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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce na téma Environmentálni témata ve výuce hudební 

výchovy je vytyčení možností, jak začlenit environmentálni prvky do předmětu 

hudební výchova. Nutnost zabývat se ekologickou tématikou vyplynula především 

ze zavedení rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia 

v roce 2007, ve kterých se kromě tradičních vzdělávacích oblastí nově objevují 

tzv. průřezová témata. Jedním z nich je environmentálni výchova. 

V současnosti bohužel zatím chybí dostatek materiálů se zaměřením na 

implementaci prvků průřezových témat do jednotlivých předmětů, zejména potom 

do hudební výchovy. Cílem práce je proto alespoň částečně toto prázdné místo 

zaplnit, poskytnout ucelenější pohled na danou problematiku pro ty, kdo by se 

chtěli environmentálni výchovou a osvětou prostřednictvím hudby zabývat, 

poukázat na některé příklady úspěšné aplikace v zahraničí a konečně nastínit 

možnosti pro výuku na domácí půdě. 

К začlenění environmentálních prvků do výuky hudební výchovy zde dochází ve 

dvou rovinách: v rovině organizačních forem (integrací do hodin, pomocí projektů, 

aj.) a v rovině obsahové (pomocí volby témat, hledáním mezipředmětových 

souvislostí). Hybnou silou této kostry vyučování se potom stává syntéza metod 

environmentálni a hudební výchovy založená především na mnohostrannosti 

využití potenciálu hudby jako takové. Hudba zde vystupuje jako prostředek i jako 

cíl. 

První kapitoly se zaměřují na charakteristiku průřezového tématu v rámcových 

vzdělávacích programech pro zmíněné typy škol, základní pojmoslovný aparát 

z oblasti environmentálni výchovy, na hlavní historické souvislosti trvale 

udržitelného rozvoje a zahraniční inspirace pro českou pedagogiku. Další části jsou 

věnovány především cílům výuky a metodice s návazností na hudebně výchovnou 

praxi. Pozornost je zaměřena spíše na méně tradiční postupy hudebně výchovné 

činnosti (sluchové experimenty, muzikoterapeutické prvky, projektovou výuku 

aj.). Vyústěním práce je provedení a zhodnocení experimentálního projektu 

v reálném prostředí šestiletého gymnázia s cílem ověřit stanovená východiska. 



Summary 

The content of the diploma thesis named Environmental Topics in Teaching Music 

outlines possibilities of how to include environmental features in the school 

subject of Music. The necessity of dealing with the topic of ecology has arisen 

from the implementation of Framework Education Programmes for elementary and 

secondary education in the Czech Republic in 2007. These include, apart from the 

traditional educational areas, new cross-curricular subjects. One of them is 

environmental education. 

Unfortunately, there are not enough materials on how to implement cross-

curricular subjects into music lessons. Therefore, the aim of this work is to provide 

an overall view of the field for those who would like to start teaching 

environmental education through music, to give examples of a successful 

application abroad and finally, to point out possibilities for teaching on the 

domestic front. 

There are two levels on which the implementations take place: on the level of 

organizational forms (in lessons, projects, etc.) and on the content level (through 

the choice of topics or cross-subject connection). These two elements are 

eventually connected by the synthesis of environmental and musical methodology 

mostly based on multiple potential of music itself. Music becomes both: the means 

and the aim. 

The first chapters concentrate on the characteristics of the educational programmes 

and the cross-curricular subject, the terminology of environmental education, the 

main historical background of sustainable development and foreign inspirations* for 

Czech pedagogy. The following chapters are dedicated to the aims and methods of 

teaching with a close connection to teaching practice. Attention is paid especially 

to the less traditional approaches (hearing experiments, using features of music 

therapy, educational projects, etc.). This results in a verification through an 

experimental project conducted at a grammar school. 



Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Environmentálni témata ve výuce hudební 

výchovy jsem vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které uvádím v 

přiložené bibliografii. 
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Úvod 

Environmentálni tématiku jsem si pro svou diplomovou práci vybrala z několika 

důvodů. Jedním z nich byla všudypřítomnost otázek vztahu člověka a přírodního 

prostřední, jeho působení na něj a souvisejících příznivých i negativních důsledků. 

Ochrana životního prostředí, respektive zohledňování dopadů lidské činnosti na 

něj, je v současnosti předmětem zájmu v řadě oborů, kde se to ještě v nedávné 

minulosti zdálo neodůvodněné či dokonce nesmyslné. Příkladem ilustrujícím tento 

fakt může být otázka klimatických změn. Přestože někteří toto téma dosud 

považují za kontroverzní, nemůže být sporu o tom, že má zásadní vliv na řadu 

oblastí lidské činnosti. 

Tento vývoj se odráží i v přístupu ke vzdělání. Otázky vztahu člověka к přírodě a 

životnímu prostředí tak již nejsou doménou biologie či zeměpisu, ale dostávají se 

do souvislosti s řadou dalších předmětů. Výsledkem tohoto společenského vývoje 

je skutečnost, že téma environmentálni výchovy bylo zahrnuto do rámcových 

vzdělávacích programů jako závazných dokumentů pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, a to v rámci tzv. průřezových témat. 

Průřezová témata nejsou zpravidla omezena na jednotlivé školní předměty, a je 

proto nutno hledat cesty, jak je začlenit do ostatních vzdělávacích oblastí. V rámci 

této úlohy vzniká potřeba propojit je i do výuky hudební výchovy. To, jak by 

mohla hudební výchova přispět к uskutečňování cílů environmentálni výchovy, je 

předmětem této práce. 

Jelikož se jedná o spojení v českém prostředí poměrně nové, bylo v tomto ohledu 

nezbytné definovat základní terminologii, stručně shrnout historické souvislosti a 

alespoň částečně zmapovat situaci v zahraničí v uplatňování snah ekologické 

výchovy v hudební výchově. Dále potom stanovit cíle této výuky a zaměřit se na 

metodologickou stránku s uvedením některých praktických příkladů vhodných pro 

použití na domácí půdě. Jeden z možných postupů byl vyzkoušen v rámci 

mezipředmětového projektu na šestiletém gymnáziu v Praze. 
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Spojení environmentálni a hudební výchovy je zatím velmi neobvyklé a v současné 

době není k dispozici mnoho publikací s tímto zaměřením. Doufám, že tato práce 

bude alespoň nepatrným přínosem pro ty, kdo se tímto tématem budou chtít dále 

zabývat. 

Na závěr bych chtěla poděkovat paní docentce PaedDr. Haně Váňové, CSc. za 

inspiraci a cenné připomínky a panu učiteli Markovi Doubravovi za technickou i 

organizační pomoc při realizaci školního projektu. 

Johana Žídková 
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1 Rámcové vzdelávací programy 

1.1 Rámcové vzdělávací programy a průřezová témata 

Rámcový vzdelávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV)1 a na něj 
л 

navazující Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále jen RVP G) vydané 

v roce 2007 jako závazné dokumenty pro tvorbu školních vzdělávacích programů 
i 

kromě základních vzdělávacích oblastí zcela logicky začleňují tzv. průřezová 

témata (dále jen PT). Ta si kladou za cíl seznámit žáky a studenty s tématy 

vnímanými v dnešním kontextu jako aktuální a rozvíjet nejen jejich znalosti, 

dovednosti a schopnosti, ale také ovlivňovat jejich postoje, hodnoty a jednání. 

Jedná se o následující obory: Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana (jen v RVP ZV), Výchova к myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentálni výchova a 

Mediální výchova. 

PT jsou povinnou součástí vzdělávání jak na základních školách, tak na 

gymnáziích a ty je proto musí všechny zařadit do výuky. Je ponecháno na 

rozhodnutí školy, zda bude každé téma probráno v určitém ročníku, nebo zda se 

bude objevovat v průběhu celého studia na dané škole. Dále si také škola zvolí 

rozsah jednotlivých PT a vlastní organizační formy výuky a způsoby realizace. 

Tematické okruhy PT je možné pojmout integrativně v rámci jednotlivých 

výukových předmětů, a to zejména tam, kde se dají nalézt jisté styčné body (např. 

téma Multikulturní výchova může být obsaženo v rámci předmětu hudební 

výchova atd.). Další možností je potom vyčlenit na témata zcela samostatný 

1 JEŘÁBEK, J., aj. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha : VUP, 2007. 

Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf>. 

2 JEŘÁBEK, J., aj. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online], Praha : VÚP, 2007. Dostupné na 

WWW: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_G.pdf>. 

3 Mezi vzdělávací oblasti patří: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a 

zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce. 
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předmět, případně je zařadit do školních projektů, uspořádat na dané téma kurz, 

seminář, přednášku nebo exkurzi. 

1.2 Průřezové téma Environmentálni výchova 

Environmentálni výchova (dále jen EV) by měla žákům a studentům umožnit 

proniknout do dnešní problematiky životního prostředí a to především v otázkách 

nutnosti postupného zajištění tzv. trvalé udržitelnosti. Díky pochopení složitosti 

vztahů člověka a prostředí, ve kterém žije a které pomáhá utvářet, může potom 

jedinec sám přizpůsobit své chování a jednání tomu, aby svým zodpovědným 

přístupem negativní vliv na prostředí minimalizoval a naopak přispěl 

к harmonickému, trvale udržitelnému rozvoji lidské civilizace. 

Jak uvádí RVP ZV, téma EV prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi a stejně jako 

ostatní průřezová témata pomáhá spoluutvářet integrovaný pohled „postupným 

propojováním, rozšiřováním, upevňováním a systematizací vědomostí a dovedností 

získávaných v těchto oblastech"4. V rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura je 

možné využít tohoto tématu jako příležitosti к zamyšlení se nad otázkami vztahu 

člověka k živé i neživé přírodě a zároveň nad tím, jaké zdroje inspirace pro vlastní 

tvořivou práci člověka v přírodě můžeme najít a jak této inspirace využít 

к vytvoření něčeho krásného, něčeho, co ponese trvalou estetickou hodnotu pro 

dnešní i další generace. 

Co se týče přínosu PT EV pro rozvoj osobnosti jedince, mělo by přispět 

к porozumění vztahů v biosféře, vztahů člověka a prostředí, к uvědomění si 

možných důsledků lidského jednání na prostředí, к pochopení souvislostí problémů 

v místním a globálním měřítku. Dále by mělo poskytnout znalosti a modelové 

příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hlediska životního prostředí a 

udržitelného rozvoje, poukázat na nutnost a možnosti péče o životní prostředí 

na místní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni, naučit vyjadřovat a 

obhajovat názory týkající se témat spojených s problémy životního prostředí, 

4 JEŘÁBEK, J., aj. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [ online]. Praha : VUP, 2007. 

Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf>, s. 91. 
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přimět к vnímání života jako nej vyšší hodnoty, podněcovat aktivitu, tvořivost, 

toleranci a ohleduplnost ve vztahu к prostředí, pomáhat к utváření zdravého 

životního stylu, к vnímání estetických hodnot a vézt к citlivému přístupu к přírodě 

a přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

Tématické okruhy PT EV vyčleňuje RVP ZV takto: 

a) Ekosystémy 

b) Základní podmínky života 

c) Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

d) Vztah člověka к prostředí 

Pro gymnázia jsou okruhy následující: 

a) Problematika vztahů organismů a prostředí 

b) Člověk a životní prostředí 

c) Životní prostředí regionu a České republiky 

Z nich je potom nutné vyčlenit podrobněji takové tematické celky, které se stanou 

vhodným propojením EV a hudební výchovy (dále jen HV) a bude se s nimi moci 

vhodně didakticky pracovat. 

1.3 Možnosti začlenění průřezových témat do výuky hudební 

výchovy - organizační formy 

Vybraných průřezových témat je možno využít v rámci H V někdy více někdy 

méně vhodně. Je proto nutné předem zvážit mnohé aspekty, aby nedošlo к přílišné 

snaze včlenit téma do výuky za každou cenu a vybírat pouze taková témata, která 

mají v obou oborech jasné styčné body. Je také nutné brát zřetel na samotnou 

osobnost učitele, který by měl téma do svého předmětu začlenit, jeho znalosti a 

orientaci v dané oblasti PT a v neposlední řadě i jeho zájem jej žákům či 

studentům přiblížit. 

V závislosti na výběru způsobu, jak zařadit PT do výukových předmětů, se odvíjí i 

možnosti hudby jako prostředku kontaktu s tématem a s tím související různé 
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organizační formy výuky. Nevyčlení-li se na EV samostatný předmět a 

rozhodneme-li se začlenit EV do hodin HV, zůstávají následující možnosti výuky 

tohoto tématu: 

a) integrované v rámci určitého počtu hodin HV 

b) pomocí projektů v rámci HV, např. z oblasti multikulturní výchovy (písně a 

tance národnostních menšin žijících v okolí, world music, etnická 

hudba,...), environmentálni výchovy (environmentálni umění, hudební 

nástroje z recyklovaných materiálů, hudba provozovaná v přírodě, přírodní 

zvuky, hluk, příroda jako zdroj inspirace v lidové hudbě.. .) nebo mediální 

výchovy (zprostředkovaní hudby pomocí médií - internet, rozhlas, televize, 

tisk, mluvené slovo nebo komentář к hudební akci, rozdíly, porovnání 

s návštěvou živého koncertu, vliv média na kvalitu zvuku, rozdílná 

atmosféra a celkový zážitek posluchače...) a nebo v rámci přesahujícím 

HV, vyžadující spolupráci více předmětů a pedagogů 

c) návštěvou výchovného koncertu (v České republice není čistě pro tematiku 

EV zatím к dispozici nic, ve světě jsou to tzv. performeři5) 

d) kombinací těchto možností 

2 Ekologie a výchova 

2.1 Vymezení pojmů z oblasti environmentálni výchovy 

Problematika pojmosloví se většinou nevyhne žádnému novému tématu, zejména 

jedná-li se o oblast neustále se vyvíjející, mající kořeny spíše v anglosaském světě. 

Jak hovoří Aleš Máchal ve svém Průvodci6 v kapitole o úskalích terminologie 

v environmentálni výchově, vhodnými překlady se čeští odbornici zabývají už od 

roku 1970, kdy Dr. Čeřovský poprvé vyzývá к diskusi nad výstižným českým 

ekvivalentem к anglickému termínu „environmental education". Česká 

terminologie se v této oblasti již nějakou dobu mění a odborná veřejnost ještě 

nenašla závazné způsoby veškerých formulací. Uvádím alespoň částečné shrnutí 

této problematiky s některými základními termíny, jak se k nim vyjadřuje autor 

5 viz kapitola 2. 
6 MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, 2000. ISBN 80-902954-

0-1, s. 12-14. 
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výše zmíněné publikace. Zde cituje jak z mnohých českých odborných zdrojů, tak i 

z dokumentů vydaných českým ministerstvem životního prostředí a odvolává se na 

výsledky odborných terminologických seminářů pořádaných Centrem pro otázky 

životního prostředí Univerzity Karlovy. 

Ekologie je vědní obor zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a jejich 

prostředím, vědou o souvislostech panujících v přírodním dění. 

