úpravy Fritze Emontse 

(1994), která přináší vedle původní písně dvě její variace, jež zachovávají melodii 

písně. Vrchní part je lehce hratelný již od nejnižších ročníků základní školy a k jeho 

provedení tak vybízí využít samotné děti. Čtyřruční hra učitele se žákem působí 

na ostatní děti přirozeně velmi motivačně, nicméně v modelové situaci lze uplatnit 

také pouze hru samotného učitele, který si Emontsův notový text přizpůsobí podle 

potřeby. 

V uvedené modelové situaci si děti jednohlasně a dvojhlasně osvojí píseň This 

Old Man, v pedagogicky řízeném poslechu získají poznatky o variacích a posléze 

upevní své znalosti realizací tanečního provedení klavírních variací a nacvičí 

původně klavírní verzi variací na melodických nástrojích.  

 Zpěv písně v cizím jazyce je pro děti velmi atraktivní činností. Nácvik písně 

This Old Man je možné přesunout do hodin anglického jazyka, stejně jako lze 

v těchto hodinách uplatnit již osvojenou píseň. 
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8.3 OVĚŘENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ 

Modelové situace s uplatněním klavíru v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy vycházejí, jak již bylo zmíněno, z požadovaných 

nástrojových kompetencí učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy a 

představují konkrétní možnosti využití těchto kompetencí v pedagogické praxi. 

Uplatňování klavírní hry učitelem v nich není cílem, nýbrž efektivním prostředkem 

k rozvoji hudebních schopností a dovedností dětí mladšího školního věku, k jejich 

osobnostnímu a emocionálnímu rozvoji a k dosahování výstupů hudebního 

vzdělávání na 1. stupni základní školy.  

Aby mohly být nové poznatky začleněny do výše předloženého teoretického 

systému, je třeba je nejprve ověřit v praxi. Proto bylo konečným cílem realizace 

navržených modelových situací v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní 

školy ověření možnosti jejich aplikace v pedagogickém procesu, tedy zjistit jejich 

pedagogický potenciál a reálný praktický přínos. To bylo zjišťováno pomocí 

subjektivního hodnocení přístupu ke klavíru a k možnostem jeho využívání 

v pedagogické praxi zapojených vyučujících.  

 

8.3.1 Metoda 

Ověřovací procedura byla postavena na základě sběru dat, které by bylo 

možné vyhodnotit jak kvalitativně, tak i kvantitativním způsobem. Pro tento účel 

byla zvolena metoda dotazníku, kterou se obvykle provádějí průzkumy mínění a 

názorů osob na určitou problematiku. 

Dotazník jako způsob psaného řízeného rozhovoru je oproti skutečnému 

rozhovoru méně časově náročný. Při sestavování dotazníku byly otázky připraveny 

v souladu s cílem dotazníkového průzkumu a na malém vzorku byla provedena 

pilotáž. Vzhledem k tomu, že je dotazník řazen mezi subjektivní metody, bylo možné 

na otázky odpovídat anonymně, aby se zvýšila autenticita odpovědí.  

Dotazník obsahoval uzavřené otázky, škálové položky a doplňující otevřené 

otázky, dávající odpovědím tázaných vztahový rámec.  

Posuzovací škály slibují vyšší míru objektivity a zároveň umožňující 

kvantitativní zachycení jevu. Možností kvantifikace se rozumí rozlišování různých 

stupňů sledované vlastnosti, nejen pouhá klasifikace na přítomnost nebo 
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nepřítomnost jevu. Dovoluje jemnější popis odlišnosti jevů než klasifikace 

a usnadňuje jejich srovnávání, v tomto případě pomocí jednoduché deskriptivní 

statistiky (aritmetický průměr, četnost). 

Naproti tomu otevřené otázky jsou pružné, mají možnost prohlubování, 

dotazovaní dávají někdy nečekané odpovědi. V dotazníku byly použity, aby umož-

nily sondováním objasnit případná nedorozumění, podnítit spolupráci a dosáhnout 

kontaktu tazatele s tázaným. Jejich úloha v dotazníku byla především kvalitativní. 

Dále bylo třeba zajistit, aby byl dotazník úsporný, to jest aby metoda byla 

pokud možno časově nenáročná na administraci a na vyhodnocování, spotřebovala 

málo materiálu a byla manipulačně jednoduchá. 

Dotazník jako tzv. zprávu o realizaci modelové situace vyplnili vyučující 

po ověření modelové situace.174 Zjištěná data byla dále autorkou dopl-

něna o poznatky z rozhovorů s učiteli po realizaci modelových situací a volných 

písemných výpovědí k dané vyučovací hodině.175 

 

8.3.2 Administrace a průzkumný vzorek  

Modelové situace s  uplatněním klavíru byly v první, pilotní fázi ověřovány 

autorkou disertační práce v hudebně výchovné práci s pěveckým sborem dětí 

mladšího školního věku Jiřičky v průběhu školního roku 2006/2007 a v rámci letního 

soustředění tohoto sboru v srpnu 2007. V průběhu daného období byly modelové 

situace doplněny o další možnosti pedagogického využití klavíru a upraveny 

do konečné podoby.  

Takto upravené modelové situace byly v druhé fázi ověřovány v běžné 

pedagogické praxi, a to autorkou a dalšími učiteli od října do prosince 2007. 

K ověření modelových situací byli požádáni konkrétní učitelé hudební výchovy na 

1. stupni základní školy nebo ředitelé šestnácti základních škol v mladoboleslavském 

regionu. Oslovení učitelé reagovali na prosbu o ověření modelových situací veskrze 

pozitivně, avšak po zjištění, že tyto příklady předpokládají aktivní uplatňování 

klavírní hry učitelů, řada vyučujících ověření modelových situací odmítla.  

                                                 
174  Uvedený dotazník je uveden v příloze č. X. 
175  Příklad volné zprávy o realizaci modelového příkladu viz příloha č. XI. 
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Jako důvod odmítnutí uváděli například, že klavír v hodinách hudební 

výchovy vůbec nepoužívají: „U nás ve škole hraje na klavír z několika vyučujících 

jen jedna, já s dětmi jen zpívám“, že „realizace některého z modelových příkladů je 

náročná a nevyhovuje mým představám“ nebo „musel bych se na vyučování tak 

hodinu a půl chystat“. Většinou tak realizaci prováděla jedna vyučující za oslovenou 

školu.176 Učitelé obdrželi celkem pět tematických okruhů modelových situací, 

z kterých si mohli sami zvolit modelovou situaci, jež nejlépe odpovídala jejich 

potřebám. Na menších školách, například na ZŠ a MŠ v Bezně, obdrželi učitelé 

zpravidla méně tematických okruhů.  

Celkem 25 vyučujících ověřilo 45 situací v 31 třídách jedenácti základních 

škol. Podrobný přehled základních škol z mladoboleslavského regionu, které se 

zapojily do ověřování, počet vyučujících, počet realizací modelových situací a počet 

tříd, ve kterých byly modelové situace ověřeny, přináší tabulka 1 na s. 155. V tabulce 

je dále zaznamenáno, zda děti před realizací modelových situací měly možnost 

aktivní hry na klavír v hodinách hudební výchovy a jaká byla vybavenost učebny, ve 

které byly modelové situace realizovány. Jak ve vybavenosti nástrojem, tak 

v poskytované možnosti aktivně hrát na nástroj se jednotlivé školy velmi lišily.   

