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Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na australský vzdělávací systém. Zaměřuje se na 

hudební výchovu a její postavení v tomto systému. Seznamuje čtenáře s aktuálními trendy 

hudebního vzdělávání v australském vzdělávacím systému zejména na primárním a 

sekundárním stupni.  

Cílem práce je na základě komparace dílčích prvků českého a australského systému 

dospět k doporučení změn vedoucím ke zkvalitnění výuky v českém vzdělávacím systému. 

Aby bylo postavení hudební výchovy v australském systému přiblíţeno, je nejprve popsána 

struktura vzdělávacího systému, kurikulární dokumenty, historické zakotvení hudební 

výchovy ve vzdělávání. Zvláštní důraz je pak kladen na změny, které dovedly hudební 

výchovu do současné podoby, a také na kroky, které jsou plánovány do budoucnosti. 

Podle výzkumů PISA a Human Development Reports australský vzdělávací systém 

obsazuje přední místa mezi hodnocenými státy. Mohl by se tedy stát inspirací pro 

vzdělávací systém v České republice, a to nejen svou současnou podobou, ale i způsobem, 

jakým bylo dnešního stavu dosaţeno. 

Práce si neklade za cíl popsat všechny úrovně vzdělávání. Podrobněji se zabývá 

především primárním a sekundárním stupněm. Výuka hudební výchovy je pak zkoumána 

z několika aspektů, nejen z hlediska změn strategických dokumentů, ale i z pohledu 

vzdělávání pedagogů a materiálního zajištění výuky. 

Fakta jsou podloţena konkrétními příklady jednotlivých škol, které přibliţují formu 

hudebního vzdělávání v Austrálii. Dalším cenným zdrojem praktických informací byla 

data získaná na základě elektronické komunikace s několika odborníky v oboru
1
. 

Klíčová část práce se zabývá popisem provedených výzkumů týkajících se postavení 

hudební výchovy v australském vzdělávacím systému. V rámci těchto výzkumů byla 

dotazovaná nejen odborná, ale i laická veřejnost. Zkoumáno bylo postavení situace 

současné s následnými výstupy pro zkvalitnění výuky. Zejména tyto postupy mohou být 

inspirací pro zlepšení postavení hudební výchovy i v našich podmínkách. 

                                                 
1
 Doc. Nicolas Bannan (Associate Professor) z Katedry hudební výchovy na Univerzitě Západní Austrálie 

poskytl vlastní výukový materiál. 

Prof. Margaret Barrett z Univerzity v Queenslandu doporučila potřebné materiály k dalšímu studiu. 
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Data byla získána analýzou dokumentů, konkrétně se jednalo o národní kurikulární 

dokumenty. Další informace byly doplněny ze sekundární literatury věnující 

se problematice australského hudebního školství
2
. Příklady konkrétních konceptů škol byly 

převzaty z webových stránek. Výběr škol byl limitován dostupností jejich stránek na 

internetu. 

Závěrečná kapitola diplomové práce srovnává některé oblasti vzdělávacích systémů 

Austrálie a České republiky a postavení hudební výchovy v nich. Jsou zde vyzdviţeny 

prvky, které by se mohly stát inspirací vedoucí ke zlepšení postavení hudební výchovy 

v českém prostředí. Kvalita hudební výchovy v kaţdém vzdělávacím systému totiţ přímo 

souvisí s tím, jaké místo v něm zaujímá. 

 

 

                                                 
2
 Např. COLWELL, R. – RICHARDSON, C. The New Handbook of Research on Music Teaching and 

Learning. A Project of the Music Educators National Conference, REID, A. Rethinking Nationl Curriculum 

Collaboration. Towards an Australian Curriculum, STEVENS, R. S. „Music Education“. In Bebbington, W., 

ed. The Oxford Companion to Australian Music, Melbourne : Oxford University Press, 1997, s. 396-399. 

ISBN 0195534328 aj. 
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1 Úvod do australského školského systému 

V úvodu práce se budeme věnovat nejširší orientaci ve školském systému v Austrálii. 

Zaměříme se přednostně na výuku hudební výchovy na stupních, které odpovídají 

základním a středním školám ve školském systému České republiky. V jednotlivých 

australských státech se však různé stupně vzdělávání a přechody mezi nimi ne vţdy 

shodují, proto budeme muset hledat jejich ekvivalenty a správně je pojmenovávat. Širší 

vhled do australského vzdělávacího systému je tedy pro tuto práci a ujasnění dále uţívané 

terminologie zcela nezbytný. Aby nedocházelo k drobným neţádoucím významovým 

posunům, budou mnohé termíny pouţívány v původním anglickém znění. Záměrně jsou 

uţívány termíny primární, sekundární, terciární stupeň, nikoliv základní, střední a vysoká 

škola, neboť tato označení přesně neodpovídají struktuře českého vzdělávacího systému. 

 

1.1 Struktura vzdělávacího systému 

Vzdělávání v Austrálii je primárně záleţitostí jednotlivých států a teritorií. Austrálie 

je rozdělena na 6 států a 2 teritoria, z nichţ kaţdý se řídí vlastními zákony: Teritorium 

hlavního města, Nový Jiţní Wales, Severní teritorium, Queensland, Jiţní Austrálie, 

Tasmánie, Victorie, Západní Austrálie. Vláda kaţdého státu si ve svých vládních oblastech 

reguluje rozloţení soukromých a státních škol. Univerzity jsou financovány národní 

vládou, samy si poté určují svá kurikula. Jak vyplývá z mezinárodních výzkumů, 

australské školství je obecně na dosti vysoké úrovni. PISA (Programme for International 

Student Assessment)
3
 z roku 2009 řadí v celosvětovém výzkumu australský školský systém 

na devátou příčku, co se týče čtení, desátou ve znalostech vědních oborů a patnáctou 

v matematice.
4
 Index vzdělávání, publikován v roce 2010 v Human Development Reports

5
 

(zaloţen v roce 2006) uvádí ve svém seznamu Austrálii jako jednu ze zemí na nejvyšší 

pozici spolu s Norskem a Novým Zélandem. 

                                                 
3
 Programme for International Student Assessment, Mezinárodní hodnocení studentů. Australian Council for 

Educational Research. Jedná se o průzkum znalostí a dovedností 15letých. Je to produkt spolupráce mezi 

zúčastněnými zeměmi a ekonomikami prostřednictvím OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development), čerpá z mezinárodních expertíz a srovnává jednotlivé země a jejich kultury. Výzkum 

zahrnul více neţ 400.000 studentů z 57 zemí, které tvoří téměř 90 % světové ekonomiky (www.oecd.org). 
4
 The Programme for International Student Assessment [online verze]. Datum publikování 2010 [cit. 2011-

02-28]. Dostupné z: http://nces.ed.gov/pubs2011/2011004.pdf 
5
 Human Development Reports. 2010-12. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf. Pouţito dne 2011-03-28. 

http://nces.ed.gov/pubs2011/2011004.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf
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Povinná školní docházka je v Austrálii stanovena mezi pátým a patnáctým aţ 

sedmnáctým rokem věku. Věkovou hranici studentů si určuje kaţdý stát a kaţdé teritorium 

zvlášť. V současné době více neţ tři čtvrtiny studentů navštěvují školu do sedmnácti let. 

Vzdělávání je povinné do věku specifikovaného legislativou. Teprve poté je studentu 

umoţněno zkompletovat jeho sekundární vzdělání.
6
 Navazující stupeň vzdělávání nabízejí 

TAFE (viz 1.1.4) a vyšší vzdělávací sektor – univerzity. Akademický rok v Austrálii 

variuje mezi jednotlivými institucemi. Pro primární, sekundární stupně a TAFE začíná 

koncem ledna aţ začátkem února a končí uprostřed prosince (včetně prázdnin během 

roku). Pro univerzity probíhá od konce února do poloviny listopadu (zahrnuje sezónní 

prázdniny a pauzy zkouškového období). 

Obecně je australské školství rozděleno do tří stupňů, zahrnujících primární, 

sekundární a terciární vzdělávání. Předškolní vzdělávání je v Austrálii relativně 

neregulované, téţ nepovinné. K prvnímu poznávání mimo tradiční rodičovskou péči 

dochází v tzv. Day care
7
 či při kontaktu s ostatními dětmi na hřišti. Předškolní vzdělávání 

je separováno od primárního stupně ve všech státech a teritoriích kromě Západní Austrálie 

a Queenslandu. V těchto dvou státech je součástí primárního školského systému. 

 

1.1.1 Preprimární stupeň 

Preprimární stupeň je nepovinný stupeň pro děti ve věku 3-5 let. Programy zahrnují 

několik půldenních setkání nebo kombinace celodenních návštěv se strukturovaným 

učením a tvůrčí individuální činností. Tento systém je v různých státech označován různě; 

například v Tasmánii a Západní Austrálii jako mateřská škola. (Příloha 1) 

Poslední ročník preprimárního stupně se označuje jako mateřská škola, přechodový, 

přípravný, přijímací či preprimární ročník. Není sice povinný, avšak zápis do něj je téměř 

samozřejmostí. Většina dětí navštěvuje tato zařízení aţ 4 půldny týdně. Zaměřují se zde na 

celkový rozvoj dítěte a umoţňují mu tak snazší přechod do povinného cyklu vzdělávání. 

Učební osnovy vycházejí z osnov primárního stupně, soustřeďují se na gramotnost, 

                                                 
6
 Education [online]. [cit. 2010-05-15]. Dostupné z: (http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-

australia/everyday-life/education/ 
7
 Day care. Péče o dítě během dne jinou osobou neţ jeho zákonným zástupcem, někým, kdo není nijak spjat 

s rodinou. Péče je poskytována v jeslích, ve školkách či ve vlastních domovech 

http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/everyday-life/education/
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/everyday-life/education/
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matematiku, tělesné, osobnostní a sociální dovednosti. Některé mateřské školy jsou 

provozovány ministerstvy školství, většina je však soukromá.  

 

1.1.2 Primární stupeň  

Primární stupeň navštěvují ţáci povinně po dobu 6 nebo 7 let. Délka závisí na 

kurikulech jednotlivých států a teritorií. V Teritoriu hlavního města, stejně jako v Novém 

Jiţním Walesu, Tasmánii a Victorii zahrnuje primární stupeň ročníky 1-6, v Severním 

teritoriu, Queenslandu, Jiţní Austrálii a Západní Austrálii je tento stupeň školní docházky 

rozvrţen do sedmi ročníků. (Příloha 1) 

Důraz je kladen na rozvoj anglického jazyka, čtenářské gramotnosti, jednoduché 

matematiky, studium společnosti, zdraví a tvůrčí činnost. Je pravidlem, ţe všichni 

absolventi primárního stupně jsou způsobilí pokračovat ve studiu na stupni sekundárním. 

Ve Victorii obsahuje Kurikulum pro primární školu téţ výuku informační a komunikační 

technologie a umění. Ve třetím a čtvrtém ročníku je studium navíc rozšířeno o humanitní 

vědní obory, technologii a občanskou výchovu, v pátém a šestém o cizí jazyky, historii, 

geografii, ekonomii a základy komunikace. I kdyţ neexistuje ţádná formální kvalifikace 

pro dokončení primárního stupně, ţáci ve třetím a pátém ročníku skládají srovnávací testy 

ze čtení, psaní, pravopisu a matematiky a srovnávají se tak s ostatními studenty ve škole.
8
 

 

1.1.3 Sekundární stupeň a Vyšší sekundární stupeň 

Podíváme-li se blíţe na školy sekundárního typu, objevíme mezi nimi jisté odlišnosti. 

Některé nabízejí studentům moţnost školní docházky mezi 7. či 8. aţ 10. ročníkem, jiné aţ 

do ročníku 12, další nabízejí pouze výuku ročníků 11 a 12. V prvním případě se jedná o 

školu sekundárního stupně (v některých státech jsou nazývány juniorskými sekundárními 

školami), ve druhém o výuku celého sekundárního vzdělávání včetně stupně seniorského 

(vyššího). Třetí typ škol zajišťuje pouze výuku vyššího sekundárního stupně.  

                                                 
8
 Primary, School Education, Australia [online]. Datum publikování 2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupné z: 

http://www.aei.gov.au/AEI/CEP/Australia/EducationSystem/School/Primary/default.htm 

http://www.aei.gov.au/AEI/CEP/Australia/EducationSystem/School/Primary/default.htm
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Sekundární stupeň mají studenti povinnost navštěvovat mezi 7. nebo 8. aţ 10. rokem 

docházky. Učivo těchto ročníků je obecně absolvováno všemi studenty povinně. V 

pozdějších letech jim jsou nabízeny ještě předměty volitelné. Mezi povinné předměty patří 

angličtina, matematika, přírodní vědy, společenské vědy, ţivotní prostředí, cizí jazyky 

(LOTE
9
), technologické a aplikované vědy, výtvarné umění, osobní rozvoj, zdraví a 

tělesná výchova. Část předmětů je moţno volit v různých úrovních obtíţnosti.
10

 

V některých státech musí student doloţit doklad o řádném ukončení sekundární školy, 

teprve potom je mu umoţněn postup na školu vyšší sekundární, v jiných státech ţádný 

doklad nepotřebuje a volně pokračuje v dalším studiu (Příloha 2). 

Vyšší sekundární stupeň zahrnuje ročníky 11 a 12. Studenti si volí z nabídky 

několika typů programů, díky nimţ se mají moţnost připravit na budoucí studium, 

zaměstnání a ţivot v dospělosti. Po úspěšném ukončení je studentům udělen certifikát, 

v kaţdém státě a teritoriu s rozdílným názvem.
11

 

 

1.1.4 Terciární stupeň 

Australský terciární systém je zaloţen na odborných vzdělávacích programech. 

Znalosti z těchto programů mohou Australané vyuţít v budoucím zaměstnání nebo jako 

základ pro další akademické studium. 

Pouze malý počet australských terciárních škol můţe udělovat tituly. Mezi školy, 

které udělení titulu zaručují, patří systém soukromých škol, označovaných jako college. Ty 

nabízejí kvalifikaci v různých oborech na mezinárodní úrovni, jako např. některé 

zdravotnické a umělecké školy, školy se zaměřením na marketing, cestovní ruch, 

informační technologie, grafický design. Na druhé straně mohou školy college zastávat 

funkci post-sekundárních institucí. Ty nabízejí kvalifikaci bez obdrţení diplomu na konci 

studia. Mohou zajišťovat školení, kvalifikace či moţnost vstupu na univerzitu.
12

 

                                                 
9
 LOTE – Languages other than English 

10
 Secondary, School Education, Australia [online]. Datum publikování 2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupné z: 

http://www.aei.gov.au/AEI/CEP/Australia/EducationSystem/School/Secondary/Default.htm 
11

 Serior Secondary, School Education, Australia [online]. Datum publikování 2010 [cit. 2010-06-20]. 

Dostupné z: 

http://www.aei.gov.au/AEI/CEP/Australia/EducationSystem/School/SnrSecondary/Default.htm 
12

 TAFE Australia [online]. Copyright ©2004-2009 [cit. 2010-06-20]. Dostupné z: http://tafe-australia.org/) 

http://www.aei.gov.au/AEI/CEP/Australia/EducationSystem/School/SnrSecondary/Default.htm
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Většina veřejně financovaných škol college spadá pod kontrolu různých státních 

vlád, které spravují vzdělávací sektor TAFE. Tato soustava škol by se dala přirovnat 

k českému stupni vyšších odborných škol. TAFE se čím dál více stávají vyhledávanou 

variantou navazujícího studia, neboť se zaměřují především na praktickou stránku výuky. 

Kombinují teoretické a odborné vzdělání a připravují studenty na vstup do pracovního 

procesu. Kurzy jsou koncipovány na základě konzultací s obchodem a průmyslem s cílem 

zajistit výuku těch dovedností, které jsou důleţité a ţádané. Mohou být také předstupněm 

studia na univerzitě, jeţ pak bude zakončeno titulem a diplomem.
13

 

Další variantou je studium na univerzitě. Australské univerzity nabízejí bakalářské, 

magisterské i doktorské studijní programy. Univerzitní studium je placené, podle prestiţe 

školy a kvality se pohybuje okolo 12.000 – 17.000 AUD ročně (v přepočtu asi 215.000 – 

300.000 Kč). 

 

1.2 Státní a soukromé školství 

Školy v Austrálii se rozdělují podle zdrojů financování a administrativních struktur. 

Rozlišují se zde dvě široké kategorie, a to školy státní a soukromé.  

Asi dvě třetiny australských studentů se vzdělávají na státních školách, jedna třetina 

navštěvuje školy nestátní, soukromé. Jen malá část studentů se vzdělává doma. Státní školy 

vyţadují za studium malý poplatek, který zahrnuje pokrytí administrativních úkonů 

spojených se studiem, kdeţto školy katolické a independent účtují částky vyšší. Většina 

australských škol obdrţí finanční zdroje od vlády, avšak nestátní či soukromé školy 

obvykle dostanou peněz méně. Proto jsou rodičům dětí, které tyto školy navštěvují, 

účtovány vyšší poplatky. Ať se jedná o jakýkoliv typ školy, pro všechny platí stejné 

kurikulum určitého státu či teritoria. Většina studentů je povinna nosit školní uniformu, 

přesto existují i školy, které uniformy nevyţadují. 
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 Australian Colleges [online]. Copyright © 1998 - 2011 Australian Education Network [cit. 2010-06-20]. 

Dostupné z: http://www.australian-universities.com/colleges/ 
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1.2.1 Státní školy 

Státní školy jsou vedeny příslušnými vládami států. Nabízejí vzdělání zdarma, přesto 

mnoho škol ţádá rodiče o dobrovolné příspěvky. Tyto státní školy můţeme rozdělit do 

dvou kategorií - otevřené a selektivní. Otevřené školy akceptují všechny studenty svého 

státu či teritoria. Mnoho otevřených státních škol má selektivní třídy, ve kterých je nejlépe 

pracujícím studentům nabídnuta doplňková práce. Selektivní státní školy jsou váţenější neţ 

školy otevřené státní. Mají vyšší vstupní podmínky a zajišťují studentům kvalitnější výuku. 

Vstup do selektivních škol je často vysoce konkurenční.
14

 

 

1.2.2 Soukromé školy 

Soukromé školy mohou být rozděleny na catholic (katolické) a independent
15

 (Tyto 

školy se svým systémem dosti podobají v Česku existujícím alternativním školám. Z 

důvodu neţádoucího významového posunu, ke kterému by mohlo díky překladu dojít, 

budeme pouţívat původní, tedy anglickou variantu independent.) Výuku náboţenství ve 

valné většině zajišťují anglikáni, luteráni a římsko-katolická církev. Největší zastoupení 

mají katolické školy, jeţ jsou zřizovány příslušnými státy či teritorii, Catholic Department 

of Education. Třebaţe některé více prestiţní katolické školy jsou zároveň independent, 

zbylé z nich jsou známé jako Independent schools. Ty jsou většinou protestantskými 

gymnázii (Protestant grammar school). V malé míře se zde objevují také ţidovské a 

islamistické školy a významný je počet škol Montessori. 

V Austrálii najdeme hlavně státní, ale i soukromé univerzity. V roce 2006 se zde 

nacházelo 36 státních, 2 katolické a 1 nezisková soukromá univerzita. Přijetí občanů 

Austrálie na státní a katolickou univerzitu je podmíněn studentovým akademickým 

prospěchem. Vstup na soukromou univerzitu, Bond University, je závislý na tom, jestli je 

                                                 
14

 Government Schools [online]. [cit. 2010-06-28]. Dostupné z: 

http://www.deewr.gov.au/schooling/funding/capitalgrantsprogram/pages/governmentschools.aspx#introduc

tion 
15

 Independent školy – často tak označovány školy „nestátní“ a „nekatolické“ (i kdyţ některé mohou být 

s katolickými přidruţené), zajišťují vzdělání přibliţně 14% studentů.  Majoritní částí těchto škol je 

náboţenství, většinou anglikánské (nejsou výjimkou ani školy independent bez náboţenské specializace), 

operují také se světskou filozofií (Montesorri). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant
http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_University
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student schopen platit poplatky. Jedná se o první a největší soukromou univerzitu 

Austrálie, která si v Queenslandu postupně získala velmi dobrou mezinárodní pověst.
16

 

 

 

2 Všeobecná charakteristika kurikulárních dokumentů 

V současné době právě probíhá rozvoj národního Kurikula, společného pro celý 

kontinent. Jedná se o významný posun v australském školství, neboť bude moţné sjednotit 

úroveň jednotlivých států a teritorií. Tím studenti moţnost studovat v rámci celé Austrálie. 