Pojem environmentálni je překladem anglického slova „environmental" a 

postupně se připouštějí české výrazy „prostřeďový" nebo „životněprostřeďový". 

Adjektiva „ekologický" a „environmentálni" by se podle doporučení odborníků 

neměla stupňovat a na místo toho je lépe užívat opisů jako např. „šetrnější vůči 

životnímu prostředí", „vhodnější z hlediska životního prostředí" apod. 

Slova ekologie, ekologický a ekolog se používají i v širších souvislostech. Je 

možné je používat i nejen v přímé souvislosti s ekologií jako vědní disciplínou, ale 

i v případech, kdy je něco z hlediska ekologie jako vědy náležité, žádoucí. 

Adjektivum „ekologický" se tedy může užívat jak ve smyslu „vědního oboru 

ekologie se týkající", tak i „týkající se životního prostředí", tzn. 

„životněprostřeďový" čili prakticky totéž jako „environmentálni". 

Můžeme se také setkat s příbuzným pojmem environmentalistika, což je nauka o 

životním prostředí, která využívá nejen poznatků z oblasti ekologie, ale i jiných 

oborů jako jsou fyzika, chemie nebo ekonomie; zkoumá působení člověka na 

ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou 

vzniklých škod, zahrnuje také např. ochranu přírody, monitoring složek životního 

prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi atd., a to včetně 

technologického zajištění výše jmenovaného. 

Autor také uvádí: „Pro účely ekopedagogické praxe ve školách a střediscích 

ekologické výchovy je možné (i vhodné) považovat pojmy ekologická výchova a 

environmentálni výchova za stejnocenné." Zároveň poukazuje na fakt, že „ . . .do 

popředí se postupně dostávají pojmy výchova pro trvale udržitelný rozvoj, resp. 
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výchova k udržitelnému životu, které mnohem lépe vystihují souvztažnosti mezi 

ekologickým, sociálním i ekonomickým zřetelem ekopedagogického úsilí." 

Všechny tyto termíny postupně nahrazují starší známé slovní spojení výchova 

к ochraně životního prostředí. 

2.2 Základní historické souvislosti a současná situace v Čechách na 

poli vzdělávání o ochraně životního prostředí 

2.2.1 Cesta к trvale udržitelnému rozvoji a vize do budoucna 

Ochrana životního prostředí v dnešním slova smyslu má poměrně krátkou historii. 

Její teorie vychází z ekologie, kterou sice již v 60. letech 19. století definoval 

německý biolog Ernst Häckel, avšak samotný termín se začal užívat zhruba o sto 

let později. Prvním významným počinem, který rozvířil celosvětovou diskusi, bylo 

vydání knihy americké autorky Rachel Carsonové Mlčící jaro (1962), kde 

poukázala na možnost hrozící ekologické katastrofy v souvislosti s neuváženým 

používáním DDT. 

Základním mezníkem byla potom Stockholmská konference Organizace spojených 

národů (1972), která poprvé v historii označila čtyři hlavní okruhy ekologických 

problémů (exploatace zdrojů, nebezpečné odpady, narušení životodárných 

planetárních systémů, redukce biologického bohatství planety) a vyzvala 

к okamžitým krokům na národní i mezinárodní úrovni. Na tomto základě vznikly 

instituce pověřené ochranou životního prostředí jako např. UNEP (viz. kapitola 

2.3.1) a byly učiněny mnohé kroky v oblasti zákonodárství. Objevily se nejrůznější 

standardy, zákazy a limity, ale bohužel většina nápravných metod byly metody 

následné, tedy pouze zmírňovaly následky již vzniklé devastace. 

Další důležitou publikací se stala kniha D. Meadowsové a kolektivu Meze růstu 

(1972), která šokujícím způsobem poukázala na to, že se bez zásadních 

omezujících opatření další úspěšný rozvoj lidského pokolení neobejde a že jedinou 

možnosti je cesta nulového hospodářského růstu. Exponenciální charakter 
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hospodářského vývoje byl podle autorů publikace hlavní příčinou devastace 

planety a měl být proto zastaven. Kniha, která sice nenastínila žádné možnosti 

řešení, alespoň vyvolala další vlnu snah o prozkoumání vztahu mezi růstem HDP a 

stavem životního prostředí. Počátkem 80. let byla ustavena Světová komise pro 

životní prostředí a rozvoj, která se problematikou začala zabývat. Následovalo 

uzavření úmluvy o ochraně ozonové vrstvy ve Vídni a vydání montrealského 

protokolu o omezení freonů a podobných látek s postupnými dodatky (londýnský, 

kodaňský, montrealský a pekingský), která opatření zpřísňují. Také Česká 

republika se zavázala к jejich dodržování. V roce 1987 vydala Světová komise pro 

životní prostředí a rozvoj rozsáhlou závěrečnou zprávu s názvem Naše společná 

budoucnost. Jejím hlavním závěrem je to, že „ekonomický rozvoj se v žádném 

případě nesmí zastavit, naděje je naopak v jeho urychlení. Je však třeba změnit 

jeho podobu: rozvoj se musí stát trvale udržitelným."7 

Valné shromáždění se na základě tohoto dokumentu rozhodlo podniknout další 

kroky. V roce 1992 byla do Rio de Janeira svolaná celosvětová konference OSN o 

životním prostředí (United Nations Conference on Environment and Development 

- UNCED), tzv. summit Země (The Earth Summit), který vyústil ve vydání 

následujících dokumentů: Prohlášení summitu (The Rio Declaration), Rámcová 

úmluva o změně klimatu (Convention on Climate Change), Úmluva o biologické 

rozmanitosti (Convention on Biodiversity) a Agenda 21. Tímto byly definovány 

základní body, strategie a programy v celosvětovém měřítku, které by měly 

směřovat к hlavnímu společnému cíli, kterým je trvale udržitelný rozvoj. 

Dalším důležitým setkáním byla konference v Kjótu к výše uvedené Rámcové 

úmluvě. Konala se v roce 1997 a zástupci smluvních států se zde dohodli na 

pokusu zredukovat spotřebu primárních energetických zdrojů a systematicky 

snižovat produkci emisí. К ratifikaci smlouvy přistoupilo 132 zemí, ovšem 

podmínky platnosti byly splněny až v roce 2004. 

Protokol z Kjóta by měl být nahrazen novou dohodou na summitu v Kodani a to 

koncem roku 2009. Během roku 2009 se smluvní strany budou snažit nalézt 

politický konsenzus a domluvit se na právní formě a konkrétních závazcích nového 

režimu. Pracovní skupina zřízená za účelem přípravy návrhu změny Rámcové 

7 MOLDAN, B. (Ne)udržitelný rozvoj (ekologie, hrozba i naděje). Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-
246-0286-5. 
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úmluvy a případně dalších dokumentů pro kodaňské setkání se má zaměřit na pět 

hlavních oblastí: 

a) zmírňování (mitigace) klimatické změny (zejména kvantifikované snižování 

emisí skleníkových plynů) 

b) opatření pro přizpůsobování se klimatické změně (adaptace) 

c) vývoj a transfer technologií potřebných ke zmírňování klimatické změny a 

adaptaci na ni, a to zejména v chudých rozvojových zemích 

d) zajištění finančních zdrojů pro výše uvedené 

e) společná vize vedoucí к dosažení dlouhodobých cílů 

Kodaňský protokol by měl nabýt platnosti v roce 2012, kdy skončí první kontrolní 

období Kjótského protokolu. 

2.2.2 Podložení environmentálni výchovy v právních předpisech 

Nelehká pozice environmentálni výchovy v současné době spočívá nejen v tom, že 

se jedná o oblast poměrně novou a neustále se vyvíjející, a tudíž ze strany učitele 

vyžadující samostatnou iniciativu a mnohdy i průkopnický přístup - jak z hlediska 

sebevzdělávání, tak i z hlediska didaktického. Kromě těchto úskalí musí také čelit 

skutečnosti, že se stala jakýmsi nástrojem politikařeni ve veřejném životě a tomu, 

že je i do jisté míry módní záležitostí. Klade tím pádem veliké nároky na to, aby se 

s ní nezacházelo propagandisticky, nýbrž v souladu se Státní politikou životního 

prostředí, potažmo mezinárodními úmluvami, ke kterým se Česká republika 

zavázala, a v souladu jak s lokálními, tak i globálními vědeckými poznatky a cíli. 

Z mnoha důvodů je proto vhodné vědět, kde nalezneme jej í právní zakotvení. 

V současné době se environmentálně zaměření učitelé a další propagátoři trvale 

udržitelného rozvoje mohou ve svých osvětových a výchovných snahách mohou 

odvolávat především na následující dokumenty: 

Zákon č. 17/92 o životním prostředí v § 16 ukládá provádět výchovu, osvětu a 

vzdělávání tak, aby „vedly к myšlení a jednání, které je v souladu s principem 

trvale udržitelného rozvoje, к vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního 

prostředí a jeho jednotlivých složek а к úctě к životu ve všech jeho formách". 
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Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 79 stanoví, že Ministerstvo 

životního prostředí „spolupracuje s Ministerstvem školství České republiky 

v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání". 

Zákon č. 123/98 o právu na informace o životním prostředí ukládá v § 13 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu životního prostředí i 

krajům mj. povinnost „podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti 

v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a 

mládeže". Zákon rovněž ukládá povinnost zajišťování podmínek к osvojování 

poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného 

rozvoje. 

Dokument Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 

republice schválený v roce 2000 se zaměřuje na terminologii, legislativu a 

mezinárodní spolupráci v této oblasti a tvoří akční plány na jednotlivá období, 

podle kterých se potom řídí pověřené pedagogické i jiné instituce. Velikou roli zde 

připisuje krajům, regionům, městům a obcím. 

Aktuální informace к právnímu zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty lze získat na Ministerstvu životního prostředí v oddělení vzdělávání a 

osvěty. 

2.2.3 Současné možnosti veřejnosti ve vzdělávání o ochraně životního prostředí 

v České republice 

Nevládní neziskové organizace 

Nezastupitelnou roli na poli vzdělávání laické i odborné veřejnosti zaujímají 

nejrůznější spolky, sdružení a organizace, často pod vedením významných 

osobností oblasti EV. Většina z nich je součástí Sdružení středisek ekologické 

výchovy PAVUČINA. Střediska ekologické výchovy, jak jsou obecně tato 

pracoviště nazývána, poskytují veřejnosti výukové programy, mezi které patří 

buďto školní ekologické projekty (domácí nebo mezinárodní), nebo pobytové 
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ekologické programy (obdoba školy v přírodě zaměřené na ekologické téma). 

Mnohé vedou vlastní ekologické semináře. Kromě toho některé zajišťují i 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Seznam těchto organizací spolu s odkazem 

na jejich webové prezentace je uveden v příloze ě. 1. 

Fakulty univerzit 

Další možností jsou veřejné přednášky nebo semináře organizované jak na 

přírodovědných, tak i pedagogických fakultách. 

2.3 Některé zahraniční trendy v uplatňování environmentálni výchovy 

jako zdroje inspirace pro učitele hudební výchovy 

2.3.1 Činnost Organizace spojených národů 

Program OSN pro životní prostředí, UNEP (United Nations Environment 

Programme), je jednou z mnoha odborných institucí OSN (mezi další patří např. 

UNICEF, UNESCO, atd.). UNEP byl založen roku 1972 jako prostředek 

celosvětové kontroly životního prostředí. К jeho hlavním úkolům patří zjišťování 

ohrožujících faktorů, prevence poškozování životního prostředí a financování 

projektů jeho ochrany. V jednotlivých zemích má UNEP zastoupení v podobě 

komitétů, které většinou spolupracují s ministerstvem životního prostředí dané 

země a jejichž hlavním úkolem je hájit a prosazovat právo občanů na informace o 

životním prostředí a jejich účast v rozhodovacích procesech ovlivňujících kvalitu 

životního prostředí. Český národní komitét UNEP působí v České republice od 

roku 1999. 

Na dobu mezi lety 2005 až 2014 byla vyhlášena Dekáda OSN pro trvale 

udržitelný rozvoj a jejím hlavním cílem je podporovat a zlepšovat začleňování 

výchovy pro udržitelný rozvoj do výchovných a výukových strategií a akčních 

plánů všech sektorů a úrovní vzdělávání po celém světě. Toto vyhlášení bylo 

hlavním výstupem Světového summitu o trvale udržitelném rozvoji, který se konal 

v Johannesburgu v roce 2002. 
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Po celém světě existují nadace a jiné organizace nabízející nesčetné programy pro 

školy i komunity, včetně školení učitelů v oblasti EV. Programy ovšem nejsou 

povinné a proto zůstává na odpovědnosti škol, do jaké míry se daným směrem 

angažují. Někdy jsou aktivity spojené s ochranou životního prostředí podporovány 

shora nejrůznějšími motivačními programy, jako např. v Kanadě (viz. níže). Přímo 

s environmentálním programem OSN byl v loňském roce spojen Nový Zéland. 

Nový Zéland 

Program „Show The Way Today" při příležitosti Světového dne životního 

prostředí (5. červen) probíhá od roku 1972 a je součástí globální iniciativy 

Spojených národů pro osvětu a podporu akcí spojených s národními a globálními 

environmentálními problémy ve spolupráci s UNEP. Nový Zéland byl v roce 2008 

hostující zemí pro tento program. 

Mezinárodní slogan pro rok 2008 byl „Kick the СОг Habit" neboli „Skoncujme 

s C02" . Účastnily se ho školy z USA, Austrálie, Afriky, Evropy (např. i 

Slovensko), Jižní a Latinské Ameriky, Středního a Dálného východu. Každý rok je 

na jiné téma a školy přispívají svými vlastními projekty. Většinou se jedná o školní 

nebo komunitní akce, jako jsou zavedení třídění surovin, koncerty a jiné události 

pro osvětu a podporu v nejrůznějších oblastech trvale udržitelného rozvoje 

(ochrana místních živočišných druhů, čistota vodních zdrojů, ovzduší, problém 

globálního oteplování aj.). 

2.3.2 Kanada a Spojené státy americké 

2.3.2.1 Program „Greenschools" v Kanadě 

Tento program poskytuje např. tzv. ekobalíčky pro školy (jejich součástí jsou 

nejrůznější praktické pomůcky pro výuku, výzdobu tříd a škol apod.) nebo nabízí 

projekty, kterých se mohou zúčastnit. Pokud se škola chce stát „zelenou školou", 

musí nejprve splnit určitá vstupní kritéria, mezi které patří např. zavedení třídění 

surovin ve škole. Součástí programu jsou i motivace a odměny za splněné úkoly a 

projekty, jako jsou např. bannery pro prezentace škol na internetu atd. 
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2.3.2.2 Muzea přírodní historie 

Muzea přírodní historie zde mají velkou tradici. Jsou zaměřené na všechny věkové 

kategorie, od předškoláků až po seniory, nabízejí výukové programy přímo 

v muzeu (multimediální přednášky, experimenty, stálé i dočasné interaktivní 

expozice, atd.) nebo internetové programy pro užití doma a ve škole na nejrůznější 

témata, mnohá z nichž úzce souvisí nebo se přímo věnují problémům životního 

prostředí (vlivy člověka atp.). Programy jsou založené zejména na tzv. „hands on 

experience", tedy zkušenostech, které si můžeme sami „osahat", prověřit. Návštěvy 

takovýchto muzeí se stávají často oblíbeným exkurzním dnem. 

