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Úvod
Koho pokládáme dnes za vzdělaného člověka? Každého, kdo prošel vzdělávacím

systémem, nebo je pro nás ukazatelem spíše to, jak se daný člověk dokáže zorientovat
v životě, jak komunikuje s lidmi, jak řeší problémy, jaké jsou jeho pracovní výsledky?
V obecném cíli vzdělání by se měly odrážet skutečné potřeby jedince i celé společnosti.
Vzdělání je historicky podmíněnou kategorií, a proto je nutno cíle, obsah i funkci
vzdělání stále znovu analyzovat a konkretizovat vzhledem ke stále se měnícím
společenským podmínkám. Takovou změnou chápání vzdělávání prochází dnes české
školství. A jak přistupovat к oblastem vzdělání, které nepřinášejí poznatky a vědomosti,
ale umělecké osvojování světa? Jak se tento postoj odráží na nejběžnějším a nejčetnějším
typu českých škol - na základních školách, ve vyučovacích předmětech i ve zvolených
metodách a formách práce?
Hudba v českých dějinách zaujímala kdysi významné místo. Sehrála důležitou roli
při utváření české státnosti, plnila funkci reprezentativní a byla vnímána jako nedílná a
přirozená součást života. Hudební výchova ve školách byla součástí tohoto vztahu к hudbě,
a proto byla považována za důležitý prvek výchovy. Dnes již hudba nenese tuto zjevnou
celonárodní funkci, dotýká se lidí spíše individuálně. Přestože se tedy lidé o hudbu
zajímají, její výuka ve školách leží na okraji zájmu společnosti, učitelů i žáků.
Chceme-li v souladu s požadavky společnosti proměnit, aktualizovat české školství,
musíme je umět pravdivě kriticky zhodnotit, jasně formulovat problém, najít příčiny
neúspěšných či nesprávných metod práce a pokusit se navrhnout jiné, lepší řešení, jež byvedlo к vytyčenému cíli -

к efektivnímu učení sledujícímu potřeby a požadavky

společnosti, v jejímž centru stojí žák.

2

Cíl práce
V této práci si klademe za cíl poukázat na problematiku postavení předmětu HV

v celkovém školním vzdělávání i ve vztahu ke školské reformě a najít některé konkrétní
1

metody, principy a postupy, které by mohly tuto situaci řešit. Chceme poukázat na to, že
naplnění mnohoslovných požadavků RVP je ve skutečnosti přirozenou změnou postoje
učitele к žákovi а к předmětu, jež prezentuje.
Zároveň chceme poskytnout konkrétní metodické materiály pro výuku HV na 2.
stupni základní školy. Tyto materiály byly ověřeny v mé pedagogické praxi při výuce
hudební výchovy na ZS Na Výsluní v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi v letech
během školních roků 2007/07 - 2008/09.

3

Základní vzdělávání
Podle Bílé knihy, dokumentu vymezujícího program rozvoje vzdělávání v ČR, je

„základní vzdělávání v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní
každé dítě v CR a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace. Proto velmi
záleží na tom, jaké vzdělávací příležitosti nabízí, jaké prostředí pro vzdělávání vytváří, jak
motivuje к učení, jak ovlivňuje rozvoj osobnosti každého žáka, jak ho připravuje na soužití
a spolupráci s druhými, jak ho vybavuje pro osobní život a zaměstnání i pro adaptaci
v současném dynamickém světě."1 Základní škola by tedy neměla stát někde na okraji
zájmu celé společnosti.
Přesto většina lidí chápe základní školu jako samozřejmost, která je nedílnou
součástí dětského školního věku. Nepřikládá této životní etapě valný význam a i u dětí ji
většinou prezentuje jako nutnou, nicméně ne zcela důležitou fázi vzdělávání. Úkolem
základní školy je však poskytnout pevné základy pro další vzdělávání. Bez tohoto základu
není možné dosáhnout úspěšného uplatnění ve společnosti.
V souvislosti s uvědoměním tohoto problému se v českém školství projevily snahy
nově formulovat obsah a vzdělávání, který by odpovídal požadavkům společnosti. Učitelé
byli nuceni se zamyslet jak nad obsahem vzdělávání, tak nad formou, jakou je tento obsah
předáván, a formulovat změny v pojetí vyučování na základní škole. „Změny v pojetí
vyučování na 2. stupni základního vzdělávání znamenají především důsledný posun od
předávání „hotových" poznatků - systémů, přehledů a hodnot ke způsobům jejich hledání
1

MŠMT ČR. Národní program

rozvoje vzdělávání

v České republice.
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a nalézání, od převažující dominantní role učitele jako zprostředkovatele učiva k využití
přirozené

aktivity žáků daného

věku a jejich

mimoškolních

zájmů a znalostí

к

vypracovávání vlastních rozsáhlejších projektů a prací na základě vyhledávání a třídění
informací.
V souladu s výše uvedeným rozpoznáním problému byl formulován a schválen
nový školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(dále jen RVP).
Součástí školního procesu vyučování je však stále také výchova. V praxi se
prokazuje, že mnohdy je podíl výchovy vyšší než vzdělávání samotného. Nové pojetí se
snaží výchovu začlenit přímo do procesu vzdělávání ne již jako pouhého předávání
poznatků, ale jako vývoje osobnosti vedoucí к úspěšnému životu ve společnosti formou
naplnění určitých kompetencí, které jsou chápány jako cílové; tyto kompetence (schopnosti
a dovednosti) jsou přímo cílem procesu vzdělávání.
Nové pojetí vedlo ke změně a vzniku nových kurikulárních dokumentů. Otázkou
však zůstává, zda se skutečně změnil postoj к výuce a ke vzdělávání na základních
školách. Z předchozího textu vyplývá, že obsah vzdělávání by se měl stát stoprocentně
užitečným a také zajímavým jak pro žáky, tak pro učitele. V praxi se ale prokazuje, že žáci
významný rozdíl oproti dřívějšímu systému nepociťují. Zajímavost předmětu však stále
hodnotí podle zajímavosti pro ně samé, využitelnosti v dalším studiu či praxi a podle
osobnosti učitele, jenž je schopen je к učení motivovat a zaujmout.

4

Rámcový vzdělávací program
Rámcový vzdělávací program patří k tzv. kurikulárním dokumentům. „ V souladu s

novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v
ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém

' MŠMT ČR. Národní program rozvoje vzdělávání

v České republice. Bílá kniha. 1. vyd. Praha: MŠMT
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kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. "l Kurikulem rozumíme písemně
formulovaný strategický plán, onen program toho, co se s dětmi bude v procesu vzdělávání
dít, co budeme dělat, abychom dospěly к vytyčeným cílům. V rovině školního vyučování
je tedy plánem, jež musíme mít v hlavě, je vědomím, co budeme s dětmi ve škole dělat,
aby ony dosáhly daných cílů. Jde o činnosti vyučování - ne o obsah vyučovacích hodin.
Pak by mohlo být "národní kurikulum" vlastně totožné s dobrým rámcovým vzdělávacím
programem. „RVP není dokumentem určeným pro výuku. Jde o rámcový dokument, který
v

Л

v

je podkladem pro tvorbu SVP. " RVP se tedy pohybuje v rovině obecné, zatímco ŠVP
naplňuje činnosti konkrétním obsahem, materiálem, učební látkou, která se bude podle
principů RVP zpracovávat.

4.1 Cíl a záměr projektu RVP
Sepsání RVP si kladlo za cíl sjednotit dosavadní vzdělávací programy a stanovit tak
pro české školství jednotný systém, který by však umožňoval vnitřní diferenciaci podle
preferovaných zájmů žáků i učitelů. Po vzoru evropských zemí (Anglie, Norsko, Finsko)
byl vypracován vzdělávací program na úrovni národa.
Druhým aspektem bylo vyústění několikaleté diskuze o bezúčelnosti memorování
poznatků bez pochopení vnitřních souvislostí jevů a umění jich v praxi používat. Na
základě četných výzkumů se Česká republika řadila ve schopnosti řešit problémové úkoly
pod průměr ostatních evropských zemí, přestože v testech zkoumajících úroveň vědomostí
stála na špičce. Objevila se kritika encyklopedismu a následně požadavek odstranit
z českých škol pouhé předávání poznatků.
Slovo program evokuje určitý sled činnosti, postup, jak se budou lidé chovat, co
budou dělat. Současné pojetí RVP, tak jak je utvářeno pracovníky Výzkumného ústavu"
pedagogického v Praze, je však stále seznamem učiva, konkrétních témat, která by měla
být podle RVP ve škole odučená.
Učitelé si mají pro závazné cíle vzdělávání a výuky vybírat konkrétní činnosti,
samozřejmě spojené se zodpovědně zvoleným učivem, a tak vést žáky, aby se přibližovali

1
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V Ú P Praha. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích

V Ú P 2006, s. 93

programii pro základní vzdělávání.

1. vyd. Praha:

к vytyčeným cílům. „Kdyby dokument jako rámcový program měl být opravdu rámcový, a
ne detailní, musel by počítat s tím, ze každý jeho realizátor (škola, učitel) musí mít hodně
svobody, a tudíž i zodpovědnosti k tomu, aby hledal pro své žáky co nejlepší cesty, jak se
dostat к cílům. "'
Otázkou tedy zůstává, co je stanoveno jako závazné cíle vzdělávání. RVP stanovuje
2

devět základních cílů vzdělávání :
1)

u m o ž n i t ž á k ů m osvojit si strategie učení a m o t i v o v a t j e pro c e l o ž i v o t n í u č e n í

2)

podněcovat žáky к tvořivému myšlení, logickému uvažování а к řešení problémů

3)

vést žáky к všestranné, účinné a otevřené komunikaci

4)

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých

5) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
6)

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy к lidem, prostředí i к přírodě

7)

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný

8)

vést žáky к toleranci a ohleduplnosti к jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

9)

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Podle RVP je cílem určitá kompetence. Cíle jsou zde však stanoveny spíše pro
učitele, neuvádějí, co musí či má dělat žák. „Zde mohu zopakovat, že cíli mají být
kompetence dětí, neboli „co všechno zná a dovede dělat ten, kdo umí XY. Přitom ono XY
nemůže být „savany a stepi" nebo „slovnídruhy"

1

či „josefínské reformy", ale naopak, má

HAUSENBLAS, Ondřej. Nepletou se někomu termíny standard - osnovy - tematický plán - učební plán kurikulum - vzdělávací

program?

[online], URL:

<http://www.kritickemysleni.cz/prectetesi.php?co=serialy/rvpterminy> [citováno 9. března 2009].
2

Srovnej: V Ú P Praha. Rámcový vzdělávací program pro ZV. 1. vyd. Praha: V Ú P 2007, s. 13
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to být nejobecnější vymezení, jako např. „efektivně se dorozumívat s druhými",

nebo

„pozorovat a zkoumat přírodu a uvažovat o souvislostech v ní", „rozeznávat v současnosti
to, co přejímáme jako tradici, od toho, co vzniká nového" atp. RVP má zajišťovat, že v
žádném programu výuky ve škole nebude opominuto, aby se děti připravovaly к myšlení,
práci a cítění v nejzákladnějších situacích života. Asi nemůže být škole dovoleno, aby úplně
vynechala oblast krásna nebo oblast matematizace skutečnosti. "'

4.2 Stěžejní termíny
V souvislosti s novým kurikulárním dokumentem se objevila řada nových termínů,
které nejsou zcela jasné, často bývají zaměňovány a jejich uživatelé je používají bez
hlubšího porozumění, neboť pro ně nenesou dostatečně konkrétní obsah. Pro upřesnění
uvádíme stručnou charakteristiku těchto pojmů.
4.2.1

Kurikulum

Pojem kurikulum se v českém školství zavádí po roce 1989. Rozlišují se tři
významy slova: 1. Vzdělávací program, plán, projekt. 2. Průběh studia a jeho obsah. 3.
Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech, jež se к studiu
váží. Zavedení pojmu a „příslušná teorie má význam pro komplexní řešení cílů, obsahu,
metod, způsobů organizace a hodnocení školního vzdělávání. "2 Zavedení pojmu mělo tedy
napomoci uvědomovat si, že závazné školské dokumenty již nevymezují pouze obsah
vzdělávání (učivo), ale formulují činnosti a procesy, jež se mají ve škole naplňovat.
Kurikulum pak ve významu vzdělávacího plánu může být sestaveno jednotně pro
celý národ - tzv. národní kurikulum, jak jej mají stanoveno např. v Anglii. Z tohoto
národního vzdělávacího programu se odvozuje rámcový vzdělávací program pro jednotlivé
stupně vzdělávání.
Pojem kurikulum tedy můžeme použít jako ekvivalent к sousloví vzdělávací
program.

1

Tamtéž.

2

PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. Pedagogický

slovník. 3. vyd. Praha: Portál 2001, s. 110

4.2.2

Standard základného vzdělávání

Standard základního vzdělávání byl schválen MŠMT ČR s platností od 1.9. 1996 a
vznikal jako pokus ministerstva a pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického najít
nad mnohostí osnov obecnější regulátor, jež by vymezoval obsah vyučování. Jednalo se o
nej významnější kurikulární dokument vzniklý po roce 1989. „Na jeho základě byly
vypracovány tři schválené vzdělávací programy základního školství pro ČR."1
Tato vytvořená obecnější norma ovšem se zase zabývá tématy, obsahy vyučovacích
jednotek a nepracuje s cíli a učebními činnostmi. Laicky řečeno, jde o jakési obecnější
osnovy. Z dnešního pohledu reformy školství je tento dokument již překonaný.
4.2.3

Klíčové kompetence

„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. "2 V

R V P je stanoveno

šest základních kompetencí, j e ž j s o u chápány j a k o k l í č o v é pro další uplatnění v e s p o l e č n o s t i a které
mají být v průběhu u č i v a rozvíjeny. Jsou to k o m p e t e n c e к učení, k o m p e t e n c e к řešení problémů,
k o m p e t e n c e komunikativní, k o m p e t e n c e sociální a personální, k o m p e t e n c e občanská a k o m p e t e n c e
pracovní. R V P j e v y m e z u j e z hlediska žáka na konci školní d o c h á z k y .
K l í č o v é k o m p e t e n c e j a k o cíle v z d ě l á v á n í by m ě l y být o d p o v ě d í na v š e c h n y otázky, proč se
v e škole to a to u č í m e , resp. -

vše, c o se u č í m e , by m ě l o podléhat otázce, zda nás to v e d e

к o s v o j e n í určité k o m p e t e n c e . T í m , ž e se j a k o c í l e vzdělávání stanovily k o m p e t e n c e - tedy ne
obsah,

ale

společností,

dovednost,
rozvojem

m ě l o by
vědy

a

dojít к z á s a d n í m
techniky

neustále

změnám

v pojetí v y u č o v á n í .

přibývá

poznatků

(témat,

S měnící

se

údajů,

pouček,

zákonitostí, j e v ů ) . P o k u d b y c h o m tedy chtěli v y u č o v a t stále j e n skrze obsahy, brzy

dojdeme

к závěru, ž e žák n e m ů ž e v š e c h n u látku pojmout, ba d o k o n c e není ani reálné, aby učitel v č a s o v é m
limitu, j a k ý m j e např. hodina, školní rok či docházka, zvládl z o d p o v ě d n ě v š e c h n y poznatky ž á k ů m
předat. D o v e d n o s t í v práci s u č i v e m ani k l í č o v ý c h k o m p e t e n c í naopak tolik nepřibývá, n e b o ť mají
o b e c n ě j š í povahu. V ě d o m o s t i , d o v e d n o s t i a postoje mají být v e v ý u c e rozvíjeny

především

pospolu.

„Pro tyto kompetence - jako cíle vzdělávání - jsou pak školy povinny vytvářet co
nejlepší cesty skrze učební situace, činnosti, které se v príiběhu roků s dětmi budou

1

PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. Pedagogický

2

V Ú P Praha. Rámcový vzdělávací program pro ZV. 1. vyd. Praha: V Ú P 2007, s. 14
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odehrávat.

Výběr učebních činností je tedy určován klíčovými kompetencemi tak, jak je

stanovuje RVP.
Reforma zdůrazňuje, že škola nemá odkládat rozvoj kompetencí s tím, že je dost
času se na ně soustředit, až je budou žáci mít potřebné znalosti, jež jsou к maximálnímu
naplnění kompetence potřeba. Během školní docházky jsou klíčové kompetence postupně
zdokonalovány. Na počátku druhého stupně je určitá kompetence definována na určité
úrovni a zároveň uvažuje jistý vstupní vklad, který si dítě přináší z domu (z prvního
stupně). Proto jsou tzv. rozbalovány a jako výstup jsou definovány v různých hladinách na
konci každého ročníku.
4.2.3.1 Rozbalování klíčových

kompetencí

Protože kompetence jsou stanoveny v RVP obecně, musí dojít na školách к diskuzi
nad realizováním této kompetence, která by měla vést к vymezení konkrétních činností
žáka. Tzv. rozbalováním klíčových kompetencí rozumíme jejich analýzu a přesné
formulování všeho, co musí žák ve škole dělat, co si musí opravdu nezbytně zapamatovat a
jaké musí mít postoje, abychom mohli konstatovat, že danou část klíčové kompetence
opravdu ovládá.
Ono rozbalování klíčových kompetencí je opravdu předmětem delší diskuze. Pokud
má výuka skutečně vést к cíli (kompetenci), je nezbytné přesně vědět, co tento cíl
obsahuje. К definované kompetenci je nutné přiřadit slovesa, jež popisují činnost žáka.
Ukazuje se, že tento krok konkretizace obecných požadavků je pro učitele velice obtížný.
Ke správnému vyjádření určité činnosti má sloužit tzv. Bloomova taxonomie aktivních
sloves.
4.2.4

Očekávané výstupy a učivo

„ Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v
běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo
v praktických situacích a v běžném životě. " Jde vlastně o aplikaci rozbalených klíčových

1

HAUSENBLAS, O. Nepletou se někomu termíny standard - osnovy - tematický plán - učební plán kurikulum - vzdělávací program? [online] URL:
<http://www.kritickemysleni.cz/prectetesi.php?co=serialy/rvpterminy> [citováno 9. března 2009].

2
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kompetencí na určité hladině na vybraná témata dané vzdělávací oblasti. V RVP jsou
stanoveny očekávané výstupy pro každou vzdělání oblast. RVP ZV stanovuje očekávané
výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku
(2. období) a 9. ročníku jako závazné1 Očekávané výstupy spolu s učivem tvoří vzdělávací
obsah.
Učivo je v RVP strukturována do jednotlivých tematických okruhů je chápáno jako
prostředek к dosažení očekávaných výstupů. Učivo obsažené v RVP je doporučeno
к dalšímu rozpracování v RVP, kde je pak ono učivo již závazné. Vzhledem k tomu, že
RVP je však závazný školský dokument, je prakticky i toto učivo závazné. Opět se zde
dostáváme к seznamům, které žák musí umět.
4.2.5

Rámcový vzdělávací program

Pojem RVP již byl podrobně osvětlen výše. Je důležité si však uvědomit, že na
rozdíl od ostatních kurikulárních dokumentů mělo RVP vymezovat vzdělávání na určité
úrovni (pro nás na základní škole) uceleně a skutečně rámcově. Např. ne pouze obsah, ale i
učební činnosti a postupy vedoucí к naplnění cílů. RVP nemělo být předpisem, který by
svazoval. V praxi se však ukazuje, že tento rozhodný a radikální krok stále nebyl doveden
do konce a RVP navíc klade na učitele požadavky, jež je na jedné straně ještě více svazují
strachem, že nenaplní očekávané výstupy a na druhé je nutí ho stát se úředníkem, který
vyplňuje množství dokumentace (viz např. pilotní ověřování nových třídnic, do kterých se
vyplňuje, která klíčová kompetence se v hodině realizovala) a snaží se plnit nařízení určená
shora.

4.3 Hudební výchova v RVP
V rámci RVP je dosavadní předmět hudební výchovy zařazen do vzdělávací oblasti
Umění a kultura. Hudební výchova je představována v RVP jako obor umožňující žákům
pronikat do světa hudebního umění. „ Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům
jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence
-

umění a kulturu."2 Žáci mají poznávat zákonitosti hudby aktivním a tvořivým

muzicírování, ale i prostřednictvím návštěv koncertů, sledováním multimédií a práce s
1

V Ú P Praha. Rámcový vzdělávací program pro ZV. 1. vyd. Praha: V Ú P 2007, s. 18

2

V Ú P Praha. Rámcový vzdělávací program pro ZV. 1. vyd. Praha: V Ú P 2007, s. 62
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nimi, četby, atd. Nově zavedený pojem hudební umění má odkazovat právě na možnosti
různých forem znějící hudby, která může být nástrojem komunikace a plnit funkci
estetickou, ale i terapeutickou, společenskou, zábavnou apod.
Hudební výchova má vést žáka „prostřednictvím vokálních,

instrumentálních,

hudebně pohybových a poslechových činností к porozumění hudebnímu umění, к aktivnímu
vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. "1 Tyto
činnosti se pak dle RVP stávají vlastními obsahovými doménami hudební výchovy jako
předmětu.
Vedle obecné charakteristiky předmětu stanovuje RVP pro každou vzdělávací
oblast očekávané výstupy, jež důsledně zohledňují vždy žákovy možnosti a úroveň, na
které je schopen danou činnost realizovat, a učivo, na jehož základě má učitel dosahovat
očekávaných výstupů. Toto učivo stanoveno v rámci jednotlivých hudebních činností
(vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti) dané RVP je závazné.

5

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je konkrétní realizací RVP na určité

základní škole. Každá škola si vytváří vlastní ŠVP, který zcela nahrazuje dosavadní učební
osnovy (dále jen osnovy) vycházející ze vzdělávacích programů zvolených danou školou.
ŠVP je povinný školský dokument, jeho vznik je dán rovinou legislativní. Na
rovině pedagogické se má stát prostředkem profesního zdokonalování učitelů a jejich
zvýšené zodpovědnosti za vlastní práci i dosažené výsledky. Tato rovina by měla zároveň
sloužit jako motivace pro samého učitele. „ŠVP má být podkladem pro ucelený systém'
hodnocení žáků i pro sebehodnocení (autoevaluaci) činností školy na různých úrovních."2
Je tedy charakterizován v rovině evaluační. Poslední rovinou, která určuje ŠVP je rovina
společenská, neboť ŠVP je přístupný veřejnosti a m á j i poskytnout informace o tom, jak je
v dané škole výuka realizována, jaké jsou cíle jednotlivých předmětů a jakými prostředky
budou v průběhu vzdělávání naplňovány.
1

2
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programů pro základní vzdělávání.

Praha:

5.1 Porovnání ŠVP s osnovami
Učební osnovy obsahovaly předepsaná témata, která mají učitelé probrat.
„Osnovami se regulují témata, kterými učitelé naplní dny a týdny dětí ve škole.

Na

základě osnov závazných pro školu stanovoval učitel tematický plán, kde přesněji vymezil,
kdy se bude dané téma probírat. Tematický plán vyvozený z osnov neinformoval o tom, co
se bude ve třídě dít, co budeme dělat. Obecně byla tato část přípravy vždy pouze na učiteli
a věřilo se, že ji každý učitel naplní dle svých představ a zkušeností.
Vzdělávací programy - osnovy tedy pracovaly s konkrétním učivem, s obsahem
vzdělávání, který pak byl časově rozvržen. Mezi třemi nejrozšířenějšími vzdělávacími
programy (Národní škola, Obecná škola, Základní škola) schválenými MŠMT se pouze v
programu Obecná škola objevily již dříve snahy po formulaci plánu učiva obecně jako
standardu vzdělávání a ne pouze jako přehledu témat.

5.2 Tvorba ŠVP
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,
publikace vydaná VÚP Praha pro potřeby škol, v úvodu poukazuje na přednosti ŠVP jako
např. možnost utvořit ŠVP „pro své žáky a důvěrně známé podmínky, na základě toho, co
dobře zvládáte, a způsobem, který si sami stanovíte a dál budete rozvíjet"2 i na možná
úskalí jako je redukce školské reformy právě jen na utvoření ŠVP či přeuspořádání
dosavadního vzdělávacího obsahu bez promýšlení situací a činností, nezájem učitelů nebo
' O 3

V

^

nedostatek zkušeností a materiálů. Žádný dokument ani žádná instituce nestanovuje, jak
tomuto stavu předcházet či čelit a jak naplnit konkrétní požadavky RVP. Manuál pro
tvorbu ŠVP se soustředí spíše na formální stránku dokumentu a uvádí jen některé možné
příklady řešení.