Do roku 2008 existovalo v Austrálii osm různých dokumentů, pro kaţdý stát a 

teritorium zvlášť. Teprve v posledních letech docházelo k rozvoji tzv. národního Kurikula 

pro školy ve všech státech a teritoriích Austrálie, obsahující všechny stupně, tedy od 

mateřské školy do ročníku 12. Mělo by se jednat o kurikulum, jeţ bude společné celé zemi, 

avšak renomé a spřízněné hodnocení poţadavků a postupů zůstanou stále v kompetenci 

jednotlivých států a teritorií. 

 

2.1 Zavádění národního Kurikula 

Snahy zavést v Austrálii něco jako „národní kurikulum“ byly po několik období 

spíše politickou agitací, ale vláda Federal Labor učinila významné kroky k dosaţení cíle. 

Koncem osmdesátých let minulého století byl díky Hawkeově
17

 vládě ve vývoji kurikula 

zaznamenán významný posun. Roku 1991 však nově nastoupená Liberal State dřívější 

snahy dále nerozvíjela, ty se proto zhroutily. 

Z e-mailové korespondence se spolkem ACARA (viz dále) z 20. 9. 2010 je patrné, ţe 

„v roce 2008 se všechny vlády jednotlivých států a teritorií shodly, ţe kvalita vzdělávání 

všech mladých Australanů, jeţ je rozhodující pro udrţování australské produktivity a 

kvality ţivota, je téměř kritická. Objevil se návrh, ţe by národní kurikulum, společné pro 

všechny státy a teritoria, mohlo hrát klíčovou roli v poskytování kvalitního vzdělávání. 

                                                 
16

 Australian Universities [online]. Copyright © 1998 – 2011 [cit. 2010-06-28]. Dostupné z: 
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Soustředila se maximální pozornost na vývoj národního Kurikula K-12 (Kindergarten – 

Year 12), zpočátku v oblasti anglického jazyka, matematiky, vědy a historie“ (Příloha 3). 

Vláda Labour Party
18

 v čele s Kevinem Ruddem
19

 zaloţila v dubnu 2008 nezávislé 

National Curriculum Board (Vedení národního Kurikula) a připravila hrubou verzi 

kurikula v několika učebních klíčích. V květnu 2009 byl zřízen statutární spolek Australian 

Curriculum, Assessment and Reporting Authority (dále ACARA), aby dohlíţel na 

iniciativu uskutečňování plánovaného národního kurikula. ACARA je nezávislý orgán, 

odpovědný za rozvoj národního Kurikula, programu národního hodnocení, národního 

shromaţďování údajů a podávání zpráv o programu, který podporuje vzdělávání všech 

mladých Australanů ve 21. století. Práce spolku probíhá za spolupráce s investory, řadou 

učitelů, ředitelů škol, s vládou jednotlivých států a teritorií, profesionálními vzdělávacími 

asociacemi, průmyslem, společenskými skupinami a širší veřejností. ACARA se zabývá 

podporou všech mladých Australanů, na cestě stát se úspěšnými studenty, sebevědomými a 

kreativními jednotlivci, aktivními a informovanými občany, propagujícími hodnoty 

vzdělání.
20

 

Všechna australská ministerstva školství se zaměřila na soubor vzdělávacích cílů a 

opatření k lepší přípravě mladých lidí pro jejich zapojení ve stále se měnícím 

globalizovaném světě. Jednou z těchto akcí byl rozvoj a realizace národního Kurikula 

světové třídy (WorldClass). Tento ministerský závazek je zachycen v Melbourne 

Declaration on Educational Goals for Young Australians (Melbournské prohlášení k 

vzdělávacím cílům pro mladé Australany) z roku 2008. Je odtud řízená práce spolku 

ACARA, který zodpovídá za rozvoj australského Kurikula od stupně mateřských škol do 

12. ročníku.  

Podle e-mailové korespondence (Příloha 3) zajistí dokument Australské Kurikulum 

všem mladým Australanům získávání nejpodstatnějších dovedností, znalostí a schopností, 

aby se jim dařilo najít dobré pracovní uplatnění a obstát v současném světě. Kurikulum 

                                                 
18

 Labour Party – Strana práce, australská levicová politická strana, v současné době vládnoucí. 
19

 Kevin Rudd – australský politik, bývalý vůdce australské Labouristické strany, od prosince 2003 do června 

2010 australský předseda vlády, 24/6/2010 rezignoval na post premiéra a předsedy strany, byl vystřídán 

Julií Gillard. 
20
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bude zpřístupněno všem, bez ohledu na jejich sociální nebo ekonomické zázemí nebo 

jejich školní docházku. 

Fakt, ţe Austrálie by měla mít jeden vzdělávací program pro ţáky a studenty, spíše 

neţ osm různých opatření, které existují v současné době, je v různých kruzích velmi 

kladně přijímán a hodnocen. Závazek rozvíjet Australské Kurikulum znamená, ţe: 

 Individuální a společné úsilí států a území se můţe zaměřit na to, jak je 

moţné zlepšit výuky studentů k dosaţení vnitrostátních cílů, bez ohledu na 

individuální okolnosti či lokaci školy, 

 větší pozornosti je třeba věnovat na vybavenost mladých Australanů těmi 

znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, jeţ jsou nezbytné k efektivnímu a 

úspěšnému zapojení se do společnosti, soutěţení v globalizovaném světě a 

v budoucnu vývoji v na informace bohatém pracovním prostředí, 

 zdroje vysoké kvality mohou být rozvíjeny účinně a dostupně v celé zemi, 

 v zemi vznikne větší soudrţnost, zvýší se mobilita studentské a učitelské 

populace. 

Zatímco Australské Kurikulum nastíní rozsah toho, co je třeba naučit, budou to 

učitelé, kteří budou rozhodovat, jak si nejlépe zorganizovat výuku, kontext, hloubku učiva 

sledovaného u kaţdého dítěte ve třídě.  

 

The Ministerial Council for Education, Early Childhood Development and Youth 

Affairs (Rada ministrů pro vzdělávání, rozvoj v období  raného dětství a puberty) poţádala 

spolek ACARA, aby dohlíţel nad prvními dvěma fázemi rozvoje studijních programů v 

oblasti angličtiny, matematiky, vědy, historie (fáze 1) a jazyků, zeměpisu, umění (fáze 2). 

Počátkem vývoje Australského Kurikula v oblasti umění bylo písemné stanovisko ve 

vztahu k cílům, zahrnující definici umění, organizaci učiva, strukturu dokumentu pro kurzy 

ve vyšším stupni sekundárního vzdělání. V rozvoji dokumentu pro oblast Umění asistovala 

spolku ACARA skupina, která byla svolána v září 2009. Zahrnovala akademiky a 

odborníky v oboru umění – tanec, drama, hudba, média, výtvarné umění.  
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Podle dokumentu The Draft Shape Paper (v překladu Hrubý návrh) bude oblast 

Umění k dispozici pro konzultace s veřejností. Získaná zpětná vazba se bude dále 

analyzovat. To bude informovat o revizi návrhu předtím, neţ bude publikováno jako The 

Shape of the Australian Curriculum: The Arts. Tento dokument bude navrhovat směry 

rozvoje kurikula, organizaci vzdělávání pro roky K-12
21

 (Mateřská škola – ročník 12), 

obecné schopnosti a priority napříč kurikulem.  

ACARA vyzdvihuje Australské Kurikulum na světovou úroveň jednak ve způsobu, 

jakým bylo vyvinuto, jednak strukturou a organizací, v neposlední řadě i tím, ţe je 

dostupné školám, učitelům, ale i studentům, rodičům a široké veřejnosti. 

 

2.1.1 Cesta rozvoje 

Závazek a zdroje všech australských vlád k návrhu Australského Kurikula ve 

světovém měřítku umoţňuje některým odborníkům z celé země (učitelům, akademikům, 

expertům na kurikulum) zapojení do přípravy Australského Kurikula pro angličtinu, 

matematiku, vědu a historii. V období rozvoje Kurikula se rozvinula práce v jednotlivých 

státech a teritoriích, probíhaly rozsáhlé konzultace. Ty byly prováděny také na národní 

úrovni, aby umoţnily přispět také školám, vzdělavatelům, komunitám.  

 

2.1.2 Způsob, jakým je Kurikulum strukturováno a organizováno 

Angličtina, matematika, věda a historie jsou organizovány podle konkrétních popisů 

toho, co je třeba vyučovat a co se očekává od tohoto vzdělávání, a to na kaţdý školní rok. 

Ukazuje základní obsah, který by měl být společný všem studentům, a zajišťuje také čas ke 

sledování učení tohoto obsahu. Australské Kurikulum také umoţňuje flexibilitu školám a 

učitelům, aby mohli do výuky zapojit místní a aktuální dění. Standardy byly stanoveny tak, 

aby všichni studenti získávali kvalitní vzdělávání. Australské Kurikulum se téţ zaměřuje 

na to, aby prostřednictvím výuky v kaţdé oblasti vzdělávání mohlo být rozvíjeno deset 

obecných schopností (gramotnost, matematika, komunikační a informační technologie, 

kritické myšlení, etické chování, tvořivost, self management, týmová práce, mezikulturní 
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porozumění, sociální kompetence) a tří rozměry napříč kurikulem (Domácí historie a 

kultura, Asie a vztah Austrálie s Asií, Udrţitelnost).
22

 

ACARA vyvíjí oblasti znalostí, dovedností a porozumění pro kaţdou z obecných 

schopností napříč osnovami. V návrhu anglického jazyka, matematiky, vědy a historie se 

bude kontrolovat, zda je v konečném kurikulu silné a soudrţné začlenění obecných 

schopností s dimenzemi napříč osnovami. Budou téţ napomáhat tvůrcům Australského 

Kurikula v ostatních oblastech vzdělávání v budoucích fázích vývoje. Vzhledem k tomu, 

ţe jsou vyvíjeny jednotlivé oblasti, bude ACARA přezkoumávat jejich místo 

v dokumentaci Australského Kurikula a ţádat o radu zúčastněné strany s návrhem, jak 

nejlépe pomáhat školám k rozvoji jejich učebních a výukových programů.  

 

2.1.3 Zveřejnění Australského Kurikula – Fáze 1- 3 

Dřívější vzdělávací program byl zveřejněn v tištěné podobě, kaţdá oblast vzdělávání 

vyšla v samostatné broţuře, avšak připravované Australské Kurikulum bude disponovat 

internetovou verzí
23

, jeţ umoţní větší flexibilitu v pouţívání a organizaci vzdělávacího 

programu, Australanům tak bude zpřístupněn pohled do osnov, jeţ jsou pouţívány v celé 

zemi. 

Fáze 1 se soustředila na návrh pro anglický jazyk, matematiku, vědu a historii. 

V průběhu března a května 2010 probíhaly konzultace pro K-10
24

 (Mateřská škola – ročník 

10), pro ročníky 11-12 od dubna do června 2010. Následně se analyzovala zpětná vazba, 

poté proběhly revize před závěrečným zveřejněním K-12 pro anglický jazyk, matematiku, 

vědu a historii na konci roku 2010. 

Ve Fázi 2 se tvůrci Kurikula zaměřili na výuku zeměpisu, cizích jazyků a umění, 

přičemţ konzultace s veřejností byly umoţněny v polovině roku 2010. Proběhla analýza 

zpětné vazby a na základě toho byla koncem roku 2010 vytvořena konečná podoba 

dokumentů pro kaţdou výše zmíněnou vzdělávací oblast. Ke zveřejnění konečných osnov 

dojde v průběhu roku 2012. 
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Co se týče Fáze 3, všichni australští ministři školství se shodli na tom, ţe další rozvoj 

práce by se měl zaměřit na zbylé oblasti uvedené v Melbourne Declaration on Educational 

Goals for Young Australians, a to na informační a komunikační technologie, design a 

technologii, výchovu ke zdraví a tělesnou výchovu, ekonomiku, obchod a občanskou 

výchovu a výchovu k občanství. Harmonogramy a postupy pro tuto práci musí být ještě 

prodiskutovány a schváleny ministry školství. Oblasti vzdělávání, jeţ v současné době 

nejsou v Australském Kurikulu zahrnuty, budou i nadále v kompetenci jednotlivých států a 

teritorií.
25

 

 

2.1.4 Plánování zavádění Australského Kurikula 

I kdyţ proces zavádění Australského Kurikula je záleţitostí jednotlivých států a 

teritorií, ACARA jim bude v tomto ohledu nápomocná. Zavádění Australského Kurikula se 

bude pravděpodobně lišit v učebních oblastech jednotlivých států a teritorií v závislosti na 

rozsahu rozdílu mezi novým kurikulem a těmi současně existujícími. ACARA 

spolupracuje se státními a teritoriálními vzdělávacími orgány na zmapování rozsahu změn 

s cílem napomoci rozvoji realizace plánů. 

ACARA v současné době spolupracuje s dalšími odborníky. Určují spolu, jakým 

směrem by se měl rozvoj dalších vzdělávacích oblastí ubírat. Na konci ledna 2011 

evidovala ACARA více neţ 1600 on-line konzultací a 166 písemných návrhů ke změnám 

v The Draft Shape Paper: Arts. Mezi respondenty se objevovali třídní učitelé, univerzitní 

učitelé, ale i rodiče a široká veřejnost. V současné době jsou konzultace ukončeny. Ke 

zveřejnění jejich výsledků dojde v dubnu roku 2011. Poté ACARA zveřejní konečnou 

podobu dokumentu The Shape of the Australian Curriculum: The Arts. Ten se stane 

vodítkem pro psaní konečné verze oblasti Umění v Kurikulu. 

 

 

 

                                                 
25

 Australian Curriculum [online]. [cit. 2010-10-10]. Dostupné z: 

http://www.acara.edu.au/curriculum/curriculum.html 

http://www.acara.edu.au/curriculum/curriculum.html
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3 Historie obecného hudebního vzdělávání v Austrálii 

Konečně máme prostor věnovat se jádru práce – australskému hudebnímu 

vzdělávání. Následující kapitola se zaměřuje na historii hudebního vzdělávání v období od 

osidlování australského kontinentu
26

 do konce dvacátého století. Je zde přiblíţena výuka 

vokální hudby, přičemţ jsou blíţe osvětleny některé uţívané intonační metody. Druhý 

oddíl popisuje období od konce dvacátých let dvacátého století, kdy se začala rozvíjet uţ i 

hudba instrumentální. Dále jsou zmíněny uţívané systémy hudební výuky ve třídách aţ do 

současnosti a informace o organizacích hudebního vzdělávání, existující v současné době. 

 

3.1 Koloniální období, období rané federace 

Na úvod kapitoly se budeme věnovat státům Nový Jiţní Wales a Victorie. Zde se 

díky větší populaci rozvíjela vokální hudba ve školním vzdělávání rychlejším tempem neţ 

v méně lidnatých koloniích. Původ výuky hudby ve školách je v podstatě převzat z britské 

vzdělávací praxe. Vokální hudba byla zavedena do anglických základních škol a institucí 

pro vzdělávání učitelů začátkem 1840. Tehdy The Comitee of Council on Education 

(Výbor Rady pro vzdělávání) publikoval anglickou adaptaci francouzské „pevné do“ 

metody Johna Hullaha
27

 (STEVENS In Bebbington 1997, s. 396). Metoda je zaloţena na 

takovém systému, v němţ kaţdá slabika odpovídá určité notě. To bychom mohli přirovnat 

ke zpívání na jména tónů. Např. tón C je vţdy C, ať se jedná o jakoukoliv tóninu, ať je tedy 

jakýmkoliv stupněm v tónině, tento tón C bude vţdy, téţ nezávisle na tónině, nazván 

slabikou „do“. Solmizaci uţívanou při tomto postupu označujeme jako absolutní (srov. 

níţe). V solmizaci tradičního pevného do systému nemají ţádný vliv posuvky, to znamená, 

ţe např. C, C♯, C♭, C  a C  je jednotně zpíváno na slabiku „do“ (Příloha 4). 

Metoda pevného do je vyuţívána ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, 

Rumunsku, Rusku, Číně, Jiţní Americe a v části Severní Ameriky a Japonska.
28

 

Ve státě Nový Jiţní Wales představil roku 1867 James Fisher (1826-1891) jako 

oficiální učební metodu ve veřejných sydneyských školách Curwenův
29

 Tonic sol-fa systém 

                                                 
26

 první britští trestanci se u břehů kontinentu vylodili v lednu 1788 
27

 John Pyke Hullah, 1812-1884, britský skladatel a učitel hudby 
28

 ART, L. „Movable do“ and „fixed do“ [online]. Datum publikování 1997-01-20 [cit. 2010-10-10]. 

Dostupné z: www.bwaresoftware.com/artlevine/files/Ear%20Training/40.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DoubleSharp.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Doubleflat.svg
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a zařadil zpěv jako součást školních osnov. Od té doby byla hudební výuka na primárním 

typu škol v odpovědnosti třídních učitelů.
30

 Tonic sol-fa je intonační metoda, která vznikla 

v Anglii na přelomu 18. a 19. století, rozšířila se po roce 1812 a dodnes je v zde velmi 

populární. Její autorkou byla Sarah Ann Glover (1785-1867) (Sedlák 1988, s. 157). 

Hlavním znakem této metody je uţití solmizačních slabik doh, ray, me, fah, soh, lah, te. 

Počáteční slabiky těchto tónů (d, r, m, f, s, l, t) nahrazují notové písmo. Systém 

propracoval, o několik starších systémů (pouţívání Arezzových
31

 solmizačních slabik z 11. 

století, číselná intonační metoda prosazovaná J. J. Rousseauem
32

 v 18. století) obohatil a 

v povědomí uvedl John Curwen. Ten uvedených slabik vyuţil pro označení relativně 

funkčních tónových vztahů (Sedlák 1984, s. 163) v jednotlivých tóninách a pro lepší 

pochopení tonálních vztahů i k označení jednotlivých stupňů zavedl téţ různé polohy 

rukou a prstů - fonogestiku (Příloha 5). Podle Sedláka (1988, s. 157) je kaţdý tón 

pojmenován podle jeho vztahu s jinými tóny, tedy do (doh) je vţdy tónikou, mluvíme o 

tzv. pohyblivém do a solmizaci, kterou při tomto postupu vyuţíváme, označujeme jako 

relativní solmizace
33

. 

Doh je definováno na začátku kaţdé skladby, pokud se jedná o skladbu mollovou, je 

uvedeno lah (v tom případě je zvýšený šestý stupeň označen jako bah). Pro označení 

rytmického členění vyuţívá Curwen některých grafických značek – čárek, teček, dvojteček 

apod. Na tuto metodu později navázal Zoltán Kodály, jeho gestikulační signály téţ 

odpovídají slabikám Tonic sol-fa systému.  

V roce 1884 se v Novém Jiţním Walesu stal Vrchním správcem hudby Hugo Alpen 

(1842-1917), který postupně převedl výuku pomocí metody Tonic sol-fa ke své vlastní. 

Kvůli vlastnímu pojetí zastavil vývoj vzdělání na téměř desetiletí. V pozici jej roku 1909 

vystřídal Theodore Tearne (1857-1926). 

                                                                                                                                                    
29

 John Curwen, 1816-1880, popularizátor sol-fa systému 
30

 BEBBINGTON, W. History of Music Education in Australia [online]. Datum publikování 2010-04-16 [cit. 

2010-06-10]. Dostupné z: http://www.deakin.edu.au/arts-ed/education/music-ed/history/ 
31

 Quido z Arezza (asi 995-1050): italský mnich, zaslouţil se o vznik notového písma i první intonační metody 

- šlo o vztah jednotlivých tónů k základnímu tónu hexachordu)  
32

 Jen-Jacques Rousseau (1712-1778): francouzský filozof a spisovatel, pokusil se o obnovu číselné intonační 

metody ze 17. století, na něj navázal Pierre Galin, dále Emile Chevé a Aimé Paris. Jednalo se o metodu 

označování stupňů arabskými číslicemi nahrazujícími notové písmo. 
33

 opakem je solmizace absolutní, při níţ zůstává pojmenování tónů ze základní tóniny, kaţdá stupnice se pak 

skládá z jiného pořadí solmizačních slabik 

http://www.deakin.edu.au/arts-ed/education/music-ed/history/
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Ve Victorii působili zpočátku učitelé hudby jako externí specialisté. Kolem roku 

1862 učili pěvečtí mistři zhruba jednu třetinu dětí zpěvu za pomoci Hullahovy metody. 

Téhoţ roku došlo k zamítnutí poskytnutí výdajů na odbornou hudební výuku pěveckých 

mistrů na školách, coţ zapříčinilo veřejný protest. Roku 1864 byla tato výuka znovu 

zařazena mezi průřezová témata. Začlenila se do systému poplatků, které hradili rodiče. 