2.3.2.3 Performeři 

Tento výraz je odvozen od anglického slova „to perform", tedy „předvádět" nebo 

„účinkovat". Jedná se většinou o herce, zpěváky a autory textů i písní v jedné 

osobě. V souvislosti s environmentálni výchovou jsou zde velmi významné 

osobnosti, které se přímo na tuto problematikou specializují. Koncipují svá 

představení na základě současných trendů ve výuce v oblasti „science", tedy 

v oblasti, která na základních školách ve většině anglicky mluvících zemí do sebe 

zahrnuje základy přírodních věd (biologie, fyziky, chemie a geografie) s důrazem 

na environmentálni výchovu. Prostředkem přímého kontaktu s těmito tématy se 

potom stává zejména hudba (formou písní) a velmi často i pohyb. S použitím 

mnoha technických pomůcek, jako jsou zvuková aparatura a mikrofon a 

nejrůznější vizuální pomůcky na pódiu, potom žáci vstřebávají množství poznatků 

z EV a zároveň je upevňují pomocí písní doprovázených pohybem. Často jsou žáci 

také začleněni do samotného představení. Dobrovolníci se mohou stát sami 

účinkujícími jak na pódiu, tak i v hledišti. 

Jednou z předních osobností v této oblasti je Američan Billy B. Brennan. Sám 

sebe nazývá „The Natural Science Song and Dance Man". Je autorem mnoha písní 

a textů na témata týkající se základů přírodních věd. Ty jsou součástí nejrůznějších 

představení, které nabízí široké veřejnosti. Jeho výchovné koncerty nesou názvy 

jako např. Bio Bio Biodiversity, Geology Rocks, Recyclemania, Rythm and Roots, 
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The Rainforest Chorus, The Singing Tree, Water Wonders a další. Programy 

představení jsou schválené institucemi jako je World Wildlife Fund nebo 

ministerstvo zemědělství. Billy В účinkuje na mnohých učitelských a 

environmentálních konferencích v Kanadě i v USA a vyšlo mu zatím devět CD. 

S jeho jménem je úzce spjat pojem „action song". Jeho představení jsou 

koncipovaná na základě teorie kinetického učení E. Jacques-Dalcrozeho. Děti se 

velmi rády pohybují a produkují hluk a této zdánlivé nevýhody se dá využít ve 

prospěch učení. Na pohybu a produkci nejrůznějších zvuků jsou jeho představení 

založena. Od znázorňování sunutí tektonických desek prostřednictvím pohybu 

„moon walk" proslaveného Michaelem Jacksonem až po ztvárnění role 

fotosyntetizujících listů, Billy B s dětmi pracuje především s pomocí hudby a 

tance, díky kterým potom děti lépe porozumí řádu přírody. Každé jeho představení 

je doprovázeno bohatým jevištním pozadím, které dokresluje danou učební látku. 

Jeho kanadským protějškem je performer Peter Lenton zvaný Peter Puffin. 

2.3.3 Evropa 

Projekt „Magie with Music" ve Velké Británii 

Základní škola Roy Bridge Primary School v městečku Roy Bridge na území 

Skotska je jednou z několika škol v Británii, která vzala problém trvalé 

udržitelnosti velmi vážně. Má za sebou množství školních projektů, které souvisí 

s celkovým environmentálním programem školy. Patří mezi ně i projekt „Magie 

with Music", tedy „Zázraky s hudbou", který staví svůj základ na myšlence toho, 

že právě skrz hudbu a přímý kontakt s ní je možné naučit a informovat žáky i okolí 

téměř o všem, a to zábavnou a kreativní formou. Hudba se zde stává základním 

médiem sdělení a zdrojem estetického prožitku. 

Dětem je dána možnost vyjadřovat se pomocí hudby od samého začátku. Ti 

nejmladší si vyrábí a hrají na vlastní vyrobené nástroje, zpravidla z recyklovaných 

materiálů, domácích surovin a různých nepotřebných předmětů, které by se za 

normálních okolností ocitly v koši. V osmi až devíti letech hrají každý na nějaký 

nástroj a během celého kurikula (děti od pěti do čtrnácti let) hudba prostupuje do 
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mnohých předmětů, které jsou mimo oblast tradičního výrazového umění 

(výtvarné, hudební nebo dramatické výchovy), a to včetně EV. Škola není 

výběrová a děti zde nejsou nijak výjimečně odlišné od jiných škol, co se týče 

hudebních vloh nebo nadání, ale pod profesionálním vedením zde hudba žáky 

obohacuje v mnoha aspektech výuky. Tím, že se hudba stává důležitým 

prostředkem komunikace a předává důležitá sdělení, je i ideálním nástrojem 

v programu environmentálních studií, kde jde především o zvyšování 

informovanosti a formování postojů. 

Hudba může být jednoduchá i složitá, podle míry schopností žáků a potřeb učitele 

nebo výukového procesu, a může být přitom v obou případech stejně efektivní. 

Zcela nepopiratelnou výhodou má také v tom, že unese téměř jakékoliv obsahové 

téma a obohatí ho o prožitek, pohyb i barvu. Hudební složka mu dodá další 

dimenzi. 

Jednou z možností, jak zde začleňují environmentálni témata do výuky, jsou rapy. 

Nachází oblibu zejména u starších žáků prvního stupně a jsou vhodné pro 

zapamatování i složitějších informací. Mají zpravidla velmi výrazný rytmus. Dají 

se jimi vyprávět celé příběhy a mnoho rapů pochází zcela z dílny žáků. Většinou 

zde nalezne uplatnění každý jednotlivec, který může říkat jedno slovo nebo řádek. 

Tím se také podněcuje pozornost a motivace každého z nich. Rapy jsou velmi 

účinně doprovázeny i např. luskáním prstů, což pomáhá celkovému udržení rytmu 

a tempa. 

Obdobným prostředkem jsou hudební básně, které mají využití v případě účasti 

většího množství žáků a menšího času na přípravu. Mohou být doprovázeny 

jednoduchou instrumentací, která podtrhne rytmickou složku textu. Jako výchozí 

materiál pro tvořivou práci se dá použít libovolná jednodušší píseň nebo říkanka, 

ve které se změní text nebo některá slova. Jako příklad uvádí použití písně Here we 

go round the mulberry bush, kdy na téma Lidé a voda děti pozměnily původní text 

a zpívaly: 

This is the way we turn the tap... 

This is the way we wash our hands... 
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This is the way we swimm in the sea... 

Tedy zpívaly píseň na text, jehož tématem se staly činnosti, při kterých lidé vodu 

nezbytně potřebují, a doprovázely je jednoduchými pohyby. V podstatě se jedná o 

action song, který je také běžnou součástí výuky. Někdy žáci složili píseň vlastní. 

3 Cíle a metody výuky 

3.1 Cíle environmentálni výchovy v hudební výchově a specifičnost 

hudebně výchovného procesu 

Cíle výchovy environmentálni ve výchově hudební se zásadním způsobem neliší 

od cílů EV jako takové. Obecně se bude jednat o veškeré výchovné a vzdělávací 

úsilí, jehož smyslem je především zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný 

stav přírody a společnosti, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí к řešení 

problémů péče o přírodu a společenských problémů a vytvářet ekologicky příznivé 

hodnotové orientace založené na dobrovolné střídmosti, nekonzumním a 
o 

duchovním přístupu к životu . 

Zásadní jsou však možnosti působení hudby v tomto ohledu. Nejen, že je možné 

skrz hudební zážitek působit na jedince a pozitivním způsobem ovlivnit jeho 

chování vůči svému okolí, ale také mu může být dán prostor pro tvořivou práci a 

tím pro uvědomění si hodnot vlastního snažení i snažení ostatních. Kromě vlivů na 

složky postojové a tvorivé je za pomoci hudby možné působit i na složku 

kognitivní a pod vedením schopného pedagoga zároveň velmi nenásilnou, a přesto 

neméně efektivní měrou, jak by tomu bylo např. při účasti na semináři atp. Ovšem, 

jak uvádí metodika9, složka kognitivní by zdaleka neměla převažovat a měla by se 

stát spíše součástí počáteční motivace nebo doplněním к reflexi nad hudebním 

zážitkem. To však nemění nic na tom, že zde hudba působí jako nezbytný emotivní 

protipól exaktním poznatkům a proto „poznání vědecké, založené na racionálním 

8 podle MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, 2000. ISBN 80-
902954-0-1. 

9 VÁŇOVÁ, H„ TICHÁ A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy 
v základním vzdělávání. Praha : UK - Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 80-7178-323-4. 
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pohledu na svět, na hledání obecného, objektivního, spočitatelného, zařaditelného 

do systému, doplňujeme o poznání umělecké, které je svým emocionálním 

přístupem zaměřené na stránky subjektivní, jedinečné a výjimečné."10 Citlivost, 

která je nutná pro vnímání hudby nebo hudebního díla a je systematicky rozvíjena 

v hodinách hudební výchovy, je nepostradatelná pro vnímání celkové harmonie 

člověka ve společnosti a v okolním prostředí. Určí potom charakter výsledků 

lidského konání, ať už v oblasti hudebně tvořivé nebo v oblasti péče o životní 

prostředí. V obou případech se jedná o něco, co je bezprostředně spjato s kvalitou 

lidského života. 

Specifičnost hudební výchovy spočívá i v tom, že pracuje s ojedinělým 

prostředkem a tím je hudební dílo, ať už autorské, nebo vytvořené samotnými žáky 

či studenty. To se stává významným nositelem informací a má možnost oslovit 

nejen autory samotné, ale i ostatní za hranicemi bezprostředního okolí, jako např. 

další spolužáky ve škole, učitelský sbor, rodiče, komunitu atp. Řečeno slovy jedné 

písně: 

„Music speaks louder than words, 

It's the only thing that the whole world listens to. 

Music speaks louder than words, 

When you sing, people understand. "" 

Tento jistý přesah vlastní nejen hudbě, ale i jiným druhům umění, tato schopnost 

jisté srozumitelnosti vyjadřovacích prostředků a emoční a citový náboj jsou 

výjimečnou devizou, se kterou je nutné pracovat a které by byla škoda nevyužít. 

V souvislosti s environmentálni výchovou je také nutné podotknout, že mnohá 

hudební díla byla vytvořena právě na základě inspirace člověka přírodou, jejími 

obrazy i zvuky a vypovídají o jeho vztahu к ní a jejím zákonitostem. Stala se 

součástí humanistického odkazu dalším generacím, stejně jako díla výtvarná, 

literární nebo jiná. Byla to právě příroda, která se lidstvu stala zdrojem původních 

10 LEDVINOVÁ, J. a kol. Výchova pro budoucnost. Cesty ekologické výchovy. Praha : MŽP a 01/9 ZO 
ČSOP Tereza, 1992. 

" „Hudba mluví hlasitěji než slova, / j e to jediná věc, kterou slyší celý svět./Hudba mluví hlasitěji než 
slova, /když se zpívá, lidé rozumí" ; text z písně skupiny Peter, Paul&Mary, (volný překlad). 
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přírodních zvukových podnětů a na jejichž základě došlo к následnému rozvoji 

lidského vnímání a zároveň к elementární hudební, nejprve pravděpodobně 

rytmické a posléze i melodické produkci. Hudební a pohybové vyjadřování se stalo 

součástí vzájemného dorozumívání a tuto úlohu svým způsobem plní dodnes. 

3.2 Vyučovací metody 

3.2.1 Společná metodologická východiska hudební a environmentálni výchovy 

V charakteristice vzdělávacího oboru hudební výchova v RVP ZV se uvádí, že 

„hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností к porozumění hudebnímu umění a hudbě, к 

jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace." 

Jak máme možnost dočíst se v odborné literatuře, pojetí mnohých předmětů je čím 

dál více činnostní. To platí i pro hudební výchovu. Má být aktivní, kreativní a 

integrativní. Tím se má stát atraktivní pro všechny žáky a poskytnout j im možnost 

uplatnit jejich individuální potřeby bez ohledu na jejich dosavadní hudební znalosti 

a předešlé zkušenosti. Vzhledem k tomu, že pedagogové neustále narážejí na 

překážky související s různou úrovní znalostí a schopností žáků, se kterými na 

školu přicházejí, je to z dnešního hlediska pedagogické praxe velmi důležité.12 Jak 

říká Václav Drábek: „...hudební výchova obhájí své postavení v budoucnu jen 

tehdy, nabídne-li mládeži to, co média nemohou - aktivní tvořivé muzicírování 

jako prostředek hudební komunikace, jako výraz základní lidské potřeby hudbu 

sám tvořit. Hudebnost by přitom neměla být chápána jen jako schopnost zpívat 

nebo hrát na nástroj, nýbrž jako schopnost reflektovat hudbu, pronikat к -ní 

prostřednictvím četby, návštěv koncertů, zvukové techniky či počítačů."13 

V hudební výchově máme navíc možnost pracovat s žáky kolektivně, aniž by byla 

potlačena jejich individualita. Přínos každého jednotlivce je naprosto stěžejní pro 

výsledek celku a toto je mnohem patrnější v hudební výchově, než v případě 

12 Podle CHARALAMBIDIS, A. Postavení hudební výchovy v RVP ZV a její metodologická východiska 
[online], Praha : Metodický portál RVP, 2004 [cit. 2009-03-07]. Dostupné na WWW: 
<http://www.rvp.cz/>. 

13 DRÁBEK, V. Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. In Sborník Studia paedagogika 23. 
Praha : UK - Pedagogická fakulta, 1998, s. 5. 
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mnohých jiných školních předmětů. Soulad hráčů zde není možný bez vzájemné 

komunikace, respektu a naslouchání. Samotná podstata muzicírování tkví 

v kooperaci, vzájemném dialogu a přijmutí řádu věcí. 

S obdobným názorem se setkáme i u metodických doporučení pro výchovu 

environmentálni: „Pečujeme o prostředí vhodné к rozvíjení schopností naslouchat 

druhému, ...využíváme mj. aktivizující a interaktivní metody založené na 

vzájemné spolupráci a komunikaci dětí, dbáme na to, aby pokud možno každý žák 

měl příležitost formulovat a vyjádřit svůj vlastní názor či nápad; ... dbáme na 

vyváženost, pestrost a rovnoměrné zastoupení jednotlivých součástí výuky -

vzdělávacích, pohybových, hravých a soutěživých, přemýšlivých i tvořivých..."14 

Tato doporučení jsou součástí tzv. ekopedagogova desatera, tedy některých 

metodických doporučení pro přípravu a vedení ekologických výukových programů. 