1

HAUSENBLAS, O. Nepletou se někomu termíny standard - osnovy - tematický plán - učební plán kurikulum - vzdělávací program? [online] URL:
<http://www.kritickemysleni.cz/prectetesi.php?co=serialy/rvpterminy> [citováno 9. března 2009].
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programů pro základní vzdělávání.

Praha:

Pro tvorbu ŠVP nebyla zatím zajištěna dostatečná průprava učitelů. Publikace, které
by učitelům - tvůrcům ŠVP pomohly к pochopení základních principů reformy, existují
nezávisle na sobě (např. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál; Praktické
využití aktivizačních metod ve výuce. Brno, Barristel & Principal; Klíčové kompetence
s

v základním vzdělávání. Praha, VUP).
Požadovaná změna nemá být formálním převodem jednoho školského dokumentu
v jiný, kvůli tomu, že je tak stanoveno školským zákonem, přesto se tvorba ŠVP mnohdy
realizovala jen jako redukce osnov.

5.3 Hudební výchova v rámci ŠVP
Zavedením RVP byly zrušeny osnovy, ale tím také jakési orientační body pro
učitele, co mají vlastně učit. Tvorba vlastního ŠVP poskytuje obrovskou volnost. Pokud
vezmeme v úvahu i všechny možnosti, které se jako obsah učiva HV nabízí, musíme si
uvědomit, že je nutné si utvořit jakýsi rámec, či osnovu, podle které budeme pracovat. A.
Charalambidis ve svém článku Postavení hudební výchovy v RVP ZV uvádí, že ,je
současně nezbytné vytýčit pro hudebně výchovnou práci určité mantinely - rámec, v
němž by se měla hudební výchova v etapě základního (následně i
vzdělávání odvíjet.

gymnaziálního)

RVP postavil jako hlavní premisu „nového pojetí hudební výchovy"

činnosti. Cílem však nemá být naučit děti jednotlivým hudebním činnostem, ale skrze tyto
činnosti umožnit setkávání s hudbou.
Plán výuky HV stanovený ŠVP se tedy nemá skládat z témat, která se mají probrat
(dle dřívějších osnov), či jen z vyjmenování cílů, jichž chce učitel dosáhnout. Učitelé mají
za úkol vypracovat určitý strategický plán, který bude zachycovat, co se bude ve škole
s dětmi dělat, aby je tyto činnosti dovedly к setkávání s hudbou а к hlubšímu v porozumění*
hudební řeči.

1

CHARALAMBIDIS, A. Postavení hudební výchovy v RVP ZV a její metodologická
URL: <http://www. http://www.rvp.cz/clanek/42> [citováno 13. března 2009].
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východiska,

[online]

5.3.1

Činnostní pojetí

Činnostní pojetí však není novinkou těchto dní. Požadavek činnostního pojetí
hudební výchovy na našich školách byl závěrem diskuze konce 70. let. Zatímco v té době
šlo o skutečnou revoluci ve stylu výuky, dnes bychom činnostní pojetí měli brát jako
samozřejmost. Zůstává smutným faktem, že se tak stále ještě někde neděje a že RVP (a
následně ŠVP) jej stanovují znovu jako novinku.

6

Otázky
Je potřeba poznamenat, že myšlenka potřeby RVP jako nového školského

dokumentu, vyvolaná dlouhou diskuzí nad českým školstvím, je oprávněná a samotný
záměr RVP je velice dobrý. Kritika českého školství je pravdivá. Proces vyučování musí
být orientován na žáka a na jeho potřeby, učení se poznatkům bez schopnosti jejich
aplikace na problém je neúčelné a s ohledem na narůstající množství vědění prakticky

nemožné.
Při hlubším zamyšlení nad výše uvedenými fakty vyvstává však řada vážných
otázek vztahujících se к hudební výchově а к jejímu vyučování na základních školách.

Příčiny nezájmu o předmět H V
Co je hlavní příčinou toho, že hudební výchova zůstává přes všechny snahy
nepopulárním předmětem, jež stojí na okraji zájmu žáků i učitelů a širší veřejnosti? Lze
tuto situaci ovlivnit změnou obsahu vyučování nebo změnou forem a metod práce?
Konkretizace a realizace požadavků RVP
Problematickou se ukazuje samotná realizace RVP, konkretizace ve formulování
ŠVP a uvedení v praxi na školách. Kdo a co je příčinou tohoto nezdaru? Je nesporné, že
chceme a potřebujeme zlepšit úroveň českého školství. Zlepšení ale nedosáhneme
zavedením většího počtu byť nových dokumentů. Na zlepšování či změnu potřebujeme
účastnit se jako učitelé vzdělávacích kurzů, vytvářet příležitosti, kde lidé, jež nesou
zodpovědnost za vzdělávání žáků, budou nad problémem přemýšlet, diskutovat, hledat
řešení situace a zkoušet si nové metody a postupy, jak dospět к cílům, prakticky - v první
13

řadě sami na sobě. Rozumíme skutečně mnohoslovným popisům „nového pojetí"? Nejsou
nově formulované dokumenty jen slovíčkařením, prázdnými frázemi bez výpověďní
hodnoty, které by vedly ke skutečným činnostem?
Obsah předmětu
Kritizovaný encyklopedismus vyžaduje škrty v obsahu vzdělávání a množství
informací určených к pamětnímu učení. V hodinách HV však stále převládá výklad
životopisů jednotlivých skladatelů a charakteristika hudebních žánrů i stylových období.
Jako obsah předmětu jej předkládají i nejčastěji používané učebnice HV, které se jsou spíše
hudebním dějepisem a encyklopediemi než inspirací pro setkávání s hudbou. Kde je tedy
chyba a jaká je cesta z této situace, jež by hudební výchovu představila opět jako zajímavý
a prestižní předmět, cesta, která by zároveň v žácích pěstovala kulturně historické
povědomí a udržovala živou všeobecnou vzdělanost? Klademe si také otázku, které učivo
patří к nutnému poskytnutí základního vzdělání a které je nadstavbové.
Činnosti v hodinách HV
Co znamená onen zavedený obrat: „probrat učivo"? V žádném případě se z něj
nedozvídáme, co se ve třídě bude dít. Chceme-li dosáhnout maximální efektivity
vyučovacího procesu, musíme předem vědět, plánovat činnosti, kterými chceme naplnit
předem stanovený cíl. Tyto činnosti musí být formulovány z pohledu žáka.
Postoj učitelů
Jak se k celé problematice staví učitelé? Je někde patrný jejich zájem a snaha
pohledání řešení tohoto stavu nezájmu a rozkolísanosti? Jaký je vlastně postoj vyučujících
к jejich vlastnímu předmětu?

Všechny obavy, že reforma by se mohla stát pouze formální záležitostí, která celé
věci spíše uškodí, jsou, jak se ukázalo v praxi, opodstatněné. Jan Amos Komenský řekl:
„Počítat se člověk naučí počítáním, zpívat zpíváním..." určitě se tedy nenaučíme novému
způsobu učení vytvořením nového školského dokumentu.
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6.1 Shrnutí situace v českém školství
Starou strukturou dnes chápeme předávání poznatkových systémů a struktur a
požadavek jejich pamětního osvojení. Učivo jako obsah vyučování by již nemělo být
samotným cílem vzdělávacího procesu. Toto staré pojetí je již dnes překonáno, většina
učitelů je ' odmítá. Ale pro nedostatek přímých zkušeností s novými postupy se
к osvědčenému a snazšímu přístupu к výuce vrací.
V novém pojetí docházíme určitými činnostmi к naplnění obecně platných a
užitelných cílů, tzv. kompetencí. Učivo, témata výuky se stávají prostředkem, ne cílem.
RVP by mělo být pouze programem - návodem, co dělat, aby se došlo к cílům. Ryze
činnostní pojetí výuky vzbuzuje u velkého počtu učitelů obavy, že žáci si žádné poznatky
neosvojí pevně a trvale.
Současné vytvořené RVP stojí stále někde mezi starým a novým přístupem, snaží se
být návodním programem, ale vrací se ke starým strukturám (vymezuje učivo, nejasně
stanovuje očekávané výstupy, nevysvětluje dostatečně dosahování klíčových kompetencí
ani nezahrnuje nutnou přípravu učitelů na práci s novým programem). Domníváme se, že
právě z tohoto nejasného, nepřesně vyprofilovaného pojetí RVP plyne nejistota a
nespokojenost učitelů, pedagogové nevědí, jak mají učit, co mají vlastně dělat, cítí se
ohroženi a mají strach, že neuspějí, a novou reformou a přijímají pak převážně negativně.

7

Hypotézy
Po přezkoumání celé problematiky RVP a na základě předchozích úvah

vyslovujeme hypotézy týkající se přístupu к reformě, obsahu a cíle předmětu HV, pozice
předmětu HV na školách, konstruktivismu a přístupu učitele HV к předmětu.

1. hypotéza:

V přístupu к reformě by se jako nejlepší řešení mohla uplatnit „zlatá
střední cesta", tedy kombinace starých metod a forem práce s novým
pojetím.

2. hypotéza:

Množství učiva jako obsah předmětu HV by mělo být redukováno,
výběr učiva je však přímo závislý na cíli předmětu, proto bude nutné
stanovit nově cíle předmětu.
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3. hypotéza:

Aktivní zapojení žáků do předmětu H V a požadování splnění
dostatečně náročných úkolů by vedlo ke zvýšení jejich zájmů o
předmět i ke zlepšení pozice HV v rámci vyučovacích předmětů.

4. hypotéza:

Aktivnímu zapojení žáků do výuky a zajištění efektivního učení
mohou sloužit některé principy, metody a formy práce tzv.
kritického myšlení.

5. hypotéza:

Modelový přístup učitele к hudbě pomáhá získat žákův zájem o
předmět

i utvářet

jeho

vlastní

vztah

к obsahu

vyučování.

Předpokladem je změna smýšlení učitelů a jejich snaha o vytváření
tzv. vstřícného přístupu učitele.

7.1 První hypotéza: Přístup к reformě
Reforma jako změna metod a forem práce i jako změna myšlení učitelů bude
přijímána různě. V přístupu к reformě se objeví obě krajní varianty, a to jak v pozitivním
směru, kdy se budou učitelé snažit výuku zcela změnit a postupovat zásadně podle nových
principů, tak v negativním směru úplného potlačení nových tendencí a setrvávání u starých
výukových modelů. V přístupech učitelů se jistě objeví i nevyhraněný neurčitý postoj,
který se bude pohybovat nesystematicky mezi oběma krajními variantami.

7.2 Druhá hypotéza: Obsah předmětu
Redukce učiva nesmí být náhodná, ale měla by vycházet z cílů, které si HV jako
předmět klade. Situaci může pomoci řešit nové stanovení cílů HV a vymezení obsahu
vyučování. Nové, či zpřesňující stanovení cílů předmětu pomáhá učiteli předávat látku
efektivně a zároveň motivuje žáky pro práci v předmětu.

7.3 Třetí hypotéza: Pozice předmětu na školách
Pozice předmětu HV v souvislosti RVP utrpěla. Žáci ji v rámci výchov chápou jako
nedůležitý doplňkový předmět. К výuce přistupují pasivně s touhou být baven. Zážitek sice
vyžadují, ale odmítají se do něj aktivně zapojovat. Aktivní zapojení žáka do výuky je
požadavkem RVP a zároveň předpokladem pro efektivní výuku předmětu. Předpokládáme,
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že každý žák považuje za důležité to, na čem se sám aktivně podílí, co sám vytváří.
Aktivní podíl žáka ve výuce by proto měl vést ke zlepšení pozice předmětu HV.

7.4 Čtvrtá hypotéza: Konstruktivismus
Kritické myšlení je ideální kompetence, o jejíž naplnění se můžeme v procesu výuky
snažit v libovolných předmětech. Kritické myšlení je úzce spjato s pedagogickým
konstruktivismem.

Přestože jsou

tyto

pedagogické

směry

primárně

uplatnitelné

v poznatkových předmětech, domníváme se, že jsou natolik obecně platné, že lze jejich
principy, metody a formy práce úspěšně aplikovat i v jiných oblastech výuky.

7.5 Pátá hypotéza: Přístup učitele к výuce H V
Získání zájmu žáků o předmět je prvním úkolem pedagoga. Hudební výchova klade
na učitele jiné požadavky než např. na učitele přírodovědných předmětů. Za negativní
chápání předmětu HV mohou jeho učitelé, neboť nepřistupují к předmětu modelově a
nevytvářejí vstřícné tvůrčí prostředí. Postoj učitele к hudbě a jeho modelové chování
v hodinách může žáky motivovat к práci i к zájmu hudbu.
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Pozice předmětu HV na základních školách
„ К tomu, co nemám rád, se uchyluji pouze v případě nouze nebo z donucení."1

uvádí v úvodním zamyšlení nad pozicí matematiky jako školního předmětu F. Kuřina.
Můžeme tedy spolu s ním konstatovat, že negativní poměr к HV vede pravděpodobně ke
zplanění těch znalostí a hlavně dovedností, které si žák ze školy odnáší či může odnášet:
Z této úvahy vyplývá, že je nutné vybudovat v žácích pozitivní vztah к předmětu.
Nemluvíme zde přímo o pozitivním vztahu к hudbě, ale к předmětu jako aktivnímu
zprostředkovávání hudby. Přitom na druhém stupni by se měli žáci setkávat hlavně
s takovými informacemi, které jsou pro ně užitečné a připravují je na úspěšný život ve
společnosti. „ Druhý stupeň základního vzdělávání staví především na prolínání života školy s
životem mimo školu. Tím stírá rozdíly mezi „naučeným ve škole" a „osvojeným jinde" a dává

' KUŘINA, F. - HEJNÝ, M. Dítě. škola a matematika.

Praha: Portál 2001, s. 11
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prostor pro ověření pravdivosti a funkčnosti předkládaného učiva. "' Nabízí takové možnosti
i hudební výchova?
Je nutné si přiznat nepopiratelný stav, že H V jako školní předmět stojí na okraji
zájmu jak žáků, tak učitelů a celé společnosti. To vyplývá i z faktu, že ředitelé škol bez
ostychu svěřují výuku jakémukoliv učiteli, který nemá aprobaci hudební výchova. Dokládá
to i krátké dotazníkové šetření, které proběhlo na jaře 2009 mezi žáky 6. - 9. tříd
základních škol.2

8.1 Dotazníkové šetření
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 respondentů, z toho 38 dívek a 22
chlapců. Mezi respondenty byli zastoupeni žáci 6. - 9. ročníku základní školy v počtu 12 :
17 : 20 : 11. Výzkum byl prováděn v období leden - duben 2009 mezi žáky různých
základních škol. Záměrně nebyla zvolena pouze jedna základní škola či celá jedna třída,
aby nedocházelo ke zkreslení informací, neboť výsledky by mohly být ovlivněny
působením jednoho konkrétního učitele. Na každé škole bylo vyplněno celkem 10
dotazníků. V dotazníkovém šetření byly zastoupeny školy:
• ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha
• ZŠ Lužiny, Praha
• ZŠ Letohradská, Praha
• ZŠ Proseč (okr. Chrudim)
• ZŠ Jablonné nad Orlicí
• ZŠ Brandýs nad Labem

8.1.1

Výsledky dotazníkového šetření

Otázka č. 1: V odpovědi na první otázku „seřadit předměty dle oblíbenosti" jsme
sledovali zařazení předmětu hudební výchova. Na 1. - 3. místě byla hudební
výchova uvedena ve 30 %. Na posledních třech místech se objevila v 20 % případů,
z toho 5 krát na posledním (jedenáctém místě) = 8%.

1

2

MŠMT ČR. Národní program rozvoje vzdělávání
2001, část II.B.6

v České republice. Bílá kniha. 1. vyd. Praha: MŠMT

Dotazník viz příloha č. 1
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Otázka č. 2: Jako důvod negativního vztahu к předmětu se odpovědi objevily v tomto
pořadí a procentuálním zastoupení.
1. Nerozumím mu, nemám v něm dobré výsledky.

...51 %

2. Nemám rád daného učitele.

...21 %

3. Nic nového se v něm nedozvím.

... 10 %

4. Nepovažuji ho za důležitý, přínosný.

...6 %

Otázka č. 3: Třetí otázka zachycuje míru oblíbenosti předmětu HV. Výsledky jsou
znázorněny v grafu 1. Oblíbenost a neoblíbenost je téměř vyrovnaná. Pokud
bychom sjednotili odpovědi pozitivní a negativní, můžeme v procentech vyjádřit
poměr oblíbenosti a neoblíbenosti 53 : 47.

• velmi rád
• rád
H nerad
• velmi nerad

Za povšimnutí stojí souvislost odpovědí otázky č. 3 a otázky č. 4. Z celkového
počtu 31 žáků, kteří odpověděli, že mají hudební výchovu rádi nebo velmi rádi, 10
respondentů zároveň uvedlo, že jejich pozitivní vztah к hudební výchově ovlivňuje
buď to, že se na předmět nemusí učit, nebo že v hodině nemusí nic dělat. Pokud
bychom tyto žáky zařadili do skupiny těch, kteří nemají hudbu - hudební výchovu
rádi, změní se graf následovně.
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• velmi rád
• rád
H nerad
• velmi nerad

27; 45%

Otázka č. 4: Sloupcový graf znázorňuje důležitost faktorů, které mohou ovlivnit vztah
žáků к hudební výchově.
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Otázka č. 5: Otázka sledovala zastoupení činností v HV. Respondenti měli vybrat
maximálně dvě činnosti, jimž se v hodinách HV nevěnují. Uvádíme zde pořadí činností
podle jejich nej častějšího výskytu s uvedením počtu respondentů, kteří uvedenou činnost
označili jako nevyskytující se.

činnost

pořadí

počet respondentů

v procentech

1.

Zpěv, dějiny hudby

0

0,0%

2.

Referáty žáků

1

0,8%

3.

Hudební teorie

2

1,7%

4.

Sledování filmů

10

8,3 %

5.

Poslech skladeb

12

10,0 %

6.

Instrumentální činnosti

16

13,3 %
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7.

Práce na počítači

35

29,2 %

8.

Tanec

44

36,7 %

Otázka č. 6: Polovina respondentů (50 %) uvedla, že tuto otázku nemůže posoudit. Mezi
odpověďmi, které se vyjádřily kladně (10 %), se jako zdůvodnění objevovala
tvrzení, která bychom mohli přiřadit к následujícím typům odpovědí:
mají jiného učitele
nemusejí se učit totéž, co my (hudební teorie, dějiny)
-

mají HV jako volitelný předmět

Otázka č. 7: Tato otázka si kladla za cíl zjistit, zda žáci v hodinách HV pracují s
dostupnými učebnicemi. Odpověď je zcela jednoznačně čitelná z následujícího
grafu.

NE; 47;
75%

8.1.2

Závěry dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření vyplývá, že hudební výchova je na školách často
považována za oblíbený předmět. Oblíbenost předmětu byla dokládána převážně dvěma
důvody: pozitivním vztahem к učiteli předmětu, nebo nenáročností předmětu - zde jde o
negativní příčinu oblíbenosti předmětu. Nejnižší oblibu nese předmět, ve kterém žáci
neuspějí. To však nemusí být případ hudební výchovy - v tomto předmětu mohou být
úspěšní všichni žáci, předmět neklade nároky na vědomosti nebo na náročné kognitivní
poznávací procesy. Hudební výchova je však vnímána jako předmět, který neklade příliš
2 1

velké nároky, dokonce ani v hodinách, jak vyplývá z porovnání otázek č. 3 a č. 4 (viz
výše).
Rozdíl mezi stylem, pojetím výuky HV na základních školách žáci nevnímají. Je
možné, že tento rozdíl nedokáží postihnout, nebo je natolik nepatrný, že si jej
neuvědomují. Příčinu lze spatřovat v tom, že jiné pojetí výuky bylo na školách zavedeno
plošně - pro všechny ročníky. Nabízí se tu ale i možnost, že reforma proběhla na školách
pouze na úrovni nových školských dokumentů. Ke změně stylu výuky a přístupu к obsahu
vzdělání i práci v hodinách nedošlo.
V hodinách HV se žáci nejméně věnují tanci. Stále tedy platí, že z hudebních
činností je pohybová výchova nejméně zastoupena. Od 70. let, kdy byl požadavek
zavedení pohybové výchovy do běžných hodin HV vysloven, tedy nedošlo к výrazné
změně. Daihou nejméně zastoupenou činností byla práce na počítači. Na jednu stranu tento
výsledek bychom mohli považovat za uspokojivý, neboť nahrazení hudebních činností
prací s počítačem by jistě bylo tristní. Otázkou může být, zda je to práce s hudebním
materiálem nebo alespoň práce vedoucí к hlubšímu poznávání či porozumění hudbě a
hudebnímu světu. Na druhé straně je však zarážející, že v jak těsné blízkosti se к práci na
počítači řadí dvě hudební činnosti (poslech skladeb, instrumentální činnosti).
Nejčastějšími činnostmi jsou podle výzkumu vokální činnosti (zpěv písní) a
referáty žáků. Poměrně hojně je zastoupena výuka hudební teorie, která je však bez
následných hudebních činností na základní škole zcela neúčelná. Dokážeme si však
představit, že v rámci předmětu je pro učitele (podobně jako referáty žáků) výstupem,
který nejvíce odpovídá tradičnímu modelu předávání poznatků a lze jej uchopit skrze
klasické formativní hodnocení klasifikační stupnicí. Z dotazníku také vyplynulo, že
učebnice pro hudební výchovu se obecně v hodinách nepoužívají.
Pro úplné potvrzení výsledků dotazníkového šetření nebo pro možnost pokládat
výsledky za obecně platné by bylo nutné provést komplexnější a širší výzkum. I z této
práce je však patrné, že provedené dotazníkové šetření z velké části potvrdilo obecně
známou situaci, s jakou je hudební výchova na školách vyučována a přijímána. Výsledky
dotazníkového šetření mohou být pro učitele zpětnou vazbou a vést к hlubšímu zamyšlení
nad koncepcí předmětu a nad výběrem činností pro jeho obsah.
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Vyučovací předmět hudební výchova
Vyučovací předmět je forma uspořádání učiva, komponent obsahu vzdělávání.

Podle obsahu se pak jednotlivé předměty dělí do několika skupin na předměty humanitní,
jazykovědné, společenské, přírodovědné apod. Hudební výchova patří mezi tzv. předměty
esteticko-výchovné.
Tradiční předmětové uspořádání obsahu vzdělání je kritizováno za to, že vede
к izolovanosti vědění žáků, avšak stále se ve školách udržuje. Je nutné si uvědomit, že
„ obsah vyučovacích předmětů procházel dlouholetým vývojem, v němž se odráží stav
vědeckého poznání, politický systém zemí, hodnotová orientace příslušné kultury aj. "' Žáci
i vyučující se v tomto tradičním předmětovém uspořádání cítí bezpečně - v rámci
vyučovacího procesuje to jistý neměnný bod, ke kterému je možno se vztahovat.
RVP umožňuje přejmenovat dosavadní vyučovací předměty či provést integraci
některých

vyučovacích

předmětů

pod jeden

zastřešující pojem. Zavedením

tzv.

vzdělávacích oblastí naznačuje, které předměty mají společný teoretický základ i využití
osvojeného učiva. Zrušením předmětů by však podle nás došlo к narušení systému
vzdělávání. Domníváme se, že by takový čin vyvolal zmatek u žáků i u vyučujících.
Zrušením předmětů by poznání, jež má být ve škole zprostředkováváno, ztratilo pro žáky
vnější soudržnost. Jsme přesvědčeni, že každý žák si musí vytvořit jistý systém poznatků,
který pak může aplikovat, přetvářet, přenášet poznatky mezi jeho částmi apod. Ovšem
východiskem musí být pevná struktura, o kterou se může opřít, ke které se může vracet.
Takový systém podporuje i tradiční zavedení školních předmětů. Žáci se potřebují
v měnícím se světě cítit ukotveně, v jasných mezích. Tyto hranice jsou pak pro ně pevnými
body, kterými se mohou vymezovat. Ve školním prostředí vytváří tyto hranice i bezpečí
určitého školního předmětu.
Aby nedocházelo к učení se izolovaným poznatkům, musí učitelé vytvářet situace,
kdy žáci mohou využívat znalosti a dovednosti z jiných předmětů. Pak lze vyžadovat jistý
transfer schopností a vědomostí mezi jednotlivými obory. I to je schopnost, již si je třeba
postupně osvojovat.

' PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. Pedagogický
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slovník. Praha: Portál, 2001, s. 287

Statut předmětu je utvářen několika aspekty: pevně a srozumitelně stanovenými
cíli, jejichž naplnění je jasně ověřitelné a měřitelné. K tomu přistupují i některé další
aspekty, jež se podílejí na utváření předmětu jako takového, např. učebnice. Ačkoliv se
může zdát, že jde pouze o vnější záležitost, z pohledů žáků jsou neméně významné.

9.1 Cíle předmětu
Chceme-li získat zájem žáků o hudební výchovu jako o předmět, musíme jim umět
jasně a stručně vysvětlit, proč se danému předmětu učíme, к čemu mohou nabyté znalosti i
dovednosti sloužit, a tento účinek jim také prakticky dokázat. K tomu je nutné znát cíle
předmětu. V porovnání s naukovými předměty se budou cíle lišit, ovšem stále tyto cíle
existují a je důležité je umět i prezentovat. Jasně formulované cíle pomáhají i učiteli
správně vybírat učivo a následné činnosti.
Proces vyučování a učení je proces naplňování cílů. Jde ovšem o jiné pojetí
učebních cílů, než jak jsme byli zvyklí. Nechápejme cíl jako obsah vyučování, ale jako
skutečný výsledek, kterého je třeba dosáhnout. Snad by se lépe hodilo zavést termín
„kráčet к cíli".
Kráčet к cíli znamená posouvat se kupředu к pevně vymezenému bodu, jehož chci
dosáhnout. Tento proces vzrůstání však nemůže být naplňován samotnými pojmy, motivy
a tématy, které učitel (nebo nějaký školský dokument) stanoví, ale činnostmi, které k nim
vedou. Na cíl je třeba se tedy dívat skrze děje, které mohou probíhat v hodině. Úkolem
učitele je seznámit žáka s těmito procesy vedoucími к cíli, nechat mu je ochutnat a
motivovat jej k tomu, aby je sám vyzkoušel a toužil opakovat. V hudební výchově to tedy
např. znamená, že prostředkem к naplnění cíle bude sloužit jako činnost poslech skladby.
9.1.1

Analýza a výběr obecných vzdělávacích cílů

Mezi učiteli i pedagogy teoretiky probíhá nyní vášnivá diskuze, co vlastně ve
školách učit. Jde o výběr obecných cílů, od kterých se potom odvíjejí cíle konkrétní a
následně výběr učebních činností. RVP vyslovuje požadavek, aby škola prostřednictvím
různých poznatků a schopností vedla žáky к osvojení klíčových kompetencí jako souborů
dovedností potřebných к úspěšnému zařazení do společnosti. Ne všichni učitelé toto pojetí
přijímají za své a preferují spíš tradiční model předávání široké poznatkové základny.
Vzhledem k tomu, že dle ŠVP si prakticky každá škola může vytvořit takový vzdělávací
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program, který jí (jejím učitelům) bude vyhovovat, je dobré pokusit se porozumět těmto
tendencím a zodpovědět si otázku, jaký směr zastávám já osobně a proč.
Diskuze nad náplní obecných cílů vzdělání není ničím novým. Dalo by se říci, že
rozdílné názory, které zaznívají, odpovídají třem odlišným směrům filozofie vzdělání.
Porozumění základním premisám těchto směrů vede к hlubšímu pochopení námi
formulovaného obecného cíle vzdělání. Každý z učitelů by měl podle nás vědět, к jakému
směru se přiklání on sám, neboť tato jistota se odráží na schopnosti předávat stanovené
hodnoty kvalitně a s jistotou. Každý pedagog musí být sám vnitřně velice pevný, aby
poskytl žákům dostatečně jistý základ pro jejich další rozvoj. Učitel, který sám tápe ve své
hodnotové orientaci, není schopen reagovat adekvátně, nepomáhá utvářet žákům
hodnotový systém, neboť neposkytuje pevné mantinely, ke kterým se může žák vztahovat,
se kterými se může srovnávat. „Dobrý učitel si je vědom složitosti současného světa,
rozmanitosti možných přístupů к obsahu vzdělávání a jeho uvažování se opírá o obecnější
filozofickou perspektivu.
9.1.1.1

Progresivismus

Pedagogický progresivismus se rozšířil nejvíce v období mezi roky 1880 - 1914,
kdy ve světě probíhala prudká společenská změna maloměstské společnosti s klidným
životním stylem založeném na osobních vztazích mezi členy rodiny a sousedy, do dnešní
průmyslové společnosti. Přestože byl tento směr nejvíce patrný v americkém prostředí, jde
o obecně platný model související s průmyslovou revolucí v celém světě. Tento rychlý
proces industrializace se odrazil i ve školství, kdy se z malých jednotřídek stávaly velké
třídy, ve městech rychle vznikaly školy s více třídami, kde se učily stovky žáků.
S rychlými a mohutnými změnami složení škol a s obdobnými změnami ve společnosti
obhajovali progresivisté názor, že již nestačí vyučovat ve škole třem základním
předmětům. Experimentovali s kurikulem, odkláněli se od předepsaných osnov, snažili se
reagovat pružně a hledali takové obsahy vzdělání, jež by zajistily žákům budoucí uplatnění
v rychle se měnící společnosti. „Hlavní důraz progresivistického kurikula spočíval na
vedení к samostatnému myšlení, nikoliv na učení se konkrétnímu předmětu. "2

1

PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 43
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PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 34

programu

к

2 5

Později se tento filozofický směr rozdělil na dvě skupiny, které dnes označujeme
jako progresivismus sociální a progresivismus osobnostní.
Sociální progresivisté zdůrazňovali, že úkolem moderního školství je napomáhání
sociálnímu rozvoji dítěte. Výuku tedy považovali za proces přípravy dítěte na život
v demokratické společnosti. „Kurikulum chápou jako soubor vědomostí, dovedností a
postojů, které mladým lidem umožní s úspěchem se zhostit úkolů, se kterými se setkají
v dospělosti. "1 V současnosti se tato filozofie odráží v požadavku výchovy к občanskému
životu, zdravému životnímu stylu, kladení důrazu na prevenci negativních společenských
jevů a soustředění se na celkový citový, morální a charakterový vývoj žáka.
Osobnostní progresivismus tvrdí, že výuka musí být „šita na míru" každému žákovi
podle jeho individuálních potřeb a zájmů.
Jistě jsme schopni rozlišit prvky této filozofie výchovy (sociálního progresivismu)
v českém požadavku formulovaném RVP - klíčové kompetence kladou důraz na pozdější
uplatnění získaných poznatků žáků ve společnosti, zdůrazňování osobnostního rozvoje a
trend prevence patologických jevů společnosti, jako je šikana nebo drogová závislost.
9.1.1.2

Esencialismus

Druhou výraznou filozofií výchovy je esencialismus. Jak již samotný název tohoto
filozofického směru napovídá, jde jejím zastáncům o zprostředkování základních základů.
V

^

v У

o

•

Škola má podle nich předat žákům „znalosti, dovednosti a postoje nezbytné к tomu, aby
mohli existovat jako plně rozvinuté, zralé lidské bytosti. " 2 Za cíl si kladou pomoci žákům
poznat vnější svět, preferují tzv. „základní dovednosti", které jsou podle nich obsažené
v předmětech uspořádaných podle vědních disciplín, jako je literatura, fyzika, biologie,
umění apod. Esencialisté dokazují, že znalosti obsažené v těchto oborech obstály
v průběhu času, byly zkoumány a prověřovány po staletí a zastupují jakási obecně platná
témata, která lze uplatnit v dalším životě.
Tato filozofie odpovídá z hlediska našeho zkoumání spíše staršímu, tradičnímu
pojetí výuky.

' PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací Hodině. Praha: Portál, 2005, s. 34
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PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 36
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9.1.1.3

Rekonstrukcionismus

Progresivistická a esencialistická filozofie spolu soupeří stále. Pokud chceme ale
podat ucelený přehled směrů ovlivňujících novodobé trendy ve výchově a vzdělání, měli
bychom zmínit třetí výraznou filozofickou tendenci. Zastánci rekonstrukcionismu jsou
přesvědčeni, že školy mají připravovat děti jako budoucí dospělé členy společnosti na to,
aby „dokázaly iniciovat společenské změny a spolupracovat na jejich realizaci."1 Jejich
filozofie vychází z přesvědčení, že v současnosti je ve společnosti mnoho negativních jevů.
Rekontrukcionisté hledí do budoucnosti, ukazují možný lepší model společnosti a snaží se
děti přesvědčit, aby tento model přijaly za svůj a snažily se ho naplňovat.
Rekonstrukcionismus je úzce spjat s politickou situací. Jeho zastánci se snaží stírat
hranici mezi školou a společností, zapojovat žáky do politického dění, ekonomiky či
ekologie. Je zřejmé, že v dobách klidu a míru, kdy společnost spokojeně žije, ustupuje
rekonstrukcionismus do pozadí a je společností podceňován, zatímco s výskytem vnitřních
i vnějších konfliktů společnosti se к tomuto směru hlásí větší počet zastánců jak z řad
pedagogů, tak z řad široké veřejnosti. Pravděpodobně nám na mysli vytanou hned dvě
taková období, kdy tento směr získal značnou popularitu, a to v době hospodářské krize 30.
let a na sklonku let šedesátých, kdy se rozšířila propast mezi životním stylem politického
establishmentu a ostatní společnosti. V této době byla ve školách např. věnována větší
pozornost potřebám žen, národnostních menšin, chudých a postižených lidí než dříve.
9.1.2

Tylerův princip konstrukce kurikula

Z uvedených východisek bychom nyní měli být schopni formulovat obecné cíle
vzdělávání. Rozumíme jimi vyjádření záměrů vzdělávání, zásadní pevné orientační body
při přípravě a plánování výuky. Existuje velké množství modelů, které mohou pomoci
učitelům ve výběru a formulování cílů. Ve své práci se budeme opírat o model, který
vytvořil Ralph Tyler (1902 - 1994). Považujeme tento model nazvaný Tylerův model
konstrukce kurikula za systematický, srozumitelný a efektivní. Jeho koncepce je
'
znázorněná
na obrázku 1.2

' PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 38
2

Převzato z PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od
programu к vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 45
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Tyler doporučuje shromáždit co největší množství cílů, které jsme schopni
postihnout, ty pak rozdělit do tří skupin podle jejich ideových zdrojů na:
a)

Cíle pomáhající žákům pochopit a zvládnout důležité učivo - obsah předmětu.

b)

Cíle související se současnými potřebami společnosti.

c)

Cíle související s osobnostními potřebami a zájmy žáků.

V těchto třech kategoriích cílů se zároveň odrážejí jednotlivé vzdělávací filozofie popsané
výše:
a) pochopení a zvládnutí tématu - esencialismus
b) společenské potřeby - progresivismus a rekonstrukcionismus
c) potřeby žáka - progresivismus

Obr. 1

Z těchto tří skupin pak můžeme vybírat takové cíle, které budeme považovat za
nejvýhodnější pro naši školu či pro dítě. Postupujeme tedy procesem generování cílů,
třídění a následného výběru.
9.1.3

Analýza cílů podle obsahu učiva

Na základě stanovení obecných cílů budeme chtít nyní postupně dojít ke
konkrétnímu učivu а к činnostem, jež budou žáci v hodinách vykonávat. Pro tuto cestu je
nutné postoupit к dalšímu kroku, a to к analýze cílů. Obecné vzdělávací cíle je možno
třídit podle různých klíčů (např. uvedené rozdělení podle filozofických východisek nebo
2 8

dělení na znalosti, dovednosti a postoje). Pro další postup využijeme rozdělení cílů podle
toho, jakou doménu (oblast učiva či lépe učení) naplňování daného cíle zasahuje. Cíle tak
můžeme zařadit do jedné ze tří domén.'
Afektivní doména se týká emocionálních projevů chování -

citů, postojů,

preferencí, hodnot. Do této domény spadá velké množství cílů hudební výchovy. U učení
se afektivním cílům jde převážně o učení se určitým postupům chování. Rozpětí možných
chování, jež jsou podkladem pro afektivní cíle, je značné. V hudební výchově můžeme
takový afektivní cíl vyjádřit jako vědomí, že různé skupiny lidí se odlišují v tom, jakou
hudbu preferují.
Psychomotorická doména zahrnuje každou mechanickou dovednost. Jde o učení,
které je převážně smyslové, od bezděčných a reflexivních pohybů až ke složitým řetězcům
zručného a účelného chování. Patří sem např. hra na nástroje, hudebně pohybové činnosti,
ale i kultivace hlasového projevu. Mezi tyto činnosti můžeme zařadit i naslouchání či
pozorování. Společným rysem všech psychomotorických dovedností je nutnost je
zdokonalovat opakováním a cvičením.
Poslední skupinu tvoří cíle kognitivní (intelektuální). Jde o práci s informacemi,
která od žáků vyžaduje, aby si určitá fakta zapamatovali nebo aby s danou informací dále
pracovali (zařadili ji do vztahu, vyvodili z n í závěr apod.).

Kognitivní cíle vyžadují

složitější myšlenkové operace, jako je analýza a syntéza. Většina školních předmětů je
(oproti hudební výchově) založena převážně na kognitivních cílech.
Rozdělením stanovených cílů do těchto tří domén získáváme nejen přehled, v čem
má spočívat těžiště naší práce, ale také kontrolu, zda se např. neuchylujeme к formulování
pouze kognitivních cílů. Obzvláště v hudební výchově se může zdát náročnější
zprostředkovat žákům cíle afektivní.
9.1.4

Analýza struktury učiva

Na základě určení obsahových cílů učitel strukturuje konkrétní téma, jež bude
vyučovat. Zastoupením všech tří domén zajistí učitel dostatečnou hloubku i šíři učiva.
Nezbytným krokem je tedy v poslední fázi vytvoření tematického celku, který bude
sledovat dříve stanovené cíle. Osnova, kterou učitel vytváří, by měla vycházet
z důkladného pochopení povahy a vnitřní struktury učiva, respektovat jeho logiku,

1

Protože termín oblast učiva je poněkud nejasný a má několik dalších významů, přidržujeme se zde termínu
doména (z angl. domin) jako jeho ekvivalentu.
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seskupení a vztahy, podle nichž je uspořádáno. Proto bychom měli mít na paměti Brunerův
model struktury učiva1.
Bruner zastával názor, že pokud žáci porozumí struktuře učiva daného tématu, bude
pro ně snazší zapamatovat si či pochopit celé téma. Přínosným je jeho rozčlenění učiva na
tři prvky: fakta, pojmy a generalizaci.
Dobrý učitel by měl být schopen vyčlenit stěžejní pojmy, jež se týkají vyučovaného
tématu. Pojmy jsou „kategorie nebo třídy věcí či myšlenek, které mají
nejdůležitější (podstatné) vlastnosti"

společné

Marvin Pasch ve své publikaci přirovnává pojmy

к turistickým mapám, jež nám umožňují jiný pohled na svět, než na jaký jsme zvyklí, a
zároveň tento svět popisují a pomáhají nám se v něm zorientovat. Pomocí pojmů jsme totiž
schopni zařadit nové informace do širšího již známého kontextu. Pojmy jsou základními
jednotkami kvalitního kurikula. Pojmy lze samozřejmě klasifikovat mnoha způsoby, pro
naše účely postačí, budeme-li rozlišovat pojmy abstraktní a konkrétní.
Jak to souvisí s vyučováním? Učitel musí být schopen pojmy definovat a musí
vědět, že pojem má určité vlastnosti, které může žákovi popsat, měl by umět rozhodnout,
zda jde daný pojem konkrétní nebo abstraktní, zda může pod určitým pojmem uvést
konkrétní příklady apod. Má-li učitel jasný přehled o stěžejních pojmech látky, může pak
činnosti v hodinách zaměřit к určování pojmů, к badatelským činnostem vedoucím
к vyvozením pojmů apod. S pojmy souvisí dovednost vytvářet myšlenkové (pojmové)
mapy, jež zachycují souvztažnost mezi jednotlivými pojmy, jejich provázanost, vztah
nadřazenosti a podřazenosti apod. Tuto dovednost by měl ovládat nejen učitel, ale měl by ji
předávat i svým žákům.
Druhým prvkem Brunerovy struktury učiva jsou generalizace.

„Generalizace

(zobecnění) je výrok, který vyjadřuje vztahy mezi dvěma nebo více pojmy. "3 Oproti faktům
se generalizace nedají ověřit jediným pozorováním, jde o složitější výroky. Generalizované
výroky vedou к zamyšlení nad obsahem učiv, neboť generalizace není nikdy absolutní,

1

Jerome Bruner - americký pedagog a psycholog, do didaktiky zasáhl ve 2. polovině 20. století, kdy se
postavil proti koncepcím tzv. progresivní pedagogiky, kladl důraz na osvojování obecných pojmů, cílem
mělo být pomoci žákům pochopit základní strukturu učebního předmětu, na nejobecnější principy potom
navazovaly konkrétní poznatky, později byla tato koncepce kritizována za to, že mechanicky přenáší obsah
vědy do obsahu vyučování bez náležité didaktické transformace.

2

PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 56
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PASCH, M. - GARDER, T. G. - SPARKS-LANGEROVÁ, G. a kol. Od vzdělávacího
vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 61
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existují určité výjimky, к jejímu potvrzení je potřeba mnoha experimentů a týká se vždy
více různých příkladů.
Jako poslední prvek vystupují ze struktury učiva fakta. „Fakta definujeme jako
prohlášení o konkrétních objektech (lidech, věcech, místech, obdobích, událostech) a je pro
ně typické, že je lze ověřit jediným pozorováním, provedením prostého pokusu nebo
dotazem u důvěryhodné autority."1 Domníváme se, že učení faktům je pro učitele
nejsnazší, ovšem bez návaznosti na pojmy a generalizované výroky zcela nepřínosné.
9.1.5

Analýza procesu učení

Podrobili jsme určitý tematický celek důkladné analýze, rozlišili jsme v množství
učiva pojmy a jejich příklady, generalizace i fakta a nyní můžeme přejít к vlastním
činnostem, jež se budou v hodině odehrávat. Musíme tedy stanovit, co budou žáci s učivem
dělat.

Bloomova

taxonomie

vzdělávacích

cílů2

je

nej používanějším

(a

také

nej zaručenějším) způsobem zařazení a určení učební činnosti tak, aby respektovala
požadavek aktivity žáka a zároveň postihovala výukový cíl.
Podrobně byla rozpracována taxonomie kognitivní domény. Zde se rozlišuje šest
kategorií, к nimž jsou přiřazena slovesa jednoznačně popisující učební proces. Pro rychlou
orientaci učitele postačí zjednodušené schéma zachycující úroveň činností ve třech
hladinách:
Hladina A:

znalost a porozumění - reprodukovat, vybavit si, uvést seznam, seřadit;
definovat, popsat...

Hladina В :

aplikace a analýza
ukázat jak...

Hladina C:

syntéza a hodnocení - vytvořit originál, komponovat, předpovědět; obhájit,
diskutovat...

- zařadit, roztřídit, nalézt; porovnat, vysvětlit proč,

Taxonomii cílů v doméně afektivní bylo věnováno méně pozornosti, neboť bylo
obtížnější tyto procesy zachytit a popsat. Ze schématu Krethwohlova (behaviorální
pedagogika) a Niemierkova bychom mohli sestavit následující přehled:
Hladina A:

vnímání podnětů a reagování na ně

' Tamtéž, s. 67
2
" Taxonomie byla navržena v roce 1955 Benjaminem Bloomem, který působil na Univerzitě v Chicagu
v oblasti vývojové psychologie.
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Hladina В:

účast v činnosti - bez zvláštní iniciativy, vnitřně angažovaná, činnost
z vnitřní potřeby

Hladina C:

hodnocení podnětů a systematizace hodnocení
zvnitřňování hodnot; činnost uvědomělá, systematická a osobitá

9.1.6

Cíle předmětu HV

F. Sedlák uvádí, že hlavní obecný cíl HV na základních školách spočívá v
„estetickém vlivu hudebního umění na mladé generace a v probouzení estetického smyslu.
Má poskytovat umělecké zážitky a vytvářet kladný vztah к hudebnímu umění tak, aby и
Žáků vznikla potřeba účastnit se hudebního života naší společnosti a hudebně se
seberealizovat.

Toto pojetí cílů hudební výchovy bylo formulováno v 70. letech 20.

století. Cíl hudební výchovy byl obsažen ve dvou vzájemně se podmiňujících oblastech: ve
výchově к hudbě a ve výchově hudbou. První oblast v sobě zahrnovala porozumění
hudební řeči a orientaci v hudbě i snahu vypěstovat v žácích kladný vztah к hudbě, naučit
je hudbu vnímat, hodnotit a „komunikovat s hudbou". V druhé oblasti byla hudba chápána
jako zprostředkující činitel estetického zážitku i nositel mimohudebních společenských a
osobnostních cílů. Tyto dva základní cíle měli učitelé realizovat prostřednictvím:
a) hudebních činností (vokálních, poslechových, instrumentálních a hudebně
pohybových) jako předpokladu hudebních schopností, dovedností a návyků,
v nichž má být kladen důraz na tvořivost, která podněcuje aktivitu všech smyslů,
rozumu i citu,
b) osvojování hudebních děl národní a světové kultury a poznávání jejich tvůrců a
interpretů,
c) prostřednictvím nezbytných elementárních poznatků a vědomostí nutných
к účinnějšímu a hlubšímu chápání hudby i jejího provozování.
Toto pojetí vystihuje úkoly hudební výchovy, ale ne tak, jak jsme je nastínili výše
(z pohledu žáka a činností, které bude vykonávat) a jak by dnes měly být formulovány, aby
plnily svůj úkol. Ovšem jako pojetí hudební výchovy je formulace ze 70. let minulého
století zcela dostačující (!) Pravděpodobně bychom dnes redukovali množství „hudebních
děl národních i světových" nebo změnili jejich výběr oproti bývalým osnovám, to však

1

SEDLÁK, F. a kol. Didaktika hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Praha: SPN, 1979, s. 11
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redukce učiva dovoluje a není to žádnou novinkou. V čem se tedy toto „staré pojetí" liší od
koncepce předmětu hudební výchova prezentovaném v RVP?
Novým aspektem je v RVP určitě formulování klíčových kompetencí jako cílů.
Všechny učební procesy a činnosti by měly tyto kompetence mít na zřeteli. I v dřívějším
pojetí se objevovala funkce hudby jako cesty к společenskému a osobnostnímu rozvoji,
tyto požadavky společnosti však nebyly konkrétně a podrobně formulovány a vypsány tak,
jak je definuje RVP v klíčových kompetencích.
V hudební výchově nejsou hudební činnosti (vokální, instrumentální, poslechové a
pohybové) samotným cílem, ale prostředkem, jak dosáhnout cíle. Otázkou však je, zda se
potom hudební výchova a hudba vůbec nestane jen prostředníkem к naplňování obecných
společenských kompetencí, zda se ze škol nevytratí funkce estetická, kde hudba je
nositelkou a prostředníkem uměleckého zážitku. Ve svém článku zamýšlejícím se nad
proměnou hudební výchovy to naznačuje např. V. Košťálová: „Hudba, dříve cíl, se stává
nyní prostředkem к dosažení cíle, vyučovací metodou. To, co jsme dosud sledovali jako cíl
(např. rytmické, pěvecké, pohybové dovednosti, hra na dětské hudební nástroje...) а и čeho
potom hledali hudební přínos a mezipředmětové vztahy, nyní používáme jako metodu.
Hudba a hudebně pohybové činnosti jsou cestou к získávání informací o světě, dovedností,
postojů, a tak přesahují tradiční chápání hudební výchovy."1 Otázkou je, zda je to tak
dobře - hudba ne jako cíl, ale jako prostředek? Jak máme správně chápat požadavek
vnímat klíčovou kompetenci jako cíl? К lepšímu pochopení může přispět zamyšlení
O. Hausenblase nad novými požadavky vyslovenými v RVP. „Zde mohu zopakovat, že cíli
mají být kompetence dětí, neboli „co všechno zná a dovede dělat ten, kdo umíXY.