Tabulka dále zpřehledňuje počet dětí ve třídách, ve kterých byly modelové situace 

realizovány, a průměrný počet aktivních hráčů na klavír ve třídě.  

Celkem byly realizovány sto dvě ověřovací vyučovací hodiny. Jednotlivé 

modelové situace byly sdruženy do tematických okruhů a ověřeny v přibližně 

polovině případů autorkou, v druhé polovině učiteli základních škol, a to tak, aby 

byly srovnatelně pokryty všechny modelové situace. Souhrnný přehled uvádí 

tabulka 2 na s. 156.  

Přehled ověření na 1. stupni základní školy zahrnuje ověření uskutečněná 

třemi učiteli ZUŠ v Mladé Boleslavi v rámci hodin hudební nauky.177 Jedna 

modelová situace na ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou byla ověřena v 1. − 3. ročníku 

malotřídní školy. 

 

                                                 
176  Výjimku tvořila ZŠ 17. Listopadu 1325 se dvěma vyučujícími, ZŠ v Sokolovské ulici v Mnichově 

Hradišti, kdy se do ověřování zapojilo pět vyučujících, a především ZŠ ve Václavkově ulici 1082 
v Mladé Boleslavi. Zde podle pokynu zástupkyně školy pro 1. stupeň se ověřování vybraných 
modelových situací zúčastnilo devět ze třinácti učitelů, kteří vyučují hudební výchovu na 
1. stupni základní školy 

177  Vybrané modelové situace byly realizovány v 1., 2. a 4. ročníku hudební nauky ZUŠ. 
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Tabulka 1: Přehled základních škol zapojených do ověřování modelových situací178 
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št
er

 H
ra
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št
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n.
 J

. 

∑ 
 

Vyučující 1 1 1 10 2 1 1 5 1 1 1 25 

Realizace 6 3 3 13 7 2 1 5 1 3 1 45 

Třídy 2 2 1 10 5 2 1 5 1 1 1 31 

            ∅ 

Žáci  
∅ ve třídě 

20,5 27,5 16 22 22 21,5 17 18 22 21 15 20 

Klavíristé 
∅ ve třídě 

0 2 1 1,4 0,8 0 2 0,6 2 2 0 1 

Vybavenost 
klávesovým 
nástrojema 

K(5) P 
K P 

E 
P 
0 

Ř 
P 

P+K 
K E+K 

E+K 
P 
E 
K 

P E P  

Aktivní hra 
dětí v Hv  

před 
realizacíb 

A 
N 

S 
N N 2xS 

8xN N N N S 
4xN N N N  

 
a)  vybavenost učeben klávesovým nástrojem; počet řádků = počet učeben, kde každý řádek udává 

přehled nástrojů v jedné učebně: Ř – křídlo, P – pianino, E – elektronické piano, K - keyboard, 
P+K – pianino + keyboard, E+K – elektronické piano + keyboard, K(x) – učebna s více (x) 
keyboardy, 0 – žádný klávesový nástroj;  

 
b)  aktivní hra na klavír v hodinách Hv: A – využívaly možnost časté osobní realizace hry na klavír, 

S – setkaly se s možností vlastní hry na klavír, N – nikdy nehrály na klavír v hodinách Hv. 
 

 

 

 

                                                 
178 Z celkového počtu čtyřiceti pěti realizací modelových situací na 1. stupni základních škol 

v mladoboleslavském regionu bylo dvacet uskutečněno s využitím pianina, deset s uplatněním 
elektronického piana, tři s keyboardem, čtyři s větším počtem keyboardů v hudebně, jedna 
s křídlem, dvě ověření proběhly v hudebně s elektronickým pianem a keyboardem, tři s pianinem 
a keyboardem a ve dvou případech nebyl použit žádný klávesový nástroj.  
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Tabulka 2: Přehled realizovaných ověření podle tematických okruhů a modelových situací 
Modelová situace           Počet ověření Hlavní 

okruh 
Podokruh 

Název Č. autor ZŠ ZUŠ ∑ 

Jak přichází 
Písnička 

1 3 2 1 6 
I. Aktivní vnímání hudební 
řeči v kontextu klavírní hry Poslouchej 

a hraj 
2 3 1 0 4 

Hudební 
zázrakostroj 

3 2 3 0 5 
II. Podněty k elementární 
klavírní improvizaci 

Na zámku straší 4 2 4 0 6 

Říkadlo Jak se taky čaruje 5 2 11 0 13 

Píseň Hrátky s lidovými 
písničkami  

6 4 9 0 14 

Klavírní 
miniatura 

Vrabci na 
sluníčku 

7 4 4 0 8 

Hudební 
divadlo 

Jak se noty 
nevyspaly 

8 6 1 0 7 

III.  
Klavír 
v kontextu 
vybraných 
hudebních 
druhů 

Hudební 
pohádka Míšovy prázdniny 9 4 4 1 8 

Ukolébavka  
z Takedy 

10 2 2 2 9 

Pochod  
ke stromečku 

11 4 0 0 4 
IV. Klavír v příkladech 
funkčních typů hudby 

 

Kašpárek tančí 12 4 2 0 4 

Kánon na klavíru 13 3 2 2 7 

Klavírní rondo 14 3 0 1 4 V. Klavír v setkáních 
s hudební formou 

Variace na klavíru 15 2 0 2 4 

∑   48 45 9 102 

 

Soubor modelových situací byl ověřen v hodinách základní hudební výchovy 

dětí mladšího školního věku napříč ročníky 1. stupně základní školy, jak dokládá 

tabulka 3 na s. 156. 
 

Tabulka 3: Realizace tematických okruhů modelových situací v jednotlivých ročnících na 
1. stupni základní školy (N = 102) 

 Ia II III IV V ∑ 
 Ab U A U A U A U A U A U 
1. ročník 3   1 5 4     8 5 
2. ročník 1 3   3 14 2 1   6 18 
3. ročník    2 7 6 4 2   11 10 
4. ročník 2  1 3 3 3 2 1 2 1 10 8 
5. ročník   3 1 2 2 2  6 1 13 4 
a)  I - V: čísla okruhů modelových situací; b) A: ověření autorkou, U: ověření jiným učitelem 
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8.3.3 Vyhodnocení  

Jak je patrné z tabulky 2 na s. 156, na ověřování modelových situací 

s uplatněním klavíru se v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

podílelo celkem dvacet pět vyučujících, všechny byly ženy. Průměrný věk těchto 

vyučujících byl čtyřicet let (od 22 do 54), přičemž průměrná délka jejich 

pedagogické praxe na 1. stupni základní školy činila třináct let (od 0 roků do 29 let). 