Důležitá role interiorizace 

Hovoříme-li stále o tom, jak by měla výuka ovlivňovat všechny složky osobnosti, 

v praxi se pedagogové setkávají s mnohými úskalími s tímto spojenými. Někdy se 

nedaří žáky seznámit se všemi poznatky nebo je naopak faktický obsah výukové 

látky upřednostněn před ostatními složkami, jako jsou motivace dětí a jejich 

emotivní prožitek, kreativní přístup к řešení problémů, personalizace výukových 

situací, uvědomění si důvodů proč se daná látka probírá a jej í spojení s praxí a 

mnohá další. V hudební výchově má učitel jedinečnou možnost na žáky působit 

právě skrz složku emotivní. Za pomoci hudebního díla, jehož podstatou je v mnoha 

případech především emotivní sdělení, je možné bez větších překážek zahrát na 

pomyslnou emotivní strunu, která se může stát základem interiorizace poznatků v 

obou oborech, hudební i environmentálni výchově. Jak shrnuje Hana Horká: 

„Poznání, jež má navozovat soulad člověka s přírodou, je třeba spojovat 

s prožitkem, radostí, touhou po dobrodružství i zvědavostí žáků. Poznatkovou 

složku je vhodné spojovat s emocionálním působením, např. formou vyprávění 

(příběhu) o přírodě. Přiměřená aplikace uměleckého obrazu přírody a vyprávění 

podle scénáře (o louce, lesu, rostlinách, zvířatech, člověku) umožňuje citový 

14 MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, 2000. ISBN 80-
902954-0-1, s. 135. 
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prožitek a přijímání hodnot ještě před zdůvodněním, racionálním vysvětlením a 

pochopením. Přijme-li žák určitou hodnotu tímto emotivním způsobem, lze 

očekávat, že po racionálním zdůvodnění se stane jeho trvalým majetkem a 

osobní hodnotou... Při ekologické výchově počítáme s působením na všechny 

stránky osobnosti - na rozum, cit, vůli i aktivitu."15 

3.2.2 Metody a principy vhodné pro začlenění environmentálních témat do 

hodin hudební výchovy 

To, co se ještě počátkem 20. století jevilo jako pokrok, tedy hudební výchova 

pojatá jako hodiny zpěvu, je již v dnešní době překonáno. I když se stále ještě 

můžeme na školách setkat s obdobnou praxí, jsme každopádně svědky i dalšího 

posunu, a to směrem k celostnímu vzdělávání, к integraci obsahu výuky, výchovy 

a vzdělávání. Přechází se od jednotlivých vyučovacích předmětů к tématickým 

celkům a projektovému vyučování. Upouští se od tradičních vyučovacích metod a 

volí se postupy inovativní, založené na humanistickém přístupu. Není to ani učivo, 

ani učitel, co tvoří střed vyučovacího procesu. Je to žák, jeho potřeby a pocity. 

Učitel působí jako pomocník, zprostředkovatel informací, pouze organizuje výuku, 

aniž by si to žáci sami často uvědomili. 

Mnozí pedagogové se snaží tímto způsobem pracovat již dlouhou dobu, nicméně 

předem určené organizační formy výuky a učební osnovy donedávna 

neposkytovaly možnost širšího uplatnění těchto přístupů. To se však s příchodem 

vzdělávacích programů mění. Učitel HV má navíc к dispozici jedinečný nástroj 

výuky, a tím je hudba jako taková. 

3.2.2.1 Metodický potenciál hudby samotné 

Při zamyšlení se nad otázkou, jakým způsobem pojmout integraci dvou tematicky 

zdánlivě zcela odlišných vzdělávacích disciplín - hudební a environmentálni 

výchovy, můžeme dojít к několika závěrům. Z hlediska organizačního zajištění 

máme na výběr několik daných možností popsaných v kapitole 1.3. Z hlediska 

15 HORKÁ, H. Ekologická výchova na 1. stupni ZŠ. Brno : MU, 1993. ISBN 80-210-0742-7, s. 36. 
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obsahového a metodického je situace mnohem složitější. Z pohledu didaktiky se 

však nabízí učiteli hudební výchovy možnost využít svůj aprobační předmět 

zároveň i jako nástroj výuky, nejen jako cíl. Hudba se může stát sama vyučovací 

metodou. Hudba a hudebně pohybové činnosti mohou sloužit jako cesta к 

získávání informací o světě, dovedností, postojů, a tak přesáhnout tradiční chápání 

hudební výchovy a posloužit к účelům získání informací týkajících se např. 

průřezových témat. V hudebně pohybových činnostech je ukrytý velký didaktický 

potenciál pro všestranný rozvoj žáků. Zpěvem se rozvíjí slovní zásoba, artikulace, 

prohlubuje se a koordinuje dech, zjemňuje vnímání těla. Hudba jako vyjadřovací 

prostředek podporuje komunikační dovednosti, správný a zdravý zpěv působí 

relaxačně a zdravotně preventivně. Vnímání melodie, rytmu, dynamiky nebo tempa 

rozvíjí porozumění hudební složce řeči, jejímu emočnímu sdělení. Pohyb a hra na 

hudební nástroje rozvíjejí prostorovou orientaci, jemnou i hrubou motoriku, paměť 

i kreativitu. Hudební činnosti obecně podněcují fantazii a dávají prostor к 

tvořivosti а к seberealizaci. Mají sociální rozměr a proto jsou i účinnou metodou 

při osvojování sociálních dovedností - spolupráce, zodpovědnosti, vytrvalosti, 

trpělivosti, jsou tedy vhodné pro rozvoj stále častěji zmiňovaných klíčových 

kompetencí žáků. Hudební umění vede к rozvoji estetického vnímání, к vnímání 

krásna, к přijímání pozitivních životních hodnot. Hudební aktivity jsou 

v neposlední řadě přirozenou primární prevencí sociálně patologických jevů, 

kultivují vzájemné vztahy i fyzický kontakt mezi dětmi a podporují vytváření 

pozitivního klimatu ve třídě. Jsou proto také používány jako terapeutické. 

3.2.2.2 Teorie mnohočetných inteligencí a je j í využití při plánování hodin hudební 

výchovy 

V dnešní technické, multimediální době, kdy je hudba používaná jako kulisa, není 

jednoduché přimět žáky např. к soustředěnému poslechu. Pro mnohé pedagogy je 

přetrvávajícím problémem to, jak zaujmout a zapojit pokud možno všechny žáky a 

z praxe je známo, že tuto otázku neřeší jen učitelé hudební výchovy. Jedním 

z předpokladů úspěšné výuky je různorodost činností, kterým se během hodiny 

žáci věnují. 
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Profesor pedagogických věd na Harvardově univerzitě v USA Howard Gardner ve 

své teorii mnohočetných inteligenci16 představuje na základě výzkumů z oblasti 

psychologie, etnologie a dalších oborů sedm základních, na sobě relativně 

nezávislých druhů inteligence, které jsou různým lidem dány v různé míře. 

Zároveň kritizuje současnou školu za to, že tyto poznatky ve své výuce dostatečně 

nezohledňuje a ukazuje možnosti, jak vzdělávání přizpůsobit výukovým potřebám 

jednotlivých žáků. 

Inteligence se dají podle Gardnera rozdělit do následujících kategorií: jazyková, 

hudební, logicko-matematická, prostorová, tělesně-pohybová, interpersonální a 

intrapersonální. Hudební inteligenci popisuje jako schopnosti v souboru 

zúčastněných složek hudby, mezi které patří melodie, rytmus a témbr, které tvoří 

„jádro" hudby, dále potom sluch (u neslyšících však i rytmus dokáže zastoupit svět 

hudebních zážitků) a citovost (jak autor podotýká: „.. .hudba sama možná city a 

dojmy nevyjadřuje, bere však na sebe jejich formu"17). Z Gardnerova zjištění 

vyplývá, že jedinec, jehož nejsilnější způsob vnímání světa a zpracovávání 

informací o něm je prostřednictvím řeči hudby, se bude nejefektivněji učit skrze 

hudební aktivity. To ukazuje na smysluplnost žákům zprostředkovat nové 

poznatky v rytmických textech, v písních či instrumentálních skladbách. 

Intelektová složka učení vyjádřená v textu je posílená hudebními prvky - melodií, 

harmonií, rytmem, tempem, barvou. 

Ve třídě jsou však i žáci se silným zastoupením ostatních typů inteligence. Z toho 

důvodu je dobré sledovat pravidelné střídání činností podle všech typů výše 

zmíněných inteligencí. Jazykovou inteligenci využijí žáci při jakékoliv práci 

s textem, případně i při prezentování výsledku práce apod. Kinestetická složka 

může být zastoupena jak v pohybových činnostech jako je píseň doprovázená 

pohybem, tanec, nápodoba či dramatizace hudební ukázky nebo většího hudebního 

díla, tak i ve hře na tělo nebo na hudební nástroje, ve fonogestických intonačních 

činnostech, ve znázorňování pohybu melodií rukou nebo celým tělem, dirigování, 

ale i např. v hraní rolí apod. Zapojení logicko-matematické inteligence může 

probíhat při činnostech spojených např. s číselnou intonací, kytarovými značkami, 

16 GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-279-3. 
17 Tamtéž, s. 132. 
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použitím časových os. Velmi výrazne může těmto typům žáků při výuce pomoci 

používání tzv. „mind maps" neboli „myšlenkových map" či lidověji řečeno 

„pavouků" kreslených na tabuli nebo promítaných na projektoru nebo na 

interaktivních tabulích. Jejich výhodou je to, že mohou být tvořeny samotnými 

žáky. Příkladem užití myšlenkové mapy může být následující ukázka použitá 

v mezipředmětovém projektu gymnázia Na Pražačce, kdy studenti přicházeli 

s vlastními příklady neekologického chování člověka vůči životnímu prostředí ve 

svém okolí a zaznamenávali je na tabuli: 

Výhodou této techniky je zejména přehlednost ( j s o u z m ' patrné jasné logické 

úvahy a vyhoví zároveň žákům s vizuálním typem paměti) a rychlost. Žáci mohou 

přicházet к tabuli ve větším počtu a během pár minut zaplní plochu spoustou 

informací, se kterými se může dále pracovat. К zapojení inteligence prostorové 

dojde při jakýchkoliv činnostech spojených s prostorovou představivostí - práce 

s melodií a harmonií (např. tvoření nebo poznávání akordů, jejich obratů, notových 

zápisů atp.). Interpersonální a intrapersonální typ se projeví v organizačním 

charakteru samotných činností, tedy buďto v individuálních nebo skupinových 

zaměstnáních. 
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Použití Gardnerovy teorie je vhodné pro plánování činností a stádií vyučovacích 

hodin, abychom se vyvarovali případného jednostranného zaměření. Používáním 

tohoto principu při vytváření tematického bloku se pokryjí všechny vzdělávací 

oblasti při zachování všestrannosti z hlediska střídání činností různého charakteru 

a různých učebních stylů jednotlivých žáků. 

3.2.2.3 Ostatní metody hudebně výchovné práce 

К začleňování environmentálních témat do hodin hudební výchovy bude docházet 

během plnění úkolů hudební výchovy, které se dají tradičně rozdělit na získávání a 

rozvoj souboru hudebních schopností a dovedností, jako jsou interpretace, poslech, 

tvořivost nebo emocionální reakce na hudbu. Pro účely environmentálni výchovy je 

možné využít především potenciálu textové složky písní, jak bylo již řečeno v úvodních 

kapitolách. 

Existují však i metody méně často používané, jako jsou některé typy experimentálních 

poslechových činností související s poznáváním hudby jako zvukovým fenoménem, 

nebo metody muzikoterapeutické, o nichž je pojednáno v následujících kapitolách. 

4 Návrhy pro praxi 

4.1 Environmentálni prvky v hudebních činnostech - příklady 

V hodinách hudební výchovy se setkáváme se spoustou hudebního materiálu, který 

se dá využít ve prospěch formování environmentálního povědomí žáků. Nemusí se 

jednat o celé hodiny zaměřené na jisté environmentálni téma, ale stačí drobné 

aktivity, které opakovaně žákům připomenou věci, kterých by si mohli ve svém 

životě více všímat. Může se jednat o krásu nepoškozené přírody, lásku к živým 

organizmům, roli člověka na planetě, jeho zdraví a zdraví ostatních, důležitost 

přírody v inspiracích pro různé druhy umění atd. Prostřednictvím hudebních 

činností se tudíž mohou otevírat mnohá témata týkající se zdravého životního stylu 

a životního prostředí. Některé se mohou stát základem pro rozpracování projektu 

nebo se dají začlenit do běžné výuky HV. 
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4.1.1 Hlasová a dechová cvičení 

STROM 

Postavte se a představte si, že jste krásný zdravý strom pevně zakořeněný hluboko 

v zemi. Váhu máte na obou nohách stejnou, a váš kmen roste vzhůru, vaše ruce 

jsou větve a vaše prsty listy třepetající se ve větru. Celý strom se mírně pohupuje a 

v lese to mírně šumí. Nyní zvuk lesa doprovodíme zvukem sss.. . , ššš.. . , f ff . . . . 

Varianta 1: žáci se mohou rozdělit do skupin a vyluzují střídavě jiné hlásky 

Varianta 2: cvičení se může pojmout jako hádanka, kdy jeden žák se otočí ke 

skupinám zády a hádá, která ze skupin vyluzuje jakou hlásku 

KVĚTINA 

Ve stoje si představíme, že bereme do ruky rozkvetlo květinu, která krásně voní. 

Pomalu к ní přivoníme s hlubokým nádechem do nosu a do břicha a výdechem 

ústy. Místo výdechu můžeme postupně zapojit brumendo na jednom tónu, případně 

glissando shora dolů. 

4.1.2 Kreativní činnosti 

RYTMIZACE 

Možnosti rytmizací jsou mnohé. Můžeme rytmizovat nejrůznější texty jako jsou 

básně, říkadla, vlastní texty žáků, případně otextovat existující rytmus. Velmi 

oblíbené jsou mezi žáky rapové nebo hip-hopové rytmy, tedy vlastně jednoduché 

rytmizace textů, většinou odpovídající přirozenému toku řeči. Za předpokladu, že 

jsou ve výuce к dispozici elektronické hudební nástroje, mohou se žáci pokusit o 

zkomponování a nahrání vlastního jednoduchého demosnímku. Bude to potom 

zejména textová složka, ve které se projeví souvislost s environmentálním 

tématem. Žáci gymnázia vytvořili například následující krátký hip-hopový text, se 

kterým se dále pracovalo: 
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Špatná voda, půda, vzduch, 

máme tady děsnej puch. 

Jestli to chceš nějak změnit 

musíš tuhle zemi cenit. 

Važ si sebe, 

važ si lidí, 

važ si celej svět. 

Řekni j im to, 

ať to vědí. 

Udělej to hned. 

Je třeba podotknout, že pro tyto účely se jeví jako přípustné tolerovat i hovorové 

výrazy a některé nespisovné gramatické varianty slov. 

MELODICKÁ IMPROVIZACE 

Obdobně jako к práci s textem můžeme přistoupit i к práci s melodií. Pro uplatnění 

environmentálni složky bude opět vhodné melodizovat nějaký text. Může se jednat 

o dokončování melodií na principu otázka-odpověď až po celkovou melodizaci 

skladby. К uplatnění melodické složky může dojít i v případě výše zmíněné 

rytmizace, kdy např. chlapci rytmizují text a dívky к němu zpívají jednoduchý 

melodický doprovodný motiv, jak je tomu i v autentických skladbách populární 

hudby. 

VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ a hra na ně 

Velmi vděčným prvkem se zřetelně environmentálni tematikou a přitom 

postaveným zcela na hudební činnosti - hře na nástroj - je hra na nejrůznější 

idiofony, které si žáci mohou sami vyrobit (viz. též kapitola 5). Při jejich výrobě 

zdůrazníme jejich různý materiální původ (plastové, skleněné atd.) a možnost 

jejich případné recyklace. Můžeme je podle toho rozdělit i na pomyslné nástrojové 

skupiny a následně s nimi pracovat, analyzovat jejich zvuky a možnosti užití při 

doprovodech. Zároveň je to vhodný způsob, jak rozšířit ne vždy dokonalý a pestrý 

nástrojový inventář v hudebně. 

34 



ZVUKOVÉ HÁDANKY 

Nepřeberné množství variant skýtá aktivita zvukové hádanky. Můžeme nechat 

žáky ztvárnit různá prostředí - od lesa, louky, vody nebo města až po přírodní 

nebo společenské jevy jako např. bouřka, déšť, parný slunečný den, vlak, továrnu, 

rockový (nebo jiný) koncert a nechat ostatní hádat, o co se jedná. Tyto aktivity se 

dají pojmout i jako muzikoterapeutické. Můžeme je také použít pro srovnání s tím, 

jak dané jevy ztvárnili hudební skladatelé - profesionálové. Potom zapojíme i 

schopnosti percepční. Jak je známo, kreativní činnosti jsou jedním 

z nej vhodnějších vyústění hodin založených na poslechu, neboť dávají možnost 

žákům přejít přímo od teorie к praxi. 

4.1.3 Činnosti sluchově percepční 

SLUCHOVÉ EXPERIMENTY 

Sluchové experimenty se dají začlenit mezi činnosti, které přímo souvisí s hudební 

ekologií. Mohou se stát vhodným impulzem к zamyšlení se nad vztahem hudby a 

přírody a člověka v ní. Zaměří se na akustickou zkušenost získávanou v přírodně 

kulturních, venkovských a městských zvukových prostředích, na adekvátnost 

různých druhů hudby v rozdílných lokacích, na kontrast zvuků a ticha a mnohé 

zvukové jevy, které nás v každodenním životě obklopují, ať chceme nebo ne, a na 

jejich pozitivní i negativní dopad. 

Tyto činnosti jsou založené na skutečnosti, že jedinec reaguje na zvuky v závislosti 

na jejich intenzitu, prediktabilitu, zda jsou zvuky opakované, na vzdálenosti, 

charakteru zvuku a dalších okolnostech.18 Všechny tyto pokusy můžeme dělat ve 
* v * 19 

třídě a zaznamenávat rozdílné reakce na změny proměnných. O. Cenčíková 

uvádí příklady vhodných cvičení, z nichž jsou zde uvedené doplněné nebo 

obměněné varianty: 

18 Podle ČENČÍKOVÁ O. Hudebně ekologická výchova. In Sborník К problematice ekologie zvukového 
prostredia hudby, Praha : ČHR UHV AV ČR, 1997. 

19 Tamtéž. 
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Reakce na intenzitu a nečekaný zvuk 

Při poslechu skladeb porovnáváme reakce při prvním poslechu, kdy je zvuk 

neočekávaný, a při dalších, kdy je tomu naopak. Dále si můžeme ověřit to, že čím 

je větší intenzita zaposlouchání se do skladby, tím větší vliv má na posluchače 

nečekaná změna. Se skladbami můžeme tudíž pracovat nejprve čistě hudebně, kdy 

pouštíme nahrávku bez zmíněných změn intenzity a nečekaných zvuků a všímáme 

si jiných vlastností skladby, teprve poté experimentálně. 

Josef Haydn - symfonie G-dur (S úderem kotlů), 2. věta: autor nechá zaznít 

nečekaně silné tympány a to vždy na jiném místě 

C. M. von Weber - Carostřelec, předehra: po generální pauze zazní forte 

fortissimo celého orchestru 

Leoš Janáček - Liška Bystrouška, první polovina 2. věty orchestrální suity: 

fortissimo zde následuje po pasáži ve slabé dynamice (v opeře tato hudba 

doprovází sny uvázané Bystroušky o životě ve volné přírodě) 

Bedřich Smetana - Má vlast, část Vltava, úplný závěr: po finálním decrescendu do 

pianissima a pauze se ozve mohutná dvojice závěrečných akordů, dominanty a 

toniky. 

V souvislosti s reakcemi jedince na sílu a nečekanost zvuků je dobré se s žáky 

zamyslet nad možnými vlivy těchto jevů (např. dělobuchy apod.) na zdraví člověka 

i zvířat a nad možnými následky. 

Hudební asociace 

V tomto cvičení si ověříme, jak velkou roli hraje v našem vnímání předchozí 

zkušenost a vypracované podmíněné spojení - představa jevu, s nímž zvuk souvisí. 

Nereagujeme tak primárně na zvuk, ale přímo na to, s čím je zvuk spojen (např. 

malé dítě se bojí, když slyší hudrovat čerta, běhá nám mráz po zádech, když 

slyšíme zvuk zubní vrtačky apod.). 
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Znělka 

Můžeme studenty upozornit na to, že právě na podmiňování je založena reklama. S 

asociacemi hudby s výrobkem se setkáváme každý den. Studenti mohou přinést 

krátké nahrávky hudby z reklamních spotů, televizních a rozhlasových znělek a 

společně pak budeme identifikovat к čemu patří. Některé melodie se můžeme 

pokusit zapsat do not a případně je následně zreprodukovat. Zajímavou činností by 

také mohlo být zkomponování znělky vlastní (např. pro reklamu školy, pozvánku 

na nějakou školní akci apod.). 

S asociacemi pracuje i hudba artificiální - programní díla jsou založená na 

vazbách s životními situacemi nebo na podobnosti hudebních zvukových struktur 

se zvuky reálnými. Můžeme nechat studenty sdělit, jakou životní situaci j im 

ukázka připomíná, a zdůvodnit proč (např. nahrávka polky, valčíku, famfáry, 
( ^ 

koledy, mše, ukolébavky, svatebního pochodu apod.), nebo nechat zkusit žáky 

hádat mimohudební náměty poslechových skladeb (C. Saint-Saens - Karneval 

zvířat, B. Smetana - Prodaná nevěsta, část s komedianty a mnohé další). 

Poukážeme tak na možnosti hudební řeči. 

Sluchová adaptace 

Sluch je jedním ze dvou našich nejdůležitějších smyslů (hned za zrakem), ze 

kterého získáváme nejvíce informací o okolním světě. Z ekologického hlediska je 

nutné si při těchto aktivitách uvědomit, jak může být adaptabilita sluchu 

nebezpečná pro lidské zdraví. Naše ucho si jednoduše navykne na určitou hladinu 

hluku. К opotřebování sluchu může docházet při návštěvě hlučných míst, jako jsou 

některé koncerty populární hudby, hudební kluby s hlasitě reprodukovanou 

hudbou, ale někdy i kina s příliš hlasitou reprodukcí nebo městská prostředí. 

Dochází k tomu právě i z důvodu adaptace sluchu na hluk, takže si to často ani 

neuvědomujeme. Zároveň s opotřebováním sluchu je možné také poukázat na jev 

s tím související, a tím je opotřebování hlasivek při jejich nadměrném užívání 

(křičení, nadměrně hlasité mluvení nebo zpívání) na takovýchto místech. Mnozí 

účastnící koncertů nemohou po nich nějakou dobu ani mluvit. К poškození sluchu 

může docházet také při náhlém třesku, stojíme-li např. velmi blízko reproduktorů, 

ze kterých se najednou ozve hluk (viz,, případy níže). 
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Vtipnou úvodní motivací k experimentování by mohla posloužit ukázka z filmu Na 

samotě u lesa, kdy mlynář vypráví návštěvníkům příběh a vždy při tom po chvíli 

pustí mlýnský stroj, takže nikdo nic neslyší. Samotný experiment potom bude 

spočívat v tom, že si pořídíme nahrávku souvislého textu nebo jednotlivých slov 

(můžeme je nahrát s žáky) a do jiného zdroje připravíme záznam velmi hlasité 

hudby (metal, punk aj.). Nejprve zjistíme, kdy dosahujeme podprahovou hranici 

vnímání při poslechu textu tak, že postupně nahrávku zeslabujeme. Žáci předem 

domluveným pokynem dají najevo, kdy už téměř nic neslyší. V tu chvíli pustíme 

hudbu z druhého zdroje ve vysoké zvukové intenzitě a necháme skladbu dohrát do 

konce. Po doznění skladby zapneme stopky. Úkolem přítomných je zapsat první 

slovo, které uslyší. Sledujeme pak, kolik času bylo potřeba k tomu, aby se sluchu 

vrátila jeho původní citlivost. 

Jelikož ne vždy zcela účinně působí pouhé varování před negativními účinky 

nějakého jevu, mohla by studenty přesvědčit např. diskuse s otorinolaryngologem, 

který by studenty ve škole seznámil s odstrašujícími případy z praxe a se zásadami 

péče o náš sluch. Pokud takovou možnost nemáme, mohly by postačit některé 

příklady, které uvádí MUDr. Ivan Šupáček20 a ve kterých často došlo к nevratným 

poruchám sluchu u velmi mladých lidí: 

Př. 1: - W. Sch. 16 let 

Anamnesa: v přestávce na diskotéce hovořila s partnerem před velkým reproduktorem. Hudba 

začala náhle hlučně hrát. Pacientka ohlušena na levém uchu, tlak a pískání vlevo. První vyšetření 

12 hodin po nehodě. 

Diagnosa: Nitroušní nedoslýchavost pro vysoké tóny, středního stupně. 

Po léčbě vyhojení nálezu vlevo. 

Př. 2: - D. W. 15 let 

Anamnesa: do školy i ze školy nosí již 3 roky walkmana, čili zhruba 4 hodiny denně. Záliba pro 

heavy metal hudbu. V poslední době pozorují rodiče, že musí na hocha hlasitě mluvit, aby 

rozuměl. 

Diagnosa: Oboustranná nitroušní nedoslýchavost pro vysoké tóny, středního až vysokého stupně. 

Po léčbě zlepšení nálezu, zbývá oboustranná nitroušní nedoslýchavost lehkého stupně. 

20 ŠUPÁČEK, I. Poruchy sluchu v důsledku působení hluku a nadměrně hlasité hudby. In Sborník 
К problematice ekologie zvukového prostredia hudby, Praha : ČHR UHV AV ČR, 1997. 
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Př. 3: - A.B. 18 let 

Anamnesa: Během vojenského cvičení ohlušen granátem. Krvavý výtok z levého ucha, závrať, 

krátké bezvědomí. Následně tlak v obou uších, hučení. První vyšetření 3 dny po nehodě. 

Diagnosa: Ruptura levého bubínku. Zánět středního ucha vlevo.Kombinovaná převodně nitroušní 

nedoslýchavost vysokého stupně vlevo. Nitroušní nedoslýchavost rovněž vysokého stupně vpravo 

pro vysoké tóny (C5, C6). 

Po vyléčení zánětu se ruptura levého bubínku zhojila. Léčba nitroušní nedoslýchavosti 

oboustranně. Hučení zmizelo. Zbývá nitroušní oboustranná nedoslýchavost středního stupně. 

Hudba jako rušivý element 

Předpokladem těchto činností je to, že hudba nebo pravidelný rytmický zvuk 

stimuluje výkon mechanický, ale ruší při činnosti duševní (zvláště jedná-li se o 

vokální hudbu nebo hudbu přerušovanou mluveným slovem). Následující 

experimenty mohou žáky přesvědčit o tom, že výše zmíněný předpoklad je správný 

a pomoci jim při tvorbě vlastních učebních strategií (díky mnohým technickým 

vymoženostem se dnes většina mladistvých učí při poslechu hudby, nebo při ní 

pracují na počítači apod.). 

Vliv hudby na mechanickou činnost manuální 

Necháme vybraného žáka (žáky), aby např. otestoval rychlost sundávání a 

nandávání metalofonových kamenů nejprve bez hudby a následně se svižným 

hudebním podkladem. Žáci mohou pracovat ve dvojicích s jedním metalofonem, ze 

kterého bude muset jeden z nich nejprve vždy sundat kameny a položit je na lavici 

a poté umístit zpět, několikrát dokola. Druhý ze dvojice bude měřit čas. Poté 

porovnáme časové výsledky obou pokusů. 

Vliv hudby na činnost duševní 

Pokusíme se vypracovat krátký test, např. hudební, v časovém limitu ve dvojí verzi 

stejné obtížnosti pro vypracování při hudbě a bez ní: 
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Vytvoř intervaly od uvedených tónů: 

A) 

Kvinta čistá od D -

Tercie malá od F -

Septima čistá od H -

Sekunda velká od E -

Prima čistá od G -

Prima čistá od E -

Septima čistá od G -

Tercie malá od A -

Kvinta čistá od С -

Sekunda velká od H -

В) 
Sexta velká od D -

Kvarta čistá od F -

Kvarta čistá od A -

Sexta velká od С -

Srovnáme potom správnost obou verzí. 

Varianta: obdobou písemného cvičení může být i test zadávaný slovně, nejprve bez 

hudby, poté s rušivým elementem hudebního podkladu. 

4.1.4 Muzikoterapeutické činnosti 

Techniky muzikoterapie umožňující jedinci především emotivní prožitek a přímou nebo 

zprostředkovanou zkušenost (simulací určité situace, hraní role apod.) v sobě skrývají 

veliký potenciál pro začlenění mnohých PT do výuky HV. Jak uvádí Z. Šimanovský21: 

„Téma je dáno cílem práce. Ve škole jde o získání určitých vědomostí, dovedností a 

schopností, o rozvoj osobnosti... Dílčí téma chystané lekce by mělo být součástí 

dlouhodobého projektu, osnov nebo plánu terapie." 

Muzikoterapeutické hry mají své principy22, ze kterých vychází práva účastníků (právo 

nevědět, nesouhlasit, právo na cokoliv se zeptat atd.)23, a muzikoterapeutické lekce se 

zpravidla koncipují podle následujícího schématu: rozehřívací část, uvolnění a 

koncentrace, hlavní činnost a reflexe24. Návod pro organizaci hodiny HV založené na 

muzikoterapii je stanoven takto25: nejprve dojde ke zklidnění, odbourání bariér a obav 

21 ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi, 
Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-557-1, s. 24. 

22 Viz ŠIMANOVSKÝ, Z., ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti (Prevence problémů 
s agresivitou, pasivitou a závislostí). Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-024-0, s. 28-29. 

23 Viz VÁŇOVA, H„ TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy na 
gymnáziích. Praha : UK - Pedagogická fakulta, 2007. 

24 Viz ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické 
praxi, Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-557-1, s. 24-27. 