Přitom

ono XY nemůže být „savany a stepi" nebo „slovní druhy" či „josefínské reformy", ale
naopak, má to být nejobecnější vymezení, jako např. „efektivně se dorozumívat s druhými"
nebo „pozorovat a zkoumat přírodu a uvažovat o souvislostech v ní", „rozeznávat v
současnosti to, co přejímáme jako tradici, od toho, co vzniká nového" atp. RVP má
zajišťovat, že v žádném programu výuky ve škole nebude opomenuto, aby se děti
připravovaly к myšlení, práci a cítění v nejzákladnějších situacích života. Asi nemůže být
škole

1

dovoleno,

aby

úplně

vynechala

oblast

krásna

nebo

oblast

KOŠŤÁLOVÁ, V. Proměna hudební výchovy v RVP PV. [online] URL: <http://www.
http://www.rvp.ez/danek/6/42> [citováno 11. března 2009].
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matematizace

skutečnosti."1

Položme si tedy otázku, co budeme považovat za ono zmíněné XY, co

stanovíme jako obsah učiva? Jestliže klíčové kompetence byly vybrány jako nejobecnější
cíle, jakým způsobem dospějeme к cílům konkrétním a jaké tyto cíle budou?
V základní charakteristice vzdělávací oblasti umění a kultura najdeme, že tato
oblast směřuje к utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka:2
•

к pochopení umění jako prostředku komunikace,

•

к chápání umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence,

•

к učení se prostřednictvím vlastní tvorby,

•

к rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb а к utváření
hierarchie hodnot,

•

ke spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu,

•

к pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních
souvislostech,

•

к tolerantnímu přístupu к různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a
národností,

•

к uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince,

•

к tvořivému přístupu ke světu,

•

к možnosti aktivního překonávání životních stereotypů а к obohacování
emocionálního života,

•
•

к zaujímání osobní účasti v procesu tvorby
к chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních
prožitků i postojů к jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

Uvedené požadavky jsou správné, rozvíjejí žákovu osobnost a jsou pro společnost
do budoucnosti přínosem. Přesto by klíčové kompetence měly být podle nás jakýmsi
rámcem, ve kterém se veškeré dění ve škole odehrává. Je na učiteli, aby je měl neustále na
zřeteli a dokázal uspořádat vyučování tak, aby naplňovalo pojetí předmětu a zároveň
zohledňovalo tyto obecné cíle. V hudební výchově by to nemělo znamenat, že budeme
např. násilně hledat hudební ukázku, jež by žáky donutila rozvíjet kompetenci
komunikativní, ale v případě, že žáci o hudební ukázce budou spolu komunikovat, dbáme
na to, abychom této činnosti využili к rozvoji dané kompetence, a vytvoříme takové
1

HAUSENBLAS, O. Nepletou se někomu termíny standard - osnovy - tematický plán - učební plán kurikulum - vzdělávací program? [online], URL:
<http://www.kritickemysleni.cz/prectetesi.php?co=serialy/rvpterminy> [citováno 9. března 2009].

2

Srovnej: V Ú P Praha. Rámcový vzdělávací
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prostředí, požadavky či podmínky, jež danou kompetenci rozvíjí. V celkovém hodnocení je
pak samozřejmě nutné zmínit i tuto část práce a případněji zahrnout do hodnocení.
9.1.6.1

Příklady formulace obecných cílů HV

Na základě konstrukce obecných cílů a uvedených principů tvorby kurikula se
chceme pokusit formulovat cíle pro hudební výchovu. Chceme tento proces popsat, neboť
jazyk a struktura RVP se zdají mnohdy nesrozumitelnými, přestože obsahují pro nás i
užitečné informace. Pokud každý učitel věnuje čas postupnému uvědomění si toho, co on
sám osobně považuje za cíl předmětu hudební výchova, bude schopen lépe zadávat úkoly
pro žáky, jeho práce se stane systematickou a efektivní. To platí i pro hudební výchovu,
přestože nejde o naukový předmět. Předávání hodnot jako afektivní doména učení
postihuje naopak nejsložitější modely chování a jejich rozvoj či trvalé osvojení vyžaduje
stejně pečlivou pozornost jako např. psychomotorická dovednost psaní.
Je důležité si uvědomit, že obsahem učiva předmětu HV není notopis, harmonická
stupnice nebo dějiny baroka či život a dílo hudebního skladatele XY. Obsahem učiva je a
musí zůstat hudba sama, hudba, umění a krásno jako estetické kategorie. Jaké činnosti
budeme s tímto obsahem provádět, se bude určitě různit podle cílové skupiny žáků, podle
povahy učitele i podle momentální nálady. Pojmy a poznatky nám mohou pomáhat
к tomuto estetickému vnímání dojít a hlouběji mu porozumět, nesmí se však stát samotným
cílem nebo jediným obsahem.
Formulace cílového zaměření oblasti umění a kultura v RVP je pro nás příliš
obecná a nepoužitelná, neboť nepoužívá aktivní slovesa, která by jasně popisovala činnost,
vedoucí к naplnění cíle. Co znamená ono „žák pochopí"? Jak jako učitel poznám, že žák
„pochopil"? Pochopení je proces odehrávající se uvnitř, já však jako učitel potřebuji vidět
nějaký vnější výsledek nebo činnost, která o splnění cíle svědčí. Cílové zaměření je
vztahované ke klíčovým kompetencím a jak jsme již řekli, nechceme těmto kompetencím
podřizovat hudbu, je na dovednosti učitele, aby kompetence dokázal zohlednit při všech
činnostech v hodině vhodným použitím metod a forem práce či organizací výuky. Jako
obecné cíle tedy můžeme využít cíle nastíněné RVP, ale musíme je zkonkretizovat. Pokud
se nám takový proces zdá příliš obtížným, resp. nezvyklým, můžeme si předem formulovat
úkoly hudební výchovy a ty pak převést na její cíle.
Uvedené jsme formulovali pro pedagogickou práci na základní škole. Zároveň
k nim přiřazujeme charakteristiku podle ideových zdrojů (Tylerův princip):
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Úkolem НУ je:
•

Předat žákům základní hudebně teoretické a hudebně historické poznatky, které
využijí při vlastní tvorbě, interpretaci děl, analýze a hodnocení, (zvládnutí
obsahu předmětu)

•

Poskytnout žákům jistý kulturně společenský rozhled, (potřeby společnosti)

•

Naučit žáky estetickému vnímání světa a jeho hodnocení, (potřeby společnosti;
potřeby a zájmy žáka)

•

Podněcovat žáky v tvořivosti, (zvládnutí obsahu předmětu; potřeby a zájmy
žáka)

•

Využívat setkání s hudbou hudebními tématy к rozvoji jedince i skupiny,
(potřeby společnosti, potřeby a zájmy žáka)

•

Vytvářet příležitosti к aktivnímu setkávání se s hudbou prostřednictvím
hudebních činností, (zvládnutí předmětu, potřeby a zájmy žáka)

Nejblíže к obecným cílům předmětu mají tzv. očekávané výstupy. Očekávané
výstupy mají totiž činnostní povahu, lze z nich vyčíst, co bude žák dělat.

Cílem hudební výchovy je to, že žák:
Hladina A:
•

Uvede známé světové i české skladatele a interprety.

•

Dokáže vyjmenovat slohová období (umělecké dílo).

Hladina В :
•

Vlastními slovy popíše hudební žánry, vztah mezi stylovými obdobími a pojmy
s nimi spojenými.

•

Rozpozná v uměleckých dílech jednotlivé hudební slohy, styly a žánry.

•

Zařadí na základě získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

•

Rozliší působení hudebně výrazových prostředků v hudbě a na základě znalostí
je dokáže využít ve vlastní tvorbě.

•

Aktivně se podílí na hudebních činnostech.

•

Navrhuje vlastní hudební díla skrze hudební činnosti.

•

Používá získané znalosti a dovednosti při vlastní tvorbě.

Hladina C:
•
•

Vyjadřuje pomocí hudebních činností své pocity, postoje a nálady.
Dokáže ocenit kvalitní hudební (hudebně pohybový) projev druhého.
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•

Obhájí svůj názor na umělecké dílo.

•

Využívá hudbu jako prostředek komunikace.

Zcela jsme vyřadili specifikaci jednotlivých hudebních činností. Z našeho pohledu
není důležité, jestli se žák bude projevovat skrze činnosti pěvecké, instrumentální nebo
hudebně p o h y b o v é . H u d e b n í č i n n o s t i m u s í zůstat h l a v n í n á p l n í j a k o s a m o z ř e j m o s t .

Zařazením cílů к jednotlivým hladinám osvojení vidíme jasně, jaké nároky na žáky kladou
a jaké činnosti máme do hodin zařadit.

9.1.6.2

Příklad formulace konkrétních dílčích cílů HV

Požadavek, aby cíl byl formulován z hlediska žáka, znamená, že podmčtem ve větě

je slovo žák a sloveso vyjadřuje činnost, kterou žák má vykonávat. Jako cíl tedy nemůže
sloužit výrok: Učitel vysvětlí hlavní rozdíl mezi slohovým obdobím

klasicismu

a

romantismu. Učitel stanoví pravidla chování žáků ve skupinách. Aby byly výroky
přijatelné, je třeba je formulovat takto: Žáci dokážou popsat rozdíly mezi hudbou
v

t

slohového období klasicismu a romantismu. Záci se aktivně zapojují do práce v malých
skupinkách.
Zde uvedené cíle HV jsem si stanovila pro sebe na základě výše uvedeného
principu Tylerova modelu, abych vytvořila pro tematický celek určitý rámec a mohla
činnosti v hodinách někam směřovat, abych dokázala z množství nabízených hudebních
možností vybírat konkrétní jevy, které budou z hlediska přínosnosti pro žáky funkční,
abych měla kontrolovatelnou zpětnou vazbu jako hodnocení naplňování cílů skrze zvolené
činnosti i abych dokázala žákům argumentovat proti jejich nechuti zabývat se určitými
tématy. Záměrně zde neuvádíme cíle určitého ročníku, neboť se domníváme, že výběr
náplně hodiny by nikdy neměl být podřízen tomu, v jakém ročníku se zrovna nacházíme",
ale tomu, s jakým tématem se chceme setkat, jakou hudbou se budeme zabývat.
V každé hodině zůstanou v centru pozornosti hudební činnosti, někdy ovšem
v menší míře, kterou právě určuje cíl hodiny. Pro možnost srovnání uvádím konkrétní dílčí
cíle dvou rozdílných témat hodiny: téma z oblasti dějin hudby a téma, jehož těžiště spočívá
v hudebních činnostech.
1. téma: W. A. Mozart
• Při práci ve skupině dokáže předávat získané poznatky ostatním.
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• Žák na základě získaných poznatků rozhodne, zda hudební ukázka může teoreticky
být Mozartovou skladbou.
• Doprovodí klasicistní skladbu podle grafického zápisu na melodických nástrojích
orffovského instrumentáře.
• Vymyslí otázky, které by položil W. A. Mozartovi / Leopoldu Mozartovi.
• Zhodnotí výhody i nevýhody života dítěte - umělce.
• Dokáže uvést přirovnání pro charakter klasicistní skladby.

2. téma: Swing
• Vlastními slovy vysvětlí vývoj jazzové hudby až po swing.
• Žák dokáže udržet rytmický ostinátní doprovod na buben ke znějící hudbě.
• Zazpívá rytmicky správně swingové písně.
• Použije princip harmonického „bluesové dvanáctky" při doprovodu písně na
keyboard.
• Žáci zatančí samostatně i v páru základní swingový krok „flying charleston".

9.2 Hodnocení v HV
Hodnocení je centrální částí učení. Hodnocením chápeme „jako zaujímání a
vyjadřování kladného nebo záporného stanoviska к různým činnostem a výkonům žáků ve
vyučování. "' Mělo by na jedné straně informovat žáka (učitele, rodiče) o míře přiblížení se
cíli a zároveň motivovat žáka (učitele) к další práci. Při hodnocení spolu musí učitel a žák
spolupracovat - nejde o jednostranně zaměřenou činnost. Existuje mnoho klasifikací
hodnocení, jejich metod a typů. Nejčastějším dělením je rozlišování hodnocení
formativního a sumativního.
Sumativní hodnocení je označováno jako hodnocení určené navenek, jiným
zájemcům než je žák. Dobré sumativní hodnocení shrnuje žákovy výsledky za určité
období a je přínosem i pro něj samotného, neboť se z něj žák může dozvědět detaily o
úrovni, které dosáhl. Proto má být sumativní hodnocení doplněno popisem.

1

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 176
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Formativní hodnocení je naopak chápáno jako hodnocení, které slouží primárně
žákovi, ale získává zněj informace i učitel. Formativní hodnocení by mělo napovídat
učiteli i žákovi, co mají dál dělat.
Úloha hodnocení by se měla ve škole zásadně změnit. „Hodnocení už nesmí
v žákovi vyvolávat strach, potřebu skrývat nedostatky nebo podvádět, nesmí žákovi
znechutit nebo uzavřít cestu к dalšímu poznávání."1

Doufáme, že již nikdo nechce

známkovat zpěv nebo zkoušet ze psaní not a výčtů hudebních skladatelů. Pokud se nám
podařilo stanovit cíle práce, mělo by být pro nás snazší vyjasnit si, co a budeme v HV
hodnotit. V hudební výchově je nižší podíl znalostí určených к trvalému pamětnímu
osvojení. A dovednosti projevované v hudebních činnostech nesmějí být v žádném případě
předmětem klasického známkování. Tyto činnosti mají vést žáky к radosti z účasti na
procesu tvorby, к radosti z muzicírování а к touze vracet se к těmto hudebním zážitkům.
Známkování je ve škole však natolik zakořeněno, že úplné zrušení klasifikace by
vedlo к destrukci předmětu. Žáci známky vyžadují, a není-li celá škola nastavena na jiný
způsob klasifikace, nebylo by rozumné vypustit známkování z hudební výchovy. Posouvali
bychom předmět sami pod úroveň ostatních předmětů. V hudební výchově potřebujeme
tedy zavést určitý systém hodnocení, kam zařadíme takové prvky výuky, které jsou
spojeny s prací v hodině a jsou zároveň měřitelné, a současně zohledníme žákův podíl
účasti na práci v hodině a jeho snahu využívat svých schopností co nejlépe.
9.2.1

Formy hodnocení v HV

Hudební výchova je zároveň příležitostí, jak do výuky zavádět i jiné formy
hodnocení než je tradiční pětistupňová klasifikace. Toto zavádění jiných forem hodnocení
musí fungovat současně s klasickým hodnocením. Míra tradice je tak velká, že
odstraněním klasického známkování žáci okamžitě ztratí pocit závažnosti předmětu. Navíe
je nutné žáky učit jiným formám hodnocení rozumět a pěstovat v nich vědomí, že
hodnocení je hlavně zpětnou vazbou a motivací к další práci, ne uzavřením jedné etapy.
Uvádíme zde formy hodnocení, které používáme v hodinách HV a které se ukázaly jako
pro žáky přínosné i srozumitelné.
Alternativní formy hodnocení jsou využívány jak v klasických písemných pracích,
tak při reflexi práce v hodině.
1

KOŠŤÁLOVÁ, H. - STRAKOVÁ, J a kol. Hodnocení.
2008, s. 8
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a)

A-B-C - pomocí třístupňové škály, která je zachycena písmeny A, B, C, označíme
práci jako výbornou, průměrnou, běžnou nebo nesplňující požadavky. Je důležité
vysvětlit žákům, že toto hodnocení je nepřevoditelné na známky 1, 2, 3. Písmena
mohou být nahrazena jakýmikoliv jinými symboly, ovšem písmena se v praxi ukázala
jako nej obecnější znaky s nej menší konotační zatížeností.

b)

Hodnocení pomocí kritérií - se žáky se dohodneme na kritériích, jejichž naplněním
bude úkol považován za správně splněný. К práci pak zapíšeme jednotlivá kritéria a
označíme symboly, zda byla dodržena, případně do jaké míry (uvedení procent).
Hodnotit mohou i žáci navzájem.
Příklad:

originalita nápadu

0

použití známé melodie (písně)

0

zapojení všech členů skupiny do práce

0

souvislost textu s tématem

c)

Popisné hodnocení - jde o slovní hodnocení práce. Učitel nejprve konkrétně popíše, co
se žákovi podařilo. Je důležité, aby nevyjadřoval pouze hodnocení, zda žák kritérium
splnil, nebo nesplnil, ale aby konkrétně popsal to, čím je kritérium splněno.
Příklad popisného hodnocení plakátu o hudebním skladateli:
(správná formulace) Vidím, že písmena na tvém plakátu jsou dostatečně velká a budou
tedy viditelná i z větší dálky. Nadpisy jsi formuloval stručně, pouze jako hesla a
barevně jsi je odlišil. Proto tvoje práce splňuje podmínku

„přehlednost",

(nedostačující formulace) Tvůj plakát je přehledný. Zde nejde o popisnou zpětnou
vazbu, ale pouze o hodnocení daného kritéria. Druhou částí popisné zpětné vazby j e
vyslovení tzv. korektivních otázek, která vedou žáka к zamyšlení. Cílem formulované
otázky je, aby si žák sám uvědomil význam chybějícího prvku nebo nesplněného
kritéria.
Příklad chybně formulované korektivní otázky: Nejsou ta písmena na plakátě moc
malá?
Příklad správně formulované korektivní otázky: Jak bude tvůj plakát čitelný z většího
dostupu ?
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d)

Hodnocení srovnáním - z vypracovaných úkolů sestavíme řadu od nej zdařilejší práce
к práci nejméně splňující požadavky. Žáci mohou svůj úkol do řady umístit sami,
případně jej umisťuje spolužák. Se vzniklou řadou lze dále pracovat -

žáci mají

možnost pořadí prací měnit, autor může obhájit svoji pozici či umístění apod.
Hodnocení může fungovat také jako sebehodnocení (žáci vytvoří řadu podle toho, jak
se sami domnívají, že v hodině pracovali).
9.2.2

Příklad systému hodnocení

Každý učitel si musí vytvořit určitý systém hodnocení, který zároveň odráží
požadavky předmětu formulované cíli hodin. Podmínkou úspěšného naplnění funkce
hodnocení je uvést jej před zahájením dané činnosti. Žáci mají možnost se během práce
soustředit na ty aspekty, které vedou ke splnění úkolu. Žáky seznámíme se systémem
hodnocení hned v úvodní hodině. Důležité je navržená pravidla skutečně dodržovat,
důslednost je jednou ze zaručených cest, jak zvládnout organizaci práce ve třídě i kázeň
v /1

o

zaku.
Navržený systém hodnocení byl vypracován nejen jako cesta ke kontrole míry
přibližování se cílům, ale také jako zajištění aktivního přístupu žáků к hodině. Pevně
nastavenými pravidly se předmět stává pro žáky závažnějším, věnují mu více pozornosti,
zajímají se o své výsledky a aktivně se účastní práce v hodině. Může se zdát, že takový
systém je více donucovacím prostředkem a nedává prostor pro setkávání s hudbou.
Uvědomme si ale, že žáci vyžadují pevné mantinely, které jim jasně sdělují, jak se mají
chovat. Jen jednání v přesně vymezených pravidlech je zcela svobodné.
Podmínky mohou být někde na viditelném místě vyvěšeny, nebo jejich stručnou
formulaci obdrží žáci na začátku školního roku a vloží si ji do portfolia. Úplné nesplnění
jedné z podmínek snižuje výslednou známku o stupeň, určitá míra nedodržení podmínek se
pak odvodí přímou úměrou.

1. podmínka - PORTFOLIO
O vedení portfolia jsme podrobněji pojednali v kapitole 9.3.2 Vedení sešitů. Každý
žák si musí zavést své vlastní portfolio (pro zjednodušení je možné rychlovazače koupit
hromadně). Portfolio musí mít žák na každé hodině HV. Obsah portfolia je zčásti závazný
(zápisy z hodin, dokumentace práce v hodinách), zčásti založen na dobrovolnosti a tvůrčím
41

pojetí studentů (výstřižky z novin a časopisů, fotografie, vlastní tvorba apod.). Portfolio je
jednou za dva měsíce kontrolováno, vždy poslední hodinu v měsíci; hodnotí se obsah
povinný, obsah nepovinný, přehlednost, forma zpracování. Portfolio je věcí veřejnou, je to
prezentace žákovy práce v hodině, je k nahlídnutí všem - spolužákům, učitelům, rodičům

2. podmínka - AKTIVINÍ PŘÍSTUP К ČINNOSTEM
Mnoho učitelů si stěžuje, že obzvláště ve vyšších ročnících většina žáků nechce
v hodinách nic dělat. Hudební činnosti jako hra na orlovské nástroje by je pravděpodobně
bavila, ovšem z principu či z lenosti se do aktivit ani nepokoušejí zapojit. Žák se však musí
zapojovat do hudebních činností probíhajících ve třídě, jinak si nemůže vybudovat vztah
к hudbě a naučit se onomu estetickému vnímání světa. Na druhou stranu nelze žáky nutit,
aby např. zpívali. Pro učitele to znamená, že musí připravit různé hudební činnosti tak, aby
umožnil zapojit se aktivně i těm žákům, kteří nechtějí zpívat nebo naopak těm, kteří
nechtějí tancovat.
Druhým důležitým momentem je fakt, že učitel potřebuje aktivitu žáků, aby mohl
realizovat skrze činnosti naplňování předem vytyčených cílů. Mnoho dobrých záměrů
hodin a kvalitně připravených i zajímavých činností ztroskotá na pasivitě žáků nebo na
přímém bojkotu činnosti. Proto jsme si stanovili pravidlo, kdy každý žák musí za pololetí
školního roku získat pět jedniček za aktivitu v hodině. Prakticky to znamená, že učitel vždy
oznámí, že následující činnost je „na jedničku". To znamená, že ti, kteří se do ní úspěšně
zapojí, dostanou jedničku za práci v hodině. Kdo se do práce zapojit nechce, musí pracovat
na jiném úkolu, který je ohodnocen jedničkou jen výběrově podle nejlepší práce. Pro
učitele to znamená organizovat ve třídě práci paralelně. Vzhledem k tomu, že paralelní
práce к hudebním a hudebně pohybovým činnostem musí probíhat samostatně a potichu,
jde většinou o práci s textem. Proto za určitý čas žáci sami dojdou к názoru, že je
zajímavější a výhodnější zapojovat se do společné hudební aktivity.
Přestože aktivity (práce založená na aktivním přístupu žáků к učivu) sice probíhá
v každé hodině, ne vždy je však vyhlášena „na jedničku". Aby učitel předešel stavu, kdy se
к aktivitám hlásí stále titíž žáci, vždy na začátku práce aktivitu někomu „nabídne". Právem
žáka je ovšem aktivitu odmítnout.
3. podmínka - TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE
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V průběhu roku jsou zadávány písemné testy a prověrky ověřující úroveň
osvojených znalostí či míru schopnosti aplikovat samostatně určité dovednosti. Tyto testy
jsou hodnoceny takovou formou, která odpovídá obsahu. Testy zaměřené na zjištění
úrovně vědomostí jsou hodnoceny tradiční klasifikací. Testy, které vyžadují formulaci
vlastního názoru, tvůrčí činnost (vymýšlení textů к zadané melodii,

sémantický

diferenciál), sledují ve skutečnosti míru porozumění hudební řeči a jsou hodnoceny jinou
formou

(např.

slovní hodnocení,

popisné

hodnocení apod.).