V roce 1874 byl zpěv zahrnut v tzv. Course of Free Instruction (Kurzu výuky zdarma) a 

učili jej pěvečtí mistři nebo třídní učitelé, kteří za to byli placeni 10 librami ročně navíc. 

Roku 1878 byl do funkce inspektora hudby jmenován Joseph Summers (1839-1917), jenţ 

zde působil do roku 1891. Roku 1879 se Samuel McBurney pustil do úspěšné kampaně za 

uznání systému Tonic sol-fa jako učební metody na hudebních školách ve Victorii. 

S nástupem ekonomické krize v devadesátých letech devatenáctého století vláda zamítla 

veškerou výuku pěveckých mistrů. Byla zrušena i pozice Inspektora hudby, kterou od roku 

1893 zastával McBurney, byly zrušeny i nadstandardní platy učitelů hudby. Hudba měla 

být v odpovědnosti třídních učitelů. Často se pak stávalo, ţe znalosti dětí v tomto oboru 

byly nepatrné, někdy ţádné. Aţ John Byatt (1862-1930) se roku 1915 pustil do 

znovuobnovení a znovuuspořádání Tonic sol-fa systému (STEVENS In Bebbington 1997, 

s. 397). 

Ve státě Jiţní Austrálie byl systém Tonic sol-fa vyuţíván pro výuku hudby na 

primárních školách od počátku sedmdesátých let devatenáctého století. Nicméně aţ školní 

inspektor Alexander Clark (1843-1913) zavedl povinný zpěv v primárních školách od roku 

1890, přičemţ do školních osnov byl zařazen o pět let později. Roku 1891 došlo k zaloţení 

pěveckého sboru dětí ze státních škol (později nazvaný Thousand Voice Choir - Tisícihlasý 

sbor) Společností veřejných škol (the Public Schools Decoration Society), na kterou volně 

navázala na dnešní The South Public Schools Music Society (Hudební společnost veřejných 

škol Jiţní Austrálie). Jako první Vedoucí hudby působil mezi léty 1922-1936 Francis 

Lymer Gratton (1871-1947). (STEVENS In Bebbington 1997, s. 397-397) 

V Queenslandu učili hudbu soukromě specialisté ve městech Brisbane a Toowoomba 

počátkem 70. let 19. Století. V roce 1875 byla výuka vokální hudby zařazena mezi 

předměty na primárních typech škol. 1908 byl George Sampson jmenován hudebním 

poradcem Department of Public Instruction (Oddělení veřejného vyučování). Tuto funkci 

vykonával do roku 1930, kdy ji předal svému nástupci Charlesu Hallovi, jenţ působil jako 

odborný asistent v hudbě na pedagogické fakultě (STEVENS In Bebbington 1997, s. 397). 
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Zavedení hudby do škol v Tasmánii probíhalo postupně, aţ do roku 1905 nebyla 

výuka zpěvu metodou Tonic sol-fa zahrnuta do průběhu výuky na primárních školách. 

Důleţitými postavami ve vývoji hudby v tasmánských školách byli Frank Gratton, který 

podporoval systém v Launcestonu a severní Tasmánii od 1906 aţ do návratu do Jiţní 

Austrálie v roce 1911, a Victor von Bertouch, učitel hudby na Pedagogické fakultě 

v Hobartu (STEVENS In Bebbington 1997, s. 397). 

Instrumentální hudba ve školách byla během koloniálního období omezena pouze na 

bicí a pikolové kapely. To bylo vnímáno jako prodlouţení vojenského cvičení, které se 

v mnoha školách vyučovalo. 

 

3.2 Moderní éra 

Vzdělávání na sekundárním stupni škol bylo rozvíjeno v desátých a dvacátých letech 

dvacátého století, učitelé se specializací v hudbě byli do těchto škol jmenováni v letech 

třicátých. Od konce dvacátých let se ve školách začaly vyskytovat také instrumentální 

hudba, orchestry a kapely. K důleţitému posunu v podpoře výuky ve viktoriánských 

státních školách došlo v roce 1926. Tehdy Gillies Bequest poskytl finanční prostředky na 

nákup hudebních nástrojů do škol. 

V Novém Jiţním Walesu se od roku 1922 do 1980 vystřídali čtyři Inspektoři hudby. 

Prvním se stal H.F. Treharne. Po roce 1948 vzniklo School Music Centre (Školní hudební 

centrum), v němţ měl Terrance Hunt dohlíţet na výuku hudební výchovy všeobecných 

učitelů na primárních stupních a odborných učitelů na školách sekundárních. V rámci 

decentralizace politiky byli v Novém Jiţním Walesu roku 1980 jmenováni hudební poradci 

pro kaţdý z regionů vzdělávání. Byli odpovědní hlavně za podporu hudby na primárních 

školách (STEVENS In Bebbington 1997, s. 398). 

Ve Victorii se stal prvním Vedoucím hudby (Supervisor of Music) Alfred B. Lane 

roku 1923. Pod jeho záštitou byli na sekundární a některé primární školy dosazeni 

specializovaní učitelé hudby. Do roku 1940 tato skupina odborníků vešla ve známost pod 

názvem Music Branch, jeţ roku 1975 měla 107 zaměstnanců. Nicméně roku 1978 byla 

rozpuštěna a vzniklo 236 nových pracovních míst pro hudební odborníky a regionální 
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hudební poradce v primárních školách. S posunem v oficiální politice byla tato místa spolu 

s pozicí hudebního poradce roku 1982 zrušena a většina specializovaných učitelů hudby na 

primárních školách se vrátila na post všeobecných učitelů. Na sekundárním stupni škol 

byla hudba do šedesátých let dvacátého století součástí běţného programu pro ročníky 7 a 

8, poté jako volitelný předmět pro ročníky 9-12. Roku 1966 byla první Inspektorkou hudby 

na sekundární škole jmenována Alexandra E. Cameron, v roce 1972 ji vystřídal Bruce 

Worland, jenţ se později stal Seniorským úředníkem rozvoje hudby (Senior Music 

Development Officer). S  pozdější decentralizací administrativních funkcí ve školách byla 

pozice učitele hudby ve Victorii zrušena (STEVENS In Bebbington 1997, s. 398-399). 

Ve státě Jiţní Austrálie byl od roku 1937 do 1959 Inspektorem hudby Alva I. 

Penrose, po něm mezi léty 1960-1974 John Slee. Během této doby byla za výuku 

instrumentální hudby ve školách zodpovědná Music Branch. V letech 1975-1985 působil 

na této pozici Alan Farwell. Poté se Music Branch stala správní pobočkou pro potulné 

učitele na hudební nástroje, dokud nebyly utvořeny lokalizované týmy instrumentální 

výuky v roce 1990. 

Prvním jmenovaným Vedoucím hudby v Queenslandu byl Kevin Siddell v roce 

1970. Hudební sekce byla zaloţena Odborem školství a sestávala z „putovních“ učitelů hry 

na hudební nástroje, působících v několika školních regionech, a specialistů na výuku 

hudební výchovy ve třídách. Poskytovala další vzdělávání učitelům a výuku v některých 

primárních školách. Roku 1979 byla Vedoucí hudby jmenována Ann Carroll. Ta je 

v současné době hlavním politickým poradcem v nové Visual and Performing Unit, která 

vznikla 1991 (STEVENS In Bebbington 1997, s. 399). 

V Tasmánii vedla práce Grattona a von Bertoucha ke jmenování odborných učitelů 

zpěvu na primárních školách roku 1927. Ačkoliv sekundární školy byly součástí 

tasmánského systému od 1913, hudba se zde nestala součástí školních osnov aţ do roku 

1940. Prvním jmenovaným Vedoucím hudby byl roku 1946 George Limb, jeho následoval 

Wilfred King 1950 a po něm obsadil toto místo John Morris 1972. 

Prvním Dozorcem hudby ve státě Západní Austrálie byl Campbell Egan. Byl 

jmenován 1928, podporoval zpěv a hudební ocenění ve školách. Byla téţ zaloţena Music 

Branch. Vrchním hudby (Superintendent of Music) byl mezi léty 1955-1981 Edgar 

Nottage, po něm nastoupil Roy Rimmer. Jeho pozice byla roku 1987 přerušena ve 
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prospěch koordinátora hudební výchovy. V roce 1995 byla vytvořena nová pozice Dozorce 

umění. 

S decentralizací správy státního vzdělávání z centrálního resortního orgánu regionů a 

následně místní školní úrovně v osmdesátých letech došlo k nedohodě většiny států s 

Vedoucími hudby (supervisors) a hudebními pedagogy. V současné době odpovídají za 

výuku hudby ve státních primárních školách jednak nespecializovaní učitelé, jednak 

specialisté, na sekundárním stupni učitelé pouze specializovaní. Výuku na hudební nástroje 

na sekundárním stupni škol poskytují hostující učitelé, kteří jsou do těchto škol přiřazeni 

(STEVENS In Bebbington 1997, s. 399). 

 

3.3 Hudební metody v historii výuky hudební výchovy v Austrálii 

V průběhu historie výuky hudební výchovy se v Austrálii vystřídalo více hudebních 

metod. Nejvíce pouţívanými metodami se staly Eurytmika Émile jacgues-Dalcroze, 

Schulwerk Carla Orffa a hudebně-výchovný systém Zoltána Kodálye. 

 

3.3.1 Émile Jacques-Dalcroze, Eurytmika 

Asi od roku 1920 se značně rozšířily osnovy týkající se hudební výchovy. Do škol se 

zavedly gramofony. V některých oblastech (např. v Melbourne) bylo hudbě věnováno více 

pozornosti.  Roku 1929 proběhla inaugurace školních koncertů v melbournské Town Hall, 

vedená dirigentem Bernardem Heinze. Tento počin výrazně ovlivnil nahlíţení na hudbu. 

Další výrazný posun v pozvednutí úrovně hudební výchovy byl ve školách byl zaloţen na 

Dalcrozově eurytmice. Eurytmiku (téţ označovanou jako Rytmická gymnastika) rozvinul 

Švýcar Émile Jacques-Dalcroze
34

 roku 1880. Podle českého hudebního slovníku
35

 se 

jedná o pedagogickou metodu, založenou na systematickém vytváření vztahu mezi hudbou 

a pohybem na základě rytmu, dynamiky, formy a dalších charakteristik.
36

 Ve svém 

                                                 
34

 Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950): švýcarský skladatel, hudební pedagog, reformátor hudebně-

pedagogických postupů, tvůrce tzv. rytmické gymnastiky (Rytmische Gymnastik). 
35

 www.ceskyhudebnislovnik.cz 
36

 GREMLICOVÁ, D. Jacques-Dalcroze, Émile [online]. Datum publikování 2005-05-19 [cit. 2011-01-15]. 

Dostupné z: 
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hudebně-výchovném systému Dalcroze propracoval myšlenku vyjádřit vnitřní proţitek 

tělesným pohybem, čímţ zdůraznil význam hudebně pohybové výchovy v rozvoji 

hudebního cítění. „Jeho metoda, nazývaná téţ eurytmika, zahrnovala rytmickou 

gymnastiku, která rozvíjela pohyby lidského těla v souladu s rytmem a tempem hudby, 

sluchová a intonační cvičení (solféţe), která měla rozvíjet hudební sluch, hudební 

představivost i paměť a schopnost improvizace (hlavně klavírní), zaměřenou především 

k výcviku profesionálních hudebníků.“ (Sedlák 1988, s. 117) Vycházel přitom 

z předpokladu, ţe hudební pocity a proţitky zasahují lidskou osobnost ve všech jejích 

vrstvách (Sedlák 1984, s. 128-129). Za plnovýznamovou sloţku hudební výchovy 

povaţuje dětskou hudební tvořivost (improvizaci). Předpoklady pro ni mají podle 

Dalcrozeho v odstupňované podobě všichni jedinci (Sedlák 1988, s. 117). 

Hlavním nástrojem hudby se tedy při této metodě stává tělo, které je celé zapojeno 

do hry a zpěvu. Studenti naslouchají hudbě a soustředí se na rytmus, změny tempa a 

dynamiky. Pouţívání různých hudebně tvárných prostředků, rezonujících v celém lidském 

těle, se snaţí vyjádřit odpovídajícími tělesnými pohyby.
37

 Zapojením celého našeho bytí – 

mysli i těla – dochází k porozumění hudby více do hloubky. Dalcrozova metoda pomáhá 

podporovat představivost, sluchové a pěvecké dovednosti, koordinaci, flexibilitu, 

koncentraci, vnitřní sluch a pochopení hudebních pojmů.  Zlepšuje schopnost proţívat 

hudbu celým tělem. Zároveň rozvíjí sluchovou paměť, komunikaci a tvořivost; rozvíjí také 

improvizaci vokální, instrumentální, pohybovou.
38

 Dalcrozova metoda se stala základem 

hudebně pohybové sloţky i v pedagogickém díle Carla Orffa. Orff chápe hudebně 

pohybovou výchovu jako nedílnou součást svého hudebně výchovného systému (Sedlák 

1984, s. 128-129). „Rytmická gymnastika také velmi napomohla vývoji tance a moderního 

baletu v průběhu 20. století.“
39

 V Adelaide (a celé Jiţní Austrálii) byla tato metoda 

podporována Heatherem Gellem (1896-1988), zachovala si důleţitou roli i ve 

školních osnovách Victorie a Nového Jiţního Walesu, kde ji podporovala Dalcrozova 

společnost (Dalcroze Society). 

                                                                                                                                                    
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id

=1001681 
37

 ESPIE, E. The Dalcroze Method: A Primer [online]. Datum publikování 2011 [cit. 2011-01-26]. Dostupné 

z: http://musiced.about.com/od/lessonplans/p/dalcroze.htm 
38

 PRICE, G. About Dalcroze [online]. Datum publikování 2008 [cit. 2011-01-29]. Dostupné z: 

http://www.dalcroze.org.uk/about/indexb.html 
39

 ESPIE, E. The Dalcroze Method: A Primer [online]. Datum publikování 2011 [cit. 2011-01-26]. Dostupné 

z: http://musiced.about.com/od/lessonplans/p/dalcroze.htm 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1001681
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1001681
http://musiced.about.com/od/lessonplans/p/dalcroze.htm
http://www.dalcroze.org.uk/about/indexb.html
http://musiced.about.com/od/lessonplans/p/dalcroze.htm
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3.3.2 Carl Orff, Schulwerk 

Od roku 1920 byly ve třídách primárních škol po vzoru anglických škol Arnoldem 

Dolmetschem zaváděny bicí kapely. Princip Orffovy školy se vyskytl aţ po roce 1960. 

Orffovu hudební školu představil v Queenslandu Keith Smith. Odtud se pak rozšířila do 

dalších států (John Morris ve Victorii a Tasmánii). Ve většině států v současné době 

existují tzv. Asociace Orffovy hudební školy. 

Carl Orff, německý skladatel, básník a pedagog, při své práci navazuje na dílo 

Dalcroze, od nějţ přejímá některé zásady jeho rytmické a hudební gymnastiky. V letech 

1950-1954 vydává přepracovaný Schulwerk v pěti svazcích. Jeho dílo se těšilo obrovskému 

ohlasu a bylo překládáno do všech světových jazyků. Schulwerk vytváří podmínky pro 

tvořivou práci učitele a ţáka. V tomto procesu se mohou uplatnit i děti s menšími 

vrozenými hudebními předpoklady - pro Orffa totiţ nemuzikální děti neexistují. Schulwerk 

se postupně rozšířil do celého světa. Sedlák (1988, s. 104) popisuje výhody v jeho systému, 

spočívající v rychlém osvojování hudební činnosti u dětí a pronikání přímo k podstatě 

hudby. „Dítě hudbu objevuje vlastní činností, elementární improvizací a tvořivostí, v nichţ 

můţe uplatnit spontaneitu, představivost, fantazii. Hudba, kterou vytvořilo samostatně, je 

do jisté míry i odrazem jeho vnitřního světa, citů, myšlenek a tuţeb, jeho tvůrčích sil.“ 

(Sedlák 1988, s. 104) 

Orffovi se podařilo zajistit komplexní výuku hudební výchovy, v níţ skloubil mluvu, 

zpěv, poslech, instrumentální hru a tělesný pohyb. Jeho hudebně pedagogický systém 

Schulwerk není podle Sedláka (Sedlák 1988, s. 104) „učebnicí hudební výchovy a 

neobsahuje proto ani metodické pokyny pro učitele a ţáka. Je to progresivně řazená sbírka 

říkadel, písní, rytmicko-melodických cvičení a instrumentálních skladbiček pro komplexní 

elementární múzickou výchovu.“ „Dílo je koncipováno tak, aby zušlechťovalo slovní 

projev, rozvíjelo pěveckou, hudebně pohybovou a instrumentální tvořivost při respektování 

svobody dítěte.“ (Sedlák 1984, s. 137) 

Systém vychází z rytmické výchovy, rytmické deklamace textu, slov, sousloví, 

přísloví, pořekadel a dětské a lidové poezie. Dítě je schopné na rytmus velmi brzy reagovat 

tělesným pohybem, rytmus se stává součástí prvních projevů jeho hudebního cítění.  

Rytmická hra tvoří východisko pro ostatní hudební činnosti. Na rytmická cvičení navazuje 

jednoduchá reprodukovaná nebo improvizovaná melodie, čímţ se u dítěte rozvíjí jeho 
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představivost. (Sedlák 1988, s. 104) V melodice pouţívá zpočátku pentatoniku jako 

nejméně problémový tónový prostor pro méně zkušené nebo začínající zpěváky. Podle 

Sedláka (1984, s. 139) je „pentatonika vhodná pro kolektivní improvizaci, protoţe 

zamezuje ostrým disonancím, které v diatonice (v durových a mollových tóninách) mohou 

vzniknout ze současně znějících půltónových kroků“. K vyjádření rytmických a 

melodických motivů slouţí tzv. Orffův instrumentář. Jedná se o soubor lehko 

ovladatelných hudebních nástrojů. Nástroje lze vyuţít ke sluchovým a intonačním 

cvičením, k doprovodu písní, improvizaci či samostatnému reprodukování drobných 

instrumentálních skladeb. Pro svou jednoduchou ovladatelnost jsou vyuţívány uţ 

v mateřských školách. (SIEBR in Sedlák 1988, s. 179) Orff je přesvědčen, ţe hudební hrou 

je moţné probudit zájem o hudbu u kaţdého dítěte a na základě toho u něj rozvíjet hudební 

schopnosti. Při hře na jednoduché nástroje se mohou projevit i děti, kterým činí zpočátku 

problém zpěv. Mohou vyťukávat jednoduché rytmy na rytmických nástrojích a hrát 

jednoduché melodie na nástrojích melodických. Melodický nástroj podporuje zpěv a díky 

svému přesnému ladění napomáhá k čisté pěvecké intonaci (SIEBR in Sedlák 1988, s. 

179). 

„Orffovy základy elementární hudební výchovy vedou k tvořivé hudební aktivitě, 

kterou učitel podněcuje, řídí a usměrňuje. V tom se liší od obvyklého hudebního 

vyučování, v němţ některé informace a podněty v ţákově činnosti jdou od učitele, přičemţ 

ţák většinou hudbu jen recipuje (vnímá) nebo předváděnou skladbu či píseň reprodukuje.“ 

(Sedlák 1988, s. 104) 

 

3.3.3 Zoltán Kodály, hudebně-výchovný systém 

Dalším významným hudebním vlivem na školách australského kontinentu byla 

Kodályova
40

 metoda, kterou zde zavedla Deanna Hoermannová, jeţ pod Ministerstvem 

školství Nového Jiţního Walesu v roce 1971 zaloţila „Kodályův pilotní projekt“. Metoda, 

označovaná jako Kodályova metoda, není, jak se v některých případech chybně označuje, 

pouze metodou intonační, aby nedošlo k záměně, nese někdy název hudebně-výchovný 

systém. Zoltán Kodály není dokonce jediným autorem systému, na vzniku se podíleli 

                                                 
40

 Zoltán Kodály (1882-1967): maďarský hudební skladatel, etnomuzikolog, lingvista, filozof, pedagog 
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nejlepší maďarští hudební pedagogové, kteří podle jeho pokynů vypracovali program, 

zahrnující hudební výchovu na všech stupních škol, tedy od mateřských po vysoké, 

přičemţ se věnovali hudební výchově všeobecné i speciální pro děti i dospělé. 