25 VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy na 
gymnáziích. Praha : UK - Pedagogická fakulta, 2007, s. 9-10. 
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(např. pozdrav v kruhu), následuje buďto aktivní muzikoterapie (instrumentální projev, 

rytmická deklamace, vokální projev) nebo receptivní muzikoterapie (relaxace, poslech 

skladeb) případně kombinace obou (pohybová improvizace nebo výtvarný projev při 

hudbě). Konečnou fází je relaxace. 

DOBRÝ DEN 

Jedná se o variantu pozdravu v kruhu, kdy se neomezíme pouze na verbální projev, ale 

dojde к zapojení hry na nástroje, zpěvu a dirigování. Se třídou můžeme postupně 

každou hodinu tento pozdrav nacvičovat, obohacovat a měnit role. Bude se jednat o 

zhruba několikaminutovou aktivitu, kdy se ze třídy stane živý orchestr: zvolí se dirigent, 

každý se chopí nějakého nástroje nebo má roli zpěváka a všichni se (i s učitelem) zdraví 

jednoduchou znělkou (např. na harmonické i melodické schéma T-D-T) na slova 

„Dobrý den!". Orchestr a zpěváci se postupně přidávají a končí podle dirigenta, nejprve 

z piana, postupně do forte a zase do ztracena do piana. 

4.2 Projektová výuka v hudební výchově 

Mezi stále častěji používanou výukovou metodu patří právě projektová výuka. 

Realizuje se dnes již téměř na všech základních a středních školách v menší či 

větší míře a nachází mezi pedagogy jak své příznivce, tak i odpůrce. Zřejmé však 

je, že přináší do výuky něco, co jiné vyučovací formy nemohou. Vzhledem ke 

svému charakteru se jeví jako velmi vhodná pro začlenění širších souvislostí do 

výuky a proto i PT definovaných v RVP. 

4.2.1 Charakteristika projektu 

Definice pojmu „projektová výuka" (popř. projektové vyučování, projektová 

metoda, výchovně vzdělávací projekt, projekt apod.) se stále vyvíjí a upřesňuje. 

Definice a dělení projektů se liší různými pohledy autorů. Projekt není v 

pedagogice ničím novým. Jak uvádí Otakar Chlup v Pedagogické encyklopedii již 

z roku 193926: 

26 CHLUP, O. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha : Novina, 1939, s. 467-8. 
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„Projektová metoda organisuje učebnou látku jako řadu projektů neboli učebních 

celků, jež by upoutali žáka svým konkrétním cílem. Žáci pracujíce na provedení 

projektu získávají určité vědomosti a dovednosti, jež jsou pak vlastním účelem 

učení a projekt sám se stává jen prostředkem к tomuto účelu. Každý projekt staví 

žáka před řadu otázek neboli problémů, soustřeďujících se к téže jednotící ideji. 

Projekt přetvořuje život školní." 

Projektová metoda má svůj základ v koncepci pragmatické filosofie J. Deweye, 

která říká, že zkušenost je základem poznání. К jej í základní charakteristice patří 

to, že nepředkládá látku ve formě slovních formulací к memorování, nýbrž přináší 

podmínky, za nichž žáci zkouší svou podnikavost, rozhodování, aktivitu. Právě 

jistý stupeň nesnadnosti, jisté množství překážek, má v projektech udržet žákův 

zájem. Projekt vyžaduje těsnou souvislost myšlení a praxe. Zdůrazňuje se zřetel 

na žákovu aktivitu a pomocí aktualizace poznatků se odstraňuje přemíra učební 

látky. Projekt vede zpravidla к vytvoření nějakého výrobku či produktu -

výtvarného, literárního, hudebního nebo jiného. Podněcuje motivaci žáků, 

kooperativní styl učení a také vyžaduje převzetí odpovědnosti za řešení problémů 

spojených s tématem. Je tedy vhodný pro rozvoj klíčových kompetencí a má 

zpravidla činnostní charakter. 

4.2.2 Druhy projektů a jejich fáze 

Projekty lze dělit z řady hledisek, např. podle času na krátkodobé (několik minut, 

hodin až dnů), střednědobé (týdny, měsíce), dlouhodobé (roční), podle předmětů -

v rámci jednoho předmětu, mezipředmětové nebo podle realizace - školní, domácí, 

kombinované, nebo dokonce i mezinárodní, s účastí škol nebo tříd z různých zemí. 

Vhodnou kombinací pro projekt se jeví z hlediska hudební výchovy spolupráce s 

předměty jako je výtvarná výchova, (příp. dějiny umění), informační a výpočetní 

technika, český jazyk a literatura, dějepis, ale i např. zeměpis nebo občanská nauka 

(příp. základy společenských věd). 

Pokud se zjednodušeně podíváme na projekty v hudební výchově, setkáváme se se 

dvěma základními typy podle druhu výstupů z nich: jedny jsou zaměřené na cíl 
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v podobě živého hudebního vystoupení, druhé na tvorbu něčeho hmatatelného, 

jako je např. počítačová prezentace, plakátové výukové archy, příručky apod. 

Co se týče časového průběhu projektu, většinou se v praxi setkáváme se třemi 

základními fázemi: přípravnou (preparační), realizační a hodnotící (evaluační). 

Každá z nich má svá specifika. Na co je dobré pamatovat při přípravě projektu by 
27 

se dalo shrnout asi takto : 

Příprava projektu 

V přípravné fázi by si měl učitel především vytyčit cil a úkoly projektové výuky. 

Dále by měl zvolit vhodné problémové téma, které nemusí úzce souviset se 

školou, ale s jiným prostředím, jako např. místo bydliště žáků, domov, nebo 

s událostmi, které se jich blízce dotýkají. Může se jednat i o témata, jež si žáci 

sami zvolí a chtějí se jimi zabývat. Při návrzích se oceňuje zejména iniciativa 

jednotlivých žáků. Jednotlivé nápady se mohou během počátečních diskusí 

upřesňovat a směrovat (např. problematika drog či jiných závislostí, současné 

problémy ekologie, historické památky z okolí aj.). Učitelé mohou zároveň hledat i 

vazby na témata spojená s PT RVP. 

Následným krokem bude diskuse nad plánem řešení vybraného problému. „Žáci 

pak společně formulují a upřesňují otázky, které jsou řešitelné a které budou 

skupiny či jednotlivci řešit. Společně se formuluje forma výsledku (např. sdělení, 

výstava, referát, model, dokumentace, obraz atd.). V této fázi je třeba, aby učitel 

podnítil diskusi všech žáků tak, aby měli možnost vyjádřit svou představu, projevit 

iniciativu a vlastní názor. Výsledný plán je vhodné ve třídě či ve skupině nějak 

publikovat (např. vyvěsit ve formě plakátu)."28 

27 Podle např. KAŠOVÁ, J. a kol. Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž : 
IUVENTA, 1995 nebo MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno : MU, 1997. 

28 MAZÁČOVÁ, N. Možnosti a meze projektové výuky v současné škole [online], Praha : Metodický 
portál RVP, 2007 [cit. 2009-03-08]. Dostupné na WWW: http://www.rvp.cz/clanek/289/1288. 
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Realizace projektu 

V realizační fázi se jedná, jak už je z názvu zřejmé, o samotné provedení plánu. 

Žáci se tudíž ponoří do činností a aktivit s tímto spojených. Mělo by být zcela 

jasné, kdo dělá co a jakým způsobem. Jedná se např. o práci se zdroji informací, 

shromažďování potřebného materiálu a následná práce s nimi, výrobu různých 

předmětů, sestrojování modelů, přípravu výstavy, prezentace, vystoupení apod. 

Zhodnocení projektu 

V evaluační fázi dojde к závěrečnému zveřejnění výsledků práce a vyhodnocení 

práce na projektu. Hodnotí se jak způsob prezentace výsledků, tak i v neposlední 

řadě to, jakým způsobem se k nim došlo, tedy celý pracovní proces a konkrétní 

dovednosti, к jejichž rozvoji během projektové práce došlo. Při evaluaci se 

vzhledem к celkovému charakteru projektové výuky může vycházet ze strategií 

hodnocení klíčových kompetencí. „Charakter práce žáků nad projekty napomáhá 

rozvoji všech klíčových kompetencí, především pak kompetence к učení, к řešení 

problémů, kompetence pracovní, komunikativní a kompetence sociální a 

personální. Projektové vyučování vytváří takové didaktické situace, které 

jedinečným způsobem podněcují žáky к přirozenému rozvoji schopností, 

dovedností a zkušeností důležitých pro pracovní i osobní život žáků... Je obvyklé, 
v s 29 

že při této formě výuky se tolik neposuzuje výkon a nepoužívá se klasifikace." 

Mezi doporučené vhodné formy hodnocení se považuje zejména hodnocení slovní, 

které může poměrně podrobně posoudit jak úroveň činnosti jednotlivce, tak i 

pracovní skupiny. Používá se i sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi žáky. 

4.2.3 Potenciál a úskalí projektového vyučování v hudební výchově 

Stejně jako i jiné metody, mají projekty svá pozitiva i negativa a to jak ze strany 

žáka, tak i učitele. К jedním z nejvíce vyzdvihovaných kladů projektové výuky se 

řadí její integrativní zaměření. Žáci získávají v jejich rámci komplexní pohled na 

problém, nejsou předem omezování hranicemi jediného předmětu a vycházejí 

29 Tamtéž. 
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z problému skutečného světa, z témat, která se jich přímo dotýkají. Lépe tak 

chápou souvislosti a poznatky si pamatují dlouhodoběji a snadněji, což je přičítáno 

tomu, že se učí vlastní aktivitou. 

Během řešení problémů často pracují ve skupinách, což je další velkou předností, 

která napomáhá rozvíjení komunikativní a sociálních zkušeností a dovedností, učí 

se vzájemně si pomáhat, tolerovat různé úhly pohledu, vyměňovat si názory, 

diskutovat, zaujímat různé role, jako např. vést kolektiv apod. Akcentuje ty kvality 

výuky, které rozvíjejí specifické vlastnosti žáků, jako jsou aktivita, iniciativa, 

samostatnost nebo tvořivost. 

Jsou příjemnou metodou zejména pro ty žáky, kteří se cítí stresováni časovým 

omezením aktivit, což je charakteristické pro běžnou výuku. Jednotlivé fáze 

realizace se mohou z časového hlediska mírně individualizovat a lépe tak vyhovět 

potřebám jednotlivců, potažmo skupin, i když v celkovém výsledku se rozdíl 

nemusí projevit. 

Při skupinových projektech mají žáci silnější motivaci dokončit práci, neboť sami 

rozhodují, jakým způsobem bude probíhat, mají možnost ovlivnit výběr činnosti, 

problému, partnerů do skupiny apod. Společná práce se tedy opírá o pozitivní 

motivaci. 

Další kladnou stránkou je uvědomění si vlastní důležitosti a odpovědnosti za svůj 

přínos. Jelikož umožníme žákům sledovat celou strukturu činnosti od formulace 

cíle, plánování činností, přes pokusy o řešení, prezentaci výsledků apod., 

podpoříme tak jejich pocit subjektivního významu a rozvíjíme myšlenkové 

struktury ve spojení s jednotlivými aktivními činnostmi. 

Projekty poskytují poměrně volnou ruku při výběru témat jak z hlediska učitele, 

tak žáků. Díky možnosti rozdělení žáků do skupin můžeme obsáhnout i poměrně 

rozsáhlou učební látku tak, že každá skupina zpracovává jinou kapitolu nebo téma. 

Ke sjednocení poznatků potom dojde až v závěrečné prezentační a evaluační fázi. 

Projekty nabízí způsob, jak integrovat znalosti hudební se znalostmi ze 

souvisejících předmětů. 
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Obecně vzato, projekty jsou náročné na čas а к jejich často zmiňovaným záporům 

patří neposkytnutí dostatku času a prostoru к procvičování. Nicméně pro účely HV 

(samozřejmě s přihlédnutím na tematické zaměřeni projektu) dávají učitelům 

příležitost uceleně se věnovat např. přípravě a nácviku hudebního vystoupení nebo 

hudebně dramatického představení bez větších časových prodlev (v rámci 

projektových dnů nebo týdnů) а к jejich realizaci. Tedy to, co se jeví v jiných 

předmětech jako nedostatek, se v HV stává předností. 

Projekty mají i svá omezení vyplývající z podstaty tohoto způsobu výuky. Jsou 

velmi náročné na dokonalou učitelovu přípravu. Ta musí mít precizní plán 

organizace od počátku až do samého konce. Učitel je v tomto případě něco jako 

projektový manažer, který má dokonalý plán, ale zároveň ponechává dostatek 

volnosti pro uplatnění individuálních zájmů jednotlivců. 

Musí také dbát na to, aby žáci netrávili příliš mnoho času nad metodami pokusu a 

omylu. Jelikož předkládaná látka není systematicky uspořádaná, žáci mohou 

zabřednout do činností, které nevedou к cíli. I to ovšem může být někdy pozitivní. 

Učitel musí přihlédnout i k tomu, aby žáci z důvodu přílišné volnosti při řešení 

úkolů nebyli příliš neorganizovaní a dezorientovaní a nevedlo to к nejistému 

výsledku a mezerám ve znalostech. 

Je nutné dodat, že projekty kladou veliké nároky na přípravu a kvalitu 

didaktických dovedností učitele. Při nepromyšlené učitelově práci může dojít 

к mnohým nedorozuměním a výsledek nemusí odpovídat vynaloženému času i 

úsilí žáků. Avšak pokud к jejich realizaci přistupuje učitel s rozmyslem, „stává se 

hodnotným doplněním a zkvalitněním výuky, neboť umožňuje prohlubovat kvalitu 
V г >4 30 

učení a vyučování" a „může se stát výrazně obohacujícím a radostným prvkem 

tradiční výuky v běžné škole."31 

30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
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4.3 Učební látka, tematické celky a porovnání metodik pro 

environmentálni výchovu v hudební výchově s okruhy 

v rámcových vzdělávacích programech 

Tematické celky pro výuku EV, jak je stanovují R VP ZV a R VP G, jsou již stručně 

uvedeny v úvodní kapitole. Vzhledem к jejich velmi obecnému charakteru není 

však zcela jasné, do jaké míry by se j im školní vzdělávací programy měly věnovat. 

Bude tedy zatím ponecháno na jednotlivých školách, jak podrobně se budou jejich 

pedagogové zaměřovat na dílčí témata spojená s PT EV a do jakých tematických 

celků je začlení, případně na jaké podrobnější a konkrétnější okruhy je rozdělí. 

Z hlediska HV se tématice začlenění environmentálních prvků doposud věnovaly 

dvě základní publikace: „Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy 

v základním vzdělávání" a „Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy 
' • / 44ЗЗ 

na gymnáziích" . Ty nabízí pedagogům vlastní tématické okruhy z oblasti EV a 

způsoby jejich začlenění do výuky HV s mnohými praktickými ukázkami řešení. 