Na

všech

testech

vypracovaných v hodině musí být patrné, že se žáci poctivě snažili najít nej správnější
řešení, že se nad zadaným úkolem zamysleli a pokusili se jej dle vlastních schopností
vyřešit.
4. podmínka - ZADANÉ ÚKOLY
Žáci mají povinnost plnit zadané domácí úkoly (přinést určitou pomůcku, vyhledat
informace, zpracovat plakát, připravit si rozhovor apod.) a podílet se na projektech a
aktivitách spojených s hudební výchovou (závěrečné vystoupení třídy).
9.2.3

Tabulka hodnocení hudebních činností

V Kritických listech 29 byla uvedena možná kritéria hodnocení hudebních činností
v hodinách HV1. H. Košťálová tato kritéria zpracovala jako tabulku pro sebehodnocení
žáků v hudební výchově.2 Část tabulky pro srovnání je uvedena v příloze č. 2. Zajímavá je
formulace nejvyšší úrovně stupně úspěšnosti (splnění kritéria) jako „standard". Vede tak
žáky к uvědomění, že maximálně správné chování či jednání je

samozřejmým

požadavkem, není to výjimka, ale mělo by jít o přirozený postoj.
Nedomníváme však se, že je takové podrobné sebehodnocení zaměřené pouze na
hudební činnosti, pro žáky nutné. V hodině lze však využít jeho část např. pro uvědomění
si všech požadavků, které bychom měli reflektovat. Můžeme však z takto sestavené
tabulky hodnocení vycházet, zařadit do ní kritéria, která jsme si vymezili pro práci
v hudební výchově my, a žáky vést к tomu, aby se učili kritickému a objektivnímu
sebehodnocení. Předkládáme zde návrh upravené tabulky, která je využitelná jako

1

Srovnej: MONČEKOVI J. a L.Hudební výchova - hodnotit, či nehodnotit? A pokud ano, tak jak? Kritické
listy. Sborník lekcí s využitím metod aktviního čtení. č. 29, zima 2008, Praha: Kritické myšlení, o. s. 24 28. ISSN 1214-5823.

2

Srovnej: KOŠŤÁLOVÁ, H. - STRAKOVÁ, J. a kol. Hodnocení.
SKAV, o. s., 2008, s. 78 - 79
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sebehodnocení nejen hudebních činností, ale celkové práce v hodinách HV (viz příloha č.
3).
Celou tabulku může tabulku využít učitel jako diagnostiku vývoje žákova přístupu
к hudebním činnostem.

9.3 Učebnice
Pokud jsme v rámci předmětu konkrétně a přesně vymezili, co je jeho cílem, к čemu
slouží, jaké je uplatnění poznatků či dovedností vyplývajících z procesu učení, pokud jsme
stanovili, co bude v hodinách hudební výchovy předmětem hodnocení, podařilo se nám
(nejen v očích žáků) zvýšit jeho vážnost a zajistit smysluplnost práce učitelů i žáků v rámci
předmětu. Prestiž předmětu zajistí i používání učebních moderních a zajímavých pomůcek
jako jsou učebnice, PC programy, sešity, pracovní sešity apod.
Dostupná učebnice či jiná literatura hmatatelně žákům dokazuje, že činnosti
v hodinách vedou к osvojování určitého množství poznání. Je jasné, že žáci si řadí
předměty podle toho, kolik energie jim musí věnovat, srovnávají náročnost předmětů.
Používání učebnic ve výuce má navíc dlouholetou tradici. Podle Skalkové učebnice
„představuje

významnou didaktickou transformaci

kurikulárních

obsahů a školního

vzdělávání."1

Skalková dále uvádí, že učebnice by měly v procesu vyučování plnit

základní funkce:
•
•
•
•
•
•

poznávací a systematizační
upevňovací a kontrolní
motivační a sebevzdělávací (samostatné osvojování učiva)
koordinační (využití dalších didaktických prostředků, které na ni navazuj Q
rozvíjející a výchovnou
orientační (rejstřík, obsah slouží jako informace učiteli i žákům o jejím
používání)

Ve většině předmětů jsou učebnice ve školách nejdůležitějším zdrojem poznávání.
Je proto zarážející, že 47 respondentů (75 %) v dotazníkovém šetření uvedlo, že
v hodinách H V nepracují s učebnicí vůbec! Kde hledat chybu? Jistě by nebylo správné
„odučit" hudební výchovu pouze teoreticky, z knihy. Ovšem přítomnost kvalitní učebnice,
jak jsme již zmínili výše, dodává předmětu v očích dětí jisté vážnosti, a je proto žádoucí

1

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 103
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takové učebnice žákům poskytnout. Navíc, vhodně koncipovaná učebnice může otvírat
řadu zajímavých témat a přinášet možné interdisciplinární propojení.
Přístupy к tvorbě a následně formě učebnic se různí podle didaktických koncepcí,
které právě převládají. A tak musíme přiznat, že dostupné učebnice hudební výchovy
vůbec nevyhovují dnešním požadavkům na vzdělání. Podle dřívějšího chápání školního
vzdělávání měla učebnice shromažďovat všechno učivo určené к osvojení, byla souhrnem
didakticky transformovaného vědění. Jako prvek kurikula má prezentovat
plánovaného obsahu vzdělávání.1

výsek

Je-li součástí kurikula např. požadavek rozvíjení

klíčových kompetencí, měla by je učebnice také zachycovat. Mezi nejrozšířenější učebnice
HV na II. stupni základních škol patří řada vydaná nakladatelstvím Fortuna (J. Mihule a
kol.) a nakladatelstvím SPN (A. Charalambidis a kol.). Obě uvedené učebnicové řady jsou
podle našeho názoru přeplněny poznatky, které jsou formulovány příliš odborně. Ve snaze
proniknout do všech hudebních oborů (teorie, dějiny hudby) a zajistit žákům jistou
rozmanitost se v učebnicích objevují nesourodé kapitoly, jež podávají kusovité informace
bez hlubšího propojení a bez možnosti utvářet si logické souvislosti či možnosti setrvat u
některé kapitoly delší dobu a proniknout do ní hlouběji.
V souvislosti s tvorbou ŠVP se mnohé otázky učitelů týkají právě učebnic, neboť
každá škola si nyní vytváří vlastní kurikulární dokument a není možné zajistit jednotnou
učebnici, která by pokrývala všechny možnosti, jež se např. v rámci jednoho ročníku
objeví ve všech školách. Variabilita se týká především rozdělení učiva do jednotlivých
ročníků a rozpracování očekávaných výstupů. Je tedy možné, že škola A se vůbec nebude
věnovat hudební historii jako takové, ale bude se více věnovat hudebním žánrům, zatímco
škola В upřednostní zvládnutí základů hudební teorie a následné praktické zvládnutí hrou
na hudební nástroje. Se změnou koncepce vyučování by mělo dojít i ke změně chápání
učebnice jako didaktické pomůcky. V Manuálu pro tvorbu ŠVP v kapitole Nejčastější
otázky je této problematice věnována značná část. Uvádíme zde jednu z odpovědí, která
zároveň charakterizuje učebnice, jak by v návaznosti na RVP měly vypadat. „Aby vyhověli
variantnosti ŠVP ZV, půjdou (autoři) nejspíš cestou určitých základních textů, které budou
v souladu

s tematickými

celky jednotlivých

vzdělávacích

oborů RVP ZV, a jejich

variabilního skládání (volné listy, tematické brožury či doplňování četnými jinými texty a
informacemi (přílohy, odkazy na jiné publikace, propojení s internetem atd.). Osvědčuje se

1
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i encyklopedický model učebnic se základním textem a řadou doplňujících

(rozšiřujících)

informací nižného charakteru (obtížnosti, návaznosti na další témata), které mohou žáci
využívat podle dosažené úrovně osvojení základního učiva, podle zájmu, konkrétních úkolů
atd.

1

Příprava takové učebnice je úkolem značně náročným, nicméně by přesně

odpovídala požadavkům nového pojetí. Příkladem mohou být učebnice vydávané
nakladatelstvím Fraus. Ukázkově uvádím čítanky pro předmět český jazyk. Tyto učebnice
obsahují množství textů, které jsou seskupeny do určitých témat. V rámci tématu jsou
zastoupeny všechny literární druhy a rozdílné literární žánry. V učebnici je takové
množství textů, že je zřejmé, že není cílem projít všechny texty, učitel (i žáci) si mohou
z nabízeného množství vybírat a sestavovat vlastní osu cesty učivem. К textům jsou
nabízeny určité úkoly a naznačeny vztahy a souvislosti s jinými obory či tématy.
Pro hudební výchovu učebnice zatím vytvořeny nebyly. Teoreticky si v souladu
s Š VP každý učitel může vytvořit vlastní učebnici. To ovšem není zcela reálné a ani by to
nebylo efektivní. Pokud chce učitel pracovat kvalitně, musí si materiály pro svoji práci
shromažďovat z různých dostupných publikací. Učebnice, která by poskytovala jakousi
zásobárnu témat, návrhů práce, metod a činností, by byla velkou pomocí. Nejlépe tuto
funkci plní učebnice J. Herdena My pozor dáme a nejen posloucháme,

kde jsou

rozpracována různá témata jako možnosti setkání s hudbou. Učitel si může kdykoliv nějaké
vybrat, inspirovat se jím, případně téma prohloubit nebo propojit s jiným. Ovšem jedna
taková publikace zdaleka nepokryje celé čtyři roky školní docházky.
9.3.1

Moderní didaktické pomůcky

S rozvojem vědy a techniky se na základních školách využívají při výuce již běžně
počítače. Pro hudební výchovu to znamená možnost zprostředkovat všem žákům zkušenost
se skladatelovou prací skrze notační programy Capella nebo Sibelius, lze pracovat na
stříhání a elektronických úpravách hudby, dabingu apod. Novým trendem je zavádění
interaktivních tabulí SMARTboard. Domníváme se, že je chybou využívat tyto tabule
к prezentaci výkladu či jako náhražku tradičního zápisu. V hodinách HV využívám
interaktivní tabule к audiovizuálním ukázkám a pro prezentace prací žáků. Na tabuli lze
také skrze dostupný software účinně připravovat myšlenkové mapy a učit pak žáky
s pojmy pracovat.
1
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Používání moderních didaktických pomůcek by však nemělo z hodin HV vytlačit
hudbu samotnou, její přímé provozování, zkoumání, muzicírování a setkávání se s n í
tvůrčím způsobem.
9.3.2

Vedení sešitů

К tradičnímu přístupu к předmětu patří tzv. vedení sešitů. Na mnoha školách
dostávají žáci známku z hudební výchovy za to, zda mají, či nemají sešit. Nemyslíme si, že
by bylo zcela nezbytné nutit v každé hodině žáky „dělat si zápisy", přesto však je dobré
naučit se vést si ze všeho poznávání jisté poznámky, se kterými budu např. později
pracovat, ke kterým se mohu vracet. Osvědčené psaní si poznámek je také způsob, jak si
nově nabyté vědomosti lépe osvojit. Každý žák ve svém vědomí organizuje učivo jiným
způsobem a psychomotorické zapisování spojené s vizuálním vjemem je prokázáno jako
efektivní způsob zapamatování si.
Doporučujeme zavedení tzv. portfolia. Termín portfolio se rozšířil z ekonomiky a
označuje soubor určitých dokumentů či dokumentací, sbírku informací nebo výsledků
práce. Ve školní praxi se setkáváme s různými typy portfolií, které se liší účelem v literatuře se uvádí čtyři základní typy portfolia: pracovní, dokumentační, tematické a
účelové portfolio. Konkrétnímu účelu je pak podřízen obsah portfolia.
Portfolio místo klasického sešitu má tu výhodu, že do něj lze zařazovat i jiné
materiály, např. výstřižky z novin a časopisů, fotografie, výsledky skupinové práce, vlastní
testy, nákresy apod. V praxi se nejvíce osvědčily rychlovazače s eurofoliemi, do kterých
vkládáme jednotlivé příspěvky. Zároveň lze do takového „sešitu" vložit i listy
z kroužkového zápisníku, na které je možné vést tradiční zápis. V rámci portfolia je
můžeme řadit jednotlivé příspěvky chronologicky za sebou tak, jak jsme k nim postupně
docházeli, nebo podle typu - obrázky, testy, zápisy, úvahy, fotografie, domácí úkoly,
projekty, pracovní listy apod. Ve vedení portfolia je žákům ponechána jistá míra volnosti
uspořádání, podporujeme je v tom, aby byli tvůrčí, nápadití, originální. Nejednotným
zavedením „sešitů" jsou žáci donuceni naučit se organizovat si vlastní poznámky, utvořit si
určitý systém a s ním dále pracovat. Sdílením svých prací obohacují pak i ostatní žáky a
mnohdy je inspirují к nápaditým řešením a zajímavým příspěvkům.
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„Všechna portfolia však bez ohledu na jejich účel obsahují nějaké „doklady" o
žákově práci."1 Proto se mohou stát podkladem pro hodnocení. Nejde jen o klasické
hodnocení, které sleduje, zda žák splnil základní požadavek - vede si portfolio jako
dokumentaci práce v hodině a jako zdroj informací. Portfolio může být využíváno ke
stanovení pokroku žáků v průběhu jednotlivých období. Hodnocení je zde spíše
poskytováním zpětné vazby jak pro učitele, tak pro žáka, někdy mohou tyto činnosti
sloužit i jako opakování nově získaných poznatků nebo cvičení rozvíjející se komunikační
a sociální kompetence.
V našem systému jsme zvolili vždy jednou za dva měsíce hodinu, kdy se nad
portfoliem „zastavíme". Formy práce jsou různé, záleží na učiteli, jaký cíl jimi bude
sledovat, zda hodnocení, opakování, poskytnutí zpětné vazby žákovi atd.
Příklady práce s portfoliem:
a) Žáci si portfolia navzájem vymění a pomocí lístků stick-it notes (lepíčků)
připisují spolužákům komentáře к jejich práci za uplynulé období. Pokud žáci nejsou na
tuto formu práce zvyklí, můžeme pro komentáře stanovit nějaké zadání (např. najdi u
spolužáka vždy jednu věc, za kterou si zaslouží pochvalu, a jednu věc, kterou by mohl ještě
vylepšit; okomentuj poznatek, který tě nejvíc překvapil, na který jsi již zapomněl...).
b) Prezentace portfolia - žák představí svoje portfolio nebo prezentuje některé dílčí
části. Prezentace může být veřejná a ústní či může proběhnout formou dopisu, který lze
adresovat učiteli nebo i spolužákovi.
c) Rozhovor nad portfoliem - cílem rozhovoru nad portfoliem je podpořit žákovu
reflexi vlastní práce a zároveň mu poskytnout vodítka, jak dále postupovat. Při rozhovoru
by měla iniciativa zůstat na straně žáka, učitel by měl klást pouze doplňující otázky. (Co
chceš do portfolia zařadit dál? Proč jsi vybral právě tuto ukázku?)
Portfolio jako vnější doklad o práci v hodině žáci přijímají velice pozitivně. Přes
počáteční rozpaky se naučí s portfoliem dále pracovat i jej hodnotit. Podmínkou jsou však
vždy předem daná kritéria hodnocení i pravidla práce. V utváření těchto návyků pomůže
jistá pravidelnost (např. jednou za měsíc, v každé hodině na konci apod.) Portfolio slouží

1
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také jako zpětná vazba pro rodiče a jedním z mála prostředků, jak rodičům prezentovat i na
třídních schůzkách práci v hodinách hudební výchovy.

9.4 Postoj učitelů vůči HV
Alarmující je také vztah samotných učitelů к vyučování předmětu HV. Sami učitelé
nemají tento předmět rádi, mnozí se jej i bojí, protože nevědí, jak se žáky v hodinách
pracovat, bojí se i nekázně, která se pak mezi žáky rozmáhá. Z toho plyne, že přípravě a
promýšlení hodin nevěnují tolik času. Hudební výchova se tak stále víc a víc stává
popelkou mezi ostatními předměty. Kde hledat příčinu tohoto stavu?
Společenské ocenění učitele hudební výchovy je velice nízké, a i mezi kolegy je
„hudebkář" mnohdy považován za menšího odborníka než např. učitel fyziky. Abychom
svým kolegům a široké veřejnosti dokázali nepravdivost tohoto přesvědčení, musíme
naplánovat takové výstupy z hodin HV, které společnost ocení. Může jím být např.
nastudování muzikálu, rozličná hudební vystoupení i jako doprovodné složky veřejných
akcí, jako je vernisáž či výstava, žáci - absolventi „kurzu" hudební výchova by měli
prokazovat schopnost objektivně a poučeně hodnotit umělecká díla a sami projevovat
tvůrčí charakter. Abychom byli schopni takových výstupů dosáhnout, musíme si předem
vyjasnit, co bude např. v tomto pololetí naším cílem, к jakému vnějším projevu budeme
směřovat.
Jestliže však chybí pozitivní vztah učitele к jeho vlastnímu předmětu, nedá se
očekávat, že žáci budou obsahem předmětu zaujati. Učitelovo zaujetí hudbou, jeho láska
к hudbě je podmínkou k tomu, aby žáci vnímali předmět kladně. Z učitelova modelového
zacházení s hudbou se žáci učí, přebírají jím nastolené modely chování a jednání. Ono
modelové vyučování se ukazuje jako jedno z nej efektivnějších způsobů předávání postojů
a hodnot. Proto by mělo platit i při přípravě budoucích pedagogů na fakultách. Přibližně 27
% respondentů uvedlo v dotazníku, že jejich negativní vztah к neoblíbenému předmětu
ovlivnil nejvíce učitel, téměř stejné procento zároveň uvádí, že pozitivní vztah к hudební
výchově jim pomohl vybudovat učitel!
Vztah lásky ovšem musí fungovat mezi učitelem a žákem. Nemáme na mysli
okouzlení dětmi či podbízení se teenagerům, ale otevřený přátelský postoj, který je založen
na vzájemné důvěře a respektování. Podtrhujeme zde vzájemnost tohoto vztahu. Pokud
chceme po žácích, aby sdíleli své pocity, tvořili a nechávali tak promlouvat sami sebe,
49

musí se cítit bezpečně, musí vědět, že jejich „já" nebude ohroženo zesměšněním nebo
neadekvátním negativním hodnocením. Rozvíjení postojů - afektivní doména učení, jež je
centrem dění v hudební výchově, vyžaduje jiný přístup než rozvíjení vědomostí. Hovoříme
o tzv. vstřícném přístupu učitele. Jeho úkolem je připravit takové příležitosti, v nichž se
žáci mohou nějak zachovat a ve kterých může být jejich reakce následně reflektována, a
vytvářet podmínky pro tvůrčí práci. Tvůrčí činnost je založen na „zvnějšnění" svých
pocitů, postojů. Proto je vstřícný přístup učitele podmínkou pro efektivní výuku hudební
výchovy. „Při vstřícném přístupu můžeme se žáky reflektovat to, co vidíme, ale můžeme
skrze sebereflexi a popis pocitů dosáhnout dále do nitra žáků - můžeme je nechat
nahlédnout do nich samých i do myslí a citů jejich spolužáků či dalších

lidí."'Jen

v prostředí vzájemné lásky, důvěry a otevřenosti bude takový postup možný a pak i
přínosný. V opačném případě půjde o divadlo, o přetvařování se za účelem vyhovět
požadavku učitele, ale v žádném případě ne o sdílení a hlavně o rozvoj hodnot a postojů,
jaký by měl učitel zajistit.

10

Konstruktivismus
„Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
(čínské přísloví)

Efektivnímu osvojování poznatků

vstupuje do cesty řada překážek, jako

nejvýraznější se jeví předávání již hotových poznatků bez souvislostí a pochopení jejich
struktury či funkce. Reakcí na tuto situaci je zdůrazňování pedagogického konstruktivismu."
Konstruktivismus je pedagogický proud, který klade důraz na procesy objevování,
rozšiřování a přetváření poznávacích struktur (obrazů světa) v procesu učení. Poznávání se
děje konstruováním tak, že fragmenty nových informací si poznávající subjekt řadí do již
existujících smysluplných struktur. Tomu jsou přizpůsobeny i didaktické postupy.
Pedagogický konstruktivismus vychází z předpokladu, že poznání a porozumění světu si
musíme vystavět ve vlastním vědomí. Smyslem výuky tedy není a nemůže být předání
1
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jediné pravdy, jak tomu je u tzv. transmisivní pedagogiky (její metodou je memorování,
přenos neproblematizovaných fakt - poznatků do vědomí žáka). Mnohem podstatnějším
úkolem, před kterým vzdělávání stojí, je vybavit žáka schopností orientovat se v záplavě
poznatků a naučit seje správně využívat.
„Pedagogický konstruktivismus není zaměřen pouze na obsah, ale i na proces:
ideálem učení nejsou jen

vědomosti, ale také schopnost

ke vědomostem

spět."1

Konstruktivismus předpokládá, že žáci mají nějaké předběžné, dřívější zkušenosti,
informace nebo poznatky, s nimiž je nejen možné pracovat. Tyto poznatky využívá, na
nich staví další práci, přezkoumává je a získává nové poznatky.

„Konstruktivisticky

pojímané vyučování musí mít tedy vždy v jistém smyslu „badatelský charakter". Dětem je
třeba pomoci к pochopení, že je třeba nejprve umět analyzovat strukturu

problému,

formulovat přiměřené otázky, myslet v alternativách (hypotézách) - a teprve pak hledat
odpovědi. "

2

Z výše uvedené charakteristiky jasně vyplývá, že tento pedagogický směr je pro
dnešní pojetí výuky zcela optimální. Během svého studia na katedře českého jazyka
literatury jsem se seznámila se základními principy konstruktivistické pedagogiky, kterou
prezentoval program RWCT. V praxi jsem si ověřila, že metody a postupy práce, které
konstruktivismus nabízí, jsou účinné a dobře napomáhají organizaci práce ve třídě.
Přestože je tento program zaměřen převážně na práci s textem a na osvojování poznatků,
mnohé jeho principy, metody a formy práce jsou využitelné i v jiných oblastech vzdělávání
a pomáhají učiteli zajistit efektivnost výuky a její dobrou organizaci. Nabízíme proto
krátké seznámení s tímto programem a představujeme některé vybrané principy a metody,
jejichž dodržování a zavádění se v praxi osvědčilo.

10.1 Kritické myšlení
Slovo kritika a kritický s sebou nesou jistou konotační zatíženost a vyvolávají v nás
spíše negativní pocity. S kritikou si spojujeme odsouzení, záporné hodnocení (naší práce).
Přitom primární význam slova kritika je právě ono posouzení samotné. Hlavním a
1
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2

STOLZOVÁ, V. Konstruktivistické principy v pedagogice, [online] URL:
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původním úkolem kritiky není šířit negativismus, ale vyhodnocovat různé argumenty,
soudy nebo tvrzení. „ Tato schopnost tvořivého rozlišování pak v člověku

formuje

předpoklady pro správné pochopení konkrétních situací a vytváří kvalitnější prostředí pro
správné rozhodování. "'
Kritickým myšlením tedy rozumíme schopnost a způsob uvažování. Podle Wikipedie
je kritické myšlení „kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého krinein = rozlišovat,
posuzovat),

znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo

naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout
odstup a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak
jiných důvěryhodných osob. " „Myslet kriticky" znamená uchopit myšlenku a důsledně ji
prozkoumat, podrobit ji nezaujatému skepticismu, porovnat ji s opačnými názory a s tím,
co již o tématu víme, a na tomto základě zaujmout určité stanovisko. Kritické myšlení je
ideální kompetence, o jejíž rozvoj se konstruktivismus snaží.
Kritické myšlení není jen předmětem výuky, ale také kompetencí, kterou by měli
ovládat učitelé, aby byli schopni v tomto smyslu kriticky přistupovat к učivu a následně
provádět redukci obsahu vzdělání, kriticky vybírat ty informace a činnosti, které jsou
žákům užitečné a které vedou к cíli.3
10.1.1 Program RWCT
V České republice se kritickému myšlení věnuje program RWCT - Čtením a
psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking). Je to
vzdělávací program (a s ním spojená organizace lektorů), který je určen učitelům na všech
stupních škol. Klade si za cíl poskytovat kurzy dalšího vzdělávání, materiály a lekce,
webový portál, informační síť a konzultační podporu. Učitelé, již se do programu přihlásí,
se v kurzu seznamují s konkrétními praktickými metodami, technikami a strategiemi, tyto
' BEZ AUTORA: Kritické myšlení, [online] URL:<http://www.agora-praha.cz/kma.htm>. [citováno 26.
května 2005].
2

BEZ AUTORA: Kritické myšlení, [online] URL:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%A9_my%C5%A11en%C3%AD>. [citováno 20. dubna 2009].