 

 

 

 V souvislosti s možnostmi využití klavíru v hodinách hudební výchovy 

navrženými v modelových situacích se dvě z vyučujících označily za dobré 

klavíristky, třináct z nich uvedlo, že v hodinách zahrají to, co je potřeba, osm 

přiznává, že jim hra na klavír v hodinách hudební výchovy činí potíže a dvě na klavír 

hrát neumějí.179 Tyto dvě vyučující zrealizovaly každá jednu vyučovací hodinu, kde 

uplatnily prvky vybrané modelové situace. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že 

                                                 
179  V této souvislosti je třeba zdůraznit, že mezi dvaceti pěti vyučujícími, které se podílely 

na realizaci modelových situací, byla přibližně jedna polovina těch, které hudební výchovu na 
1. stupni základní školy vyučují podle vlastních slov víceméně z donucení. Vzhledem 
ke skutečnosti, že mnozí další vyučující předem odmítli modelové situace realizovat kvůli 
požadavku aktivní klavírní hry, lze usuzovat, že subjektivně hodnocená úroveň nástrojových 
dovedností v uvedeném vzorku vyučujících je vyšší než by byla úroveň v celkovém množství 
učitelů hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

jsem dobrá klavíristka

zahraji, co je potřeba

hra na klavír mi činí
potíže

na klavír nehraji

Obrázek 12: Nástrojové kompetence vyučujících (N = 25) 
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autorčiným záměrem bylo možnosti zapojení klavírní hry do hudebního vyučování, 

jejich zprávy o realizaci neobsahují relevantní informace týkající se vlastního využití 

klavíru a v této souvislosti nemají pro hodnocení ověřování modelových situací 

učiteli žádný význam. 

Hodnocení nástrojových dovedností samotnými vyučujícími je přirozeně 

třeba chápat jako velmi subjektivní a nemá výraznou výpovědní hodnotu. Příkladem 

může být výpověď 25leté vyučující s jednoroční praxí na 1. stupni základní školy, 

která se označila za dobrou klavíristku. Na druhé straně připsala k svému hodnocení 

následující komentář: „V hudební výchově hraji všechny písničky a jednoduché 

skladbičky z listu. Příprava na hodiny vyžaduje čas. Zastávám názor, že při tom všem 

pedagog nemá čas učit se hrát skladby se čtyřmi křížky a béčky a výše.“  

Stav elektronických klávesových nástrojů, jenž měly vyučující k dispozici, 

byl vyučujícími hodnocen převážně kladně. V případě pianin vyučující v naprosté 

většině uváděly, že jejich stav by mohl být lepší. Při uplatňování keyboardu a 

elektronických pian byly nástroje situovány tak, aby hráč seděl čelem k dětem, 

zatímco u pianin přetrvává chybná praxe jejich postavení zády ke stěně místnosti. 

Pouze tři vyučující z jedenácti, které ve výuce využily pianina, uvedly, že seděly 

bokem k dětem. 

Pouze na jedné z jedenácti škol, kde probíhalo ověřování modelových situací, 

měly děti před touto realizací častou možnost aktivní hry na klavír, respektive 

na keyboardy (viz tabulka 1 na s. 155). Na dalších dvou školách se pak děti s touto 

možností setkaly. Možnost ověřit získané poznatky vlastní hrou na klavír děti tak 

měly děti pouze ze čtyři z celkového počtu třicet jedna třída 1. stupně základní školy. 

 Ve třídách, kde byly modelové situace realizovány, byl přítomen průměrně 

jeden žák, který hraje na klavír. Konkrétně na ZŠ Dalovice nebyl ve dvou třídách ani 

jeden klavírista, přesto právě na této škole měly děti 3. třídy možnost aktivní hry 

na keyboardy. Tento příklad potvrzuje, že využití klávesového nástroje v hodinách 

hudební výchovy dětmi není vázáno na přítomnost dítěte s aktivní znalostí klavírní 

hry. 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 8.3.1, volba konkrétní modelové situace i 

její zařazení v určitém ročníku byla ponechána na učiteli. Z tabulky 2 na s. 156 je 

patrné, že nejvíce učitele zaujala modelová situace s říkadlem Jak se taky čaruje 

(11 z celkového počtu 45 realizací) a modelová situace Hrátky s lidovými písničkami 

(9 ze 45 realizací). Zatímco například zmíněná modelová situace Jak se taky čaruje 
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byla provedena 5x ve 2. třídě, 3x ve 3. třídě a 1x v 1. třídě, modelová situace Hrátky 

s lidovými písničkami byl realizována 2x ve 2. třídě, 3x ve 4. třídě, 2x ve 4. třídě, 

1x v 5. třídě. Na tomto příkladu lze sledovat značně rozdílné zařazení dle autorky 

snadné modelové situace (autorka sama realizovala v 1. třídě). Zatímco o dvě výše 

uvedené modelové situace byl zřejmý zájem, některé modelové situace si nevybrala 

žádná vyučující (viz tabulka 2). Jak vyučující autorce ústně potvrdily, důvodem bylo 

nízké sebehodnocení vlastní pedagogické zkušenosti s daným námětem nebo 

ohodnocení technické náročnosti notového materiálu jako pro ně příliš obtížné. 

Z tabulky 3 na s. 156 je zřejmé, že vyučující nejčastěji prováděly modelové 

situace v souvislosti s konkrétní zvolenou modelovou situací ve 2. třídách 

(18 realizací z celkového počtu 45), dále ve 3. třídách (10 ze 45  realizací) a 

4. třídách (8 ze 45 realizací). Jedna modelová situace byla ověřena na malotřídní 

škole ve třídě zahrnující 1. − 3. ročník.  

   

 
Tabulka 4: Hodnocení přínosu klavíru učitelia  

Aspekty pedagogického využití 
klavíru I II III IV V Průměr 

Doprovod intonačních cvičení a 
zpěvu - 1.14 1.40 0.83 1.17 1.14 

Prostředek v poslechových 
činnostech 1.00 1.29 0.83 0.83 1.17 1.02 

Doprovod instrumentální činnosti - 0.86 0.86 0.67 0.67 0.76 

Doprovod  hudebně pohybových 
činností 1.00 1.00 1.10 0.67 1.17 0.99 

Motivace bezprostřední  
klavírní hrou učitele 

0.75 1.29 0.86 0.67 1.17 0.95 

Hra dětí na klavír 0.50 0.86 0.60 0.67 1.00 0.74 

Požadavky na klavírní hru vzhledem 
k učitelovým kl. zkušenostem 0.57 0.50 0.96 0.83 0.83 0.74 

Použitá literatura jako  
motivace dětí 

0.50 1.00 1.13 1.00 1.00 0.93 

Průměr 0. 72 0,97 0.97 0.77 1.00 0. 90 
a na pětibodové škále -2 (velmi negativní hodnocení) až +2 (velmi pozitivní) 

 

Na základě zkušenosti s vybranými realizovanými modelovými situacemi 

hodnotily vyučující v rámci osmi položek, jaký byl podle jejich názoru přínos využití 

klavírní hry v daných modelových situacích. Shrnutí uvádí tabulka 4 na s. 159. Pro  pře-
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hlednější zobecnění je toto hodnocení vztahováno vždy na celý tematický okruh 

modelových situací (v tabulce jsou označeny I - V). K jednotlivým položkám 

týkajícím se uplatnění klavíru v modelových situacích byla stanovena verbální škála, 

ke které byly přiřazeny numerické hodnoty v rozmezí od -2 do 2 (-2: velmi negativní, 

-1:  negativní, 0: nevím, 1: pozitivní, 2: velmi pozitivní). Součtem všech odpovědí 

k dané položce a jeho aritmetickým průměrem vzniklo výsledné číslo, které udává 

hodnocení vyučujících v souvislosti s konkrétním okruhem modelové situace. 