„Propracovali metodický postup pěvecké intonace a učinili zpěv základem hudebního 

rozvoje dítěte.“ (Sedlák 1988, s. 108) Charakteristickými rysy systému jsou podle Sedláka 

„závazná jednota v jejím pouţívání, dokonalý systém jednotlivých hudebně výchovných 

disciplín a centrálně řízená síť celého hudebního školství“ (Sedlák 1984, s. 172). Kaţdý 

stupeň má svůj propracovaný systém, jednotlivé stupně pak na sebe navazují. 

Východiskem celého systému je maďarská píseň, Kodály jí přikládá velkou uměleckou i 

výchovnou hodnotu. 

Cílem Kodályova hudebně-výchovného systému je zajistit komplexní a rychlý rozvoj 

hudebních schopností všech dětí, včetně tvořivých. Základem tohoto rozvoje se stává 

Kodályem koncipovaná intonační metoda. Ta tvoří spolu s rytmickou výchovou těţiště 

Kodályovy metody. Podle Sedláka (1984, s. 174) největší úspěchy sklidil Kodályův systém 

v zemích, které v metodice intonace nemají nijak velkou tradici, jako právě Austrálie, dále 

Japonsko, Kanada a USA. Právě tak specifický charakter lidové hudby, její melodiky i 

rytmiky mohl totiţ v jiných zemích činit řadu problémů. 

Vlastní Kodályova intonační metoda prosazuje „rozvíjení hudebnosti zpěvem, 

přesněji vokální intonací s relativní solmizací“. (Sedlák 1988, s. 162) Aplikuje na 

maďarskou píseň prvky světových intonačních metod, jako např. Tonic-sol-fa (způsob uţití 

solmizace, fonogestika), francouzské metody Galin-Paris-Chevé
41

 i některých praktických 

rysů metody Tonika Do
42

, které dále spojuje s počátky dětské improvizace a Dalcrozovou 

eurytmikou. Tato syntéza prvků je doplněna a přizpůsobena poţadavkům maďarské 

hudební školy (Sedlák 1984, s. 142, 172). 

Základem získávání hudebních představ je pěvecká imitace. S kaţdým intonačním 

problémem se ţáci seznámí nejprve prakticky (na písňovém základu), teprve poté jej blíţe 

rozebírají. (Sedlák 1984, s. 172). Důleţitými pomůckami při vytváření těchto představ jsou 

                                                 
41

 Metoda Galin-Paris-Chevé: číselná metoda; na návrhy J. J. Rousseaua navázal na počátku 19. století 

francouzský matematik P. Galin, který k vypracování tonálního vokálního systému vyuţil zjednodušení 

číselné notace. Na jeho myšlenky navázali J. M. Chevé a A. Paris. Odtud označení metody. Jejím základem 

bylo relativní označení stupňů arabskými číslicemi nahrazujícími notové písmo (Sedlák, str. 163) 
42

 Tónika Do: německou adaptací Tonic sol-fa, představila koncem 19. století A. Hundoeggerová. Jedná se o 

kombinaci prvků Tonic sol-fa (solmizační slabiky, notové písmo, fonogestika) s některými principy metody 

číselné (při označování rytmu) (sedlák, str. 163-164) 
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relativní solmizační slabiky a fonogestika (Příloha 6). Fonogestiku poţívá jak učitel, tak i 

ţáci, ţáci si tyto pomůcky osvojí ještě předtím, neţ zvládnou notové písmo. Ihned 

v počátcích vokální intonace ţáci pracují se solmizačními slabikami v relativním významu. 

To jim napomáhá utvářet si představy tonálních vztahů a funkcí příslušných tónů v dané 

tónině a intonovat tak od počátku ve všech tóninách. 

Pro durovou stupnici se ze slabik pouţívají pouze počáteční souhlásky (d, r, m, f, s, l, 

t, d), jedná-li se o tóny alterované, u zvýšených se přidává samohláska –i (ri), sníţení 

přibírají samohlásku –a (ma). Mollové stupnice jsou odvozeny z paralelních stupnic 

durových. 

Velká pozornost je věnována utváření hudebních představ. Začíná pěveckou 

nápodobou slyšeného. Tyto hudební zkušenosti pak ţáci vyuţívají ve vokální intonaci. 

Jako tonální vztah si vybavují například volně nastupující stupeň, neboť si jej zafixovali na 

základě osvojené písně. Intonační postup spočívá ve spoji klesající malé tercie mezi 5. a 3. 

stupněm v dur. Sedlák (1988, s. 164) ji nazývá „intervalem zvolacím, hlasem kukačky“, 

čímţ dosahujeme představy mollové pentatoniky, která je základem maďarské lidové písně 

(Sedlák 1984, s. 172). Poté navazuje stupeň první, vzniká tak sestupný durový kvintakord, 

začlení se 6. a 2. Stupeň. Později se přechází k nácviku 4. stupně v dur postupem od 5. 

směrem dolů a 7. stupně postupem vzestupným. Po zvládnutí intonace v diatonických 

řadách se přistupuje k intonaci alterovaných tónů. (Sedlák 1988, s. 164) 

Současně s vokální intonací se učitel věnuje i rytmické výchově, i zde se nechává 

Kodály inspirovat rytmy maďarské lidové písně. Ţáci se učí chápat metrum 

prostřednictvím tělesných pohybů – vytleskávání, chůze atd. „Rytmické časové vztahy se 

odvozují z rytmu řeči a rozvíjejí se dále speciálními cvičeními: rytmickou ozvěnou, 

rytmickým kánonem, rytmickým dvojhlasem i vícehlasem, v němţ kaţdý hlas má jiný 

rytmus.“ (Sedlák 1988, s. 164) Kodályův tým se v tomto ohledu inspiroval Tonikou Do, 

z níţ přejal systém rytmických slabik, které prošly zjednodušující úpravou. (Příloha 7) 

Kodály ve svém systému zavedl intonační a rytmická cvičení, aby bylo zajištěno 

nepřetrţité zvyšování hudebnosti prostřednictvím rozvoje hudební představivosti a paměti. 

Sedlák (1988, s. 165) připomíná i Kodályův význam v rozvoji improvizačních a tvořivých 

schopností: „Ţáci vytvářejí krátké melodické a rytmické motivy, zachycují se 

fonogestikou, solmizačními slabikami nebo přímo notopisem, vytvářejí cvičení typu 
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melodická otázka-odpověď, melodie k rytmickému půdorysu, samostatné melodie podle 

vzoru maďarské lidové písně, improvizují 2. hlas apod.“ 

Kodályova metoda se stala v celé Austrálii hojně vyuţívanou, je označována jako 

„vývojový hudební program“, který Hoermannová  spolu se spolupracovníky uzpůsobila 

australskému kulturnímu kontextu. The Kodály Music Education Institute of Australia 

(Kodályův hudební institut Austrálie), zaloţen 1973, má dnes pobočky ve většině 

australských států a podporuje metodu prostřednictvím profesního rozvoje aktivit pro 

učitele. Tvoří jej skupina hudebních pedagogů, kteří ve svých učebních metodách 

vyuţívají vzdělávací a estetickou filozofii Zoltána Kodálye. Pořádají vzdělávací kurzy, 

workshopy, konference, vydávají publikace, čímţ vzdělávají profesionální hudební 

pedagogy a ve spolupráci s dalšími hudebními organizacemi zlepšují pozici hudební 

výchovy v australském školním systému. Aby byla výuka efektivnější, uzpůsobují členové 

Institutu Kodályův model australským studentům. Kodályův hudební institut Austrálie je 

přidruţeným orgánem Mezinárodní Kodályovy společnosti
43

 (STEVENS In Bebbington 

1997, s. 398-399). 

 

3.4 Organizace hudebního vzdělávání 

V Austrálii v současné době existují četné organizace hudebního vzdělávání. V roce 

1966 byla zaloţena Australská společnost pro hudební výchovu (The Australian Society for 

Music Education), která zasahuje do všech států Austrálie, stejně jako národní rada 

(national council). Australská společnost pro hudební výchovu zastupuje Mezinárodní 

společnost pro hudební výchovu (the International Society for Music Education) a je 

vydavatelem Australského věstníku pro hudební výchovu (The Australian Journal of music 

Education). Další národní organizací, která existuje od roku 1978, je Sdružení 

přednášejících hudební výchovu (the Association of Music Education Lecturers). Dále při 

Univerzitě Západní Austrálie vzniklo Callawayovo Mezinárodní informační středisko pro 

hudební výchovu (the Callaway Resource Centre for Music Education). Ve většině 

australských států působí hudební školy a asociace vyuţívající speciálních hudebních 

metod. 
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 www.kodaly.org.au 
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4 Postavení hudební výchovy v australské soustavě vyučovacích 

předmětů 

Následující kapitola mapuje podobu hudebního vzdělávání v australských školách. 

K zásadním změnám došlo v roce 1994, kdy v důsledku rozhodnutí Australské rady 

pro vzdělávání (the Australian Education Council) z roku 1989 bylo Sdružením kurikula 

(the Curriculum Corporation) rozvíjeno a nakonec zveřejněno národní kurikulum pro 

australské školy. Hudba zde byla zahrnuta jako jeden ze šesti pramenů předmětu National 

Arts Curriculum. Cílem bylo, aby se hudba stala nedílnou součástí obecného vzdělávání 

mladých Australanů. Většina orgánů státního školství pak vyvinula své vlastní rámce 

hudebních osnov. 

Na základě zjištění se ukazuje, ţe na většině soukromých škol je hudební výchova na 

vysoké úrovni. Naproti tomu na jiných školách, především státních, představuje předmět 

opomíjený. Aby mohlo docházet k ověřování a vyhodnocování efektivnosti hudebního 

vzdělávání, jsou prováděny veřejné průzkumy. 

 

4.1 Vyhodnocování efektivnosti hudebního vzdělávání v Austrálii 

Hlavním aktivátorem pro udělení větší důleţitosti výuce hudební výchovy bylo 

provedení série výzkumů mezi australskou veřejností. Ta vyslovila názor, ţe se jedná o 

předmět většinou nedostatečně vyučován či zcela opomíjen. 

 

4.1.1 Výzkumy v oblasti hudebního vzdělávání 

 Podle výzkumů z posledních deseti let se ukázalo, ţe australská veřejnost by uvítala 

větší důleţitost ve výuce hudby a umění vůbec. Studie Australské Rady (Australian and 

the Arts) zjistila, ţe 85 % Australanů si myslí, ţe umění by mělo být zahrnuto ve 

vzdělávání všech australských dětí. Dále by 86 % obyvatel přivítalo, kdyby měly děti lepší 

vzdělání a více moţností v oblasti umění (Costantoura 2001, s. 311). Výzkum veřejného 

mínění ukázal, ţe studium hudby by se mělo stát součástí všeobecného vzdělávání. Kaţdé 
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dítě by mělo mít příleţitost studovat hudbu ve škole a součástí osnov by měla být i výuka 

na hudební nástroje. 

 

V ověřování efektivnosti hudebního vzdělávání dále proběhl v roce 2001 výzkum pro 

Australian Music Association  (Australskou Hudební asociaci), vedený The Australian 

Council of State School Organisations
44

 (dále ACSSO). Výsledky výzkumu měly 

napomoci budoucímu plánování podoby hudební výchovy napříč všemi částmi Austrálie. 

Ze získaných odpovědí 87 % respondentů souhlasilo, ţe hudební vzdělávání by mělo být 

prověřeno státy, aby zaručily, ţe kaţdé dítě bude mít moţnost studovat hudbu ve škole. 

91 % uvedlo, ţe hudební výchova by se měla stát konkrétním prvkem formálního kurikula. 

86 % se vyslovilo, ţe hudební výchova napomáhá celkovému duševnímu vývoji dítěte. 

Většina těchto respondentů dávala do přímé souvislosti přítomnost hudební výchovy a 

lepší studijní výsledky i v ostatních předmětech. Hudební výchova byla tedy vnímána i 

jako motivace ke studiu. 86 % dotázaných yjádřilo názor, ţe hudební výchova se podílí na 

vývoji osobní odolnosti a sebedisciplíny, 95 % připomnělo její přínos pro pocit úspěchu, 

sebevědomí a tvořivosti. 95 % se shodlo, ţe hudební výchova přispívá k budování 

efektivní týmové spolupráce a interaktivní dovednosti. 85 % respondentů mělo pocit, ţe 

hudba tvoří důleţitou součást ţivota, a 91 % hudbu povaţovalo za součást všeobecného 

rozhledu. (Improving the Condition of School Music Education 2005, s. 10) 

Organizace ACSSO následně v roce 2005 vyslovila názor, ţe základní přístup k řadě 

hudebních zkušeností by měl být umoţněn všem dětem ve všech ročnících povinné školní 

docházky. Důleţitou roli sehrává i partnerský vztah rodiny a školy. Upozorňuje zároveň, 

ţe by to měli být především rodiče, kteří budou vzdělávat své děti na poli hudebním, 

budou jim zpřístupňovat hudbu jiţ od raného dětství z prostředí domova. (Improving the 

Condition of School Music Education 2005, s. 1) 

V důsledku zjištěných skutečností oslovila organizace ACSSO australskou vládu se 

záměrem zlepšit tehdejší situaci. Výsledkem vyjednávání bylo rozhodnutí zafinancovat 

australské veřejné školy částkou 700mil AUD. Tyto peníze byly určeny na získávání 

hudebních nástrojů a jiných zařízení slouţících pro zlepšení kvality hudební výchovy ve 
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 reprezentuje rodiče, rodiny a školní komunity v 7000 veřejných školách po celé Austrálii 
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školách. Ve svých rozhodnutích kladla vláda důraz také na zvýšení prestiţe vyškolených a 

zkušených pedagogů a kvalitu strukturované vyučovací doby v rámci školního dne, 

podporovanou mimoškolními aktivitami. 

 

4.1.2 Hudební vzdělávání od raného dětství 

Další důleţité informace přinesl výzkum z roku 2003, jehoţ výstupem byl National 

Report on Trends in School Music Education Provision in Australia (Národní zpráva 

o trendech hudebního vzdělávání v Austrálii). „Z pohledu kognitivního rozvoje se objevuje 

nezanedbatelný důkaz toho, ţe hudební vzdělávání by se mělo uskutečňovat jiţ od 

nejranějšího věku, pokud jsou děti schopné hudbu přijímat a efektivně se v ní vzdělávat. 

Současná situace z pohledu australského učitele primárního stupně je taková, ţe nebude 

schopen zahrnout hudbu do osnov ve svých třídách, neboť kurikulum výrazně limituje 

příděly pro studium hudby.“ (STEVENS, R. S. 2003, s. 14) 

ACSSO vzhledem k významu vzdělávání v hudbě jiţ od raného dětství konstatuje, ţe 

problémem je nedostatek v jednotnosti přístupů k programům i komplexního výzkumu a 

vývoje v této oblasti. 

Stejné stanovisko zaujímá i ředitelka výzkumného programu raného dětství ACER
45

, 

Dr. Alison Alliott. Ve svém článku „Where To Now For Early Childhood Education And 

Care?“ v časopise Research Developments (the Journal of the Australian Council for 

Educational Research) No. 12 Summer 2004 uvádí: „Australská oblast vzdělávání v raném 

dětství pro víc neţ půl miliónu 0-5letých je legalizována a financována sítí agentur a 

organizací, provozována a spravována vládou, obcemi a soukromými organizacemi. 

Přibliţně tři čtvrtiny dětí ve věku 3-4 let vyuţívaly v roce 2002 nějaký druh formální 

dětské péče, dosud však není známo, jak si tyto děti dále vedou. Neexistují ţádné 

schválené normy výukových programů, neexistuje dohodnutá kvalifikace pracovníků a 

personální obsazení, strategie pro mapování, sledování, porovnávání zkušeností dětí a 

jejich výsledků. Zkrátka máme k dispozici malé pole působnosti v monitorování pokroku 

dětí a stejně tak jsou věnovány malé investice do výzkumu a vývoje.“(ALLIOTT, A. 2004) 
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 ACER: Australian Council for Education Research, národní, nezávislý výzkumný ústav 
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Podle ACSSO by se téţ měla věnovat pozornost financování výzkumu klíčových 

aspektů raného dětství. Výzkum by se zaměřoval na: 

 obohacování rentabilních modelů osvědčených postupů v oblasti hudebního 

vzdělávání o příklady, které mají být schváleny všemi orgány jednotlivých 

států a teritorií jako napodobitelné modely, jenţ budou podporovány a 

financovány, 

 odsouhlasení, přijetí a zavedení dohodnutých norem kompetencí, zkušeností a 

odborné přípravy a hodnocení pro pedagogy v oblasti předškolního 

vzdělávání, 

 zřízení a provozování vhodně zvoleného systému vzdělávání a rozvojových 

programů pro pedagogy v oblasti předškolního vzdělávání. 

(Improving the Condition of School Music Education 2005, s. 4) 

Stanovení kompetencí, vzdělávání a rozvoje pro pedagogy v oblasti předškolní 

výchovy by mělo platit pro všechny jednotně jako součást posílení přístupu ke vzdělávání 

ve všech státech a teritoriích. Měl by se vyţadovat aktivní výzkum nebo národní kontrola 

postavení hudby ve školním prostředí v celé Austrálii. Pozornost by měla být zaměřena 

zejména na základní soupis otázek, jako např. kdo učí hudbu, kde je hudba nabízena. Dále 

potom jaká skupina ţáků procvičuje a uţívá si hudbu jako součást se školou souvisejících 

aktivit a jak důleţitá je hudba na kaţdé škole. (Improving the Condition of School Music 

Education 2005, s. 4) 

 

Na základě přednesených návrhů byl vytvořen rámec pro současné National Review 

of School Music Education z roku 2005 (Národní přezkum hudebního vzdělávání). 

Zdůraznil se tak význam zavedení celostátně schválených modelů osvědčených postupů a 

norem ustanovení, které odráţejí potřeby a očekávání rodiny a obce. 

 

4.1.3 Natiolan Review of School Music Education 

Stevens ve svém Reportu z července 2003 na základě shromáţdění statistických 

údajů o hudebním vzdělávání uvádí, ţe existují nejednotné politiky a postupy jednotlivých 
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států a teritorií. Upozorňuje dále, ţe nebyl podpořen další rozvoj tohoto předmětu na 

sekundárních školách (STEVENS, R. S. 2003). Tato skutečnost dala impuls ke 

komplexnímu průzkumu hudebního vzdělávání v Austrálii. Situací se zabýval National 

Review of School Music Education z roku 2005. 

Australská vláda oslovila prostřednictvím National Review of School Music 

Education rodiče a širokou veřejnost, aby se vyjádřili k otázkám výuky hudební výchovy. 

Tento oddíl poskytuje klíčové otázky a reprezentativní přehled odpovědí na ně. (převzato z 

Improving the Condition of School Music Education 2005, s. 7-9) 

Jaký je význam hudební výchovy a hudebního zážitku ve vzdělávání a rozvoji mladých lidí? 

 Děti se o světě učí nejlépe tak, ţe poslouchají, přemýšlejí, jednají a integrují nové 

záţitky. Zkušenostní učení je formát, ve kterém máme své vlastní postupy, ať jsme 

dítě nebo dospělý. Hudební výchova a hudební záţitky mají u malých dětí vliv na 

vývoj jazyka, matematickou inteligenci, rozvoj individuální a skupinové dynamiky 

v tvorbě a účasti na výkonu atd. 

 Účast na hudebních záţitcích je nezměřitelný, avšak vysoce hodnotný tvůrčí a 

estetický proces, který usnadňuje vývoj lidské duše. Bývá však často zatlačována 

světským vzdělávacím prostředím, jako potřebou korektnosti, měřením a analýzami. 

Dále důrazem na psaní a počítání na úkor mnoha jiných aspektů lidského učení a 

rozvoje, standardizací akademických výkonů proti průměrným a často irelevantním 

kritériím pro hospodářské účely. 

 Hudba má tu sílu spojit komunity dohromady prostřednictvím sdílení citu, pocitu, 

přesvědčení, estetiky, kultury a historie. 

 

Jaké jsou výhody a výstupy, výsledky, které chceme, aby děti získávaly z hudební výchovy a 

hudebních zážitků? Hudební výchova a hudební záţitky podporují mnoho dovedností 

v oblasti individuální i skupinové: 

 Rozšiřování vývoje jazyka, 

 rozvoj hudební inteligence, která rozšiřuje jednotlivcovu matematickou inteligenci, 
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 celostní rozvoj estetických a kinestetických dovedností, vyuţití celého těla, znalostí a 

povědomí, celostní vývoj sociálních dovedností, 

 oceňování kultur prostřednictvím různých forem hudebních záţitků, 

 rozvoj sebeúcty - prostřednictvím disciplíny (vyţaduje „dělání“ hudby, tedy nebýt 

jen pasivním divákem), výkonu a spolupráce dosáhnout konečných výsledků, 

 práce na projektu, který zahrnuje hudební představení a jiné formy výkonu, posílí 

schopnost jednotlivce a skupiny komunikovat a vyjadřovat vnitřní hodnoty. 