Možnou souvztažnost mezi tématickými okruhy RVP a tématickými celky 

navrhovanými autory výše zmíněných příruček znázorňují následující dvě tabulky: 

Tabulka č. 1 Témata základního vzdělávání 

Okruhy RVP 
ZV: 

Témata okruhů RVP ZV: 
Obsah učiva -

přehled celků podle 
metodiky pro ZV34: 

Ekosystémy • Les 
• Pole 
• Vodní zdroje 
• Moře a tropický deštný les 
• Lidské sídlo - město - vesnice 
• Kulturní krajina 

Základní složky 
životního prostředí * 
člověka 

Ekosystémy • Les 
• Pole 
• Vodní zdroje 
• Moře a tropický deštný les 
• Lidské sídlo - město - vesnice 
• Kulturní krajina 

Ekosystémy 

Ekosystémy • Les 
• Pole 
• Vodní zdroje 
• Moře a tropický deštný les 
• Lidské sídlo - město - vesnice 
• Kulturní krajina 

Potravní řetězec 

Základní • Voda Slunce jako zdroj 

32 VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy 
v základním vzdělávání.Praha : UK - Pedagogická fakulta, 2007. 

33 VÁŇOVÁ, H„ TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy na 
gymnáziích. Praha : U K - Pedagogická fakulta, 2007. 

34 VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy 
v základním vzdělávání. Praha : UK - Pedagogická fakulta, 2007. 
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podmínky života • Ovzduší 
• Půda 
• Ekosystémy - biodiverzita 
• Energie 
• Přírodní zdroje 

energie pro život 
Biologická diverzita 

Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

• Zemědělství a životní prostředí, 
ekologické zemědělství 

• Doprava a životní prostředí 
• Průmysl a životní prostředí 
• Odpady a hospodaření s odpady 
• Ochrana přírody a kulturních 

památek 
• Změny v krajině 
• Dlouhodobé programy 

zaměřené к růstu ekologického 
vědomí veřejnosti a akce 

Katastrofy a změny 
v životním prostředí 
Devastace přírody 
Vztah lidí ke krajině 
a způsob života v 
minulosti 

Vztah člověka к 
prostředí 

• Naše obec 
• Náš životní styl 
• Aktuální (lokální) ekologický 

problém 
• Prostředí a zdraví 
• Nerovnoměrnost života na Zemi 

Láska к přírodě 
Odcizení člověka 
přírodě 

Tabulka č. 2 Témata pro gymnázia 

Okruhy RVP 
G: Témata okruhů RVP G: 

Obsah učiva -
přehled celků 
podle metodiky 
pro G35: 

Problematika 
vztahů 
organismů a 
prostředí 

• Jak ovlivňuje prostředí organismy, 
které v něm žijí, a které 
abiotické/biotické vlivy na 
organismus působí 

• Jak lze charakterizovat populace, 
jejich vlastnosti a vzájemné vztahy 

• Jak probíhá tok energie a látek v 
biosféře a v ekosystému 

Harmonie mezi 
člověkem a 
prostředím 
Přirozené zvukové 
prostředí člověka 
Vztah životního 
prostředí a hudby 

Člověk a 
životní 
prostředí 

• Jak ovlivňuje člověk životní prostředí 
od počátku své existence po 
současnost a jaké je srovnání těchto 
forem ovlivňování z hlediska 
udržitelnosti 

• Čím jsou významné organismy pro 
člověka, jaké jsou příčiny vzniku a 
zániku některých rostlinných a 
živočišných druhů a jaké jsou formy 

Trvale udržitelný 
rozvoj 
Globální problémy 
životního prostředí 
Hodnota přírody 
Lidské hodnoty 
Přírodní prvky a 
regenerace 
duševních sil 

35 Tamtéž. 
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jejich ochrany 
• Jaké zdroje energie a suroviny člověk 

na Zemi využívá a jaké klady a 
zápory se s jejich využíváním a 
získáváním pojí 

• Jakým způsobem člověk využívá 
vodu, jaké jsou nejčastější příčiny 
jejího znečištění, čím je způsoben 
nedostatek pitné vody a jaký má 
dopad na společnost 

• К čemu člověk využívá půdu a jaké 
důsledky z toho pro životní prostředí 
vyplývají 

• Jaké jsou příčiny rychlého růstu 
lidské populace a jaký vliv má tento 
růst na životní prostředí 

• Které vlivy prostředí ohrožují zdraví 
člověka 

• Jaké jsou příčiny a důsledky 
globálních ekologických problémů a 
jaký postoj k tomu zaujímají 
zainteresované skupiny 

• Jaké jsou nástroje a možnosti řešení 
globálních ekologických problémů 
(např. legislativní, 
dobrovolné/občanské, institucionální, 
technologické) a jaké jsou možnosti 
zapojení jednotlivce do jejich řešení 

• Které základní principy se pojí s 
myšlenkou udržitelného rozvoje 

• Jaké jsou prognózy globálního 
rozvoje světa na podkladě 
současného environmentálního 
jednání lidstva 

Závislosti 

Životní 
prostředí 
regionu a České 
republiky 

• S kterými problémy z hlediska 
životního prostředí se ČR a region 
nejvíce potýká 

• Jaká je historie a současný stav 
ochrany přírody a krajiny v ČR 

• Které z institucí v ČR se zabývají 
problematikou životního prostředí 

• Jaká jsou nejvýznamnější legislativní 
opatření v oblasti životního prostředí 
a jak tato opatření ovlivňuje 
Evropská unie 

Znehodnocování 
životního prostředí 
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Při porovnání obsahů témat v obou tabulkách je zřejmé, že témata obsažená 

v metodikách HV nepokrývají všechny dílčí témata okruhů RVP. Je to samozřejmě 

dáno specifikou předmětu HV a charakterem jeho zaměření. Jak již bylo částečně 

řečeno v kapitole 3.1, při výuce EV v rámci HV není možné se věnovat všem 

environmentálním tématům, jak jsou stanovená v RVP. Složka kognitivní zde 

částečně ustoupí zájmům předmětu HV a jeho obsahu. Začlenit některé ze 

zmíněných kapitol RVP do výuky HV by znamenalo vybočit z rámce předmětu, 

případně konstruovat umělé mezipředmětové vazby, což není cílem ani HV, ani 

průřezových témat. Takový úkol si mohou klást předměty jiné, případně se 

některých specifických témat může dotýkat mezipředmětový projekt. 

Témata hodin HV s environmentálními prvky by měla být taková, aby poskytla 

dostatečný prostor к realizaci cílů obou oborů, avšak s důrazem na kognitivní 

rozvoj především v oblasti HV, nikoliv obráceně. Někdy budou témata přesahovat 

povinný rámec EV a zaměří se na specifické jevy hudby a jejich vztahy 

s environmentálni problematikou, vždy však budou posilovat estetické a etické 

hodnoty žáků a formovat jejich dlouhodobé životní postoje. 

5 Projekt 

5.1 Možnosti multimediálního sdělení v dnešním vyučování (nejen) 

hudební výchovy 

Neustálý technologický rozvoj v dnešním světě přináší i téměř neomezené možnosti v 

získávání informací a komunikaci. To se v posledních letech začíná bezprostředně 

dotýkat i oblasti vzdělávání. Školství začíná tento fakt čím dál více zohledňovat, což se 

promítlo i do tvorby vzdělávacích programů. Dalo by se říci, že má-li dnešní škola 

naplňovat stanovené cíle, bez moderního technického vybavení se již neobejde. Zároveň 

se technické znalosti žáků (a snad i učitelů) rok od roku zvyšují a na výuku jsou kladeny 

neustále vyšší nároky. Doby, kdy učiteli stačily pro výuku HV jen housle, jsou již dávno 

pryč. 

50 



Škola má rozvíjet klíčové kompetence a připravovat studenty tak, aby se uplatnili na 

dnešním trhu práce. Jedním z nej důležitějších momentů je i počítačová gramotnost. 

Tento fakt hrál také roli při tvorbě mezipředmětového projektu se zaměřením na 

environmentálni výchovu. Počítače a internet jsou jednou z nejlepších možností, jak 

přistoupit к výuce aktuálních průřezových témat. 

Multimediální sdělení s sebou přináší i řadu jiných výhod. Pomocí kombinace obrazu, 

textu a zvuku, které jsou např. při powerpointové prezentaci zapojeny, dochází 

к aktivaci hned několika informačních kanálů, což zlepšuje schopnosti učení. Navíc 

stanou-li se žáci sami autory takovéhoto sdělení, lépe se s informacemi ztotožní a 

dlouhodoběji š i je zapamatují. Jak řekl Konfucius: „Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já 

si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím." 

5.2 Návrh projektu - základní údaje 

Průřezová témata: ENVIRONMENTÁLNI' VÝCHOVA 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Škola: Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 

Věk studentů: 13-14 let (prima šestiletého studia) 

Zúčastněné předměty: VV, HV, IVT 
Vyučující: 

Časový rozsah: 

Cíl: 

Očekávaný výstup: 

Johana Žídková (VV, HV), Marek Doubrava (HV), Jaroslav 
Musil (IVT) 

8-10 vyučovacích hodin + domácí příprava 

poukázat na příklady neekologického chování člověka ve 
svém okolí 

powerpointová prezentace к dalšímu využití školy, např. 

к umístění na webových stránkách, jako podklad к jednání s 

příslušným úřadem, možná nabídka studentské pomoci při 

odstraňování dílčího ekologického problému 

Dílčí výstupy v rámci předmětů: 
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Výtvarná výchova: vytvoření fotografií zachycujících problém (záznam na CD) 

Informatika a výpočetní 

technika: celkové zpracování obrazu a textu - vytvoření 

multimediální prezentace 

Hudební výchova: vytvoření zvukového podkladu к prezentacím (vlastní 

nahrávka studentů) na vlastnoručně vyrobené hudební 

nástroje z recyklovatelných průmyslových a organických 

materiálů 

Pomůcky: fotoaparáty, příp. mobilní telefony s fotoaparátem, CD-

ROM nebo jiný hard disk, hudební nástroje, nahrávací 

systém v hudebně, PC, přírodní a recyklovatelné materiály 

5.3 Fáze projektu a jejich provedení 

5.3.1 Příprava 

Výtvarná výchova: 

1. zadání projektu, motivace - úvodní diskuse 

Součást úvodní motivace v rámci diskuse je následující báseň : 

Pán přírody! A nedoved 

ni tak si zmezit hráze, 

by lidství své a nelidskost 

měl aspoň v rovnováze. 

Hleď, svatá matko přírodo, 

jak člověk choré dítě! 

Snad v člověka se uzdraví -
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až v lásce pochopí tě. 

(Vítězslav Hálek: Pán přírody) 

Otázky pro diskusi: 

• O čem báseň je? 

• Jak je zde popsán člověk a jeho vztah к přírodě? 

• Čím vším se člověk proviňuje vůči přírodě? 

• Kdybyste zavřeli oči a představili si, že bude báseň doprovázená obrazovou 

složkou (fotky, ilustrace, atp.), co by podle vás obrazy zachycovaly? 

2. zadání výtvarného úkolu - fotografie (jak má fotografie vypadat, rozdělení 

studentů do dvojic, případně trojic): 

Na svých fotografiích se pokuste zachytit příklady neekologického chování 

člověka vůči svému okolí. Vodítkem vám může být následující seznam 

ekologických zásad, které se často porušují (studenti si vylosují po dvou tématech, 

aby nedošlo к situaci, že všichni přinesou fotografie na stejné téma): 

• Voda (šetření vodou, snižování obsahu škodlivin v odpadních vodách) 

• Energie (úspory energie při spotřebě - osvětlení, vytápění, vaření apod.) 

• Konzum (rozumné spotřebitelské chování, výběr vhodných výrobků, 

odmítání výrobků zatěžujících životní prostředí) 

• Ovzduší (omezení spalování - produkce jedovatých odpadů v domácích 

topeništích, bojkot freonů) 

• Odpady (snižování produkce odpadů, separovaný sběr, recyklace) 

• Doprava (alternativní způsoby dopravy, omezení spotřeby pohonných hmot) 

• Zahrada (omezení průmyslových hnojiv a pesticidů, využívání biocidních 

účinků smíšených kultur) 

• Strava (správná výživa, zdraví a životní prostředí) 
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• Zdraví (hledání zdravějšího způsobu života, snižování spotřeby léků, obrana 

proti hluku) 

• Sounáležitost (péče o volnou přírodu, sebevýchova, úcta к životu, 

mezilidské vztahy) 

Následují otázky к zodpovězení případných nejasností v tématech apod. 

3. mimoškolní příprava - fotografování 

5.3.2 Realizace 

Informatika a výpočetní technika: 

1. výběr vhodných fotografií a sestavení do tematického celku (studenti 

použijí své vlastní fotografie a jako doplňující zdroj informací použijí 

internet) 

2. tvorba multimediální prezentace v programu Powerpoint (PPT) (studenti 

individuálně zpracovávají prezentaci na PC, která má poukázat na nešetrné 

chování člověka vůči přírodě; v rámci 6 vyučovacích hodin IVT jsou na 

tomto úkolu procvičovány činnosti nutné ke zvládnutí učiva programu PPT; 

jako doplňující text к prezentaci může být použita báseň z úvodní motivace 

Pán přírody) 

3. předběžné kolektivní zhodnocení prací v rámci předmětu IVT z hlediska 

práce s počítačem a příslušným programem; zřetel je brán jak na obsahovou 

stránku prezentace, zejména celkovou srozumitelnost obsahového sdělení, 

tak i na estetickou hodnotu 

Hudební výchova: 
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CÍL VÝUKY 

• Nahrát společně hudební doprovod к prezentaci 

Dílčí cíle 

• Zvládnout termíny - vokální, instrumentální, scénická hudba, soprán, alt, 

tenor, bas, baryton, mezzosoprán, dynamika (ff, f, mf, mp, p, pp), 

• Umět pojmenovat a ovládat dostupné lehce ovladatelné hudební nástroje 

(LOHN) 

• Dokázat identifikovat základní prvky hudební řeči 

• Rozšířit nástrojový inventář o vlastní LOHN vytvořené z přírodních nebo 

průmyslových recyklovatelných materiálů 

• Orientace v základních rytmických metrech (dvoudobé, třídobé) a zvládnutí 

hry rytmu podle notového zápisu (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, 

pomlky) 

Rozvoj schopností 

Pro tento projekt vycházíme z předpokladu, že studenti prvního ročníku šestiletého 

gymnázia se na nové škole ještě s HV nesetkali. Předchozí půlrok se věnovali 

předmětu IVT, který si po pololetí střídají s druhou skupinou. HV je tedy 

zastoupena v hodinové dotaci 2 vyučovací hodiny týdně vždy na 1 pololetí. 

V počátku výuky je tudíž nutné seznámit studenty postupně se základní 

terminologií hudby, zopakovat a případně doplnit nebo rozšířit dílčí znalosti 

nabyté na různých školách a vytvořit tak základ pro další úspěšnou školní práci. 