Z tabulky je dále patrné, že využití klavíru je ve všech případech hodnoceno 

číslem vyšším než 0, tedy potvrzuje kladný postoj k možnostem využití klavírní hry 

uvedených v modelových situacích. Jako nejvíce přínosný byl podle očekávání 

ohodnocen význam klavíru jako doprovodného nástroje pěveckých a intonačních 

cvičení a nástroje uplatňujícího se v poslechových činnostech, tedy v základních 

hudebních aktivitách dětí. Lze usuzovat, že v tomto kontextu se děti s klavírem 

v hodinách hudební výchovy setkávají nejčastěji. V souvislosti s jednotlivými 

tematickými okruhy modelových situacích pak byl celkově nejvíce ceněn přínos 

klavíru v tematickém okruhu Klavír v setkáních s hudební formou. Nicméně v tomto 

případě byly na základní škole realizovány pouze dvě modelové situace, které ověřila 

jedna vyučující. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na čísla uvedená u tohoto 

tematického okruhu lze uvedený výsledek chápat jako projev celkově kladného 

vztahu dané vyučující k možnostem uplatňování klavíru v souvislosti s prezentací 

hudebních forem dětem. 

Druhá nejvyšší ohodnocení se v tabulce 4 objevují v souvislosti s tematickým 

okruhem II, který přináší mimo jiné podněty k elementární klavírní improvizaci dětí. 

Vyučující po realizaci modelových situací tohoto okruhu pozitivně hodnotily 

zejména přínos klavírní hry v souvislosti s poslechovými činnostmi dětí a motivaci 

dětí prostřednictvím klavírní hry učitele. Zatímco vyučující vyzdvihly význam 

klavíru při motivování dětí k hudebním činnostem, naopak nejnižší ohodnocení 

udělily požadavkům, které na jejich klavírní hru modelové situace II. tematického 

okruhu kladly. Vzhledem k přiměřené obtížnosti uvedených nároků a z rozhovorů 

s učiteli lze usuzovat, že důvodem pro toto hodnocení byla především nezkušenost 

s navrhovanými aktivitami u klavíru v pedagogické praxi.  

V nejširším a zároveň nejčastěji realizovaném III. tematickém okruhu 

vyučující nejkladněji ohodnotily přínos zvolené literatury. V celkovém hodnocení 

spokojenosti s požadavky na klavírní hru učitele, respektive přínosu klavíru 
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v modelových situacích tohoto okruhu vzhledem k jejich klavírním možnostem, se 

projevila zejména zkušenost s prací s lidovými písněmi. 

V tematickém okruhu I byl pozitivně hodnocen podle očekávání zejména 

význam klavírní hry v prezentaci hudebního příběhu u klavíru a role klavíru jako 

prostředku hudebně pohybových aktivit. Vlastní klavírní hra dětí v modelových 

situacích 1. okruhu byla hodnocena spíše pozitivně, avšak nijak výrazně. S ohledem 

na nízké zapojování dětí do aktivit u klavíru před realizací modelových situací 

(viz tabulka 1 na s. 155) je možné se domnívat, že důvodem pro toto hodnocení je 

nezvyklost dané aktivity a také jistě náročnost zapojení vlastní hry dětí do vyučování. 

Vyučující, které prováděly ověřování modelových situací s uplatněním 

klavíru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy, se k možnostem 

využití klavíru uvedeným v modelových situacích vyjádřily, jak ukazuje obrázek 13  

na s. 162. 

 

K příkladům didaktického uplatnění klavíru, které některé vyučující uvedly 

jako pro ně neznámé, patří následující (MS = modelová situace):  

• Hra na němé klaviatuře (MS 2), 

• improvizace klavírní hry podle obrázku (MS 3), 

• hra grafické partitury na klavír v podání dětí (MS 3), 

• klavírní hra jako východisko k improvizaci se zvuky (MS 4), 

• klavírní doprovod loutkové stínohry (MS 4), 

• doprovod deklamace říkadla prokomponovaným klavírním doprovodem 

Luboše Sluky (MS 5), 

• elementární klavírní doprovod říkadla dětmi (MS 5), 

• klavírní hra jako východisko ke kresbě obrázku  (MS 7), 

• pantomimika za improvizované klavírní hry učitele (MS 9), 

• elementární klavírní improvizace dětí na černých klávesách (MS 10), 

• elementární klavírní hra všech dětí (MS 14). 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tyto možnosti znám a často je využívám

Tyto možnosti znám a občas je využívám

Tyto možnosti znám, ale využívám je zřídka

Tyto možnosti znám, ale nevyužívám je

Tyto možnosti mi známy nebyly, ale v budoucnu se je
chystám využívat

Neuvedeno

 
Obrázek 13: Hodnocení zkušenosti vyučujících s využitím klavíru v hodinách Hv (N = 25) 
 

 

Jak vyplývá z příkladů uvedených vyučujícími, častou neznámou představuje 

možnost využití elementární klavírní improvizace v hodinách základní hudební 

výchovy dětí mladšího školního věku. 

 Celkově v souvislosti s realizovanými modelovými situacemi osm 

vyučujících označilo klavírní hru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní 

školy jako efektivní motivační prostředek, který velkou měrou přispěl k pozitivnímu 

průběhu vyučovací hodiny. Dvanáct vyučujících potvrdilo, že klavírní hra děti 

v hodinách hudební výchovy zaujala a napomohla optimalizaci vyučovací hodiny. 

Jedna vyučující uvedla, že v modelové situaci Hrátky s lidovou písní mohl klavír 

zastat další hudební nástroj a čtyři vyučující se nevyjádřily. 

Průběh realizací modelových situací uskutečněných v hudební nauce v ZUŠ 

byl třemi vyučujícími hodnocen ve všech případech pozitivně. V hodinách hudební 

nauky 4. ročníku, ve kterých byly ověřeny modelové situace pátého okruhu, tedy 

zabývající se hudebními formami, doplnila vyučující teoretické poznatky 

vyžadované modelovými situacemi o další poznatky vycházející z učiva 4. ročníku 

hudební nauky. I přes věkové rozdíly dětí a účast dětí starších jedenácti let v těchto 

hodinách, byly modelové situace určené dětem mladšího školního věku hodnoceny 

jako velmi přínosné pro všechny děti v dané hodině. Vyučující hudební nauky 

možnosti didaktického využití klavírní hry v jimi zvolených modelových situacích 

znaly, avšak uvedly, že je využívají jen zřídka. 
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zásadně přispěl

ve srovnání s běžnou
vyučovací hodinou byl

spíše přínosný

mohl by být zastoupen
i jiným nástrojem

klavír pro vyučování
nebyl přínosem

neuvedeno

 
Obrázek 14: Výsledky odpovědí na dotaz: Jak přínosný byl klavír v modelové situaci ve Vaší 
vyučovací hodině? (N = 25) 
 

 

Jak již bylo uvedeno, autorka ověřila vlastní navržené modelové situace 

v čtyřiceti osmi výstupech v průběhu října až listopadu na základní škole Václavkova 

1082 v Mladé Boleslavi, a to v třinácti z osmnácti tříd 1. stupně této školy. Na této 

škole funguje model, kde v prvních dvou ročnících jsou děti vyučovány hudební 

výchově svými třídními učiteli, od 3. třídy pak většinou vybranými vyučujícími. 