3

V české pedagogické literatuře se mnohdy zaměňují pojmy konstruktivistická pedagogika a kritické
myšlení. Pokud bychom se chtěli důsledně přidržovat správných termínů, musíme mluvit o metodách a
principech konstruktivismu, neboť kritické myšlení je kompetence vybudovaná konstruktivistickým
přístupem к učení a uplatňovaná v něm. Konstruktivismus je tedy pojem nadřazený kritickému myšlení.
V českém prostředí se rozdíl mezi termíny poněkud stírá, protože jako první zde propagoval principy a
metody konstruktivismu (který nebyl pod tímto názvem natolik znám) program RWCT - zkráceně
označovaný jako kritické myšlení.
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techniky se učí ovládat a sestavit si je v otevřený (ale efektivní) systém použitelný přímo
ve

škole.

Program

je

postaven

na

nejnovějších

poznatcích

pedagogických

a

psychologických výzkumů, sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literární
teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití
učebních činností a jejich následnou analýzu.

10.2 Některé principy a zásady konstruktivismu
Základem kritického myšlení o věcech je otázka proč. A hned po ní následuje druhá
otázka: A jak jste na to přišli? Takové tázání by si měl osvojit každý žák. Možná se to zdá
banální, vždyť otázkou proč nás zahrnují již dvouleté děti. Škola však v dětech zvídavost
příliš nerozvíjí, naopak ji mnohdy utlumuje. „Školní konformismus vzniká právě proto, že
děti jsou vedeny к osvojování „hotových formulací",
spontánní

komunikační

a

poznávací

procesy

a

aniž jsou brány v úvahu jejich
přirozené

motivace

к nim."1

Konstruktivismus přináší jednoduché principy, které mohou pomoci tuto tvořivou
dovednost v dětech znovuobjevit.
10.2.1 Problém a jeho komplexnost
Kritické myšlení vyhledává zamlčené i zjevné problémy obsažené v textu2. Snaží se
tak jednak zajistit, aby učební situace nebyly předkládány jako přímočaré, ale
problematizuje je a vede žáky к jejich porozumění. Snaží se však na problém dívat
z různých úhlů pohledu tak, aby byl uchopitelný v celé své komplexnosti, a učí žáky hledat
tyto odlišné úhly pohledu (např. umět se podívat se na odchod J. Ježka do Ameriky
z pohledu jeho matky).
10.2.2 Princip E-U-R
Kritické myšlení důsledně využívá třífázový model učení. Tento model respektuje
mechanismy přirozeného učení - objevování. Představuje univerzální pomůcku, jak
vystavět jakoukoliv učební jednotku, aby se i v situaci řízeného učení co nejvíce podobala

1

KUŘINA, F. - HEJNÝ, M. Dítě, škola a matematika.

2

Praha: Portál 2001, s. 16 ISBN 80-7178-581-4

Textem zde rozumíme jak beletrii, tak všechny druhy informativního a faktografického charakteru, projev
psaný i mluveným, zahrnující kresby, malby, znázornění, dramatizace či zhudebnění. Jako text v širším slova
smyslu převzatém z anglického prostředí chápeme pak slovo, film, hudbu i obraz.
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učení spontánnímu. Model je označován jako E-U-R podle pojmenování jednotlivých fází:
evokace - uvědomění - reflexe.
1. Evokace - vychází z předpokladu, že žák o daném problému něco sám ví.
Evokací chce učitel „probudit" žákovy znalosti, aktivizovat je. Žáci si musí sami uvědomit,
co vědí, co v nich daný problém evokuje. Každé učení tedy začíná tak, že si studenti
uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu.
Implicitně v sobě toto uvědomění a formulování již obsahuje otázky, které si žák může
klást a na které bude v další fázi hledat odpověď.
2. Uvědomění si významu - je fáze učení, kdy dochází ke konfrontaci studentova
původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově
formulovaných souvislostí. Žáci získávají nové poznatky a ověřují si své původní koncepty
o dané problematice a na jejich základě si uvědomují význam (a souvislosti). V této fázi
učitel nejvíce určuje, jak a jakými fakty, problémy či informacemi a činnostmi se budou
žáci zabývat. Vytvářením podnětného prostředí a zadáním úkolů směřuje žáky к naplnění
cíle.
3. Reflexe - je závěrečná fáze, v níž každý žák má znovu zhodnotit své chápání
tématu pod vlivem nových informací i diskusí s kolegy. Uvědomí si, co nového se naučil,
které z původních představ se mu potvrdily a které ne, uvědomí si i názory a postoje
druhých lidí (spolužáků, učitele) к tématu. Reflexe je ohlednutí se zpět za vlastním
procesem poznání.
Jednotlivé fáze na sebe mohou navazovat, tak např. závěrečná reflexe může stát
evokací další problematiky apod.
10.2.3 Užití principu E-U-R v hodinách HV
Evokace se někdy může krýt s motivací. V hodinách hudební výchovy je velmi
dobře využitelná к získání zájmu žáků o předkládané téma, např. při uvědomělém
poslechu. Pokud donutíme žáky před poslechem formulovat si, co si oni sami o problému
myslí, jak ho vidí, vzbudíme v nich zájem, budou chtít o tématu diskutovat, sdílet své
pocity a nálady, skutečně se zamyslí nad tím, jak toto téma např. ztvárnil nějaký hudební
skladatel, jaké prostředky k tomu využil, proč asi, zda bych tyto prostředky také využil já,
zda je použití prostředků odpovídající mému pohledu na problém apod. Podařilo se nám
tak splnit jeden z hlavních úkolů, které si klademe - zajistit zaujatou práci všech studentů,
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probudit v nich zájem o hudební témata a zprostředkovat jim skrze hudební a hudebně
pohybové činnosti konkrétní estetické zážitky.
Uvědomění probíhá v hodinách HV právě skrze hudební a hudebně pohybové
činnosti. Případně jako kognitivní procesy osvojování pojmů.
Reflexe slouží jako shrnutí či sebehodnocení práce. Uzavírá činnost v hodině a
zajišťuje, aby si žáci i na základě zážitků uvědomili význam učení se např. novým
postojům, dokázali reflektovat možnou změnu v chápání hodnot apod.

10.3 Vybrané metody konstruktivismu použitelné v HV
К zajištění aktivity všech žáků během práce v jednotlivých fázích modelu E-U-R
využívá kritické myšlení různé metody. Výhodu těchto metod spatřujeme hlavně v tom, že:
a) práce skrze ně je hodnotitelná a kontrolovatelná,
b) zajišťují práci všech žáků ve třídě, vtáhnou je do dění,
c) jsou snadno uchopitelné,
d) jsou variabilní - lze je používat pro práci jednotlivců i ve skupinách,
e) jsou nenáročné na přípravu či zajištění potřebného materiálu,
f) jsou použitelné ve všech fázích procesu výuky.

Brainstorming - známá metoda, během níž si žák (případně skupina) zapisuje
všechny nápady, případně vědomosti, myšlenky к danému tématu. Může probíhat i
brainstorming otázek. Činnost probíhá krátce, cca 5 minut.
Pětilístek - tato metoda poskytuje ve zhuštěném vyjádření podstatné aspekty
daného tématu. Připomíná básničku, pojmenování nese podle pěti řádků, do kterých je
zformován.
Na první řádek napíšeme téma, o němž chceme přemýšlet, jemuž se budeme
věnovat (většinou určí učitel), na drahý řádek napíšeme dvě přídavná jména vystihující
podstatu tématu - jaké je? (vedeme žáky k tomu, aby nepsali povrchní charakteristiky, ale
hledali podstatu), na třetím řádku se soustředíme na děj - napíšeme tři slovesa, jež
vyjadřují, co se s tématem může dít nebo co samo dělá, na čtvrtý řádek napíšeme souvislou
větu (nejlépe o čtyřech slovech, pro mladší žáky či méně zkušené postačí zatím jen věta;
některé metodiky uvádějí, že by mělo jít o slogan, rčení, frázi vztahující se к tématu), která
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opět vystihuje téma, pátý řádek je opět jedno slovo jako obrazné vyjádření tématu,
případně jeho asociace.
Volné psaní - к danému tématu píšeme souvislý text. Je nutné přesně zadat dětem
pokyny, nejlépe je napsat na tabuli tak, aby je měly i při práci na očích. Pokud skupina zná
zásady volného psaní, učitel na začátku oznámí, jak dlouho se bude psát, a pak píše
s dětmi. Kdo chce, může text na konci nahlas přečíst. Text může sloužit jako evokace,
reflexe, případně se к němu můžeme vracet, přepracovávat, vylepšovat ho apod.
Zadání:1 „Položte tužku na papír a začněte psát a pište po celý stanovený čas. Ale můžete
psát beze spěchu. Pokud se vám při psaní stane, že vám dojde nit, že na chvilku nevíte, jak
dál, klidně napište, co vám v tu chvíli přijde na mysl, i když se vám třeba bude zdát, že je
to nesmysl. (Třeba: To je ale dnes hezký den. Nebo: Teď bych měla psát dál, ale nic mě
nenapadá...) Při psaní nemyslete na formu ani na krásu vznikajícího textu, nemyslete ani
na pravopis - lépe řečeno, nenechte se zaskočit nějakou nejistotou ohledně toho, co zrovna
píšete. Nevracejte se během psaní k tomu, co jste už napsali, nic neměňte, nevylepšujte,
neopravujte. Text slouží k tomu, abyste ze sebe vydali co nejvíce myšlenek, a jakákoliv
překážka v přemýšlení o tématu je na škodu."
Myšlenková mapa - strukturované přemýšlení mezi pojmy. Doprostřed napíšeme
základní slovo, centrální pojem. К tomuto slovu připojujeme slova nebo výrazy, jež mají
souvislost s vybraným tématem. Spojení mezi slovy naznačte čarou.
Čtvři rohy - na papíry do čtyř koutů místnosti napíše učitel otázky, žáci volně chodí
mezi jednotlivými „stanovištmi" a píší své odpovědi, mohou se vracet a sledovat, co napíší
ostatní.
Klíčová slova - ze zvoleného tématu napíšeme na tabuli 4 - 5 klíčových pojmů.
Dvojice mají časový limit 5 minut na to, aby si promyslely, jak spolu tyto pojmy souvisejí.
Kostka - je učební strategie, která nám umožňuje vnímat téma z více hledisek:
Využívá hrací kostky, která však na svých stranách nese výzvy, co si má žák se zadaným
úkolem počít, jakým způsobem má o něm přemýšlet. Jednotlivé popisy žáci zapisují. Po
skončení činnosti vyzveme žáky, aby si vybrali např. 2 hrany své kostky, o kterých jsou
přesvědčeni, že se jim podařilo dobře vystihnout, a podělili se o ně s ostatními.
Skládankové učení - žáky rozdělíme do tzv. domovských skupin. Skupině je zadán
úkol, к jehož řešení potřebují více dílčích informací či řešení. Ve skupině si žáci rozdělí
1

Převzato z: KRITICKÉ MYŠLENÍ. Sborník lekcí s využitím metod aktivního čtení. Praha: Kritické myšlení,
o. s„ 2007, s. 106
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čísla (např. 1 - 4). Pro každé číslo je zadán jeden dílčí úkol (text). Žák se pokusí úkol
zpracovat samostatně a poté se vydá do tzv. expertní skupiny (tato skupina se skládá ze
žáků stejného čísla, kteří se sešli z různých domovských skupin; je také možné toto
samostatné zpracovávání úkolů vynechat a rovnou přejít к práci expertních skupin).
Úkolem expertní skupiny je porovnat svá řešení, doplnit, poradit si, ujistit se. V další fázi
se žáci vrátí zpět do své domovské skupiny, kde je úkolem každého „experta" např. přispět
svými poznatky к řešení společného zadání, nebo pouze předat ostatním členům domovské
skupiny získané informace.

Příklady využití principu E-U-R a některých metod konstruktivismu jsme uvedli
v závěrečné kapitole 13 Návrhy hodin.

11

Zásady přístupu ke koncepci a přípravám hodin HV
„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji.
Nech mne to udělat a já pochopím."
(čínské přísloví)

Zavedením ŠVP byli učitelé postaveni před možnost sestavit si tematické plány
zcela podle svého výběru. Závaznými jsou cíle, kterých mají dosáhnout. Možností skrze
jaké aktivity a obsahy dojít к cíli je tedy neskutečně mnoho. Aby se práce v hodinách
nestala pouhým sledem činností, které na sebe nenavazují, je dobré si kromě obsahu
stanovit jednotící téma, na něž mohu činnosti nabalovat, na němž hodinu vystavím. Učitel
vidí pak jasně několik možností, jak konstruovat vyučovací hodiny, určitá východiska, o
něž se může při hledání náplně HV opřít. Hned v úvodu bychom chtěli poznamenat, že
téma je lépe rozplánovat do většího časového úseku (např. 3 vyučovací hodiny). Bylo by
přínosné, kdyby existovala publikace, která by přinášela seznam takových témat, jakousi
zásobárnu, ze které by bylo možné vybírat, ve které by bylo možné se inspirovat.
Uvádím zde svůj vlastní postup, podle kterého postupuji, při hledání témat hodin a
jejich následné přípravě.
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11.1 Hledání a výběr tématu
Svoji práci jsem zahájila širokým průzkumem všech dostupných pomůcek
týkajících se hudební výchovy. Tím máme na mysli učebnice, a to jak. ucelené řady (J.
Mihule, A. Charalambidis), tak výběrové publikace (J. Herden - My pozor dáme a nejen
posloucháme, E. Jenčková - Hudba v současné škole) a učebnice určené nižšímu stupni
základní školy, knihy věnované hudebním tématům či jednotlivých hudebním činnostem
(např. - hudebně pohybové činnosti, pěvecká výchova). Sepsala jsem si všechna témata,
která mě v publikacích zaujala nebo která se mi vybavila. Soupis témát jsem si rozdělila na
několik skupin podle převažujícího obsahového zařazení. Můžeme tedy pak vybírat mezi
tématy s (převažujícím): historickým obsahem,
žánrovým obsahem,
pojmovým obsahem,

1

zážitkovým (činnostním) obsahem,
rozvíjením konkrétních cílových kompetencí,
muzikoterapeutickým obsahem.

!

Toto vědomí tématu a obsahu mi pomáhá volit odpovídající činnosti tak, aby
zastupovaly různé formy práce a zároveň na sebe navazovaly a aby se doplňovaly; aby
působily komplexně.
11.1.1 Zážitkový x historicko-pojmový přístup
Při zavádění požadavku státní maturity a současném ověřování RVP vyvolal Jiří
Kostečka1 v roce 2002 širokou diskuzi nad předmětem český jazyk a literatura. Mimo jiné
se objevila otázka, zda je „nový" zážitkový přístup к výuce literatury vůbec přínosem.
Poukazoval na problém, že zážitkem se žáci ničemu nenaučí, sice se setkají s textem, ale
neodnesou si žádné trvalé poznatky. S podobnou diskuzí bychom se mohli setkat v hudební
výchově. Domníváme se, že čistě zážitkový přístup oproštěný od souvislostí s pojmy a

1

Jiří Kostečka (1956) - vystudoval FF UK, obor český jazyk a literatura - angličtina. Učil na několika
pražských gymnáziích, ale i v zahraničí (Nizozemí, Anglie, Řecko; lektorem ČJ v Pekingu). Je autorem dvou
čtyřdílné řady učebnic ČJaL pro gymnázia a dalších odborných monografií. Podílel se na přípravě nového
modelu maturitní zkoušky, zejména z českého jazyka a literatury a byl odborným oponentem rámcového
vzdělávacího programu pro gymnázia.
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fakty je opravdu neúčinný. Opačné pojetí, které staví výuku hudební výchovy na pojmech,
historických souvislostech a životopisech hudebních skladatelů je stejně bezobsažné.
Výuka hudební výchovy na základní škole však má poskytnou i určitý kulturně
společenský přehled. Vzhledem k tomu, že pochopení společensko-kulturně-historických
souvislostí vyžaduje již určité znalosti a jistý stupeň rozvoje formálního myšlení, osvědčilo
se věnovat se systematicky dějinám hudby v 8. třídě. V tomto školním období jsou žáci
schopni porozumět vzájemným souvislostem a o předkládané téma jeví zájem i ve vztahu
к jiným předmětům. Zastáváme názor, že je nutné utvořit systém, síť, strukturu poznatků,
na kterou žáci mohou navazovat, zkušenosti. I v tomto pojetí však lze stále uplatňovat
zážitkový přístup.
11.1.2 Příklady témat
Uvádíme zde příklady témat a možnostmi, které obsahy lze v tomto tématu
rozpracovat. Přestože jde většinou o známé obsahy hodin, přiřazením neobvyklého tématu
a propojením s tímto (mnohdy nehudebním) tématem se stávají pro žáky zajímavými.
Učitel tak získává jejich zájem o předmět a stěžejní předpoklad, že v hodinách budou
pracovat se zaujetím.

• Hudba plná citu - romantismus, láska v lidových písních - příběhy - dramatizace
lidových písní, opery a jejich příběhy (G. Bizet: Carmen, В. Smetana: Prodaná nevěsta,
G. Pucinni: Tosca - film).
• Hudba a politika - státní hymny, vytvoření vlastní třídní hymny; skladatelé (umělci,
interpreti), kteří kvůli politice nemohli tvořit, hudba a válka.
• Zrcadlení - hudební forma, M. Ravel: Zrcadla, muzikoterapie - jsem tvým obrazem,
napodobování originálu - epigonství.
• Zvířata v hudbě - jak nakreslit zvíře skladbou, C. Saint-Saëns: Karneval zvířat,
výrazové prostředky, zvuky a tóny, ptačí zpěv - hra na flétny (hlavice).
• Omnia tempus habent - prvek času v hudbě (rytmus, tempo, zrychlování), bubnování hra na bicí nástroje, metronom.
• Kabaret - divadlo SEMAFOR, kankán, vlastní zábavní program, pantomima.
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• Pět smyslů - jak chutná hudba? přiřadit chuťový vjem hudbě, jak slyší hudbu nevidomí,
jak vnímají hudbu lidé neslyšící.
• Básně - zhudebněná poezie, písničkáři, vybrat к básni hudbu, melodram.
• Malíři -

impresionismus, hudební díla inspirovaná výtvarným uměním (M. P.

Musorgskij: Obrázky z výstavy), vlastní výtvarné dílo, přiřadit uměleckému dílu jeho
hudbu, arteterapie, výrazový prostředek barva.
• Voda - zvukomalebné možnosti vody, (lidové) písně o vodě (soutěž), B. Smetana:
Vltava, W. Kilar: Orawa.
• Kdyby nebyla slova - hudba jako dorozumívací prostředek, sdělení obsahu pomocí
hudby, indiánské tam-tamy, bubnování.
• Ruce - virtuózni klavírní houslová hra, práce dirigenta, stínohra, tanec rukou, dialog na
hudbu pouze pomocí nikou (rukavičky), fotografie gest rukou - výběr к hudbě.

11.2 Obecné zásady přípravy hodiny
Při sestavování konkrétní hodiny či tematického celku hodin se snažím dodržet
obecné didaktické a pedagogické zásady, které pomáhají zajistit úspěšné naplnění cílů i
zvládnout organizaci výuky. Uvádíme zde některé otázky, které mohou sloužit jako
kontrola kvality připravené hodiny hudební výchovy.

1.

Motivace - j ak získám žáky pro dané téma?

2.

E - U - R - j e tento princip dodržen?

3.

Metody - které metody budou v jednotlivých fázích zastoupeny?

4.

Zadání úkolu - je úkol jasně zadán? Bude zadání někde napsáno?

5.

Časově omezené činnosti - jak žáci poznají, že už je konec?

6.

Práce v skupinách - jak budou žáci rozděleni?

7.

Hudební činnosti - jsou v hodině zastoupeny alespoň dva druhy hudebních
činnosti?

8.

Aktivita žáků - jak se mi podaří zapojit všechny žáky do výuky?

9.

Hodnocení a reflexe zážitku - jak zajistím krátké ohlédnutí za hodinou?
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10. Tvůrčí laskavé prostředí - těším se já jako učitel na připravovanou hodinu?

12

Návrhy hodin HV
Následující návrhy hodin H V jsou konkrétním dokladem využití výše popsaných

postupů, řešení, přístupů, metod. Nevolili jsme jednotnou formu zápisu činností v hodině,
neboť uvedené hodiny se velmi různí. Uvedené návrhy hodin nezahrnují všechnu činnost
v hodině, ale soustředí se pouze na aktivity spojené s tématem. K nim někdy připojíme
např. zpěv písní s doprovodem nástrojů z jiného tematického celku. Přáli bychom si, aby
rozbor uvedených návrhů či jejich využití sloužilo jako inspirace při snaze všech pedagoů
dostat hudební výchovu na základních školách na úroveň ostatních předmětů - učinit ji
opět důležitou a pomoci dětem znovu ji milovat.

12.1 Jak se žilo v 17. století?
Cíle tematického celku:
•

Žák dokáže získané informace vysvětlit a předat dalším žákům.

•

Žák si při práci v rámci skupiny dokáže samostatně rozvrhnout zadaný úkol.

•

Žák vyhledá důležité informace v textu a vysvětlí je vlastními slovy.

•

Žák ilustrují způsob života společenských vrstev doby barokní.

•

Žáci

•

Žáci naplánují realizaci vystoupení a zorganizují je.

vytvoří

jednoduchý rytmický doprovod písně / taneční ztvárnění písně.

Klíčová slova: baroko, interludium, společenské vrstvy
Cílová skupina: práce byla realizována se žáky 9. ročníku
Časová organizace: dlouhodobější projekt, cca 6 vyučovacích hodin

Motivace:

Učitel bez

většího komentáře

předstoupí před

třídu

a sehraje kus

z Kocmánkova1 interludia1 (viz příloha č. 4). Nepoužije ovšem staročeský překlad, ale

1
Václav František Kocmánek (1607 - 1679) - čeký básník, autor mnoha interludií = kratičkých
dramatických útvarů, ve kterých parodoval tehdejší venkovany; plné frašky, satiry, parodie, vulgarismů
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převede text do současné češtiny. Získá jistě pozornost a zaujetí všech žáků. Jde o to
však sehrát pouze kousek, navodit „chuť" zjistit víc.
- Učitel vyzve žáky, aby si tipli století, že kterého takový příběh je. Pokud odhady
nesouhlasí, „smiluje se" a předvede kus ještě jednou, ovšem s náležitou jazykovou
proměnou. Časové období, které žáci uvedou (případně i kulturně historicky směr baroko) napíše velkým písmem na tabuli. Poté oznámí žákům, že chtějí-li vědět, jak tento
kus, který byl ve svojí době něco jako nejvtipnější a nejzábavnější sitcom, musí o té době
něco vědět.

Skládankové učení: Práce ve skupinách s textem, kopie z publikace J. Lněničková: České
země v době baroka
- zadání pro expertní skupiny: Objasni a převyprávěj ostatním, jak se v období baroka jedlo
/ j a k se lidé oblékali / jak se žilo ve městě / čím se lidé živili - co bylo jejich povoláním
/ jak se žilo na venkově / jakou pozici měla šlechta / jak vypadaly slavnosti / jak
vypadaly tehdejší školy / jak to bylo s uměním

Poslech - opakování: barokní hudba - J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, Fuga.
Činnost v domovských skupinách je (tentokrát) ukončena znějící hudbou (Učitel použije
hudbu jako signál, pak ji ztlumí, zadá nový úkol a pak opět pustí od začátku.)
Zadání: Dobře se zaposlouchej do hudby a řekni mi 2 přídavná jména, která ji vystihují, 2
slovesa, která se к ní pojí, 2 podstatná jména, kterými bys ji charakterizoval. Je možné
zadání rozdělit určitým skupinám (řady lavic) nebo chlapcům/dívkám apod. Návrhy
žáků zapisuje učitel na tabuli.