Toto vše by se mělo odehrát jak na úrovni některých kognitivních cílů (viz. výše -

dílčí cíle, rozvoj rytmického cítění, aj.), tak na úrovni emočně-volní (kooperace, 

citová reakce na hudbu, cesta ke společnému cíli a překonávání překážek, 

sebekontrola, sebezodpovědnost atd.) a v souladu s učebním plánem a vzdělávacím 

programem školy na dané období. S tímto přihlédnutím byl sestaven i přehled 

poměrně jednoduchých dílčích cílů a program rozvoje dovedností. Plán hodin byl 

nastaven tak, aby byl vhodný pro užití v několika prvních vyučovacích hodinách, 
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v rámci několika prvních setkání studentů s HV na této škole a zároveň splnil 

podmínky projektu. 

První hodina HV 

Poslech - hudební řeč: 

• Může hudba mluvit? 

Poslechněte si dvě ukázky a zkuste říci, jak byste dokázali slovy popsat každou z 

nich. Obě se snaží posluchači navodit atmosféru určitého prostředí. Pokusme se 

odhadnout jakého. (Ve které z nich se autor pokusil zachytit přírodu a ve které 

spíše městské prostředí?) 

S Camille Saint-Saëns - Karneval zvířat, část Akvárium 

S Arthur Honegger - Pacific 231 

• Jak je možné, že dokážeme odhadnout, která ukázka zachycuje to které 

prostředí? 

• Čím toho autor dociluje, že to dokážeme odhadnout? Jak na vás každá 

ukázka působí? 

Hudební hádanka: 

Pokusme se nyní o něco podobného jako skladatelé. Rozdělte se do tří skupirn 

Každá skupina si připraví 2 krátké ukázky za pomoci LOHN, ve kterých se 

postupně pokusí ztvárnit atmosféru přírody a města. Ostatní skupiny budou vždy 

hádat, která ukázka odkazuje na které prostředí. 

• Která ukázka byla nej povedenější? 
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Hudba k prezentaci: 

Když jsme si povídali o básni, kterou napsal J. V. Sládek o člověku a jeho vztahu 

к přírodě a měli jste si představit obrazový materiál, který by danou báseň mohl 

doprovázet, zkuste se tentokrát krátce zamyslet nad tím, jak by mohl vypadat 

zvukový podklad к danému tématu. Jaká „hudba" by mohla vystihnout nebo 

dokreslit náladu fotografií, ze kterých jste potom utvořili prezentaci? 

vokální (lidová píseň, sbor,...), instrumentální (komorní, 

orchestrální, scénická) 

- melodická, rytmická 

- hlasitá, tichá, ... 

Druhá hodina HV 

Rozeznělé materiály: 

Na vašich fotografiích se objevily nejrůznější lidské výrobky, které zaplňují 

životní prostředí člověka. Některé z nich jsme přinesli do školy. 

• Myslíte, že by se materiály daly využít nějak v hodinách HV? 

Pokusíme se jako podklad к prezentaci vytvořit hudbu hranou vlastním orchestrem, 

který by se sestával z nástrojů vyrobených z materiálů, které jsou každému běžně 

dostupné, ale často již nenacházejí uplatnění. Jsou buďto odhozeny do koše, 

v horším případě do přírody, nebo v tom nej lepším případě roztříděny к recyklaci? 

Z našich nástrojů ve škole by se do těchto skupin mohly také některé zařadit. 

Možnosti: 

Kovové - triangl, zvonky, metalofon, rolničky, chrastítko z kovových víček, 

ozembouch z plechovek,... 

Plastové - pet láhve s nejrůznějším obsahem (plastová víčka, knoflíky,.. .), 

plastový pytlík,... 
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Skleněné - láhve naplněné různým množstvím vody naladěné na různou výšku 

tónů,... 

Papírové - popsané listy papíru šustící o sebe, krabice od bot, krabice naplněná 

roličkami po vypotřebovaném toaletním papíru,... 

Organické a kombinované - dřívka, xylofon, ořechy v zavařovací sklenici, 

luštěniny v krabičce od sirek,... 

Studenti si rozeberou materiály, z nichž vyrobí různé nástroje podle vlastní 

fantazie. Mohou jim vymyslet nějaký legrační název. 

Každá nástrojová skupina bude mít svou roli ve skladbě. Základem pro naši 

kompozici bude čtyřdobé metrum. Nejprve se nástroje vzájemně představí, 

skupina po skupině, vždy po dvou taktech. Na tabuli potom zapíšeme rytmický 

part pro každou nástrojovou skupinu. Po deseti taktech se к původní první skupině 

postupně začnou přidávat skupiny další, tzn. 19. a 20. takt bude hrát celý orchestr 

společně. Od 21. taktu začnou skupiny opět po dvou taktech ubývat. 

Varianta: skupiny si mohou po dohrání skladby vyměnit party, případně se mohou 

vyměnit hráči v jednotlivých skupinách, nebo se mohou pozměnit jednotlivé party 

ve složitější nebo zajímavější 

Skladba se v závěru nahraje. Pro účely počítačové prezentace se vytvoří 

z nahrávky zvuková smyčka. 

5.3.3 Zhodnocení 

Ze závěrečného společného hodnocení se studenty při dalším setkání v hodině HV 

vyplynulo, že za nejjednodušší aktivitu považovali tvorbu fotografií a jako 

nejnáročnější byla označena samotná příprava prezentace v hodinách IVT (byla 

také nejdelší a museli se při ní vypořádat se zadáním každý individuálně). Za 

nejzáživnější považovali bez výjimky část hudební, tedy výrobu nástrojů, nácvik 

hudebního podkladu a jeho nahrávání. Jako nejoblíbenější organizační formu 

použitou v rámci projektu (proběhla jak individuální, tak párová a skupinová 
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práce) označili skupinovou činnost. Velmi zajímavým momentem z hlediska 

studentů bylo promítání a vyhodnocování nejpovedenějších prezentací a jejich 

výběr pro následné použití. To umožnilo všem poprvé kriticky pohlédnout na 

vlastní výsledky práce jako celku a čelit skutečnosti, že by právě jejich práce 

mohla být použita pro prezentaci školy na internetu. Nutno dodat, že právě žáci si 

často byli drsnými kritiky. 

Z hlediska jednotlivých zúčastněných předmětů se podařilo více či méně splnit 

zvolené cíle (zejména v realizační fázi tvorby počítačové prezentace). V hodinách 

H V se projevila chuť studentů do experimentování s výrobou vlastních hudebních 

nástrojů (jedním z důvodů může být i výtvarné zaměření gymnázia) a zájem o 

zkoumání jejich zvukových kvalit. Vzhledem к nezměrným problémům s úkolem 

udržet pravidelný rytmus ve čtyřdobém metru byl původní záměr s pravidelnou 

rytmickou strukturou pozměněn a nakonec se podařila nahrát organizovaná koláž 

zvuků. Výsledný celkový efekt možná nepůsobí tak kompaktně, jak by tomu bylo 

v případě splnění původního cíle, ale jak studenti nakonec sami uvedli -

každodenní zvukové prostředí člověka se také nesestává pouze z pravidelných 

struktur a koláž poměrně dobře dokresluje celkové ladění tématu. 

Poměrně překvapivým a závažným úskalím prezentací byly nedostatky ve 

znalostech gramatiky českého jazyka, které se projevily při tvorbě vlastních textů 

doprovázejících obrázky (zejména pravopis a větná interpunkce). 

Kromě plnění kognitivních cílů se žáci potýkali i s úskalími vycházejícími z 

charakteru projektového vyučování, které klade i jiné nároky na práci, než jak je 

tomu při výuce, na kterou jsou každý den zvyklí. Informace ke zpracovávanému 

tématu j im nebyly předkládány v systematickém výkladu ani studiem uceleného 

učebnicového textu. Způsob práce kladl nároky jak na samostatnost, tak na 

spolupráci, jak na kreativitu, tak i na dodržení celkového rámce jednotlivých 

výstupů. 

Jednotlivé prezentace žáků jsou uloženy ve formátu Powerpoint na přiloženém 

CD-ROMu (příloha č. 2). 
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6 Závěry pro hudebně výchovnou praxi 

Environmentálni výchova (ekologická výchova, výchova к péči o životní prostředí, 

výchova pro trvale udržitelný rozvoj) je považována za nedílnou součást dnešního 

základního i středního vzdělávání. Je jedním z průřezových témat, které byly 

zavedeny v rámcových vzdělávacích programech a klade si za cíl dosáhnout 

„vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a 

smyslovými prožitky, které pomáhají nalézat lásku к přírodě, zvnitřňovat úctu ke 
O/r 

všemu životu a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů" . Měla by zamezit 

roztříštěnosti a izolovanosti poznatků o přírodě a společnosti, je uměním 

kritického úsudku a vede к přehodnocování našich návyků a činností37. Jako 

taková vyžaduje celostní přístup a její cesta vede napříč vzdělávacím spektrem. 

Možnosti hudební výchovy v tomto ohledu nejsou neomezené, avšak i přes 

zdánlivou neobvyklost spojení výchovy hudební a ekologické se nám při bližším 

zkoumání otevírají mnohé cesty, jak přispět к naplnění některých společných cílů a 

poslání (působit na kognitivní, postojovou i činnostní stránku jedince). Jak 

podotýká metodika38: „výchova к lásce к životnímu prostředí vede přes výchovu 

к lásce к hudbě". To se může uskutečňovat především skrz širokou škálu 

hudebních aktivit. Hudba a hudební dílo podložené textovou stránkou může být 

zdrojem informací i citového prožitku, jejichž kombinace je jedním ze základních 

předpokladů úspěšnosti ekopedagogického i hudebně výchovného snažení. 

Dokladem toho je i příklad zahraničního projektu Magic with Music (viz kapitola 

2.3.3). 

Smysluplnost začleňovat průřezová témata do předmětů jako je hudební výchova* 

dokládá i teorie mnohočetných inteligencí, o níž j e pojednáno v kapitole 3.2.2.2. 

Ta popisuje hudební inteligenci jako jeden ze svébytných typů inteligence, zrovna 

tak, jako inteligenci kinestetickou (pohybovou). Jedinci upřednostňující tyto druhy 

36 MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, 2000. ISBN 80-
902954-0-1, s. 15. 

37 Podle HORKÁ, H. Ekologická výchova na 1. stupni základní školy. Brno : MU, 1993. ISBN 80-210-
0742-7. 

38 VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentálni výchova ve výuce hudební výchovy 
v základním vzdělávání. Praha : UK - Pedagogická fakulta, 2007. 
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přístupů к poznávání světa se potom budou mnohem efektivněji učit právě skrze 

hudební nebo pohybové aktivity. 

Vhodnými metodami pro výuku jsou potom všechny tradiční metody hudební 

výchovy, při jejichž využití klademe důraz na motivační složku a obsahové 

(tématické) zaměření úkolu. Metody muzikoterapeutické budou mít hlavní úlohu 

zapojit citové a emotivní složky osobnosti pomocí prožitku, metody experimentů 

mohou sloužit к formování některých návyků a postojů adolescentů. 

Z organizačních forem si může pedagog vybrat podle vlastního uvážení. Buďto 

integrací do hodin hudební výchovy nebo jedním z druhů projektů. Ty vyžadují 

z hlediska učitelské přípravy mnohem více, než běžná výuka. Jsou časově 

náročnější pro obě strany, nezaručují dokonalý výsledek, ale poskytují množství 

výhod oproti tradičním formám (především rozvíjí klíčové kompetence). Kromě 

toho jsou vhodné právě pro začlenění průřezových témat, která integrují znalosti 

více oborů. 

Při výběru učební látky, která má integrovat environmentálni a hudební poznatky, 

je nutné brát zřetel na nenásilnost a nekonstruovanost tohoto spojení. Učivo musí 

vždy vycházet z přirozenosti vztahu hudby a životního prostředí člověka. 
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Příloha č. 1 

Seznam center ekologické výchovy 

Kraj Jihočeský 

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ZČ HB Forest 

Webové stránky: www.cegv-cassiopeia.cz 

ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, Středisko zájmových činností - Centrum 

ekologické výchovy Dřípatka 

Webové stránky: www.dripatka.cz 

15/06 ZO ČSOP Šípek 

Webové stránky: www.sipek.roklinka.cz 

Kraj Jihomoravský 

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 

Webové stránky: www.cev.palava.cz 

EkoCentrum Brno 

Webové stránky: www.ecb.cz 

Lipka - školské zařízení pro environmentálni vzdělávání, Brno, Lipová 20 

Webové stránky: www.lipka.cz 

Rezekvítek 

Webové stránky: www.rezekvitek.cz 

Centrum ekologické výchovy Dúbrava při Středisku volného času Hodonín 

Webové stránky: www.ekocentrum-hodonin.unas.cz 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
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Webové stránky: www.bilekarpaty.cz/vis 

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostetin 

Webové stránky: www.veronica.cz,www.hostetin.veronica.cz 

Krai Královéhradecký 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše 

Webové stránky: www.sever.ekologickavychova.cz,www.ekologickavychova.cz 

Krai Liberecky 

Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s. 

Webové stránky: www.cmelak.cz,www.novyprales.cz,www.nasliberec.cz, 

www.mc.cmelak.cz 

Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec - SEV DIVIZNA 

Webové stránky: www.zooliberec.cz/divizna 

Středisko ekologické výchovy Český ráj 

Webové stránky: www.sevceskyraj.cz 

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Webové stránky: www.strevlik.cz 

Kraj Moravskoslezsky 

Občanské sdružení Hájenka 

Webové stránky: http://hajenka.koprivnice.org 

Středisko ekologické výchovy Vita Ostrava 

Webové stránky: www.vitaova.cz 

Krai Olomoucky 
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Vila Doris - Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Vila Doris Šumperk 

Webové stránky: www.doris.cz 

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 

Webové stránky: www.slunakov.cz 

Krai Pardubicky 

Ekocentrum PALETA 

Webové stránky: www.paleta.cz,www.ekovychova.cz 

Krai Plzeňsky 

Občanské sdružení Ametyst 

Webové stránky: www.ametyst21.cz 

Krai Praha 

Ekocentrum Podhoubí 

Webové stránky: www.podhoubi.cz 

Ekodomov, o.s. 

Webové stránky: www.ekodomov.cz 

Sdružení TEREZA 

Webové stránky: www.terezanet.cz 

Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič 

Webové stránky: www.toulcuvdvur.cz 

Krai Středočesky 
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DDM „Na Výstavišti", Mladá Boleslav 

Webové stránky: www.ddm-mb.cz 

TOM 19071 Javory Černuc 

Webové stránky: http://sweb.cz/javory 

Křivoklátsko o.p.s. 

Webové stránky: www.is-krivoklat.cz 

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. 

Webové stránky: www.nsev-kladno.cz 

09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum) 

Webové stránky: www.polabske-ekocentrum.cz 

ZO ČSOP Vlašim 

Webové stránky: www.csopvlasim.cz 

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček) 

Webové stránky: www.cev-zvonecek.cz 

Kraj Vysočina 

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 

Webové stránky: www.chaloupky.cz 

Krai Zlínsky 

ALCEDO - středisko volného času Vsetín 

Webové stránky: www.alcedovsetin.cz 

ZO ČSOP Kosenka 

Webové stránky: www.kosenka.cz 
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Ekocentrum Čtyřlístek 

Webové stránky: www.eko41istek.cz 

ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž 

Webové stránky: www.naucnastezka.cz/planorbis 
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