Osmnáct tříd 1. stupně má k dispozici dvě pianina, jedno z nich je umístěné 

v hudebně. Škola dále disponuje menším keyboardem a nevelkým množstvím 

rytmických nástrojů Orffova instrumentáře. Děti tak nejsou zvyklé pracovat 

s dětskými melodickými nástroji, nehrají v hodinách na zobcové flétny, ani dosud 

neměly podle jejich vlastních slov možnost hry na jakýkoli jiný hudební nástroj 

v hodinách hudební výchovy. Na začátku školního roku 2007/2008 zde hudební 

výchovu učilo v celkem osmnácti třídách 1. stupně třináct vyučujících. Vedle 

vyučujících s aprobací v jiné výchově, dvou absolventek studijního programu 

učitelství na 1. stupni ZŠ bez jakékoli specializace nebo neaprobovaných vyučujících 

působí na škole pouze jedna vyučující se specializací hudební výchova. Dvě 

vyučující na klavír v hudební výchově nehrají vůbec, tři vyučující podle vlastních 

slov zahrají v hodinách to, co je potřeba, ostatním pak podle jejich subjektivního 

hodnocení způsobuje klavírní hra potíže. Většina vyučujících při výuce hudební 
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výchovy používá hudebních nahrávek a vzrůstá počet těch, kteří v hodinách uplatňují 

práci s interaktivní tabulí na úkor vlastní hry na hudební nástroj.  

Autorka ověřovala modelové situace v hudebně této základní školy, kde bylo 

pianino původně umístěno zády k boční stěně třídy. Při realizacích modelových 

situací bylo postavení pianina v hudebně změněno tak, aby autorka seděla bokem 

k dětem. Pianino v této pozici zůstalo i po skončení ověřování. 

V realizovaných hodinách hudební výchovy s modelovými situacemi je 

možné ocenit zejména uplatnění klavírní hry jako výrazného motivačního prostředku 

v základním hudebním vyučování dětí mladšího školního věku. Lze tak usuzovat 

na základě celkové velice aktivní a radostné práce dětí a očividnému zaujetí 

k aktivitám, ve kterých mohly děti uplatnit vlastní klavírní hru. Děti 1. až 3. ročníků 

zpravidla nechtěly po skončení hodiny hudební výchovy opustit hudebnu, ve které 

byla modelová situace realizována, ve 4. a 5. ročnících zejména dívky pozitivně 

slovně hodnotily uplynulou hodinu a projevovaly zájem o pokračování. 

Závěr autorky vychází také z ústních hodnocení hospitujících kmenových 

učitelek hudební výchovy v daných třídách, které ve shlédnutých vyučovacích 

hodinách kladně hodnotily klavír jako efektivní pomůcku v hudebním vyučování, 

kdy zdůrazňovaly především význam esteticky účinné hry doprovodu písní a využití 

klavíru jako doprovodného nástroje při instrumentálních a hudebně pohybových 

aktivitách dětí, které samy podle vlastních slov příliš neuplatňují.  Lze usuzovat, že 

vedle uplatnění klavíru atraktivitu hodin ovlivňovala skutečnost výuky novou paní 

učitelkou (autorkou), výchozí náměty modelových situací a podle informací dětí 

často hudební aktivity, s kterými se setkaly poprvé. Jako příklad lze uvést hudebně 

pohybové hry na „stronzo“, na sbormistra nebo hudebně výchovná práce s hrou na 

dětskou operu.  

Realizace modelových situací potvrdila účelnost a efektivitu možností využití 

klavírní hry v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku 

uvedených v navržených modelových situacích. Stručné poznatky z ověření 

modelových situací jsou zachyceny v následujícím přehledu. Uvedené klady a zápory 

se týkají průběhu ověřování jednotlivých modelových situací (číslice udávají číslo 

modelové situace). Nelze je chápat jako hodnocení platné obecně pro modelové 

situace s uplatněním klavíru, ale pro konkrétní realizace autorkou v říjnu až listopadu 

2007 na ZŠ Václavkova 1082 v Mladé Boleslavi.  
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Tabulka 5: Kritické hodnocenía modelových situací  

MS třídy  
Hodnocení ověřovatele                  

(autorka) 
 

 Hodnocení  
Hospitujícího 

  +/- Poznámky +/- Poznámky 

CH 

1 
1.A
1.B 
2.A 

+ + Výrazné zaujetí dětí hudebním 
příběhem + 

+ Vybraný hudební 
materiál z hlediska 
obsahu i náročnosti 

++ 

2 

4.A 
4.B 
1.B 

 

+/- 

+ Zapojení všech dětí do hry na němé 
klaviatuře, velký zájem všech dětí o 
vlastní hru na klavír  

- V 1. třídě aktivita s rozlišováním 
melodických úryvků na základě 
poslechu byla obtížná 

+ 

+ Zaujetí dětí při práci 
s magnetickou 
tabulkou s nákresem 
klaviatury 

+ 

3 5.A 
4.B +/- 

+ Kreativní ozvučování grafických 
symbolů dětmi, včetně hry zájemců 
na klavír 

- V rámci skupin některé děti pouze 
přihlížely; hudebně méně rozvinuté 
děti obtížně sledovaly současně 
pohyb melodie, realizaci a 
dodržování správného rytmického 
průběhu kompozice 

+ 

+ Ověřování poznatků u 
klavíru dětmi, výrazná 
role klavíru jako 
motivačního prostředku 

+ 

4 5.A 
5.B +/- 

+ Elementární klavírní improvizace 
žáků navštěvujících ZUŠ 

- Ve skupinkách někdy až příliš 
hlasitá atmosféra 

+ 
+ Navrhované a 

realizované možnosti 
klavírní ztvárnění textu 

+ 

5 1.C, 
1.D + 

+ Velký zájem o elementární hru 
klavírního doprovodu na klavír, 
který zájemci zvládli bez problémů 

+ + Celková realizace 
vyučovací hodiny ++ 

6 

1.A 
1.C 
1.D 
2.A 

+/- 

+ Děti reagovaly na známé písně 
velmi radostně, spontánně ke zpěvu 
tleskaly 

- Koordinace předávání tužky na 1. 
dobu taktu (později se lépe osvědčilo 
předávání míče) 

0  +/- 

7 

4.A 
3.A 
3.B 
3.C 

+/- 

+ Kresba obrázku na základě klavírní 
hry, vymýšlení vhodného názvu 
klavírní miniatury; většina dětí velmi 
dobře rozlišovala m.2 a v.3  

- Některým dětem činilo potíže 
taktovat ve 4/4 taktu 

+ + Celková realizace 
modelové situace + 

8 

3.A 
3.B 
4.A 
4.B 
5.A 
5.B 

 

+/- 

+ Podpora klavíru při zpěvu 
disonantního souzvuku, zapojení 
méně zdatných zpěváků do role 
vypravěče a nápovědy; tvorba 
zajímavých choreografií na klavírní 
doprovod v poměrně krátkém čase; 
uplatnění méně hudebně nadaných 
žáků při grafickém zaznamenávání 
choreografie  

- Ve skupinkách při nácviku 
choreografie poměrně hluk 

+. 
 