 

Co si z hlediska těchto žádoucích výsledků myslíte o přístupnosti k výuce hudby v současné 

škole? Jaké pozitivní faktory vidíte v podporování kvalitní hudby ve škole? Níţe uvedené 

faktory přispívají ke kvalitě školních hudebních programů v několika úspěšných školách: 

 Kvalifikovaný odborný učitel, který pouţívá osvědčené metody hudební 

pedagogiky a tvořivě je uplatňuje, 

 hodiny hudební výchovy pro všechny třídy ve škole pravidelně jednou týdně, 

 brzká instrumentální výchova ve třídě, 

 rozšíření hudby sborové a instrumentální, 

 rozvoj sluchových schopností, pěveckých dovedností a hudební gramotnosti, 

 vyhrazený hudební prostor, 

 úcta k hudbě jako legitimní a důleţité součásti učebních osnov, 

 motivace a radost z hudby a souvisejících činností, 

 více neţ dostatečné zdroje pro programy, 

 začlenění hudebních záţitků do jiných vyučovacích předmětů. 

 

Jaké faktory podle vás zamezují kvalitní výuce hudby na školách? 

 Některé osnovy neuznávají důleţitost uměleckého vzdělávání, 

 kritický nedostatek kvalifikovaných a zkušených učitelů hudby, 

 neexistují kulturní vazby napříč hudební oblastí, přestoţe by se to v zemi 

s rozmanitou kulturní tradicí mohlo stát jednou z důleţitých aktivit v oblasti 

vzdělávání v umění, 
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 nedostatek předchozího vzdělávání k usnadnění porozumění hudbě a hudebnímu 

záţitku, 

 nedostatek konkrétních a praktických hudebních osnov a učebních materiálů, 

 učitelé hudby často nejsou podporováni a jsou opomíjeni ze strany učitelů ostatních 

předmětů. 

 

Co si myslíte o stavu výuky hudební výchovy ve školách? 

 Bohuţel se setkáváme s velmi nízkou úrovní v kontrastu s jeho skutečným 

významem. 

 

Jak by se mělo pozitivně podpořit postavení hudby ve školách? 

 Podpora a přijetí hodnot hudby a hudebních záţitků jako vysoce ceněné dovednosti, 

 podpora pedagogických pracovníků ze strany školy, pokud se rozhodnou jít cestou 

k rozvoji svých vlastních schopností učit hudbě a hudebním zkušenostem. 

 

Jaké faktory mají podle vás vliv na stav výuky hudby ve škole? 

 Kdekoliv nabízené kurzy jsou ojedinělé, nestrukturované, nekoordinované a 

nespojité, 

 nedostatečné monitorování a hodnocení kvality programu, 

 nedostatek kontinuity napříč fázemi školní docházky, 

 nedostatek přesvědčovací politiky umění vzdělávání, 

 zaměření na hudbu a hudební záţitek jako zábavnou a rekreační činnost raději neţ 

na profilování pro celoţivotní vzdělávání, 

 studentovo vnímání velkého rozdílu mezi hudbou, kterou poslouchá, slyší kolem 

sebe, a hudbou, o které se učí. 
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Máte nějaké konkrétní připomínky na základě zkušeností a postřehů v souvislosti s těmito 

konkrétními otázkami? 

 Co se týče vzdělávání a vzdělávacích standardů učitelů, postrádáme specializovaný 

kurz předchozího vzdělávání, který podporuje důvěru a kompetenci v oblasti 

efektivní pedagogiky se širokou uměleckou vizí . 

 

Podle National Review of School Music Education, provedeného v letech 2004-2005, 

byl návrh na zavedení výuky hudební výchovy do všech škol velmi kladně přijímán ze 

strany veřejnosti. Australané přikládají hudbě ve výchově dětí velký význam, nejsou však 

přesvědčeni, ţe ji školy staví na stejně vysokou pozici. Dokonce i australská obchodní 

komora veřejně prohlásila, ţe kaţdé dítě by mělo mít moţnost hrát ve škole na hudební 

nástroj. Crabbe
46

 logicky uvádí, ţe „je-li hudební vzdělání nezbytné pro vývoj kaţdého 

dítěte, pak základní kurikulum australských škol, zejména primárních, by to mělo 

odráţet“.
47

  

 

4.2 Navrhovaná opatření hudebního vzdělávání 

Na základě provedených výzkumů, které mapovaly stav hudebního vzdělávání ve 

školách, vznikly ve spolupráci s vládou dokumenty obsahující doporučení a strategie v této 

oblasti. Tyto dokumenty měly napomoci zlepšení postavení HV a měly tak odráţet 

výsledky současných poţadavků veřejnosti. 
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 Stephen Crabbe: australský spisovatel, získal diplom Učitelství, Bc. V oboru speciální pedagogiky, diplom 

absolventa v komunikaci a kultuře. Téměř 40 let učil v australských školách, státních i soukromých, občas ve 

třídách předškolních, ale hlavně na primárním stupni. Věnuje se výuce nadaných dětí, působil jako učitel 

angličtiny pro dospělé, 18 let vyučoval hudbu, byl aktivním členem Australské společnosti pro hudební 

výchovu. Některé z jeho článků lze nalézt na www.onlineopinion.com.au 

(http://www.suite101.com/profile.cfm/crabby97) 
47

 CRABBE, S. Music Education – for All Schools? [online]. Datum publikování 2007-10-02 [cit. 2010-11-

09]. Dostupné z: http://www.suite101.com/content/music-education-for-all-schools-a32421 

http://www.suite101.com/content/music-education-for-all-schools-a32421
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4.2.1 Plán na posílení hudby ve školách 

Na základě přezkoumání byl v Seares Report of the National Review of School Music 

Education (Searsova zpráva Národního přezkumu hudebního vzdělávání) představen plán 

na posílení postavení hudby na školách. Tento vládou financovaný dokument obsahoval 99 

doporučení. Ze samotného dokumentu je zřejmé, ţe nejdůleţitější oblastí činnosti je 

poskytování odborných pracovníků a finančních zdrojů na primární školy. V srpnu 2006 

federální vláda zřídila National Music Workshop (Národní hudební workshop), aby navrhl 

plán pro uvedení Seares Report do praxe. 

Od té doby přijala vláda jiţ několik konkrétních finančních opatření. Bylo uděleno 

10 učitelských a 3 ředitelská ocenění za vynikající výsledky v oblasti hudební výchovy, 

kaţdý v hodnotě 5000AUD (v přepočtu asi 90.000 Kč). Organizace Musica Viva získala 2 

miliony australských dolarů na rozšíření svého programu, představení ve školách a 

poskytování materiálů a profesního rozvoje učitelů.  Vláda také financovala australskou 

Dětskou hudební nadaci, aby rozšířila svůj program mezi izolované a znevýhodněné děti.
48

 

Ministryně školství Julie Bishop
49

 se vyjádřila k tomuto financování takto: „Úspěch 

při vzdělávání našich dětí závisí na vytváření naší společnosti, která je gramotná, kreativní, 

nápaditá. Hudební vzdělání je nedílnou součástí vývoje těchto klíčových dovedností.“
50

 

Pokud je to pravda, pak to znamená, ţe se musí uvést do praxe i další klíčová doporučení 

Review. A co je nejdůleţitější, aby kaţdé dítě v kaţdé primární škole mělo přístup 

k efektivní výuce hudby. Klíčem ke kvalitě výuky hudby je poskytování specialistů do 

všech škol. 

Ještě například v roce 2007 však hudební vzdělání na australských školách 

vykazovalo značné rezervy. Účinné hudební vzdělání v té době zajišťovalo asi 90 % škol 

katolických a independent a pouze asi 20 % škol státních. Hudba v národním vzdělávacím 

programu navrhovaném australskou vládou stále chybí. Není zahrnuta ani v základních 

principech v národní Charter on Primary Schooling (Listina školní docházky primárního 
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 CRABBE, S. Music Education – for All Schools? [online]. Datum publikování 2007-10-02 [cit. 2010-11-

09]. Dostupné z: http://www.suite101.com/content/music-education-for-all-schools-a32421 
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 Julie Isabel Bishop: australská politička, Liberal Party of Australia, mezi 01/2006-03/2007 ve funkci 

ministryně školství 
50

 CRABBE, S. Music Education – for All Schools? [online]. Datum publikování 2007-10-02 [cit. 2010-11-

09]. Dostupné z: http://www.suite101.com/content/music-education-for-all-schools-a32421 

http://www.suite101.com/content/music-education-for-all-schools-a32421
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stupně).
51

 Australian Primary Principals Association (Asociace ředitelů primárních 

stupňů) umístila hudební vzdělání mimo své preference převáţně v důsledku 

nedostatečného zajištění zdrojů vládami po mnoho let. Pak na začátku roku 2008 vláda 

Kevina Rudda rozhodla, ţe bude v budoucnosti primární stupeň škol financovat ve větší 

míře. Australská vláda musí dát primárním školám, co potřebují, aby v nich bylo 

umoţněno hudební vzdělání všem dětem. 

Základem hudebního vzdělávání je zdůraznit především primární vzdělávání. Právě 

v tomto věku vznikají základy, na nich se pak staví do budoucnosti. Vláda, učitelé hudby a 

hudební průmysl se shodují v tom, ţe je potřeba zaměřit se na zlepšení hudebního vzdělání 

především na primárním stupni škol, coţ zajistí zlepšení hudebního vzdělávání jako 

takového. Kulturní rada ministrů jmenovala jako svůj první cíl v rámci projektu na 

podporu hudební výchovy právě primární školy. Zdá se, ţe si australská vláda vytyčila 

správný směr. Jejím úkolem nyní bude zajistit finance ke zvýšení postavení hudby ve 

školách, profesnímu a dalšímu vzdělávání učitelů, zaměstnávání odborných učitelů hudby, 

stejně jako k poskytování zařízení a zdrojů. 

Závěry z Národního hudebního workshopu a Kulturní rady ministrů (2008) přinášejí 

návrhy k přilákání školených hudebníků do škol. To můţe být motivací pro studenty ke 

studiu hudební výchovy a pro učitele z hlediska jejich profesního rozvoje. 

 

4.2.2 Přiznání vyššího statusu hudební výchově 

Australská odborná i laická veřejnost se shoduje v tom, ţe kaţdý student by měl být 

efektivně hudebně vzděláván. Je třeba přijmout některé kroky, aby byl hudební výchově 

přiznán vyšší status. 

National Review of Music Education in Schools a Národní hudební workshop pod 

záštitou minulé australské vlády dal jasně najevo, ţe hudební výchova má zásadní význam 

pro plné vyuţití potenciálu kaţdého člověka. Do vlády Kevina Rudda byla vloţena důvěra 

vybudovat hudebnímu vzdělávání mezi pedagogy a širokou veřejností vyšší postavení. 

Snahou je zajistit v australských školách povinnou výuku hudební výchovy pro všechny 
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děti na primárních i niţších stupních sekundárních škol k účasti na nepřetrţitém, 

sekvenčním a vývojovém programu hudební výchovy. Ministr školství má za úkol 

instruovat Národní Kurikulum a navrhnout rámec pro školní hudební vzdělávání. 

 

4.3 Překážky při zavádění navrhovaných změn 

Problém vyvstává v okamţiku, kdy zejména státní primární školy očekávají, ţe 

výuka hudby ve třídě bude obecně probíhat pod vedením učitelů primárních škol. 

V důsledku toho by mohlo dojít k redukci výuky hudební výchovy v rámci všeobecného 

primárního vzdělávání z důvodu přeplněnosti školních osnov a následnému sníţení časové 

dotace pro hudební výchovu. Absolventi učitelství pro primární stupeň s hudební 

specializací by poté pravděpodobně nebyli schopni efektivně vyučovat tento předmět ve 

svých třídách. Dalším problémem je nedostatek moţností profesního rozvoje učitelů, a to 

zejména učitelů se specializací hudební výchovy pro primární stupeň. Protoţe příprava 

učitelů hudby na sekundárních školách je prozatím důkladnější a výsledky slibnější, 

vyvstávají zde obavy, ţe vyučování hudby se velmi znatelně omezí na stupni primárním a 

posune se výhradně na stupeň sekundární. Zároveň vzniká riziko zvýhodňování dětí, 

jejichţ rodiny budou schopné financovat soukromou hudební výuku a zajistí tak 

nesrovnatelně větší příleţitost vzdělávání svým dětem jiţ v raném věku (Improving the 

Condition of School Music Education 2005, s. 5). 

 

4.3.1 Vliv tradiční australské kultury 

Postavení hudební výchovy ve školách na nízké úrovni je do určité míry odrazem 

tradiční australské kultury. „Pouţívání kniţního jazyka a zájem o abstrakci, představivost  

a estetiku působí podezřele a jsou důvodem k posměchu.“
52

 Takové kulturní zvláštnosti 

brzdí pokusy získat uznání hudby v hlavních školních osnovách. Moţná to je důvod, proč 

tolik zastánců zdůrazňuje některé aspekty hudby stejně jako její uţitečnost při zlepšování 

akademických pokroků v základní gramotnosti nebo její schopnost rozvíjet "tvořivost" ve 

prospěch národa, průmyslových a obchodních odvětví. V posledních letech roste úsilí o 
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změnu postoje v rámci kontinuity a chápání hudby. Národní den hudby jako součást 

kampaně v roce 2007 podpořilo aţ 200 000 studentů ve více neţ 850 primárních školách 

na celém australském kontinentu. Naučili se píseň, kterou 30. srpna ve svých školách 

zpívali všichni ve stejnou dobu. Tato událost inspirovala mnoho učitelů a studentů a také 

dosáhla značného mediálního pokrytí.
53

  

Je potřeba najít způsob, jak rozšířit hudbu ze škol do mimoškolního prostředí, aby 

bylo moţno ukázat význam hudby pro vývoj člověka, společnosti a ekonomiky. 

 

4.3.2 Přeplněnost školních rozvrhů 

Reakce některých škol na začleňování předmětu hudební výchova jsou spíše 

odmítavé. Argumentují přeplněností rozvrhů a tedy nedostatkem času pro výuku tohoto 

předmětu. Touto problematikou se zabývá Seares Report, upozorňuje, ţe přestoţe se jedná 

o práci velmi sloţitou, mnohé školy musejí problém výstavby školního rozvrhu překonat. 

ACSSO se téţ ztotoţňuje s názorem, ţe jsou školní osnovy přeplněné, a navrhuje 

přezkoumání hned v několika oblastech: 

 Podpora identifikace rentabilních modelů osvědčených postupů v oblasti 

vzdělávání ve školách v Austrálii, 

 souhlasné stanovisko a podpora všech států a teritorií k hledání a přijímání 

těchto modelů, 

 podpora zavedení jednotných rentabilních modelů vykazování proti 

dohodnutým ukazatelům výkonnosti a výsledkům opatření, 

 podpora rozvoje orientačních modelů osvědčených osnov, jeţ jsou základem 

účinného hudebního vzdělání, a jeho interakce s ostatními prvky účinného 

vzdělávání. 
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4.4 Aktuální problémy australských škol v oblasti hudební výchovy 

Australské školy se potýkají s mnoha problémy, které komplikují dosaţení kvalitního 

hudebního vzdělávání. Největšími nedostatky jsou chybějící australské národní kurikulum, 

nevhodné prostory a materiálně technické vybavení pro výuku hudební výchovy, 

nedostatek učitelů hudby a mizející podpora hudebních pedagogů. 

 

o Chybějící provázanost školních osnov 

Učitelé hudební výchovy postrádají základní strukturu pro poskytování účinného 

hudebního vzdělání všem dětem. Napříč Austrálií není ţádná provázanost v hudebních 

osnovách pouţívaných různými systémy v různých státech. Jakmile bude hudba pevně 

zahrnuta jako klíčová oblast vzdělávání v národním kurikulu, musí australská vláda zajistit, 

aby byl vytvořen hudební program pro celou zemi. Ruddova vláda začala tím, ţe zavedla 

společné vzdělávání po celém kontinentu. 

Je třeba zajistit hudební výchovu komplexní, kontinuální, sekvenční a 

vývojovou. Osnovy by měly být zaloţeny na pokynech Seares Report – Guidelines for 

Effective Music Education, s queenslandskými učebními hudebními osnovami jako dalším 

vodítkem.  

 

o Nevyhovující prostory a nedostatečné materiální vybavení 

V australských školách probíhá výuka často v nevhodných prostorách. Učebny jsou 

nedostatečně velké, nebo naopak velké příliš, akusticky nevyhovující. Často je v nich 

skladován materiál, který ţádným způsobem nesouvisí s vybavením pro výuku určeným. 

Hudební nástroje a předměty audio-zařízení jsou často nekvalitní nebo nejsou jednoduše 

k dispozici. Je více neţ nutné, aby australská vláda stanovila kritéria pro kvalitní výuku – 

prostory, nástroje a další.
54
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o Nedostatek učitelů hudební výchovy 

Jednou z hlavních překáţek pro efektivní výuku hudby na australských školách je 

nedostatek učitelů. Národní hudební workshop delegátů doporučil, aby australská vláda 

vytvořila internetový portál pro hudební pedagogy, který má být vytvořen a spravován 

Music Advisory Group (Hudební poradní skupinou).
55

 

 

o Mizející podpora učitelů 

Během posledních 15 let mají podpůrné sluţby pro hudební odborníky v australském 

veřejném vzdělávacím systému sestupnou tendenci. Výrazně se ukazují nedostatky ve 

znalostech a dovednostech učitelů zejména v oblasti technologií. Pokud je jim nabídnut 

nějaký výukový program či seminář, mají moţnost se účastnit mimo vyučovací hodiny. 

Přesto se vzdělávání obejde bez nadšené odezvy z důvodu pracovní vytíţenosti. 

V neposlední řadě učitele hudební výchovy záporně motivuje také neochota podpory ze 

strany kolegů.
56

 

Učitelé hudby se potýkají s mnoha problémy. Jsou více zatíţeni, protoţe musí zajistit 

zkoušky, organizaci a moderování koncertů, divadelních představení atd. Školy často trvají 

na tom, ţe zkoušky sborů, souborů a sólistů mohou probíhat jen mimo pracovní dobu 

školy. Učitelé hudby jsou při takovém rozvrhu stresováni a časově přetíţeni vzhledem 

k povinnostem k rodině. Navíc např. přestávky na oběd jsou příleţitostí pro zaměstnance, 

jak se setkávat. Učitel, který se ve svém volnu věnuje studentům, se můţe cítit 

profesionálně a společensky odcizený od kolegů. Učitel hudby často nedosahuje plného 

úvazku. Pokud mu to však rozvrh umoţňuje, můţe dále působit na více neţ jedné škole, 

avšak přichází tím o efektivní hudební vzdělání všech svých studentů.  

Učitelé hudby jsou viděni spíše jako méněcenní v očích mnoha ředitelů, kolegů i 

rodičů, proto je zapotřebí zdůraznit postavení hudebního vzdělávání. 

 

                                                 
55

 CRABBE, S. New Framework for Music Education [online]. Datum publikování 2008-05-06 [cit. 2010-

11-09]. Dostupné z: www.suite101.com/content/new-framework-for-music-education-a53094 
56

 CRABBE, S. The Key to Quality Music Education [online]. Datum publikování 2008-05-06 [cit. 2010-11-

09]. Dostupné z: www.suite101.com/content/the-key-to-quality-music-education-a53102 



48 

 

4.5 Další podpůrné prostředky ke zkvalitňování hudebního vzdělávání 

Dalšími klíčovými nástroji na cestě ke zvyšování úrovně hudební výchovy je 

dostatečné doplnění kvalifikace pedagogů, kteří jsou garancí kvalitní výuky. V rámci 

hudební výchovy zaujímá jedinečné postavení zpěv, který je jejím základním stavebním 

kamenem.  