Problémové zadání úkolu: Učitel vyzve žáky, aby si zakreslili do sešitu společenskou
pyramidu tehdejší společnosti a označili si vrstvu, kam by přiřadili hudbu, kterou jsme
právě poslouchali. V následné diskuzi vede žáky к závěru, že hudba pravděpodobně
' Interludia jsou krátké hry, které se hrály v hospodách, na městských slavnostech. Hra tedy probíhá jako
divadlo na divadle. Lidé se sejdou na nějaké veselé zábavě (v putyce, na majálesu, dožínkách, apod. - možno
volit podle období, ve kterém budeme vystoupení se žáky realizovat), ze halasného veselení se „strhne"
píseň, které plynule přejde ve hru. Každé interludium bylo opět ukončeno písní, aby právě všeobecné veselí
mohlo pokračovat.
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existovala ve všech společenských vrstvách, ovšem ne ze všech se nám z té doby
zachovala.

Písně: Hledáme mezi písněmi takovou hudbu, která by nejvíce odpovídala té době, podle
textu. Na Požádání žákům nějakou píseň přehrajeme.
- zpěv písní Hojačky, Pivo, pivo červený (P. Jurkovič: Živá hudba minulosti, P. Jurkovič:
Písničky pro celou rodinu 20)
- případně výběr lidových písní odpovídajícího charakteru
Interludium: Žáci obdrží text Kocmánkova interludia „O Káči" (viz příloha č. 4). Probíhá
společné čtení textu, vysvětlování významů slov, skrytých významů apod. každý žák
během čtení napíše na papír návrh obsazení rolí. Po skončení čtení probíhá konkurz na
osoby a obsazení. Vybraní herci jsou patřičně představeni, zkusí si nahlas přečíst jednu
repliku, za kterou jsou odměněni bouřlivým potleskem.

- Žáci se zapíší na připravené papíry, do jaké skupiny se zapojí. Na papíruje uveden název
pracovní skupiny a popis jejich práce. Kromě celých skupin je potřeba přidělit některé
samostatné role. Role si vybírají žáci sami, svým podpisem se zavazují ke splnění
povinností s touto rolí spojených. Počet a charakter rolí musí učitel upravit podle počtu
žáků ve třídě a podle jejich dispozic. V následujících hodinách pak probíhá nácvik a
příprava vystoupení. Je na učiteli, jak se mu podaří zorganizovat takovou akci
zorganizovat. Není cílem této práce podat zde podrobný návod organizace práce.

Pracovní skupiny, popis jejich činnosti:
HUDEBNÍCI: Vystoupení zahajujete i uzavíráte. Stáváte se hlavními zpěváky a
propojujete interludium svými laudy (zpěvy) a hrou. Vaším úkolem je naučit se vybrané
písně. Písně musíte umět zazpívat a v určeném čase pomoci i svým spolužákům se je
naučit. Protože písně nejsou v notách pro všechny, zajistěte ostatním alespoň text. Ke
zpěvu připojte podle vlastních nápadů instrumentální doprovod. Zkuste si připravit i
jednu pouze instrumentální skladbu.
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TANEČNÍCI: Zpěvy a muzika vás natolik nadchly, že nevydržíte sedět u stolů a jdete
tančit. Vaším úkolem je připravit do hry veselé tance. Musíte úzce spolupracovat
s hudebníky, znát písně a zároveň na ně vymyslet své křepčení. Jeden tanec připravte
tak, aby se jej mohli zúčastnit všichni. Budete pak muset v určeném čase jej ostatním
vysvětlit a naučit je to.
KOSTYMÉŘI, REKVIZITÁŘI A TECHNICI: Vaším úkolem je promyslet, jak bude celá
scéna vypadat. Připravit všechny potřebné rekvizity a zaručit že budou včas к dispozici.
Dobře v encyklopedii prostudujte, jak by vše mělo vypadat, a snažte se o co nejvěrnější
ztvárnění. Některé rekvizity budete muset vyrobit, některé budete muset vypůjčit.
Ručíte i za jejich případné vrácení a stav! Nezapomeňte obejít všechny ostatní skupiny a
zeptat se jich, zda od vás jako od rekvizitám a techniků nebudou potřebovat nějakou
pomoc, (poznámka: Žáci dokázali připravit scénu odpovídajícím způsobem včetně
výroby závěsného štítu putyky, cibule a klobás na stolech.)
NÁPOVĚDA A POMOCNÁ REŽIE: Tvým úkolem je během hry sledovat text a v případě
potřeby pomoci hercům a okamžitě napovědět repliku, kterou mají navázat. Musíš být
přítomen na všech zkouškách a spolupracovat s herci. Protože budeš mít před očima
celý vývoj nácviku, stáváš se zároveň pomocným režisérem a můžeš vznášet kritické
připomínky i vlastní nápady к realizaci hry.
UVADĚČ A PRŮVODCE: Tvým úkolem bude mluvit к publiku. Hru uvést a také trochu
vysvětlit. K tomu si prostuduj text o tom, co je to vlastně interludium. Svůj text si
můžeš sepsat, ale před publikem jej musíš umět přenášet, ne číst. Tvé úvodní (a
průvodní) slovo může být vtipné a proneseno s nadsázkou, přesto by však mělo co
nejvíce odpovídat dobovým zvyklostem a tehdejšímu jazyku.

Realizace projektu: Hru jsme sehráli pro ostatní žáky II. stupně. Před zahájením uvaděč
vysvětlil, proč tuto hru hrajeme, z jakého je období a co jsem hrou sledovali. Krátce
vyložil, co je to interludium. Poté uvedl osoby a obsazení i samotnou hru. Do jeho řeči
vpadla hudba.
Během nácviku se objevily některé nápady, které jsme do hry také zapojili, uvádíme krátce
jejich popis:
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- protože žákům dělalo potíže zapamatovat si kvůli zastaralému jazyku text, rozhodli jsme
se pro záměrnou kombinaci novočeštiny a češtiny staré, každá replika začínala přesnou
citací dle Kocmánkova interludia, po chvíli však herec přešel do novočeštiny a obsah
repliky „převyprávěl" po svém, vznikl tak zajímavý prvek jisté literární parodie
- přibyla role jakési hostinské
- střet se šlechtou - kolem putyky prochází pán s dámou v honosných šatech, lid okamžitě
přestává jíst a pít a běží žebrat, dáma si zacpává nos, pán rychle hodí do davu pár mincí,
sotva však odejdou (a lid se popere o mince), mávnou nad nimi rukou a vysmějí se jim
- střet s církví - na scéně se veselí lid, pije, hoduje, tančí, kolem prochází mnich, lid se
ztiší, mnich jim zahrozí prstem a zvolá: postěte se, lidé schovávají klobásy, zkroušeně
kývají, ovšem sotva mnich odejde z jejich dohledu, veselice propukne nanovo

Poznámky: Časově omezené aktivity vždy ukončujeme zazvoněním zvonku. Je to signál,
že nastává „jiný čas", např. čas naslouchání, čas předvádění, čas zapisování apod. Toto
pravidlo platí ve všech hodinách.
Pokud vysvětlujeme žákům zadání úkolu, toto zadání zároveň ve stručných heslech
zapisujeme na tabuli nebo na jiné viditelné místo. Předejdeme tak mnohým dotazům a
nedorozuměním, žáci se к zadání mohou vracet a kontrolovat si tak správnost svého
počínání.
Při dělené činnosti učitel buď obchází jednotlivé skupiny, nebo na začátku vyhlásí, které
skupině se bude věnovat. Ostatní skupiny musí pracovat samostatně. Pro lepší
organizaci práce označíme v každé skupině (např. barevnou samolepkou na triko) žáka,
který bude plnit roli tazatele. Jen tazatel může vznášet k vám dotazy. Roli tazatele
v hodinách střídáme.
Rozdělení tematického celku do jednotlivých hodin zde neuvádíme, neboť záleží na
dispozici třídy i na momentální organizaci práce.
Uvědomujeme si, že v rámci realizace projektu jistě dojde к určitým historickým
nesrovnalostem. Ty však považujeme za nevýznamné. Všichni žáci si z účasti na
projektu odnesli kromě hudebně dramatického zážitku také poznání, že vždy existovala
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„vážná" a „populární" hudba a zkušenost, že je potřeba se někdy podívat na známé věci
trochu jinak.

12.2 To je romantika...
Cíl tematického celku:
•

Žáci porovnají hudební ukázky.

•

Žák hodnotí práci ostatních.

•

Žák pohybově / výtvarně vyjádří charakter znějící hudby.

•

Žák zobecní závěr z porovnání hudebních ukázek.

•

Žák popíše slovně souvislosti mezi klíčovými slovy.

•

Vyhledá písně s určitým tématem.

•

Se zaujetím zpívá lidové písně.

Klíčová slova: romantismus, emoce, lidová píseň
Cílová skupina: práce byla realizována se žáky 8. ročníku
Časová organizace: 1 vyučovací hodina

EVOKACE:

(metoda brainstorming^): Učitel se postaví před žáky se slovy: Vezměte si

papír a tužku, nic jiného nepotřebujete... V časovém limitu, který vám budu měřit těmito
hodinkami, máte za úkol napsat maximum slov, které se vám vybaví, když se řekne...
romantika. Pracujte, už vám běží čas... Žáci zapisují, po skončení limitu sdílíme
napsaná slova. Učitel zapisuje návrhy na tabuli, nekomentuje.

- Poté, co si žáci vybavili vše, co se jim spojuje s romantikou, položí učitel otázku, zda
vědí, o jaký umělecký směr se tedy bude jednat. Otázka se zdá žákům jednoduchá samozřejmě odpovídají, že jde o romantismus. Ovšem až doposavad si to většina
neuvědomila. Učitel souhlasí a bez dalšího komentáře přejde к další činnosti.

UVĚDOMĚNÍ / EVOKACE:

(pohybové činnosti, výtvarné vyjádření na znějící hudbu): Učitel

vyzve tři skupiny po 3 - 4 žácích, zda se chtějí zúčastnit následující aktivity. Ostatní
budou mít jinou práci.
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Zadání: Každá skupina dostane číslo a jejím úkolem bude vytvořit sousoší, které by
odpovídalo „jejich" hudební ukázce. Žáci v lavicích dostanou papír se siluetou postavy
(příloha č. 5), papír je také označen číslem. Jejich úkolem je dokreslit postavě takový
kostým, který by se hodil к ní (představ si, že na tu „ tvoji hudbu " tančí, nebo hraje
divadlo). Nejprve si všechny tři ukázky poslechneme, poté se začnou skupiny
domlouvat, ostatní kreslí.
ukázka č. 1 :

E. H. Grieg: Solvejžina píseň

ukázka č. 2:

W. A. Mozart: Sonáta F dur, 1. Věta

ukázka č. 3:

B. Smetana: Šárka, 1. Část

- Po skončení této činnosti se sejdou do skupin žáci se stejným číslem obrázku, rozloží
svoje kresby tak, aby na ně všichni viděli. Pustíme znovu ukázky a pozorujeme sousoší.

Hodnocení činnosti: „kreslíři" zavřou oči a ukáží na prstech 1 - 3 body podle toho, jak se
domnívají, že se „sochařům" podařilo hudbu vystihnout. Sochaři pak vyberou mezi
„kreslíři" 2 nejlepší návrhy, které podle nich odpovídají hudební ukázce. Učitel se ptá
žáků, proč se tak rozhodli, proč takto hodnotili.

- Učitel vyzve žáky, aby rozhodli, které sousoší by se dalo označit jako romantické - jaká
hudba byla romantická. (Žáci jednotně označili ukázku č. 1 jako romantickou, ukázku č. 2
dokázali označit jako klasicistní, nikdo nepovažoval ukázku č. 3 za romantickou).

Diskuze: Učitel naváže na slova z úvodního brainstormingu. Diskutuje se žáky: romantika
- city - co jsou to city - láska a „neláska" - emoce - negativní emoce - dramatické
emoce. Závěrem vyzve žáky, aby dokončili formulaci věty: Romantická hudba se
soustředila na... (člověka a jeho vidění světa, na prožitky, na city, na emoce), a proto
je... (citová, emocionální, osobní). Větu si žáci zapíší do sešitu.

UVĚDOMĚNÍ:

(klíčová slova) Učitel napíše na tabuli slova: romantismus lidové písně

skladatelé. Každý žák má vymyslet vlastní teorii, jak co nejpřesněji spolu slova souvisí.
Své tvrzení si sdělí navzájem se sousedem, ten pak může předat informaci učiteli: Jana
si myslí, že... (Dbáme na oslovování křestními jmény.) Správnou odpověď hledáme
převyprávěním příběhu např. písně Kdes, holubičko, lítala.
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Zpěv písní: Vyzveme žáky, aby vyhledávali takové lidové písně, které vyprávějí o citech,
o vztazích mezi lidmi apod. Pokud jsou ve třídě nezpěváci, můžeme tento úkol přímo
zadat jim (vytvoř seznam...).

REFLEXE:

(metoda pětilístku): téma = romantismus

- Pětilístky píšeme na malé blokové lístečky, vzniklé pětilístky vybereme, slepíme
dohromady, tak aby tvořily jeden celek, a vyvěsíme na nástěnce ve třídě, v příští hodině na
ně můžeme navázat.

Poznámky:

Následující

hodina

může

navazovat

muzikoterapeutickou

aktivitou

dramatizace lidových písní.1

12.3 Gesta
Cíl tematického celku:
•

Žák vyzkouší řídit hudební projev ostatních žáků gestem.

•

Žák jednoduchým gestem vyjádří výraz hudby.

•

Žák reaguje zpěvem či hrou na hudební nástroj na dirigentské gesto.

•

Žák zhodnotí výhody a nevýhody povolání dirigenta.

•

Žák formuluje otázky к tématu.

•

Žák posuzuje náročnost práce dirigenta.

Klíčová slova: dirigent, gesto
Cílová skupina: práce byla realizována se žáky 7. ročníku
Časová organizace: 2 vyučovací hodiny
MOTIVACE:

Učitel se postaví před žáky a začne předvádět obecně známá gesta (prst na

ústa - ztišení, prošení, hrožení pěstí,
EVOKACE:

(volné psaní) téma = Gesta

- sdílení a diskuze: srozumitelnost gest, samozřejmost gest

1

Viz ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie
2. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 165
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ve výchově, sociální práci a klinické

praxi.

- Najděte jednoho člověka, jehož práce je založena na gestech - dirigent.
UVĚDOMĚNÍ:

(myšlenková mapa) Práce dirigenta

- skupiny žáků, ústřední pojem je dirigent jako povolání
- žáci mapují povinnosti, výhody, nevýhody tohoto povolání
- jako hodnocení a reflexe práce: mapy necháme na stanovištích, podle domluveného
signálu se skupiny přesunují mezi stanovišti podle směru hodinových ručiček, aby si
prohlédly práci ostatních (pokud byla stanovena dopředu kritéria hodnocení, mohou
označovat symbolem kvalitu odvedené práce)

Videonahrávka:
- využijeme videonahrávek dostupných ve škole, abychom žákům dokumentovali tuto
činnost
- nahrávku pustíme nejprve bez zvuku a vyzveme žáky, aby si zkusili znějící hudbu
maximálně představit
- poté pustíme zvuk, žáci hodnotí na prstech ( 1 - 3 ) zvednutím ruky, nakolik byla jejich
představa odpovídající

Jak se učí dirigentem: (hudebně pohybové vyjadřování, zkušenost s dirigentským gestem.
hra na nástroje orffovského instrumentáře, zpěv)
- po krátké diskuzi následuje rychlokurz základů taktování (na 2 a na 3 doby)
- stojíme v kruhu, učitel zadává jednoduché úkoly, které se postupně stávají těžšími (je
důležité stát v kruhu, pocit sounáležitosti do skupiny odstraňuje u mnohých žáků ostych
z pohybového vyjádření), abychom udrželi plynulé pracovní tempo i vymezili pohyb
z hlediska metrorytmických vztahů, udržuje učitel po celou dobu metrum hrou na bubínek;
pokud žáci zvládají taktování ve dvoudobém taktu, střídáme s třídobým
• dělej levou rukou na břiše kroužky, jako když máš hlad
• poklepej si dlaní seshora na temeni hlavy
• spoj oba pohyby dohromady
• zvedni pravou ruku před sebe
• zvedni levou ruku před sebe
• zvedni obě ruce před sebe
• zkus pravou aikou „pumpovat" na dvě doby (jako houpačka)
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• připoj druhou ruku
• nech pravou ruku pumpovat na dvě doby a levou při tom pomalu plynule bez trhaných
pohybů zvedej až do vzpažení (a zpět)
• udělej pravou rukou čtverec
• udělej levou rukou kroužek
• spoj oba pohyby dohromady

Zpěv písní:
- vybereme oblíbené písně, které třída ráda zpívá
- jeden z žáků si stoupne před třídu a musí zpěv dirigentským gestem „odstartovat"
- všichni důsledně sledují dirigenta, vedeme žáky к tomu, aby skutečně sledovali, zda
poznají, kdy mají začít (aby žáci nemuseli myslet na to, jak píseň vlastně začíná, je dobré
jednou zazpívat bez dirigování)

Instrumentální hra:
- pokud dělíme téma do více hodin, můžeme v následující hodině navázat obdobnou
aktivitou
- žáci se rozdělí do skupin po 5 žácích
- vždy jeden ze skupiny je dirigentem, ostatní jsou hráči
- připraví si krátkou skladbu (pokud jsou к dispozici orffovské nástroje, lze pracovat
s improvizací v pentatonice, pohybu na harmonických funkcích, ostinátní melodií apod.,
v opačném případě pracujeme pouze s rytmem a barvou - hra na tělo, ozvučování
předmětů nebo zpěvem recitace slabik; je možné každé skupině zadat jiný druh „hudby")
- dirigent ukazuje: kdo má kdy začít, naznačuje hru piano a forte, případně zrychlení a
zpomalení

UVĚDOMĚNÍ:

Gesta za nás mluví - (hry s rytmem a pohybem1)

- žáci stojí v kruhu, udržujeme metrum přešlapováním na místě
- každý si rozmyslí jedno krátké výrazné gesto, které nějakým způsobem vystihuje jeho
momentální náladu
- žák předstoupí o krok do středu kruhu, řekne své jméno a předvede gesto
- ostatní gesta i jména opakují
- sedneme si do kruhu a zkusíme rozklíčovat, jaká gesta vystihovala kterou náladu
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REFLEXE:

(dopis)

- žáci v menších skupinách (po 4 žácích) formulují dopis dirigentovi, ve kterém formulují
otázky, jež se vztahují к tématu a které je zajímají, a vysloví svůj názor na dirigentství
jako povolání
- dopis je skutečně odeslán a žáci na něj obdrží odpověď
- učitel dopředu osloví nějakého českého dirigenta, domluví s ním zaslání dopisu a i
odpověď na něj

Poznámky: Na uvedenou hodinu lze navázat rozpracováním tématu ruce, jak bylo
naznačeno v kapitole 11.1.2 Návrhy témat.

12.4 Setkání s hudebním dílem
Cíl tematického celku:
•

Žák rozliší hudebně výrazové prostředky, které se podílejí na utváření charakteru
dané hudební ukázky.

•

Žák se orientuje ve struktuře a formě skladby.

•

Žák pohybově a výtvarně zaznamená formu hudební ukázky.

•

Žák vymyslí vlastní příběh odpovídající hudební ukázce.

•

Žák respektuje pohybové vyjádření partnera.

•

Žák se zaujetím sleduje hudební ukázku.

•

Žák rytmicky správně doprovodí hudební ukázku.

Klíčová slova: pochod, partitura, hudební forma, výrazové prostředky
Cílová skupina: práce byla realizována se žáky 7. ročníku
Časová organizace: 1 - 2 vyučovací hodiny (v přímé následnosti)

1. Poslech s představou
- učitel vyzve žáky, aby se pohodlně usadili, zavřeli oči a soustředili se na poslech
- během hudby, kterou uslyší (G. Bizet: Předehra z opery Carmen), si mají představit
příběh, se všemi detaily, jako kdyby se dívali na film
- poté si žák najde partnera, se kterým chce pracovat
7 1

- vzájemně si převypráví své příběhy a vyberou ten, který se jim oběma zdá lepší

2. Poslech s dramatizací
- znovu zní hudba, dvojice tentokrát hraje pantomimicky vymyšlený příběh
- jeden ze dvojice je hlavní aktér a druhý mu dělá rekvizity, věci, které se v příběhu
vyskytují, oba partneři musí reagovat na znějící hudbu (v uchopenou skrze konkrétní
představu příběhu) a na sebe navzájem
- role se během poslechu vymění

Rozbor formy, výrazových prostředků:
- sdílení zážitku, práce v kruhu
- hledáme odpovědi na otázky: Jak jsme došli к naší verzi příběhu, co nás inspirovalo. Proč
nás to inspirovalo tímto směrem? Jaká byla hudba a jaké byly naše příběhy? Co v hudbě
nás vedlo při společném hraní, podle čeho jsme se orientovali? Co bylo snazší? Role
herce nebo rekvizit?

3. Poslech s kreslením na hudbu:
- uvědomění hudební formy
1. fáze: navodíme žákům představu: jsme v místnosti, která má jen čtyři holé bílé stěny a
my, jako vášniví malíři pokojů či designéři, chceme vymalovat pokoj barvami, uprostřed
místnosti jsou nádoby se všemi možnými barvami
- pantomimicky předvádíme během znějící hudby malování stěn, reagujeme na hudbu, kdy
musíme vyměnit barvu, kdy změnit tah štětcem

2. fáze: pokoj je již krásně vymalován, ale chybí nám obrazy...
- rozdáme žákům čtvrtky velikosti A3, žáci pracují opět ve dvojicích
- každý žák má к dispozici 2 barvy (2 pastelky, 2 odlišné typy tužky)
- na znějící hudbu beze slov kreslíme abstraktní obraz
- reflexe: výkresy položíme na zem do kruhu a plynulým krokem (jako na výstavě) kruh
obejdeme, učitel komentuje výtvory

4. Poslech s rytmickým doprovodem:
- hudbu doprovodíme hrou z grafické partitury (viz příloha č. 6)
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- žákům ukážeme partituru opery Carmen
- postupujeme metodickou řadou: nácvik jednotlivých druhů rytmické hry na tělo, hra
partitury bez hudby, hra s partitury + znějící hudba

12.5 Cestovní kufr - Čína
Cíl tematického celku:
•

Žák rozpozná pentatoniku od stupnice durové a mollové.

•

Žák vysvětlí princip pentatoniky.

•

Žák používá pentatoniku к tvorbě vlastního hudebního projevu.

•

Žák rytmicky deklamuje text.

•

Žák si uvědomuje odlišnost kultur.

•

Žák prožívá radost z tvorby - improvizace.

•

Žák reaguje pohybem na signál.

Klíčová slova: pentatonika, improvizace, ostinátní doprovod, prodleva, gesta
Cílová skupina: práce byla realizována se žáky 6. ročníku
Časová organizace: 2 vyučovací hodiny

Stručná charakteristika dlouhodobého tématu „Cestovní kufr": Ve třídě se na začátku
pololetí našel starý kufr. A v něm klobouček tyroláček. Vypravili jsme se tedy za ním a za
hudbou, která se tam někde skrývá. Projekt je koncipován jako hudební zeměpis. Ve
vybraných zemích se setkáváme s různou hudbou i různými hudebními kořeny či
inspiracemi, s některými skladateli či hudebními díly. Žáci si vedou „cestovní deník" sešit, do kterého si poznatky o jednotlivých zemích zapisují. Jako motivace slouží vždy
jistá rekvizita, kterou najdeme v našem cestovním kufru. Z procestovaných

zemí

(Rakousko - Tyrolsko, Vídeň, Francie, Norsko, Amerika) uvádíme jedno zastavení v Číně.