+ Práce ve skupinách, 
zaujetí pro hudebně 
pohybový doprovod 
k písni 

+ 

9 

 
2.A 
2.B 
3.A 
3.B 

+/- 

+ Podpora čisté intonace při zpěvu 
skupiny dětí i sólistů při realizaci 
hudební pohádky; spontánní klavírní 
improvizace učitele na žádost dětí 
k jejich pantomimickému projevu 

+ 

+ Zvolený materiál, děti 
velmi dobře reagovaly 
na změny výškové 
polohy klavírního 
doprovodu 

+ 
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Tabulka 6: Kritické hodnocení modelových situací ověřovaných autorkou (pokračování) 

MS třídy  
Hodnocení ověřovatele                  

(autorka) 
 

 Hodnocení  
hospitujícího 

  +/- Poznámky +/- Poznámky 

CH 

10 3.A 
3.B +/- 

+ Zdařilé pokusy zájemců o klavírní 
improvizaci na základě rytmického 
ostinata za klavírního doprovodu 
učitele  

- Některým dětem činilo vytleskávání 
ostinátní figury jako doprovodu 
klavírní hry potíže 

0  +/- 

11 

5.A 
5.B 
4.A 
4.B 

+/- 

+ Aktivní zapojení všech dětí do 
doprovodu klavírní hry 
charakteristickým rytmem pochodu; 
zaujetí chlapců pro pantomimu 
klavírní hry 

- Místy příliš hlasitý rytmický 
doprovod chlapců 

+  + 

12 

3.A 
3.B 
2.A 
2.B 

+/- 

+ Klavírní hra v podání žákyně, jež 
skladbu nacvičila v ZUŠ  

- V hudebně pohybové hře zejména 
chlapci nedovedli správně 
poskakovat v rytmu skladby; 
poměrně náročné pro učitele 
zkoordinovat průběh hudebně 
pohybové hry za současné klavírní 
hry (řešeno doprovodem v podání 
žákyně) 

0  +/- 

13 
5.A 
5.B 
4.B 

+ + Klavírní hra skladby žákyní, radost 
dětí ze zpěvu anglicky +  ++ 

14 
5.A 
5.B 
4.A 

+/- 

+ Hra refrénu zájemci, vystřídání 
všech dětí při improvizaci kupletů za 
klavírního doprovodu žáka 

- U některých dětí nekázeň po 
vystřídání u klavíru, proto rozděleno 
do dvou vyučovacích hodin 

+ 

+ Vybraný notový 
materiál z hlediska 
technické náročnosti i 
motivace pro děti, 
možnost hry na klavír 
každého dítěte 

+ 

15 5.A 
5.B +/- 

+ Soustředěný poslech čtyřruční hry 
v podání učitele a žákyně 

- Většině chlapců činila koordinace 
tanečních pohybů potíže (posléze 
doprovázeli dívky na rytmické 
orffovské nástroje) 

+ + Zaujetí dívek pro tanec 
s doprovodem klavíru + 

MS = modelová situace; CH = celkové hodnocení; skládá se z hodnocení ověřovatele a hospitujícího 
a) Hodnocení vychází z konkrétního průběhu realizované aktivity (modelové situace) a slouží 

odhalení potenciálních benefitů a rizik v další aplikaci.  
 ++ velmi kladné: vhodně zvolená modelová situace a v jejím rámci konkrétní aktivity vzhledem 

k předpokládaným hudebním schopnostem a dovednostem dětí a jejich hudebním zkušenostem, 
vysoká míry zaujetí dětí a optimální vyznění vyučovací hodiny 

 + kladné: vhodně zvolená modelová situace a v jejím rámci konkrétní aktivity vzhledem 
k předpokládaným hudebním schopnostem a dovednostem dětí a jejich hudebním zkušenostem, 
vysoká míry zaujetí dětí, rušivé aspekty ve vyučování (například únava dětí v odpoledním 
vyučování, vyrušování hyperaktivního žáka, nezkušenost dětí práce ve skupinách), kladné vyznění 
vyučovací hodiny 

 +/- uspokojivé: vhodně zvolená modelová situace, některá z aktivit pro žáky příliš náročná 
(absence zkušenosti s danou činností), celkový přínos vyučovací hodiny kladný 

 - záporné: nevhodně zvolená modelová situace, nezájem dětí, negativní hodnocení realizované 
vyučovací hodiny 
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8.3.4 Závěry z ověření modelových situací 

Modelové situace s uplatněním klavíru v hodinách hudební výchovy byly 

ověřeny na 1. stupni základní školy v celkem devadesáti třech vyučovacích hodinách. 

Devíti vyučovacími hodinami k závěrům ověřování přispěla realizace modelových 

situací v rámci hudební nauky dětí mladšího školního věku v ZUŠ Mladá Boleslav. 

Navzdory malému počtu ověření v hodinách hudební nauky se lze na základě 

rozhovorů s učiteli ZUŠ domnívat, že modelové situace lze úspěšně uplatňovat také 

na tomto typu školy. 

Modelové situace byly realizovány napříč jednotlivými ročníky 1. stupně 

základní školy, přičemž volba modelové situace a její zařazení do výuky v konkrétní 

třídě byla ponechána na vyučujících. Na základě rozhovorů s pedagogy se dá 

usuzovat, že vyučující nejsou, i přes aktuální požadavek pedagogické autonomie, na 

takovýto způsob práce dosud zvyklí. 

Na základě průzkumu mezi vyučujícími zapojenými do ověření modelových 

situací je možné modelové situace s uplatněním klavíru označit za příspěvek 

ke zkvalitňování profesních nástrojových kompetencí učitelů. Modelové situace 

s uvedenými možnostmi didaktického využití klavíru splnily v této souvislosti 

očekávaný význam, totiž využití modelových situací jako kontroly vlastní praxe 

využívání klavírní hry ve výuce a jako inspirace pro další hudebně výchovné 

působení. K  možnostem využití klavírní hry v hodinách základní hudební výchovy 

dětí mladšího školního věku, uvedeným v modelových situacích, patří nepříliš často 

uplatňovaná elementární klavírní improvizace. Jak potvrdilo ověření modelových 

situací, její využívání v hudební výchově na 1. stupni základní školy se jeví jako 

efektivní a velmi motivující. 

Z ověření modelových situací vyučujícími v hodinách hudební výchovy na 

1. stupni základní školy vyplynulo, že klavír představuje důležitý prostředek 

motivace v hudební výchově. Výrazným způsobem děti mladšího školního věku 

motivuje vlastní aktivní hra.  