 

4.5.1 Zvýšení kvalifikace pedagogů 

V australské síti škol se stále ukazuje katastrofální nedostatek učitelů s příslušnou 

kvalifikací a důvěrou v posun k lepšímu. Dle Crabbeho vyţaduje efektivní hudební 

výchova ve školách zapojení australských odborníků i obecných učitelů do výuky. „Ti, 

kteří pracují na tom, aby kaţdému studentu umoţnili přístup k hudbě, se potýkají s těţkým 

nedostatkem dovedností a důvěry mezi pedagogy. Co je třeba udělat pro překonání této 

překáţky? I kdyţ národní hudební osnovy a snadno dostupné zdrojové materiály jsou 

potřebné, klíčem k efektivní výuce HV ve školách jsou zdroje lidské, tedy dobře vyškolení 

učitelé.“
57

 

V kultuře, kde hudební vzdělání potřebuje mnohem vyšší postavení, pohání Music 

Council of Australia (Hudební Rada Austrálie) kampaň, která by pozvedla nadšení mezi 

studenty a pracovníky ve školách. Zaměřuje se na školy, které se hudbě příliš nevěnují. 

Tento přístup se jeví jako velmi inspirující, avšak je nutná maximální podpora učitelů, kteří 

se rozhodnou dále se vzdělávat. 

Klíčem k poskytování kvalitních učitelů je vynikající trénink před vstupem do jejich 

role a bohatého profesního rozvoje během jejich kariéry. Uvědomění si váţných problémů 

způsobilo, ţe Národní hudební workshop doporučil australské vládě, aby zpřístupnila 

materiály pro profesní rozvoj učitelů s aprobací hudební výchova on-line. Třídní učitelé 

obecně potřebují pravidelné kurzy profesního rozvoje k získání dovedností a sebedůvěry, 

aby mohli svým třídám poskytnout určité hudební zkušenosti. Můţe se tak posílit úroveň 

výuky a hudba se stane součástí hlavního proudu vzdělávání pro všechny děti. Učitel se 

také můţe pokusit integrovat hudební sloţku do ostatních oblastí výuky. „Učitelská profese 
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musí akceptovat, ţe některé základní hudební dovednosti jsou nezbytné pro kvalitní výuku 

na primárním stupni vzdělávání.“
58

 

 

4.5.2 Zpěv jako nejdůležitější součást hudební výchovy 

V rámci hudební výchovy by moţná jedním z prvních aspektů k regeneraci měl být 

zpěv. Zpěv je tak důleţitý pro vývoj člověka, ţe by měl být centrálním stupněm všech 

primárních škol. Hudba a zpěv především by měly být začleněny do rozvrhu hodin nejen 

jako pravidelný odborný předmět, ale také jako základní, pravidelná součást v učitelově 

programu. 

Zpěv je neocenitelný pomocník v mnoha oblastech kognitivního vývoje - 

memorování informací jako násobilky, učení se nových slovíček, vštěpování důleţitých 

pojmů a hodnot, slabikování slov atd. V sociální a afektivní
59

 oblasti je zpěv účinný 

způsob, jak představit studenty sobě navzájem, jak začít den zvýšením bdělosti, navázání 

vztahu s učitelem a vrstevníky. Zpěv můţe upevnit vztahy ve třídě, zvýšit úctu ke kolegům 

i sobě samému, naučit uznávat různé kultury. 

Jedním z nejvíce zmíněných problémů je nedostatek důvěry a dovedností mezi 

primárními třídními učiteli, pokud jde o hudební aktivity. Učitel musí zdůraznit, ţe děti 

nemusí zpívat jako profesionální umělci. Měl by jim dát dostatek odvahy a prostor uţít si 

to. Účastní se se svými ţáky, čímţ jim dodává kuráţ. Ostatní učitelé mohou pomoci 

hudebním specialistům rozvíjet základní dovednosti dětí, případně vhodně začlenit zpěv do 

svých denních programů. Poté můţe mnohem snáze následovat začlenění hudebních 

nástrojů a základů teorie. 

Crabbe v jednom ze svých článků upozorňuje na důleţitost zpěvu národních písní 

v hodinách hudební výchovy. „Učitelé hudby a studenti by si měli být vědomi toho, jak se 

ve známé australské písni prolínají lidské hodnoty, hudba i politika. Je třeba pomoci 

studentům kriticky uvaţovat o textech písní, které zpívají. Kvalita hudby na školách by 

měla přimět studenty přemýšlet, jak se písně týkají kultury toho, kdo je vyprodukoval, i 
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kultury publika. Např. oblíbená australská píseň, jejíţ text napsal roku 1895 Banjo 

Patterson – Waltzing Matilda, byla dokonce navrţena jako náhrada za státní hymnu.“
60

 

Poselství písně Waltzing Matilda je samo o sobě zajímavé a poněkud kontroverzní, 

ale příběh je poměrně jednoduchý. Muţ bez domova a zaměstnání, tábořící u stojatých vod 

australské buše, zpívá popěvek, zatímco nad ohněm vaří čaj. Nedaleko schází ze svahu 

dolů ovce, aby se napila. Muţ ji chytí. Je poté usvědčen jejím majitelem z krádeţe a 

následně zatčen policisty. Muţ křičí, ţe se mu stejně nikdy nedostane spravedlnosti a 

stejně ho nikdy nepustí ţivého, a proto se utopí.  V závěru písně slyšíme hlas tohoto muţe, 

který svým zpěvem sděluje poselství pro příští generace. 

„Cizince by mohlo zajímat, proč národ zboţňuje příběh, který zřejmě oslavuje 

selhání, tuláctví, antisociální chování, dokonce vyzdvihuje sebevraţdu. Přesto je tento 

„hlas“ přenášen z generace na generaci aţ do současnosti. I mladí Australané stále zpívají 

Waltzing Matilda a pěstují tak smysl pro význam komunity. Jaké hodnoty to učí? 

V rozhovoru ministr John Howard veřejně podpořil prvenství této populární písně: 

’Nemyslím si, ţe by něco mohlo nahradit Walzing Matilda jako původní australskou píseň, 

která se dotýká našich srdcí víc neţ cokoliv jiného.’
61

 

Samozřejmě existují i další výklady Matildy. V současnosti Austrálie neobdivuje 

antisociální chování a sebevraţdy, i kdyţ při povrchním čtení můţeme text písně takto 

pochopit. Hlubší studie však můţe přinést uspokojivý výsledek. Např. na základě 

sociálních dějin času a místa vzniku písně mohl být bezdomovec hladovějící, 

nespravedlivě odsouzený bezohledným, zemi vlastnícím farmářem a celým soudním 

systémem, který favorizoval vlastníky. John Howard ctí píseň, která by se mohla stát 

hymnou pro chudé, jímţ jsou upírána práva na potraviny, půdu, přístřeší, respekt zavedené 

společnosti.
62

 

Jedním aspektem dobré hudební výchovy by mělo být přezkoumání písně v jejím 

sociálním kontextu. Jazyk a příběhy vryjí snadno melodie do myslí mladých lidí i 
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dospělých a různé interpretace si mohou rozporovat. Kvalitní výuku hudby by si měli 

mladí lidé kriticky uvědomovat. 

 

Z výsledků průzkumů vyplývá, ţe valná většina Australanů si uvědomuje důleţitost 

hudební výchovy a přála by si úroveň její výuky více pozvednout. Odborníci si kladou za 

cíl zpřístupnit efektivní výuku hudby všem dětem a následně jim umoţnit hru na hudební 

nástroj. Je zkrátka třeba přijmout některé kroky, aby byl hudební výchově přiznán vyšší 

status. Problémem je, ţe v současné době stále neexistuje provázanost v hudebních 

osnovách systémů různých států napříč Austrálií. Nové kurikulum by však tento nedostatek 

mělo vyřešit, neboť bude platit pro všechny státy jednotně. 

Vláda finančním zajištěním přispívá ke zkvalitnění materiálního a technického 

vybavení výuky. Australané si uvědomují, ţe základním pilířem kvalitní hudební výchovy 

je vzdělaný, sebevědomý učitel či hudební specialista. Snaţí se jim zajistit podporu a 

hledají způsob, jak upevnit jejich roli mezi pedagogy obecně. Dále pak hledají cesty pro 

kvalitní spolupráci hudebních učitelů s ostatními pedagogy.  

 

 

5 Ukázky výuky hudební výchovy na vybraných školách 

Obsahem této kapitoly je popis výuky hudební výchovy na vybraných školách 

v různých státech Austrálie. Kritériem výběru byla kvalita propracovaných školních 

webových stránek k tomuto tématu a pestrost škol. Vybíráno bylo ze škol dívčích, 

chlapeckých či genderově nespecifikovaných, od mateřských škol aţ po ročník 12, 

sekundárních, vyšších sekundárních či jakkoliv specializovaných. Je zde nastíněn 

popisovaný přístup škol k hudební výchově a její výuce. 

V uţším výběru jsou Somerville House v Brisbane (Queensland), Scotch College 

v Melbourne (Victorie), Westminster School v Adeliade (Jiţní Austrálie) a Sydney Girls 

High School (Nový Jiţní Wales). Rozsah jednotlivých oddílů je podřízen obsahu 

uvedených informací. 
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Australané kladou opravdu velký důraz na prestiţ školy, přičemţ soukromé školy 

jsou všeobecně více uznávané neţ školy státní. Je pravidlem, ţe čím prestiţnější škola, tím 

vyšší poplatky za studium. Prestiţ je přitom dána nikoliv specializací jednotlivých škol, ale 

kvalitou výuky a mnoţstvím volitelných předmětů, materiálním vybavením, nabídkou 

sportovních oddílů, hudebních souborů atd. Všechny školy zaručují studentům všeobecné 

vzdělání, specializované školy se zde nevyskytují. Všeobecné vzdělávání je často aţ 

v jedenáctém a dvanáctém ročníku rozšiřováno o nabídku volitelných předmětů, které si 

studenti vybírají podle svého zájmu, zaměření a předpokládané budoucí specializace na 

univerzitách či školách college. 

Velká část škol je genderově rozlišena, to je vlastně také jeden z prvků kvality. 

Obecně platí, ţe školy smíšené jsou na niţší úrovni. Výjimkou zde nejsou školy 

internátního typu (boarding schools), a to ani některé školy primární. Důvodem je 

pravděpodobně velká rozlehlost států. Pokud je ţák přijat na jím preferovanou školu, je 

ochoten cestovat do jiných měst (coţ v Austrálii většinou není záleţitost pouze pár desítek 

kilometrů). V tom případě je jim nabídnuto ubytování v rámci školy. A právě tyto školy se 

snaţí zajistit co nejširší moţnosti volnočasových aktivit, mimo jiné i hudebních. 

V Austrálii v podstatě nenalezneme školy podobné českým základním uměleckým 

školám. Důvod je ten, ţe součástí škol (především sekundárních) jsou tzv. Music schools. 

Právě na internátních školách nacházejí Music Schools vysoké uplatnění. Mohou do nich 

docházet všichni studenti školy. Studentům škola nabízí široké moţnosti výběru hudebních 

nástrojů. Vše je koncipováno většinou tak, ţe dětem je v určitém ročníku nabídnuta hra na 

nějaký druh nástroje (např. v prvním ročníku smyčcové, ve třetím dechové). Tím je 

zajištěna efektivnější práce při hodinách, protoţe v niţších ročnících vznikají drobné 

soubory, smyčcové kvartety apod. a ve vyšších ročnících s narůstající rozmanitostí nástrojů 

se studenti uskupují do větších souborů a orchestrů. 

Učitelé Music schools zajišťují výuku na hudební nástroje, vedou orchestry, soubory, 

pěvecké sbory a v některých případech docházejí do výuky hudební výchovy ve škole. 

V některých školách aţ 85 % studentů hraje na hudební nástroj, coţ lze velmi dobře vyuţít 

při výuce. Zbývající malé procento studentů bez vokální či instrumentální průpravy je 

zapojováno v třídních souborech např. při hře na perkuse. 
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5.1 Somerville House, Brisbane 

Somerville House je jednou z mnoha australských škol boarding typu (internátní). 

Nachází se v jiţní části queenslandského města Brisbane. Jedná se o školu výhradně dívčí, 

zahrnující primární (Junior School), sekundární niţší (Middle School) i vyšší sekundární 

stupeň (Senior School). Ředitelka školy, Dr. Ness Goodwin, prezentuje svou instituci 

takto: „Snaţíme se zachovat silné stránky a odkaz minulosti v přípravě dívek býti mladými 

ţenami v měnícím se světě. Nabízíme programy akademicky náročné, rekreační, 

společensky stimulující a duchovně bohaté. Naši zkušení učitelé mají za cíl vzdělávat 

studentky, aby se staly sebevědomými, nezávislými mladými ţenami, vědomy si své síly, 

reagující na výzvu Boha a schopné a ochotné přispět k dobré společnosti.“
63

 

Jak se můţeme dočíst na webových stránkách školy
64

, výuka hudby na Somerville 

House nabízí širokou škálu hudebního vyţití. Hudební program je veden ve třídě, v rámci 

školních osnov (Academic Music Program). Dále v nástavbových, mimoškolních, tzv. ko-

kurikulárních kurzech (Performance Music Program). Hudba ve školním kurikulu od 

stupně Junior aţ do ročníku 9 je na stránkách školy popsána pouze ve zkratce. Probíhá 

však všemi ročníky pod dohledem specializovaných učitelů v oboru. Ve třetím roce studia 

si studentky navíc volí výuku na smyčcový nástroj, v pátém mezi nástroji bicími, 

dechovými, dále nástroji označenými jako band instrument (lze je zapojit do školních 

kapel).
65

 

Za jeden z nejdůleţitějších ročníků v Somerville House je povaţován ročník desátý. 

V něm dochází k přípravě pro ročníky 11 a 12. Studentky si vybírají předměty, u nichţ 

předpokládají, ţe jim budou v nadcházejícím roce potřebné. Studium hudby v ročníku 10 

obsahuje široké spektrum hudebních záţitků včetně analyzování repertoáru, kompozice, 

výkonu. Studentky studují 2 semestrální kurzy zaloţené na vokální a instrumentální hudbě. 

Komponují a hrají v různých ţánrech, vystupují s malými i většími hudebními soubory. 

Praktické dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím hraní v souboru, zpívání, dirigování, 

improvizace. Kurz rozvíjí sebevědomí ţákyň a umoţňuje dosáhnout vysokého stupně 

dokonalosti v nekonkurenčním prostředí třídy. Nabízí trénink v teorii hudby, hudebních 
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rozborech, sluchových schopnostech, tvůrčí kompozici a vystoupení. Nabízí téţ příleţitosti 

v hudebních aktivitách, které nejsou součástí základních školních osnov, nadstavbové 

(Performance Music Program). „Zapojení do pěveckých sborů a instrumentálních souborů 

pomáhá rozvíjet důvěru ve skupině a osobnostní rozvoj v muzikantství a komunikaci.“
66

 

Dívky jsou dále povinny navštěvovat alespoň jeden mimoškolní souboru, za coţ obdrţí 

zápočet. „Účast na vybraných koncertech a operních představeních mimo školu je téţ 

vysoce podporována, protoţe je povaţována za část celkové studentčiny hudební 

zkušenosti.“
67

 

Studium hudby je zábavné a umoţňuje rozvoj dovedností a zájem o tuto formu 

umění. Přispívá k učení v dalších oblastech prostřednictvím rozvoje kvalit, jako je paměť, 

koordinace, koncentrace, spolupráce a vynalézavost. Rozvíjí logické a kritické myšlení, 

vnímání, řešení problémů. V desátém ročníku zvolený hudební kurz obsahuje tři oblasti, 

které jsou v základním hudebním vývoji důleţité: analýzu, kompozici, výkon. Analýza 

(Analysing Repertoire) pomáhá rozvíjet schopnost rozlišovat hudební styly a pochopit 

historii a vývoj hudby, zahrnuje téţ vývoj sluchových dovedností. Oblast Kompozice 

(Composing) rozvíjí schopnost psát a aranţovat jednoduché kusy vztahující se k probírané 

látce. Oblast Výkonu (Performing) zahrnuje hru na hudební nástroj, zpěv, dirigování a 

improvizaci podle hudebních schopností skupiny. Studentky mají v těchto hodinách 

moţnost hrát na hudební nástroj, kterému se věnují v rámci školních kapel a orchestrů. 

Studentky, které na ţádný hudební nástroj nehrají, mohou (aby nebyly znevýhodněné) hrát 

na perkuse. Kaţdý kurz je prezentován řadou témat, hodnocení probíhá v rámci splnění 

poţadavků z kaţdé oblasti kurzu.
68

 

Studentky senior ročníků 11 a 12 si vedle povinného anglického jazyka, matematiky, 

tělesné výchovy a náboţenství musí zapsat další čtyři volitelné předměty. I v nich můţe 

být zahrnuta hudební výchova. „Studenti ţijí ve světě, v němţ je hudba důleţitá a 

všudypřítomná. /…/ Hudba je nedílnou součástí kaţdodenního ţivota, hraje slavnostní, 

společenskou, kulturní, politickou a vzdělávací roli. Je mocným nástrojem pro vzdělávání a 

přispívá k celostnímu rozvoji jednotlivce. Studium hudby pomáhá studentům v jejich 
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ţivotě v pochopení a umocňování proţitku z umění a hudebního dědictví různých 

kultur.“
69

 Hudba je zvuk a zkušenosti z hudby jsou v podstatě v zásadě fonetické. Studenti 

senior ročníků stavějí na základech z let povinné školní docházky, čerpají ze svých znalostí 

a dále je rozvíjejí. Oblast analýzy pojímá hudbu jako způsob hodnocení z různých 

sociálních a kulturních kontextů. Slouţí téţ jako nástroj pro zlepšení výkonu a pomocný 

model při skládání. Kompozice se zaměřuje na tvoření hudby různých ţánrů a stylů za 

pomoci kombinování hudebních prvků a kompozičních technik. Studentky jsou vedeny 

k rozvoji vlastního tvůrčího stylu. V oblasti výkonu se zdůrazňuje interpretace hudebního 

repertoáru hraním na hudební nástroj, zpěvem, dirigováním. 

Prostřednictvím tohoto studia mají dívky příleţitost interpretovat „zkušenost hudby“ 

v rámci strukturovaného učení. Toto učení je vybíráno tak, aby:  

 zahrnovalo moţnost zaţít prvky hudby (doba trvání, dynamika, harmonie, 

melodie, struktura, textury a zabarvení) 

 nabízelo hloubku a šířku hudby 

 pocházelo z různých stylů, kulturních a historických kontextů, včetně 

australské hudby 

 obsahovalo skladby, které jsou v kaţdém stylu a ţánru důleţité 

 zahrnovalo jak vokální, tak instrumentální činnosti
70

 

V rámci tohoto studia se časový rámec zaměřuje v ročníku 11 na předměty 

Plagiátorství – role půjčování si nápadů v hudbě a Australská hudba – příchod věku. Rok 

12 pak nabízí předmět Hudba inspirace, Vyprávění příběhu – hudba jeviště a obrazovky a 

Vytvoření hudebního odkazu. 

V rámci volitelných předmětů je podle webových stránek dále studentkám 12. 

ročníku nabídnut rozšiřující předmět hudební výchovy Music Extension. Obsah předmětu 

je sestaven tak, aby umoţnil zkoumat hudbu do větší hloubky v jedné z oblastí, jeţ jsou 

zahrnuty v obecných cílech hudebního předmětu pro Senior stupeň. Studenti tohoto 

předmětu mohou detailně studovat jednu ze tří specializací: kompozice, muzikologie, 

výkon. Studentky se zaměřují na jednu z oblastí a usilují tak o zvýšení úrovně hudebního 
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úspěchu prostřednictvím vzájemných obecných cílů, zkoumání a realizace. Často 

kombinují kritické myšlení, řešení sloţitějších problémů, analýzu a hodnocení a hluboké 

porozumění s jejich myšlenkami, postoji a pocity. To rozvíjí schopnost vytvářet hudební 

nápady prostřednictvím zvolené specializace. Např. muzikolog provede komplexní analýzu 

hudby, aby potvrdil hypotézu. Umělec interpretuje jejich hudební nápady divákům 

prostřednictvím vyjádření díla. Skladatel potom vytváří nové dílo, které obsahuje jejich 

hudební nápady. Protoţe hudba je unikátním výrazovým prostředkem, zejména pro 

poznávání, sdělování zkušeností, zásadně přispívá k osobní, sociální a kulturní identitě. 