MOTIVACE:

(řetěz slov) V kufru se našly čínské hůlky a tužka na oči, kterou jsem si

protáhli oční linky
Říkadlo: Extramaja himalaja
1 Extramaja himalaja, ting fang ťong, ting ťang ťong,
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2 Extramaja himalaja, ting ťang ťong, ting ťang ťong,
3 Toki peki, toki, peki, ting ťang ťong.
4 Toki peki, toki, peki, ting ťang ťong.

Popis činnosti:
„Extramaja... + ting ťang ťong" - tleskání před sebou a zkříženými pažemi na hrudi
v pulzaci recitace
„toki peki" - spojené ruce před sebou, hlava souhlasně výrazně přikyvuje
- žáci se učí nápodobou
- všichni stojí
- postupně zrycholovat

EVOKACE: CO

víš o Číně? Co dělá Čínu Čínou?

- každý žák řekne jedno slovo (heslo) týkající se Číny, pak si může sednout
- hledáme informace z různých oblastí (politika, kultura, náboženství,

turistické

zajímavosti, zeměpisné reálie apod.)
- slova se nesmí opakovat
- slova si žáci zapisují do svých deníků

UVĚDOMĚNÍ

: (skrze hudební

A

hudebně pohybové činnosti)

Pentatonika - vyvození stupnice: Učitel řekne jako poslední: Čína je také tohle: zahraje
pentatoniku nebo krátkou skladbu v pentatonice. Učitel vysvětlí žákům, že čínské
písničky zní jinak, protože mají jiný základ, jiný „stavební materiál". Tím je stupnice
(opakování pojmu).

Zadání úkolu: Napiš si do sešitu stupnici C dur. (pokud to žáci neumí, postupujeme čistě
mechanicky: napiš noty od první pomocné linky po třetí mezeru.)
- kolik not je ve stupnici?
- sluchovou analýzou mají žáci poznat, které tóny byly vynechány
- stanovením počtu různých not dojdeme к názvu pentatonika
- o principu citlivých tónů je můžeme zmínit jako o zajímavosti

Improvizace v pentatonice:
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- práce ve skupinách
- každá skupiny vymyslí větu (nemusí být ve verš, např. Rád bych se podíval do Číny),
slova či slovní spojení z této věty volíme jako rytmická ostinata, která pak žáci
melodizují
- melodické nástroje orffovského instrumentáře (např. 1 - 2 do skupiny + 2 rytmické)
- pokud žáci nemají s tvorbou krátkých skladeb zkušenost, formulujeme určitá prádla, která
zapíšeme na tabuli: princip kontrastu - jedna melodie nahoru, druhá dolů, jedna pomalé
kroky - druhá drobnější, krásným šetřit...

Zpěv písně
- výběr dle možností žáků z publikace J. Koutského: Zpěvník 2

Pohybové vyjádření - Buddhistické slunce:
- videoukázka (případně na serveru www.youtube.com)
- jiná kultura - diskuze к tématu
- žáci se rozdělí na tři skupiny: zpěváky, instrumentalisty a tanečníky
zpěváci: zpívají na u-o-a-e-i prodlevu na jednom z tónů pentatoniky (jako když se tóny
přelévají jeden do druhého - příprava к tématu „alikvotní zpěv")
instrumentalisté: hrají opět svoji improvizaci v pentatonice
tanečníci: pokusí se napodobit gesta (žáci stojí v řadě za sebou od nejmenšího po
největšího, na signál - gong, mění gesta, která si sami sestaví)

REFLEXE:

Zadání: Představ si, že jsi známý cestovatel a nakladatelství tě požádalo, abys napsal
průvodce o Číně. Napiš právě teď alespoň tři věty do kapitoly „Umění a kultura v Číně"-.
Zapiš si je do sešitu.

Poznámky: V další hodině můžeme navázat poslechem alikvotní hudby (pěvecký sbor
Spektrum) nebo jinými stupnicemi a jejich působením v hudbě.
Uvědomujeme si, že pentatonika není záležitostí pouze Číny, jako

didaktickou

transformaci však můžeme učivo takto prezentovat. Až si žáci osvojí tento pojem, můžeme
se к němu vrátit a informaci upřesnit.
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13

Verifikace hypotéz
Všechny vyslovené hypotézy byly podrobným rozborem jejich složek a jeho

popisem prokázány jako pravdivé. К potvrzení pravdivosti hypotéz vedl i uvedený
didaktický materiál, který vyslovené požadavky a náměty zpracoval v konkrétních
přípravách a návrzích hodin HV pro žáky II. stupně základní školy a doložil tak reálnost
požadavků a možnost splnění vylovených úkolů.

13.1 Přístup к reformě
Prokázali jsme, že požadavek reformy je správný a potřebný, proto neurčitý či
negativní přístup nemůžeme pokládat za vhodné řešení. V přístupu к reformě se jako
nejlepší řešení uplatní „zlatá střední cesta", tedy kombinace starých metod a forem práce
s novým pojetím, protože pomáhá zachovat kontinuálnost pedagogického přístupu.

13.2 Obsah předmětu
Množství učiva jako obsah předmětu HV musí být redukováno. Výběr učiva je
podřízen požadavku činnostního pojetí a volba činností v hodině HV je přímo závislá na
cíli předmětu. Proto je nutné, aby učitel dokázal formulovat cíle předmětu i konkrétní dílčí
cíle hodin. Stanovování cílů odhalilo i možná rizika, která se při formulacích cílů HV
mohou objevovat, jako je přílišná pozornost na formulování kognitivních cílů, neboť jsou
méně složité, tzn. lépe se formulují, snáz a dříve se jich dosahuje, jsou lépe měřitelné nebo
jednostranné zaměření učitele na určitou oblast učitele.

13.3 Pozice předmětu na školách
Aktivitu žáka, a tak jeho zájem o předmět zajistí učitel zadáváním problémových a
náročných úloh, výběrem témat spojených s různými oblastmi běžného života, jasným
formulováním požadavků,

srozumitelnou

organizací výuky a

zprostředkováváním

takových hudebních činností, ve kterých žák prožije pocit uspokojení z činnosti.
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13.4 Konstruktivismus
Metody a principy konstruktivismu lze s jistou mírou transformace využít
v hodinách HV, jak dokazuje konkrétní didaktický materiál. Metody konstruktivismu jsou
v hudební výchově uplatnitelné zvláště ve fázi evokace a reflexe, případně motivace.

13.5 Přístup učitele к hodině HV
Modelový přístup učitele к hudbě je zásadní podmínkou získání žákova zájmu o
předmět i utváření jeho vlastního vztahu к obsahu vyučování. Předpokladem je změna
smýšlení učitelů a jejich snaha o vytváření tzv. vstřícného přístupu učitele a schopnost
kritického pohledu na výuku.

14

Závěr
V úvodní kapitole jsme se zamýšleli nad významem školního vzdělávání a nad

požadavkem školské reformy. Touto prací jsme vedli к uvědomění, že hudební výchova
svými činnostmi slouží к celkovému rozvoji osobnosti, a tak se stává podmínkou
úspěšného zvládnutí školního vzdělávacího systému, jež si klade za cíl vybavit žáka
klíčovými kompetencemi pro další život.
Došli jsme к závěru, že zavedení nových školských dokumentů nesplnilo zcela
požadavky, které si reforma kladla. Nové pojetí výuky spočívá hlavně v tom, že si škola
může svůj program vytvářet sama, neexistuje univerzální zadání. Zde ovšem záleží na
odbornících na škole a na osobním nasazení učitele a jeho touze hledat nové cesty.
Práce může být impulzem к novým pokusům o přístup к reformě. Moderní reforma
je více než požadavkem na změnu práce v hodině, je požadavkem moderního smyšlení
učitelů - jejich kritického pohled a angažovanost ve výuce.
Změna koncepce hudební výchovy a celkového vzdělávacího systému je natolik
závažnou otázkou, že nelze předpokládat, že by se s ní jedinec mohl úspěšně vypořádat
sám. Je potřeba dodat, že к této důležité práci chybí diskuzní fórum, sdílení, zajištění
konkrétního předávání zkušeností. Učitelé pracují na svých školách odděleně a na cestě
к novému pojetí (nejen hudební) výchovy tak chybí zajištění kontinuity, včetně propojení
s výukou na pedagogických fakultách. Chceme-li řešit tento problém, musíme si jasně
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uvědomit jednotlivé aspekty problematiky a ty pak postupně řešit, jako etapy, které vedou
к cíli.
Podařilo se podat konkrétní návrhy, které mohou pomoci zlepšit pozici předmětu
HV na II. stupni základních škol. Dokazují, že změna je uskutečnitelná - lze ji realizovat
po dílčích částech. Je nutné si uvědomit, že pouhé dodání nových metod do hodin HV
problém nevyřeší - jde o celkovou změnu postoje (učitele i žáků) vůči předmětu tak,
abychom dodali hudební výchově jako umění vážnost, nebo lépe závažnost i radost
z hudby.
Ve výuce hudební výchovy si klademe za cíl naučit děti milovat hudbu a vést je
к touze se s hudbou setkávat. To se nám ovšem může podařit pouze tehdy, když hudbu
budou milovat sami učitelé. Ne však jen hudbu, kterou si prožijí sami, ale hudbou v rámci
hudební výchovy. Ono setkávání se s ní na úrovni školního poznávání. Bohužel musíme
přiznat, že „ve škole se nám zřídkakdy daří vést žáky к radostem z poznání.

V hudební

výchově je však radost z poznávání - radost z hudební činnosti cílem i podmínkou úspěšné
práce. Je na nás jako na učitelích, zda se nám podaří toto poslání žákům předat.

1

KUŘINA, F. - HEJNÝ, M. Dítě, škola a matematika.
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15.1 Príloha č. 1: Dotazník
HUDEBNÍ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
dotazník pro diplomovou práci na
katedře h u d e b n í výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ludmila Vacková
Milí žáci,
věnujte prosím chvíli času vyplnění tohoto dotazníku, který chce zjistit, jak je dnes na
základních školách vnímán předmět hudební výchova. Dotazník je zcela anonymní,
nesnažte se prosím

najít „správné řešení", ale odpovídej podle pravdy a

svých

zkušeností. Odpovědi formulujte podle zadání jednotlivých úloh.

POHLAVÍ:

•

chlapec

•

dívka

ŠKOLA:
ROČNÍK:

1. Seřaď školní předměty podle toho, jak moc je máš rád. Předměty očísluj od 1 do
11 tak, že pod číslem 1 bude tvůj nejoblíbenější předmět.

ČJ

M

AJ

PŘ

Z

D

TV

HV

VV

F

OV

2. Proč se netěšíš na předmět, který jsi uvedl na posledním (11.) místě? Označ
křížkem svoji odpověď, můžeš vybrat pouze jednu odpověď.
•

Nerozumím mu, nemám v něm dobré výsledky.

•

Nemám rád daného učitele.

! J Nepovažuji ho za důležitý, přínosný.
Q Nic zajímavého se v tom předmětu nedovím.
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3. Jak rád máš hudebku? Vyber pouze jednu odpověď.
Q velmi nerad

Q nerad

П rád

Q velmi rád

4. К čemu je dobrá hudebka? Proč ji musíme mít ve škole? Zkus obhájit svůj názor
co nejpřesněji.

5. Co nejvíc ovlivní pozitivně tvůj vztah k hudebce? Vyber pouze jednu odpověď.
•

Učitel.

I I Ž e m i to к n ě č e m u j e .

Q Baví mě to.
I I Nemusím se na to učit.
I I

Nemusím

v h o d i n ě n i c dělat.

I I Je to něco jiného než ostatní předměty.

6. Zaškrtněte, co při hudebce neděláte vůbec, případně čemu se věnujete úplně
nejméně? Vyber maximálně 2 odpovědi.
I I Zpěv písní
I I Hudební teorie - stupnice, akordy, noty
I I Hudební dějiny - o skladatelích,
I I Poslech skladeb
I I Naše referáty
I I Sledování filmů
•

Hra na hudební nástroje (bubínky, tamburíny, zvonkohry, klavír, flétna, kytara,
bubny... cokoliv)

I I Tanec
I I

Práce

na počítači
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7. Je výuka hudební výchovy ve vašem ročníku v něčem jiná, než u vyšších ročníků?
I I Ano (uveď čím):
I I Ne, je stejná,
j ) Nedokážu posoudit.

8. Pracujete v hodinách HV s učebnicí? (Nemáme teď na mysli zpěvníky, J á
písnička" nebo jiné zpěvníky, ale skutečné učebnice!) Zaškrtni jednu odpověď.
I I Ano, pravidelně.
I Ano, občas.
•

Ne, nikdy.

Děkuji za pomoc a za Tvůj čas při vyplnění dotazníku. Ať se Ti daří nejen ve škole, přeji
krásné jarní dny.
Ludmila Vacková
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15.2 Příloha č. 2: Kritéria sebehodnocení (H. Košťálová a kol.)
Pěvecké činnosti

kritérium

stupeň
úspěšnosti

popis zvládnutí dovedností

čtvrtletní
hodnocení
1. 2. 3. 4.

zapojení do
společného
zpěvu

čistota
zpěvu

výrazná,
rytmická
výslovnost

standard

Vždy se aktivně zapojuji do společného zpěvu
a rozezpívání.

ještě bereme

Většinou se zapojuji do společného zpěvu a
rozezpívání.

nebereme

Nezapojuji se do společného zpěvu a
rozezpívání.

standard

V rámci svých možností se mi daří zpívat
kultivovaně a čistě.

ještě bereme

Když se na to soustředím, zpívám většinou
kultivovaně.

nebereme

Nepokouším se zpívat ani čistě, ani
kultivovaně.

standard

V rámci svých možností vyslovuji většinou
výrazně a rytmicky přesně.

ještě bereme

když se soustředím, vyslovuji většinou
výrazně a rytmicky přesně.

nebereme

Nepokouším se vyslovovat ani výrazně, ani
rytmicky.

standard
pěvecké
zásady,
držení těla,
otevírání
úst, dech

ještě bereme

nebereme

Při zpěvu aktivně dodržuji všechny pěvecké
zásady - jako je držení těla, otevírání úst,
práce s dechem a výrazem.
Pokud se soustředím, dodržuji při zpěvu
některé pěvecké zásady - jako je držení těla,
otevírání úst, práce s dechem a výrazem.
Při zpěvu nedodržuji pěvecké zásady ani se o
to nepokouším.
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15.3 Príloha č. 3: Tabulka pro sebehodnocení v HV
HUDEBNÍ VÝCHOVA a JÁ
KRITÉRIUM

přístup к
hodinám

zpěv

STUPEŇ
ÚSPĚŠNOSTI
standard

Vždy se zapojuji do aktivit, které probíhají ve třídě.

ještě berem

Většinou se zapojuji do aktivit, které probíhají ve
třídě.

nebereme

Nezapojuji se do aktivit, které probíhají ve třídě.

standard

V rámci svých možností se mi daří zpívat hezky kultivovaně, správně a čistě.

ještě berem

Když se soustředím a dám si pozor, zpívám hezky kultivovaně, správně a čistě.

nebereme

standard

hra na nástroje

ještě berem

nebereme
standard
ještě berem
poslech

ještě bereme
nebereme

domácí úkoly

POPIS ZVLÁDNUTÍ ČINNOSTI

Nepokouším se zpívat nějak hezky - kultivovaně,
správně a čistě.
V hodině dokážu zahrát na jakýkoliv hudební nástroj
podle zadání (z not, předvede mi to učitel, něco si
vymyslet).
S pomocí učitele nebo spolužáka dokážu zahrát na
jakýkoliv hudební nástroj podle zadání (z not,
předvede mi to učitel, něco si vymyslet).
Technicky nezvládám hru na hudební nástroje ani s
pomocí učitele.
Pozorně poslouchám znějící ukázku, přemýšlím o ní
a dokáži se v ní orientovat.
Pozorně poslouchám znějící ukázku, přemýšlím oni,
ale nedokážu se v ní sám orientovat.
V hudební ukázce se dokážu orientovat, ale
nevydržím poslouchat soustředěně.
Ani na chvíli neposlouchám hudební ukázku,
nesnažím se o ní přemýšlet.

nebereme

Ani s pomocí učitele se v hudbě neorientuji, vlastně
se o tom nesnažím.

standard

Plním vždy domácí úkoly. Práce odevzdám ve
stanoveném termínu.

ještě berem

Někdy neodevzdám práci ve stanoveném termínu.
Snažím se plnit si svoje domácí úkoly.

nebereme

Domácími úkoly se nezabývám. Úkol nikdy
neodevzdám ve stanoveném termínu.

standard

Vedu si portfolio, mám v něm všechny "povinné" věci
i nějaké vlastní příspěvky к tématu.

ještě berem

Vedu si portfolio, mám v něm všechny náležitosti
podle dohody.

portfolio
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ČTVRTLETÍ
1. 2. 3. 4.

diskuze a
přemýšlení

nebereme

Vedu si portfolio, ale mám v něm jen některé
"povinné" věci. Nevedu si portfolio.

standard

Dokážu o hudbě přemýšlet a zaujmout osobní
stanovisko a obhájit svůj názor na hudbu.

ještě berem

S dopomocí vyjádřím svůj názor na hudbu. 0 hudbě
přemýšlím.

nebereme

Ani s dopomocí nevyjadřuji svoje názory. Nesnažím
se o to. 0 hudbě nepřemýšlím.

standard

Naučím se tanec a snažím se co nejvíc zachovávat
jeho styl.

standard
ještě berem
pohyb,tanec a
dramatika

ještě berem

Hudební obsah nedokážu vyjádřit nějakým pohybem,
nerozumím tomu / mám nápad, ale sám ho předvést
nedokážu, potřebuji pomoc někoho.

nebereme

Nechci se pokoušet naučit nějaký tanec.

nebereme

Ani s pomocí učitele nedokážu vyjádřit nějakou
hudební myšlenku pohybem. Nechci to zkoušet.

standard

vědomosti

Dokážu vyjádřit hudební obsah i pohybem těla
(kroky, gesta, pohyby).
Snažím se naučit tanec, ale kroky většinou
nezvládám.

ještě berem

nebereme

Zajímám se o informace a fakta, která se zde
dozvídám, na písemky se učím.
Na písemky se někdy učím. Informace mě moc
nezajímají, ale učím se je. Informace mě zajímají,
ale neučím se.
Informace a fakta.mě nezajímají. Na hudebku se
nikdy neučím.
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15.4 Príloha č. 4: Interludium
Komedie o kováři a Káče
Opověď
Nejmilejší poslouchači,
přídavek bude o Káči,
když jsme s židem již skončili
a vám trošku dlouzí byli.
Přídavek zde následuje,
oznámím vám, o čem bude:
o jistém dobrém kováři,
opatrným hospodáři,
on s první dobrou ženou
živ dobře byl, se pobožnou,
když pak ona již zemřela,
tak se Káča šmajchlovala,
až hospodáře za muže měla,/
tuť se Káča proměnila
a kováře zlého měla.
Co s nebožkou nahospodařil,
to Vašíček rychtářů užil,
což my chcem zde poukázat
a v krátkosti fikurovat.

Kovář 2

Ach, Káčo, je mně tuze těžko!

Káča 3
Tatíčku, já pošlu pro doktora,
ať vám ni(j)aké medicíny dá.
Pacholku, dojdi pro doktora,
ať se na hospodáře podívá.
Pacholek de a tu ho zřivi
Káča tu není sou sami
Doktor 4

No, copak vás, tatíčku bolí?

Kovář 5

Pane, má nemoc j e divná,
tu mně působí má druhá žena,
neboška přec každého dne
mastné vejce, masné nudle,
pro pivo také poslala,
ach, ta jest mně tuze přála,
ale tejď: malej kůs suchého chleba;
a ona to kalánům dává.

Doktor 6
No, no, jen mně poslechněte
a každej den takto říkejte:
Ach, má ženo, já málo vidím,/
jestli neoslepnu, to se bojím.
Přídě Káča 7
Pěkně vítám, pane doktore,
co pak tomu našemu hospodáři je?

Doktor 8
Inu ono к smrti není,
jenom že se mu zrak mění.
Nesmíte mu dát žádné masné vejce,
ani žádné masné nudle,
piva také nesmíte dát,
sice by on přišel o zrak.
(cle pryč)

Káča 9
Můj manželi, to sou ti doktoři...
to on chce ty vejce a máslo abychme mu dali!
Jak pak byste živi byli,
kdybyste se ani neposilnili?//
Já vám, tatíčku, přeci udělám
vejce nůdle a pro pivo pošlu vám.

Kovář 10
Inu, jáť přestanu, já se rád posilním.
Jáť juž skoro málo vidím!

Káča 11
Ach, doktoři, to sou vohaři!
Posilňte se, hospodáři!

Kovář 12
Ach, ženo, pomoz mně na pec,
já se ohřeju a posilním se přec.
Já juž, ženo, nic nevidím,
jakpak to bude, já nevím.

Tejď Káča přivede

Vašíčka

Pacholče, přines mně tu rezavou flintu
já ji trošku vypucuju
ať se mi chvíle ukrátí/
když nemohu pracovati

Pacholek mu flintu podá
a on Vašíčka

střeli

an sebou tu tluče

Káča 13
Ach Jezûs Marija, stařeckos myslil,
tys rychtařova Vašíčka zastřelil!

Kovář 14
Ach, Bože, kdo by to řek, že ta flinta
až do rychtářova domu donesla?!
Ach, má milá ženo, to dobře vím,
že se mnou dobře nebude, to se bojím,
jak náš rychtář přísný je,
ono se mnou dobře nebude
doveď mě к rybníku na hráz
a tu se rozběhni a do rybníka mě sraž.

Káča 15
Inu, já to nerada udělám,//
ale že to musím udělat to к vůli vám.

Tu ho vede na liras ona se rozběhne, on uskočia

ona do rybníka.

Ach, spas duši, rozmilý manželi,
ach pomoz mi z té hlubiny!

Kovář 16
Ach, má ženo, jakpak uďála? já tě nevidím,
co pak říkáš, poď blíž, já ti poradím!

Ku Káči, co může
Jestli chceš, Káčo, bejt mou ženou,
musíš se učit bejt věrnou,
pakli nechceš, tak i tebe zastřelím,
jako Vaškoj rychtářovu učiním.

Káča 17
Ach můj manželi, již do smrti
nechci na žádného pomysliti,
na mou duši, já přísahám,
že do smrti budu přát jen vám./

Čert 18
Káčo Káčo, nedušuj, nepřísahej,
já se(m) pokoušet vždy hotovej!
Vaška sem dostal střeleného,
toho frejíře tobě milého,
voni se mnozí lidé dobří přísahali
a přec do mých sítí padli,
já sem tě měl již v rybníku,
myslil se(m), že tě mám v pytlíku,
zatím poděkuj kováři,
tomu tvému hospodáři,
že tobě z rybníka pomoh
a z mých spáru tebe vymoh.
A vy, ženy, pozor dejte,
к jiným muským nefrejůjte,
buďte spokojeni se svýma,
nechcete-li bejt s našima/

8 9

15.5 Príloha č. 5: Silueta postavy
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15.6 Príloha č. 6: Grafická partitura
CARMEN - předehra opery
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tlesknuti (rukama před sebou, jako když hrajeme na činely
dupáni špičkou bot - pata zůstává na zemi, jako když pochodujeme

> II

pohyb pravou rukou po lavici směrem od sebe, pak dvé plesknuti prsty o lavici

<1

pohyb levou rukou po lavici smérem od sebe, pak jedno plesknuti prsty o lavici

~

bubnování prsty o lavici

+

luskáni

1

vertikální tlesknuti dlaněmi o sebe, pohyb P rukou po vertikále před sebou smérem dolu

t

vertikálni tlesknuti dlaněmi o sebe, pohyb L rukou po vertikále před sebou smérem nahoru

Ct

oblouk rukou před sebou (na dvé doby!!!)

trr

tiché "trrr" pusou

•

bouchnuti péstl do stolu

0

tleskáni

*

pleskáni

x

lusknuti pusou, tzv. "koníček"

f f f f třeni dlani o sebe
U

šoupnuti nohou smérem dopředu, od sebe

ft

šoupnuti nohou smérem dozadu, k sobé

•

dupáni

•

plácnuti rukou do stolu
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