Uplatnění modelových situací v pedagogické praxe potvrdilo, že klavírní hru 

lze chápat jako prostředek zefektivňující průběh hudebního vyučování dětí mladšího 

školního věku a důležitou pomůcku učitele hudební výchovy. Celkově lze zhodnotit 

přijetí modelových situací s uplatněním klavíru učiteli i dětmi pozitivně. Závěry 

z ověření modelových situací potvrzují teoretická východiska disertační práce.
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DISKUSE 

Obsahem disertační práce je problematika didaktického využití klavíru 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Klavír je představen jako 

nástroj s mnoha možnostmi pedagogického uplatnění, nicméně hlavní důraz je v této 

práci kladen na klavírní hru v hudebním vyučování. Autorka vychází z reálných 

možností současného učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy 

a s ohledem na předpokládanou úroveň jeho nástrojových kompetencí a požadavky 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se zaměřuje zejména na 

hravé aktivity dětí spojené s klavírní hrou. Názorné pomůcky pro orientaci na 

klaviatuře či netradiční možnosti hry na klavír v kontextu elementární klavírní 

improvizace jsou inspirovány podněty současné elementární klavírní pedagogiky. 

Jejich aplikace v základní hudební výchově dětí mladšího školního věku výrazně 

motivuje děti k hudebním činnostem a usiluje o přirozenou výchovu sluchové 

pozornosti. Přes zmíněné užší zaměření disertační práce si je autorka vědoma 

trvalého významu klavíru jako nástroje, který dětem přibližuje umění. Je 

přesvědčena, že bezprostřední esteticky účinná klavírní hra učitele a dětí může děti 

vést k porozumění náročnější hudby, k emocionálnímu vztahu k nástroji 

a v neposlední řadě k vlastní aktivní hře na hudební nástroj.  

V disertační práci jsou představeny pouze vybrané české a německé klavírní 

školy. Při jejich výběru, jak jej uvádí 5. kapitola, byla zohledněna mimo jiné 

dostupnost těchto učebních materiálů pro učitele na 1. stupni základní školy. 

Uvedené německé klavírní školy byly vybrány ze širšího spektra evropských 

i mimoevropských klavírních škol zejména z následujících důvodů: 1. Lze je zařadit 

mezi v současnosti nejprogresivnější klavírní školy, 2. Evropská klavírní škola Fritze 

Emontse patří mezi nejvyhledávanější klavírní školy v České republice a autorka má 

s touto klavírní školou několikaleté pedagogické zkušenosti, 3. s dalšími německými 

školami měla autorka možnost se podrobněji seznámit v rámci několika 

krátkodobých studijních pobytů na německých univerzitách. Přirozeně také další 

zahraniční klavírní školy je možné využít v kontextu základní hudební výchovy dětí 

mladšího školního věku. Záměrem uvedených charakteristik českých a německých 

klavírních škol je mimo jiné inspirovat učitele k jejich vyhledávání a vlastnímu 

zohlednění jejich přínosu pro pedagogickou praxi tak, jak je tomu v této disertační 

práci.  
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V kapitole věnované klavíru v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy 

na 1. stupni základní školy jsou charakterizovány vybrané učební texty, které dílčím 

způsobem řeší problematiku nástrojových dovedností. V tomto případě hrála při 

výběru publikací vedle uvedených aspektů, aktuálnosti obsahu a přiměřenosti 

požadavků autorů vzhledem k náplni studia hudební výchovy na 1. stupni základní 

školy svou roli rovněž relativní dostupnost uvedených publikací. Disertační práce se 

nezabývá funkcí klavírních škol ve studiu učitelství jako učebnic elementární hry na 

nástroj. Na základě dostupných informací lze usuzovat, že ve výuce klavíristů 

začátečníků na pedagogických fakultách figurují stejné klavírní školy, kterými se 

ve své kandidátské práci zabývala Jana Jindrová (1988). V současnosti se na 

některých pedagogických fakultách, například v Ústí nad Labem nebo Olomouci, 

prosazuje výuka hry na keyboard a spolu s ní pedagogické uplatňování škol hry na 

tento nástroj. Ty však nejsou předmětem zájmu této práce. Disertační práce 

vzhledem k požadavkům současné vzdělávacího soustavy na učitele usiluje o širší 

pohled na problematiku výstupů v souvislosti s výukou hry na klavír, totiž  

v kontextu nástrojových kompetencí budoucího učitele.  

Autorka je přesvědčena, že pro získání jemného citu pro kvalitu klavírního 

tónu, který je základem esteticky účinné klavírní hry, je počáteční výuka na klavír 

oproti hře na keyboard daleko přínosnější. Výuka hry na keyboard, dovednost 

využívat doprovodné modely a zvukové možnosti tohoto nástroje, by ve 

vysokoškolském studiu měla následovat po zvládnutí základů hry na klavír.  

V disertační práci je prezentováno celkem patnáct modelových situací. 

Záměrem většího počtu modelových situací je postihnout rozmanité možnosti 

uplatnění bezprostřední klavírní hry v hodinách hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy a také nabídnout učiteli možnost výběru ze širšího spektra 

didaktických situací. Koncepce modelových situací vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ponechává učiteli volnost v jejich 

zařazení do konkrétního ročníku podle stupně hudebních schopností a dovedností 

dětí i ve volbě konkrétních aktivit z modelových situací. Ve vyšších ročnících 

1. stupně základní školy je podle okolností z uvedených modelových situací možné 

využít jednodušší aktivity jako motivaci k dalším hudebním činnostem. Zkušenosti 

autorky potvrzují, že i děti deseti- až jedenáctileté ocení motivovaný přístup 

prostřednictvím hudebních her, ve kterých se nebojí projevit.  
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Jak ukázalo ověření modelových situací v pedagogické praxi, navzdory 

aktuálnímu požadavku pedagogické autonomie mnozí učitelé nejsou dosud zvyklí 

efektivně samostatně a tvořivě vybírat z nabídky možného učiva a učivo si následně 

rozvrhnout. I přes tuto skutečnost je možné uvedené modelové situace s uplatněním 

klavíru chápat jako přínosný prvek hudebního vyučování a doporučit je k využívání 

v pedagogické praxi jako doplnění činností spojených s kvalitními hudebními 

nahrávkami. 

Do ověření modelových situací se zapojily také tři vyučující ze základní 

umělecké školy v Mladé Boleslavi, které realizovaly, jak již bylo uvedeno, celkem 

devět vyučovacích hodin. Počet ověření modelových situací na základní umělecké 

školy je nízký vzhledem k faktu, že oslovené vyučující na hudební škole chtěly 

po „vyzkoušení si něčeho nového“ pokračovat v jimi připravených „tradičních“ 

hodinách. Důvodem byl zejména zvyk „učit tak, jak jsem zvyklá“, stejně jako 

konstatování, že v navržených modelových situacích musí vyučující vyvinout 

poměrně vyšší pedagogické úsilí. Přesto lze z uvedených hodnocení realizovaných 

hodin vyčíst, že uvedené možnosti klavírní hry lze vedle základní hudební výchovy 

dětí mladšího školního věku s přínosem uplatňovat také v nižších ročnících hudební 

nauky ZUŠ.  

V souvislosti s ověřením modelových situací s uplatněním klavíru 

v pedagogické praxi byla použita metoda dotazníku. Koncepce dotazníku umožnila 

vyhodnotit získaná fakta kvantitativně i kvalitativně. Právě subjektivní hodnocení 

pedagogických aspektů klavíru vyučujícími lze považovat za přínosný poznatek. 