Studentky se stávají přizpůsobivými a inovativními řešiteli problému, schopnými kriticky 

hodnotit. Zostřuje se jejich citlivost a vnímání, rozšiřují si hudební obzory. Studentky 

zvoleného oboru analyzují a syntetizují důkazy z různých zdrojů, jakými jsou zvukové a 

obrazové záznamy, ţivá vystoupení, studie, eseje, přednášky, články v časopisech, 

muzikologické průzkumy, a prezentují své výsledky. Získají tak vhled do různých aspektů 

kompozice, muzikologie a výkonu. Tento proces formuje jejich hudební vývoj a rozvíjí 

jejich práci.
71

 

Hodnota studia rozšiřujícího hudebního předmětu spočívá v poskytování příleţitostí 

k rozvoji dovedností nad rámec poţadavků volitelné hudební výchovy pro Senior třídy:  

 sebevědomě se zabývat hudbou – doma i v širší společnosti 

 komunikovat a vyjadřovat myšlenky o hudbě 

 uplatňovat hudební prvky k rozvoji hudebních myšlenek 

 pouţívat vyššího stupně kreativního myšlení pro řešení sloţitých hudebních 

problémů 

 pochopit sociokulturní vlivy a kritické hodnocení hudby napříč mnoha 

kontexty, ţánry a styly 

 pouţívat hudbě příbuzné technologie (např. přístroje a software pro počítače) 

Co se týče mimoškolních předmětů, nalezneme v Somerville House v hudebním 

oboru sborový, smyčcový a souborový program. Funguje zde šest pěveckých sborů, 

smyčcová kvarteta, kytarové soubory, klarinetový a flétnový soubor, dechové kvinteto a 

soubory bicích nástrojů. 

                                                 
71

 Music Extension – Year 12 [online]. Datum publikování 2009 [cit. 2011-01-09]. Dostupné z: 

http://www.somerville.qld.edu.au/subjects/years11-12/musicextension 

http://www.somerville.qld.edu.au/subjects/years11-12/musicextension


57 

 

5.2 Scotch College, Melbourne 

Internátní škola Scotch College je chlapeckou školou v Melbourne, jeţ ve spojení 

s presbyteriány zajišťuje studium zaloţené na křesťanských principech od přípravného 

roku aţ po ročník 12. „Jiţ od svého zaloţení v roce 1851 kladla Scotch College velký 

důraz na výuku hudby v rámci školy a tato tradice pokračuje aţ do současnosti. 

Zajišťujeme více neţ 70 koncertů a recitálů ročně, více neţ 900 hodin instrumentální 

výchovy týdně a pro studenty moţnost podílet se na fungování asi 50 hudebních těles. /…/ 

Výuka hudby ve škole zajišťuje studentům od přípravného ročníku do ročníku 12 získávání 

širokých hudebních zkušeností od Kodályovy metody na juniorském stupni aţ po hudební 

dovednosti a vystoupení na stupni seniorském. Díky workshopům a různým kurzům a 

koncertům jsou chlapci kvalitně hudebně vzděláváni /…/ Programy v rámci hudební školy 

nabízejí chlapcům výuku hry na nástroj a hru v souborech v rozsahu od začátečníků aţ 

k pokročilým. Dále se nabízí členství ve školním pěveckém sboru nebo školním 

symfonickém orchestru. Zkoušení a koncertování v rámci těchto skupin rozvíjí dobré 

sociální vztahy a pomáhá studentům na cestě k úspěchu. Výlety a tábory poskytnou 

chlapcům moţnosti rozvoje jak jednotlivců, tak i skupiny. Vystaví je novým záţitkům a 

zprostředkují budování silné hudební komunity. Nejdůleţitější ze všeho je však pouto, 

které se vyvíjí mezi hudebníky, a zvyšování kvality ţivota, které vyplývá z pochopení a 

uznání hudby. To je filozofie, která je hnací silou na pozadí hudby na Scotch.“
72

 

V podávání informací o systému výuky hudební výchovy se škola na svých 

webových stránkách
73

 zaměřuje na výuku ve všech ročnících. V přípravném ročníku a na 

primárním stupni má kaţdá třída tři pětatřicetiminutové hodiny týdně. Výuka se inspiruje 

Kodályovým hudebně výchovným systémem. Učitelé se soustřeďují zejména na výuku 

zpěvu, poslech a rozvoj tvůrčích, melodických, rytmických a harmonických dovedností. 

Uţívají solmizační slabiky a fonogestiku. Co se týče instrumentální výchovy, jiţ ţáci 

přípravného a prvního ročníku si mohou volit mezi hrou na klavír, housle a violoncello. 

Scotch College se v tomto ohledu můţe pochlubit vyuţíváním metody Suzuki.
74
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 Suzuki metoda je celosvětově uznávanou metodou japonského houslisty Dr. 

Schinichi Suzuki, koncipovanou v polovině 20. století. Jedná se o velmi hodnotnou metodu 

určenou prvotně pro výuku hry na housle, postupně rozšířenou i pro další hudební nástroje.  

Suzuki na základě výzkumů tvrdí, ţe cit pro hudbu i muzikalita se získávají z velké části 

tím, v jakém prostředí dítě v nejmenším věku vyrůstá a jaký má na něj v tomto období vliv 

rodina, především matka.
75

 Autor metody věří, ţe děti mají schopnost učit se hře na 

hudební nástroj v podstatě stejným způsobem, jako se učí svému mateřskému jazyku. 

Napadlo ho, ţe pokud jsou schopny se naučit pouţívat mateřský jazyk jen tím, ţe jsou jím 

neustále obklopeny, mají potřebné schopnosti k tomu, aby se tímto způsobem naučily 

ovládat i hru na hudební nástroj. I tomu se tedy mohou učit ze svého prostředí. Pokud se 

rodiče dětem věnují jiţ od útlého věku, pouštějí jim hudbu k poslechu (nahrávky jsou 

součástí materiálů Suzuki metody) nebo s nimi zpívají, mohou velmi zásadně ovlivnit 

jejich hudební vnímání. Nejdůleţitějším obdobím je prvních 5 let ţivota. Podle poslechu a 

paměti se učí dítě hrát. Teprve ve vyšším věku je seznámeno s notami a začíná hrát podle 

notového zápisu. Metoda nenabízí ţádné materiály, podle kterých by se mohlo dítě učit 

čtení z not – je na učiteli, kdy a jaké zvolí.
76

 Metoda se také setkává s odpůrci, kteří 

kritizují např. ohroţování dovednosti čtení z not, sklon k mechanickému učení, 

nedostatečnou rozmanitost audio nahrávek či nedostatečnou psychickou připravenost dětí 

na právě hraný repertoár. 

Ţáci druhého ročníku Scotch College, kteří nehrají na strunný nástroj, volí mezi 

výukou na violoncello či housle, dále mají v nabídce flétnu a klarinet. Od třetího ročníku 

mají moţnost volby mezi hrou na kytaru a trubku, ve čtvrtém ročníku mohou začít hrát na 

dechové, ţesťové a bicí nástroje. Studenti, kteří hrají na hudební nástroj, mají v pátém a 

šestém ročníku dvě hodiny instrumentální výchovy a jednu hudební lekci ve třídě za týden. 

Ti, jeţ na hudební nástroj nehrají, mají hudební výchovu v rámci třídy tři hodiny týdně. 

Všichni chlapci navštěvují pěvecké sbory. Škola umoţňuje ţákům aktivně se zapojit do 

muzicírování po celý rok. Pravidelně pořádá koncerty, na kterých se podílejí studenti od 
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třetích ročníků výše, zapojeni do různých souborů, orchestrů, sborů či do programu 

sólových instrumentálních výkonů.
77

 

Na vyšších stupních mají studenti moţnost stát se členy školního symfonického 

orchestru, dechového ansámblu, tří smyčcových orchestrů, komorního orchestru či tří 

pěveckých sborů. Výuka hudby v 7. ročníku je zaloţena na přesvědčení, ţe pochopení a 

ocenění hudby zvýší kvalitu ţivota kaţdého studenta. Avšak schopnost studentů ocenit 

hudbu lze nejlépe rozvinout prostřednictvím hudební tvorby. Velká část kurzu je proto 

praktická a zahrnuje instrumentální výkon a kompozici. Cílem výuky ve vyšších ročnících 

je rozvoj základních poslechových a vokálních dovedností a hudební teorie, hudebního 

poslechu a schopnosti tvořit hudební skladby v různých stylech.
78

 

V 8. ročníku navštěvují studenti kurz Music Craft. Ten je určen pro rozvoj 

dovedností získaných v předchozím roce. Zaměřuje se na schopnost improvizace a 

efektivního pouţívání hudebního jazyka. Věnuje se studiu dvoudílné a třídílné hudební 

formy, ronda a bluesové improvizaci. Zahrnuje i poslech a analýzu barokních a 

klasicistních hudebních stylů, programní hudbu a hudbu filmovou. V teorii se výuka 

soustředí na základní stupnice, trojzvuky, melodické a rytmické diktáty. Studenti se učí 

v hudbě vyuţívat informační technologie, hudební programy a software Logic.
79

 

Studenti 9. ročníku navštěvují předmět Music Performance, v němţ se učí rozvíjet 

porozumění hudbě. Výuka se zabývá poslechem, dějinami hudby a jejich sólovým 

představením. Cílem kurzu je seznámit studenty se světem hudebních technologií a zlepšit 

elektronické a akustické znalosti. Je zaměřen jak pro ty, kteří preferují hudbu klasickou, 

tak i pro milovníky populárního stylu.
80

 

V prvním semestru 10. ročníku mají studenti moţnost navštěvovat předmět Music 

Craft, jehoţ cílem je rozvíjet tvůrčí schopnosti studentů, schopnost improvizace a 

dovednosti hry v souboru. Studiem teorie a hudební analýzy rozvíjejí ţáci hudební 

schopnosti potřebné k lepšímu hudebnímu vyjadřování. Obsahem kurzu je seznámení se 
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s dvoudílnou a třídílnou hudební formou, menuetem, triem a sonátou, polyfonií, 

kadencemi. Dále se zaměřuje na rozšíření znalostí o rytmu a melodii a prohloubení základů 

hudební teorie. Studenti se podílejí na tvorbě hudebních skladeb pomocí technik, které 

studují. Jednotlivé studentské výtvory jsou pak vkládány do počítače, odkud jsou 

přehrávány a rozebírány, případně upraveny pro více hudebních nástrojů ve studentských 

tělesech. Studenti jsou po absolvování kurzu schopni rozeznávat kompoziční metody 

pouţívané v tradičních a současných stylech, analyzovat poslech s cílem rozvoje 

kompoziční techniky, vytvářet hudební skladby v různých stylech, psát hudbu pro své 

spoluţáky a jejich hudební nástroje, pořizovat zvukový záznam své hudby, vyuţívat 

výpočetní techniku.
81

 Ve druhém semestru navazuje předmět Music performance. Je určen 

zejména pro studenty, kteří předpokládají, ţe se budou v dalších ročnících věnovat studiu 

hudby pro VCE (viz dále). Cílem kurzu je rozvíjet vokální, instrumentální, analytické a 

sluchové dovednosti, zahrnující melodické, rytmické a harmonické cítění.
82

 

Podle Viktoriánského Kurikula (Victorian Curriculum and Assessment Authority) 

můţe být studium vyššího sekundárního stupně ukončeno tzv. Viktoriánským certifikátem 

vzdělání (Victorian Certificate of Education, dále VCE). Ten je vyuţíván při přijímacím 

řízení na terciární stupeň škol. Kurikulum si klade za cíl poskytnout všem studentům, 

kteří chtějí absolvovat studium vedoucí k získání VCE, přístup k nejvyšší moţné kvalitě 

vzdělání. VCE zahrnuje širokou oblast znalostí, tzv. klíčové oblasti vzdělávání, přičemţ 

v kaţdé této oblasti existuje celá řada předmětů, lekcí, které je nutno zvládnout s  určitým 

počtem kreditů. Předměty jsou rozdělené do semestrů, zahrnují práci v  hodině a domácí 

úkoly, odpovídají úrovni obtíţnosti přibliţně 11. a 12. ročníku.
83

 

Scotch College nabízí řadu volitelných jednotek VCE a je pouze na studentech, 

které pro svůj dvouletý „kurz“ zvolí. Škola nabízí i další studium hudební výchovy, 

předmět je rozdělen do čtyř semestrů: 1. Music Performance (Hudební výkon, produkce), 

2. Music Performance and Analysis (Hudební produkce a analýza), 3. a 4. Solo 

Performance (Sólový výkon). Pro vstup do tohoto kurzu se předpokládá dobrá vokální či 

instrumentální úroveň studenta. V prvním semestru mají studenti moţnost rozvíjet své 
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instrumentální dovednosti a lepší porozumění hudbě, tím se zvyšuje jejich výkon a stejně 

tak i proţitek z hudby. Studenti se v rámci semináře věnují také skladbě, aranţi a 

improvizaci.
84

 Po absolvování kurzu jsou připraveni ke studiu na vyšších typech škol 

(college či univerzitách) s hudebním zaměřením. 

 

5.3 Westminster school, Adelaide 

Westminster school leţí ve městě Adelaide ve státě Jiţní Austrálie a zajišťuje 

vzdělání chlapcům i dívkám od předškolního stupně (od věku tří let) do ročníku 12. Jedná 

se o školu internátní. „Hudební vzdělání hraje na přípravném stupni Westminster school 

důleţitou roli. Snaţíme se pomoci dětem chápat hudbu a nacházet v ní radost, coţ bude 

nadále obohacovat kvalitu jejich ţivota. Náš rozmanitý hudební program zahrnuje výuku 

ve třídě, instrumentální výukový program a nadstavbový (ko-kurikulární) program. 

Studenti niţšího stupně (ročníky 1, 2) mají moţnost navštěvovat hudební oddělení vyššího 

primárního stupně školy (ročníky 3-7) a pracovat tak v úzkém kontaktu s jejími 

studenty.“
85

 

Škola Westminster zajišťuje hudební výchovu jednak jako součást výuky ve třídách, 

jednak jako volitelný, nástavbový předmět. Studenti primárního stupně se účastní výuky za 

pomoci různých programů. Kaţdý ročník se specializuje na výuku některého hudebního 

nástroje. Učitel v prvním ročníku vyuţívá při výuce Orffův Schulwerk i Kodályovu 

metodu. Děti mají příleţitost radovat se z hudby a dozvídat se o základních prvcích 

prostřednictvím zpěvu, pohybu a hry na nástroj (Orffův instrumentář). Ve druhém ročníku 

je zaveden tzv. Strunný program. Ţáci volí mezi hrou na housle, violu a violoncello. Jsou 

vyučováni v malých skupinkách v rámci třídy, v návaznosti na to jsou pak zapojováni do 

malých třídních souborů, ty se konají jednou týdně. Náklady na program jsou zahrnuty 

v poplatcích školného a z malé části dotovány školou. Ve třetím a čtvrtém ročníku se 

výuka opět zaměřuje na Orffův Schulwerk, při hodině hudební výchovy hrají ţáci  na 

perkuse. Rok pátý je ročníkem dechovým, součástí učebního plánu všech studentů je výuka 

na ţesťový nebo dřevěný nástroj (flétna, klarinet, trubka nebo trombón) v rámci malých 
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skupin po celý rok. Ve druhém semestru pak studenti tvoří kapely. V nadcházejících dvou 

ročnících rozvíjejí ţáci prostřednictvím třídních souborů získané zkušenosti, učí se hrát 

různé hudební styly a ţánry včetně populární hudby a určovat hlavní rysy v hudbě různých 

kultur. Hudební program kaţdého ročníku vrcholí na konci roku koncertem pro rodiče.
86

 

Hudební vzdělávání je povinné pro studenty od přijetí do ročníku 7, poté nabízí škola 

moţnost volitelného předmětu hudební výchovy aţ do ročníku 12. Pro představu je dále 

uvedena podoba výuky v osmém ročníku. Všichni studenti se učí hrát na dechový nástroj. 

Mohou si vybírat ze široké škály ţesťových i dřevěných nástrojů. Ti, kteří hrají na klavír, 

rytmické nástroje či se věnují zpěvu, jsou navíc vyzýváni ke hře na nástroj, který lze vyuţít 

v souborech, orchestrech aj. Studentům jsou ve většině případů zapůjčeny nástroje na jeden 

semestr zdarma. Školné se pokrývá ve skupinkách po dvou aţ třech za 1 semestr, vztahuje 

se na hudební oddělení ve snaze motivovat studenty k pokračování ve hře.
87

 V dalších 

ročnících dochází ke stálému prohlubování a rozšiřování hudebních znalostí a dovedností. 

Cílem školy je „poskytnout hudební vzdělání nejvyšší kvality, hledat rovnováhu 

mezi tradičními hudebními pojmy s inovativními hudebními záţitky a vštípit studentům 

význam hudební výchovy ve společnosti“
88

 

Ţákům druhého a třetího ročníku je nabídnuto navštěvovat pěvecký sbor a v dalších 

ročnících zlepšovat své pěvecké dovednosti v navazujícím sboru (Canto Choir). Děti 

čtvrtého, pátého a šestého ročníku, které úspěšně projdou konkurzem, mohou navštěvovat 

koncertní sbor, v něm se od zpěváků očekává vyšší pěvecká úroveň. Pouze z malého počtu 

studentů šestého a sedmého ročníku je sloţen chrámový sbor, který se účastní zpěvu při 

bohosluţbách. Všichni ţáci mají moţnost volit ze široké škály hudebních nástrojů a 

navštěvovat individuální hodiny s profesionálním učitelem příslušného nástroje.
89

 

Škola nabízí studentům všech věkových kategorií široké moţnosti dalšího hudebního 

vzdělávání. Zajišťuje fungování školního orchestru, smyčcového orchestru, koncertních 

kapel, saxofonového kvarteta, jazzového souboru, vokálního jazzového ansámblu, rockové 

                                                 
86

 Music [online]. [cit. 2011-02-08]. Dostupné z: 

http://www.westminster.sa.edu.au/early_years_primary/early_years_music 
87

 Music [online]. [cit. 2011-02-08]. Dostupné z: http://www.westminster.sa.edu.au/secondary/music 
88

 Music [online]. [cit. 2011-02-08]. Dostupné z: 

http://www.westminster.sa.edu.au/early_years_primary/early_years_music 
89

 Co-curricular Activities [online]. [cit. 2011-02-07]. Dostupné z: 

http://www.westminster.sa.edu.au/early_years_primary//curricular_activities 

http://www.westminster.sa.edu.au/early_years_primary/early_years_music
http://www.westminster.sa.edu.au/secondary/music
http://www.westminster.sa.edu.au/early_years_primary/early_years_music
http://www.westminster.sa.edu.au/early_years_primary/curricular_activities


63 

 

kapely, kytarových souborů, flétnového souboru, souboru bicích nástrojů a celé řady 

pěveckých sborů.
90

 

 

5.4 Sydney Girls High School, Sydney 

Sydney Girls High School je sekundární dívčí školou, zahrnující ročníky 7-12. 

Přestoţe se při prvním seznámení s webovými stránkami školy jeví instituce jako zaměřená 

na tělesnou výchovu a sport, najdeme zde i dobře propracovanou sloţku popisující výuku 

hudební výchovy. 

Škola je nejstarší selektivní státní dívčí školou v Novém Jiţním Walesu. Protoţe se 

jedná o selektivní typ školy, jsou nastaveny vyšší vstupní podmínky. Uchazečky jsou 

vybírány na základě jejich výsledku z celostátního testu (ve státě Nový Jiţní Wales) 

z konce šestého ročníku. 

„Škola má dlouholetou historii ve vzdělávání mladých ţen od roku 1883. Snaţí se 

podporovat a připravovat talentované mladé dívky, aby mohly pokračovat ve studiu na 

univerzitě a byly připravené na ţivot. Dnes je škola povaţována za jednu z nejlepších škol 

v Novém Jiţním Walesu i Austrálii.“
91

 Škola nabízí rozsáhlý sortiment nadstavbových 

předmětů, jako např. sportovní, kreativní, intelektuální, umělecký. Dívky jsou 

povzbuzovány, aby rozšiřovaly své obzory prostřednictvím dobrovolnictví a práce v širším 

společenství (zejména v kontextu zdravotnictví, školství, ţivotního prostředí a sociální 

sféry). Podle slov ředitelky školy „jsou mezi absolventkami guvernérka Nového Jiţního 

Walesu, místopředsedkyně kancléře na dvou vysokých školách v Sydney, soudkyně 

federálního soudu, členky federálních a státních parlamentů, sociální vědkyně, právničky, 

učitelky, lékařky.“
92

 

Hudba je na Sydney Girls High School součástí volitelného programu, výuka nabízí 

všem dívkám hru na hudební nástroj a vokální průpravu. Od studentek, které se učí hrát, se 

očekává členství alespoň v jednom souboru. Tyto soubory jim poskytují příleţitost zapojit 
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se do hudebního ţivota školy, předvést se při mnoha příleţitostech po celý rok. Soubory se 

podílejí na hudebních festivalech, soutěţích a koncertech během roku, vánočním koncertu. 