Vzhledovému k věkovému rozmezí vyučujících a jejich pedagogickým a klavírním 

zkušenostem lze usuzovat, že obdobný, spíše pozitivní přístup k využívání klavíru 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy má i širší vzorek 

pedagogické veřejnosti.  
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ZÁVĚRY 

Cílem disertační práce bylo prozkoumat a charakterizovat možnosti 

efektivního pedagogického uplatnění klavíru v základní hudební výchově dětí 

mladšího školního věku se záměrem optimalizovat předmět hudební výchova na 

1. stupni základních škol a současně přispět ke zkvalitnění přípravy budoucích 

učitelů hudební výchovy. 

 Hlavním přínosem disertační práce vzhledem ke stanoveným cílům je komplexní 

zpracování možností uplatnění klavíru v hudební výchově a ve studiu učitelství 

na 1. stupni základní školy. Disertační práce vysvětluje a vymezuje zkoumané 

možnosti a překládá návrhy řešení. 

 Jedním z důležitých výsledků disertační práce je komplexně zpracovaný přehled 

vývojových aspektů využití klavíru v hodinách základní hudební výchovy dětí 

mladšího školního věku na českých školách, včetně aspektů předmětu hra na 

klavír v přípravě budoucích učitelů. 

 Dílčí výsledek disertační práce představuje charakteristika a posouzení významu 

klavíru pro žáka mladšího školního věku. Hra na klavír, v bezprostředním 

kontaktu dětí s nástrojem i v dalších hudebních aktivitách, napomáhá rozvoji 

hudebních schopností dětí a jejich úroveň je patrná v hudebních činnostech. 

Klavírní hra dále přispívá k osobnostnímu rozvoji dětí.  

 Za hlavní výsledek disertační práce lze považovat komplexní charakteristiku 

možností didaktického využití klavíru v hodinách základní hudební výchovy dětí 

mladšího školního věku. Možnosti uplatnění klavíru v hudební výchově 

na 1. stupni základní školy lze shrnout následovně: 

1. klavír jako nástroj hudební diagnostiky, 

2. klavír jako umělecký nástroj při prezentaci uměleckých nahrávek, 

3. klavír jako hudební nástroj v kontextu informování dětí o různých hudebních 

nástrojích, 

4. klavír jako didaktický prostředek ve vokálních činnostech, v pedagogicky 

řízeném poslechu hudby, v instrumentálních a hudebně pohybových 

činnostech.  
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 S ohledem na současný stav hudebního vyučování na 1. stupni základní školy 

disertační práce překládá vlastní možnosti řešení využití klavíru v oblasti 

integrace ve vyučování, hudební motivace a v komplexním přístupu k požadav-

kům na žáka v souvislosti s výstupy vzdělávání na 1. stupni základní školy. 

 Dalším výstupem disertační práce je pedagogicky orientovaný výběr klavírních 

škol jako vhodného zdroje hudebně výchovného učiva a inspirace pro hudební 

výchovu na 1. stupni základní školy a stručné zhodnocení vybrané literatury pro 

klavír. Moderní klavírní školy určené dětem mladšího školního věku obsahují 

různorodý hudební materiál blízký dětem svým námětem, nevelkým rozsahem, 

elementární strukturou a mimohudebními motivačními doplňky.  

 Disertační práce mapuje současný stav vysokoškolské přípravy budoucích učitelů 

na 1. stupni základní školy v oblasti nástrojové přípravy. Přináší tři vymezení 

využití klavíru ve studiu učitelství na 1. stupni základní školy:  

1. klavír jako základní pomůcka ve studiu hudebně výchovných předmětů, 

2. klavír jako prostředek rozvoje nástrojových kompetencí budoucích učitelů, 

3. klavír jako prostředek celkového rozvoje osobnosti budoucího učitele. 

 Dalším výstupem disertační práce je v této souvislosti vymezení profesních 

nástrojových kompetencí učitele hudební výchovy na 1. stupni základní školy. 

Profesní nástrojové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, hodnot a 

postojů týkajících se klavíru a jeho uplatňování v pedagogické praxi.  

 S tím souvisí i další výstup, stanovení požadovaných nástrojových kompetencí 

budoucího učitele a očekávaných výstupů nástrojové výuky ve studiu učitelství 

na 1. stupni základní školy. Stanovené výstupy nástrojové výuky uvedené 

v disertační práci představují konkrétní možnosti očekávaných dovedností 

absolventa studia učitelství na 1. stupni základní školy a jsou chápány jako 

součást požadovaného souboru nástrojových kompetencí budoucího učitele. 

Disertační práce dále uvádí zásady týkající se nástrojové výuky, jež by měla 

primárně vést k dosažení zmíněných výstupů. 

 S ohledem na pedagogickou veřejnost představuje další výstup disertační práce 

výběr aktuální literatury, která řeší problematiku nástrojových dovedností, a její 

charakteristika. 
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 Stěžejním výsledkem disertační práce je zpracování modelových situací 

s uplatněním klavíru. Modelové situace jsou projektovány se záměrem 

efektivního využívání v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího 

školního věku. Soubor modelových situací s uplatněním klavíru v hodinách 

hudební výchovy na 1. stupni základní školy tvoří pět okruhů modelových 

situací, které vycházejí ze systému postupného ověřování sémanticky 

významných prvků Jaroslava Herdena a stavba modelových situací sleduje 

progresivní hledisko. Vychází z jednodušších po náročnější aktivity, které 

zohledňují individuální přístup k dětem. 

 Modelové situace jsou metodickým završením komplexně řešené problematiky 

možností didaktického využití klavíru na 1. stupni základní školy se zřetelem na 

bezprostřední zapojení klavírní hry učitele. Vzhledem k tomu, že byly ověřeny 

v pedagogické praxi, je lze považovat za přínosné a podnětné pro učitele hudební 

výchovy. Jejich přínos spočívá zejména v rovině inspirační a kontrolní, která 

učiteli umožňuje srovnávat a konfrontovat vlastní pedagogickou činnost 

s aktivitami uvedenými v modelových situacích. 

 Ověřování modelových situací zaměřených na efektivní uplatňování klavírní hry 

v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního věku ukázalo, že 

klavírní hra učitele nebo žáka představuje významný motivační prostředek 

ve všech ročnících 1. stupně základní školy. Vzhledem k této skutečnosti je 

vhodné aktivně zařazovat esteticky účinnou klavírní hru do hudebních aktivit dětí 

a napomáhat tak vytváření vztahu dětí k tomuto hudebnímu nástroji.  

 Ověřování modelových situací s uplatněním klavíru dále poukázalo na to, že 

k efektivnímu působení klavírní hry v hodinách hudební výchovy na 1. stupni 

základní školy je nezbytné využívat klavírní skladby v didaktickém kontextu.  

 Ověřování modelových situací inspirovalo návrhy řešení pro hudebně 

pedagogickou praxi. 

 K tomu, aby v praxi skutečně docházelo k efektivnímu esteticky hodnotnému 

využití klavírní hry v hodinách základní hudební výchovy dětí mladšího školního 

věku, je třeba studenty pedagogických fakult pečlivě připravit. Učitelům hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy lze poskytnout inspiraci a kontrolu jejich 

pedagogické praxe prostřednictvím modelových situací s uplatněním klavíru.  
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