Program také nabízí mladším studentům účast na hudebním táboře a starším na turné.
93

 

Studentky Sydney Girls High School mají moţnost navštěvovat mnoţství souborů a 

orchestrů. Pěvecký soubor juniorský nevyţaduje ţádné předchozí pěvecké zkušenosti, 

pokrývá široké spektrum hudebních ţánrů. Naproti tomu pěvecký soubor seniorský je 

rozšířen o členy 9. ročníku a výše, má menší počet členů a zpěváci zde mohou dosáhnout 

poměrně vysokého standardu ve vokálních dovednostech. Pro studentky, které teprve 

začínají hrát na hudební nástroj, se otevírá tzv. juniorský smyčcový kurz. Pro studentky na 

vyšší úrovni funguje školní orchestr, pro ještě pokročilejší hráčky orchestru je k dispozici 

komorní orchestr. Pokud si studentky zvolí hru na dechový či bicí nástroj, mohou 

navštěvovat juniorský dechový soubor v rámci koncertních kapel. Studentky na vyšší 

úrovni hry na dřevěné ţesťové a bicí nástroje mohou navštěvovat symfonický dechový 

orchestr. Dalším hudebním vyţitím je tzv. Stage Band nabízený studentkám, které dosáhly 

vysokého standardu ve hře na svých nástrojích v rámci symfonického dechového orchestru 

a chtějí se věnovat jazzovému ţánru. Jednotlivé sbory, soubory a orchestry koncertují 

během roku na školních představeních i veřejně.
94

 

 

Je aţ s podivem, na jaké úrovni se v některých australských školách vyučuje hudební 

výchova, ačkoliv je v kurikulech jednotlivých států a teritorií zahrnuta pouze jako jeden 

z šesti pramenů předmětu National Arts (od roku 1994). Některé školy si uvědomují 

důleţitost tohoto předmětu a věnují jeho výuce velkou časovou dotaci. Důraz se klade jak 

na vokální, tak i instrumentální výchovu, jsou rozvíjeny tvořivé a poslechové činnosti. 

Školy se snaţí ve studentech probudit lásku k hudbě a vzdělávat je v této oblasti, coţ bude 

nadále obohacovat kvalitu jejich ţivota. 
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6 Srovnání australských školských systémů se systémem hudebního 

vzdělávání v České republice 

Závěrečná kapitola se věnuje srovnávací analýze školských systémů v Austrálii a 

systému v České republice. Přináší aktuální a objektivní údaje o vzdělávacích systémech, 

čímţ získáváme poznatky o moţnostech zlepšení hudebního vzdělávání v České republice, 

a přispívá tak k vyšší úrovni abstrakce a konceptuálního porozumění předmětné oblasti 

zkoumání. 

Hlavními rozlišujícími znaky se staly místo, v němţ srovnávací fenomény existují, a 

čas na úrovni diachronní (v historické dimenzi) i synchronní (v současném stavu své 

existence). 

Protoţe pro „dosaţení plného a vyváţeného porozumění a vysvětlení svého předmětu 

výzkum vzdělávání vyţaduje multiúrovňovou srovnávací analýzu“ (Walterová 2006, s. 

38), zaměříme se nejen na mikroanalýzu, ale i na makroanalýzu. Z hlediska 

makroanalytického budeme hledat shody a rozdíly mezi zeměmi, identifikovat obecně 

zejména podmínky a afekty sociální a kulturní tradice, formy organizace vzdělávacích 

systémů a funkce, které plní vzdělávací systém ve společnosti. Z větší části však budeme 

pouţívat mikroanalýzu pro poskytnutí mnoţství detailních poznatků o procesech 

probíhajících v reálném terénu bez ohledu na faktory a síly působící na vyšších úrovních. 

Budeme se přednostně zaměřovat na výuku hudební výchovy, přičemţ v některých 

případech zmíníme i největší odlišnosti celého školského systému. 

Inspirací pro porovnávání rozdílů mezi jednotlivými školskými systémy byly knihy 

Walterové
95

 a Průchy
96

, dokumenty RVP
97

, webové stránky spravované M. Kodejškou
98

 a 

v nich obsaţené články V. Drábka. Byly stanoveny oblasti, v rámci kterých budou systémy 

porovnávány. Pro lepší porozumění australské kultuře jsou popsány její zvláštnosti, které 

mají vliv na vzdělávání. Další oblast srovnává australský a školský systém s historického 
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hlediska. Pro přehlednější porovnání shod i odlišností mezi vzdělávacími systémy 

srovnávaných zemí jsou definovány jednotlivé úrovně vzdělávání. 

 

„Rozvoj vzdělávání je znakem vyspělosti civilizace, které právo na vzdělání 

povaţuje za jedno ze základních lidských práv. V globálním měřítku potřeba toto právo 

naplnit a vybudovat kvalitní vzdělávací systém spojuje všechny části světa. Vyvolává 

zájem o vzdělávání u jiných národů, v jiných zemích či kulturách.“ (Walterová, s. 112) 

 

6.1 Zvláštnosti australské kultury ovlivňující vzdělávání 

Austrálie prošla obdobím průmyslové urbanizace a vzdělávací systém se rozvíjel pod 

silným britským vlivem. Dnes řeší problémy imigrantů z Evropy, východní Asie a 

pacifických ostrovních států, multikulturní problémy související nejen s migrací, ale také 

se vzděláváním v autentickém multietnickém a multijazykovém prostředí. Dalo by se říci, 

ţe Austrálie má tu zvláštnost, ţe kaţdý čtvrtý občan zde je neaustralského původu. Tato 

skutečnost přispívá k podstatným problémům ve vzdělání, multukulturalitě a multietnicitě. 

Dalším stále existujícím problémem je otázka vzdělávání původních obyvatel kontinentu, 

Aboriginců. Z důvodu kulturní a etnické heterogenity Austrálie a frekventované migrace se 

setkáváme se specifickou oblastí, kde spolu stále ještě existuje více vzdělávacích systémů 

na intranárodní úrovni.  

Protoţe je Austrálie zemí, které má zkušenosti s kolonialismem, nese její vzdělávání 

rysy, jeţ jsou toho důsledkem. Mezi nejvýraznější patří nerespektování domorodého 

obyvatelstva, vzdělávání zaloţené misionáři a skutečnost, ţe výzkumníci a vysokoškolští 

učitelé jsou většinou cizinci nebo vzdělání získali v zahraničí. Misionářská činnost měla za 

následek necitlivý přenos cizích zkušeností do naprosto odlišného prostředí a v odlišné 

situaci.  
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6.2 Historie obecného hudebního vzdělávání 

6.2.1      Historie v Čechách 

Přestoţe má hudební výchova v českém vyučovacím systému dlouholetou tradici
99

, 

budeme se v této kapitole věnovat okolnostem posledních padesáti let, těm, které 

zapříčinily jedny z posledních změn v hudebním vyučování, zasáhly do výuky hudby a 

nějakým způsobem ji ovlivnily. 

Československé poválečné školství prošlo mnohými organizačními i koncepčními 

změnami. Roku 1960 byla povinná školní docházka z osmi let rozšířena na devět. Jednalo 

se tehdy jiţ o druhou poválečnou reformu. Hudební výchově byla vyhrazena jedna hodina 

týdně v kaţdém ročníku.
100

 Osnovy z tohoto roku rozlišovaly ve výuce hudební výchovy 

sloţku hlavní (zpěv a poslech) a doplňující (hudební nauka). Teoreticky dobrá koncepce se 

však setkala s nedostatečným praktickým vyuţitím. Projevila se totiţ nízká odborná 

připravenost učitelů, doplněná navíc o špatné materiální vybavení škol. Jednotlivé sloţky, 

od nichţ se očekávalo, ţe budou propojeny a budou vycházet jedna z druhé a pozitivně 

působit na ţáky, se vyučovaly izolovaně. To zapříčinilo nedobrou kvalitu výuky. 

Výsledkem těchto nedostatků byla malá efektivita práce a jen malá motivace pro studenty. 

Roku 1984 vešla v platnost změna, připravovaná jiţ od poloviny sedmdesátých let. 

Do té doby základní devítiletá škola se o jeden ročník zkrátila a zbylých osm ročníků se 

rozdělilo do dvou čtyřletých stupňů. Předmět hudební výchova ztratil své postavení. Mezi 

povinné předměty byla zahrnuta pouze do prvních sedmi ročníků. Byla vytvořena tzv. nová 

koncepce hudební výchovy. Obsah hudební výchovy se soustředil na čtyři typy hudebních 

činností, pěvecké, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové. Prostřednictvím nich 

se měla rozvíjet hudebnost ţáků. Do výuky hudební výchovy se zavedly prvky Orffova 

Schulwerku, především improvizace a hra na jednoduše ovladatelné hudební nástroje, 

spolu s výukou hry na zobcovou flétnu. V pozdějších letech byla hudební výchova znovu 

rozšířena i do osmého ročníku.
101

 

                                                 
99

 Jiţ ve čtrnáctém století byl zpěv na farních školách zařazen mezi povinné předměty. 
100

 Místo úvodu [online]. Datum publikování 2002-2011 [cit. 2011-20-02]. Dostupné 

z: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kat_hv_6773 
101

 Místo úvodu [online]. Datum publikování 2002-2011 [cit. 2011-20-02]. Dostupné 

z: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kat_hv_6773 

http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kat_hv_6773
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kat_hv_6773


68 

 

V celých 60. – 80. letech se české hudební vyučování potýkalo s problémem, jenţ se 

týkal poslechové sloţky hudební výchovy – zejména poslechu populární hudby. Učitelé 

totiţ postrádali kreativitu v oblasti výběru hudebního materiálu. Přestoţe studenti tíhli 

k poslechu západní vlny pop-music a byli maximálně otevřeni novým informacím o ní, 

učebnice hudební výchovy i školní osnovy populární hudbě nedali ani sebemenší prostor a 

zcela ji ignorovaly.  

Po listopadu 1989 začaly do českého školství pronikat západní vlivy. Vznikaly nové 

výchovně vzdělávací systémy a přejímaly se některé zahraniční koncepce (např. 

Waldorfská škola). Koncem devadesátých let byly MŠMT České republiky přijaty 3 

koncepce – základní škola, obecná škola a národní škola. Ve všech těchto koncepcích je 

hudební výchova zastoupena stejným způsobem. 

Od poloviny 80. let minulého století se začaly objevovat školy nabízející rozšířenou 

výuku hudební výchovy. Postupem času vznikala i gymnázia s hudebními třídami. Jejich 

posláním byla příprava na další studium hudební výchovy na vysokých školách. Hudebně 

výchovné prvky byly a stále jsou součástí práce mateřských škol.  

Uvědomme si, ţe historie ovlivňuje současnost, stejně je historií ovlivněna i 

současná hudební výchova na základních školách a gymnáziích. Úroveň výuky je 

v některých školách nízká a věku a moţnostem dětí neodpovídající. Příčiny bychom mohli 

hledat ve společnosti, která  k hudební kultuře přistupuje pasivně, v nedoceněném 

postavení hudební výchovy v soustavě ostatních vyučovacích předmětů, ve špatném 

materiálním vybavení hudebních učeben a v neposlední řadě v neznalosti efektivních 

metod a postupů v hudebním vyučování ze strany pedagogů.
102

 

 

6.2.2    Historie v Austrálii 

Zaměřme se nyní na výuku hudby v Austrálii přibliţně ve srovnatelném období a 

pomiňme drobné nuance mezi historií jednotlivých států a teritorií. V některých 

australských státech vznikla za cílem vyučovat hudební výchovu na dobré úrovni Music 

Branch, skupina odborných učitelů hudby, kteří zastávali výuku hudby na školách 
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sekundárních a některých primárních. Vyučovali především hru na hudební nástroje, často 

však také hudební výchovu ve třídě. Později tento spolek přešel pod správní pobočku pro 

potulné učitele na hudební nástroje, teprve roku 1990 byly utvořeny lokalizované týmy 

instrumentální výuky. 

V dalších státech zastávali instrumentální výuku externě potulní učitelé hudby
103

, 

kteří působili v několika školních regionech, a specialisté na výuku hudební výchovy ve 

třídách. Ti zajišťovali nejen výuku v některých primárních školách, ale také další 

vzdělávání učitelů. 

Roku 1948 vzniklo v NSW School Music Centre. To zajišťovalo dohled nad výukou 

hudební výchovy všeobecných učitelů na primárních stupních a odborných učitelů na 

školách sekundárních. Ve státě působili hudební poradci, kteří dohlíţeli na podporu hudby 

na primárních školách. Přibliţně do šedesátých let dvacátého století byla hudební výuka 

součástí běţného sekundárního programu pouze pro ročníky 7 a 8, ve vyšších ročnících 

fungovala jako předmět volitelný. 

 

6.2.3     Srovnání systémů z hlediska historického 

Uvědomíme-li si, ţe teprve objev Cookovy
104

 expedice z roku 1770 dal podnět 

k vytvoření trestanecké kolonie na australském kontinentu a aţ několik let poté se zde 

začali usazovat první kolonisté, není snad ani moţné v tomto ohledu porovnávat australské 

hudební školství s českým. Pro představu na českém území (v tomto období Království 

české) byla roku 1774 Všeobecným školním řádem Marie Terezie zavedena povinná školní 

docházka pro děti od 6 do 12 let, školy však fungovaly jiţ o několik století dříve, přičemţ 

výuka zpěvu byla povinná na farních školách uţ od 14. století. 

Třebaţe se kolonisté v Austrálii mohli inspirovat jiţ fungujícím britským systémem, 

museli jej přizpůsobit tamějším podmínkám a v podstatě začít od začátku. Nebojím se tedy 

říci, ţe hudební výchova nebyla ţádným způsobem do školní výuky zahrnuta před rokem 

1830. Pokud je vůbec moţné v tomto ohledu porovnávat, můţeme s jistotou konstatovat, 

ţe českému hudebnímu systému aţ do devadesátých let dvacátého století nemůţe 
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australský ničím konkurovat. Je však aţ s podivem, v jak krátkém čase se Australané 

dostali na současnou úroveň. Výuka hudební výchovy na vybraných australských 

sekundárních školách mnohé české školy v tomto směru patrně jiţ překonala. 

 

6.3 Poslední reformy školství, školských dokumentů 

Jak jiţ bylo uvedeno, Programme for International Student Assessment z roku 2009 

řadí v celosvětovém výzkumu australský školní systém na devátou příčku v oblasti 

čtenářských dovedností (porozumění čteného textu), desátou ve znalostech vědních oborů 

a patnáctou v matematice (viz kapitola 1.1). Česká republika obsadila ve čtenářských 

dovednostech čtyřiatřicátou, v oblasti vědních oborů čtyřiadvacátou pozici. Co se týče 

matematických znalostí, umístila se Česká republika na sedmadvacátém místě.
105

 Index 

vzdělávání, publikován v roce 2010 v Human Development Reports
106

 (zaloţen v roce 

2006) uvádí ve svém seznamu Austrálii na druhé pozici, Česká republika se umístila na 

osmadvacátém místě. 

Drobnou paralelu mezi australským a českým školským systémem bychom mohli 

hledat ve stále se vyvíjejících snahách o zlepšení stávající situace. V Austrálii v současné 

době vzniká zcela nové kurikulum, školní dokument, který bude poprvé platný pro všechny 

státy kontinentu. Věnuje se mimo jiné hudební výchově a jejímu zavedení mezi povinné 

předměty pro primární i sekundární stupně. 

 

V České republice byla v roce 2001 zahájena reforma školství, jejíţ koncepce je 

zahrnuta v Národním programu vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha). Důvodem, 

proč k reformě došlo, byla snaha přejít od centrálního řízení škol při výchovném procesu k 

jejich spolurozhodování a přesměrovat výuku od předávání hotových poznatků k jejich 

samostatnému vyhledávání, hodnocení a praktickému vyuţívání. Klíčové kompetence 

zaměřují pozornost na schopnost učení se, komunikaci, pracovní činnosti, řešení problémů 

a kooperaci. Ostatní kompetence jsou popsány v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 
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Hlavním organizátorem a iniciátorem se stalo Ministerstvem školství, mládeţe a 

tělovýchovy s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 

Na počátku reformních snah v nedávné historii stálo několik dokumentů z počátku 

devadesátých let, avšak ţádný z nich nebyl přijat. Roku 1999 byla publikována tzv. Zelená 

kniha (České vzdělání a Evropa). Ta měla za následek mnoho ohlasů z řad pedagogů. 

Následovaly snahy o vyvolání veřejné diskuze k potřebě reformovat školství. V roce 2001 

vyústily tyto snahy a práce Rady pro vzdělávací politiku dokumentem nazvaným Bílá 

kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice). Tento dokument definoval 

šest hlavních cílů vzdělávání. Na něj navázala tvorba Rámcových vzdělávacích programů, 

které se staly podkladem pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů, a také 

příprava nových zákonů. V roce 2002 byl schválen zákon o ústavní výchově (zákon č. 

109/2002), roku 2004 nový školský zákon (zákon č. 561/2004) a zákon o pedagogických 

pracovnících (zákon č. 563/2004). Podle školského zákona je povinností základních škol 

vyučovat podle svých školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) v prvních šesti 

ročnících od 1. září 2007, střední školy a čtyřletá gymnázia od 1. září 2009.
107

 

Dosud zahrnoval výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu společný název 

Estetická výchova. Později se však od něho upustilo a v současných Rámcových 

vzdělávacích programech (dále RVP) byl nahrazen termínem Umění a kultura. Ve škole 

jsou hlavními zástupci této oblasti hudební a výtvarná výchova. Na základní škole a 

v prvních čtyřech ročnících osmiletých gymnázií jsou tyto předměty součástí povinné 

výuky, na čtyřletých gymnáziích patří mezi povinně volitelné
108

. 

Hudební výchova zahrnutá v rámci oblasti Umění a kultura se zaměřuje na ţákovo 

porozumění umělecké i populární hudbě, vnímání této hudby a její vyuţití jako specifické 

formy komunikace. Všichni ţáci 1. - 9. třídy absolvují jednu vyučovací hodinu hudební 

výchovy týdně. V těchto hodinách přicházejí ţáci do kontaktu s hudbou pomocí hudebních 

her a prostřednictvím práce s hudebním materiálem. Ve vyšších ročnících základní školy 

rozpoznávají v hudbě nositelku různých společenských funkcí. 
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 Reformy školství v České republice. Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., Praha :  Varianty, 2006. 
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 V prvních dvou ročnících si studenti volí mezi výukou hudební a výtvarné výchovy. U vybraného 

předmětu absolvují 2 hodiny týdně. Některá gymnázia nabízejí ve třetím ročníku moţnost studia předmětu 

Umělecká tvorba a komunikace. Přestoţe se jedná o předmět nepovinný, student, který jej absolvuje celý, si 

můţe zvolit hudební či výtvarnou výchovu jako jeden z maturitních oborů. 
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6.4 Současná koncepce hudební výchovy 

Ze stále vzrůstajících snah o zlepšení výuky vzešla v České republice nová koncepce 

hudební výchovy. Jednalo se o osnovy z let 1976-1977, obnovené v devadesátých letech 

dvacátého století. Hlavním cílem bylo zvýšení hudební aktivity ţáků a překonání 

izolovanosti jednotlivých sloţek, k čemuţ mělo dojít za pomoci hudebních činností. 

Zachovalo se dřívější rozdělení na hlavní (pěvecké, poslechové) a vedlejší, kde se 

k činnostem hudebně pohybovým přidaly ještě činnosti instrumentální. Všechny tyto 

činnosti je třeba vzájemně propojit, aby nedocházelo k roztříštěnosti předmětu. Navázáním 

těchto činností na sebe učitel svým studentům zpřístupňuje hudbu a motivuje je pro hlubší 

zájem v této oblasti. Přitom kaţdý ţák by se měl v jednotlivých činnostech uplatnit 

samostatně a tvořivě, měl by se spontánně hudebně projevovat. 

Samozřejmě není potřeba promítnout v kaţdé vyučovací hodině všechny druhy 

činností. Jednotlivé činnosti ani nemají přesně vymezenou časovou dotaci, kterou je 

potřeba dodrţet. Jednotlivé činnosti totiţ hrají v rozvoji hudebnosti rozdílnou roli. O 

výběru rozhodne učitel podle zhodnocené situace, pouţitého materiálu atd. Nicméně co by 

jistě v ţádné vyučovací hodině nemělo chybět, je zpěv. Je ve snaze učitelů, aby na všech 

stupních škol odstranili či alespoň minimalizovali tzv. nezpěvnost ţáků. Zpěv je totiţ 

důleţitou sloţkou v hudebním rozvoji, pokud je navíc intonačně čistý, rytmicky přesný a 

dynamicky procítěný, připravuje půdu pro rozvoj všech základních hudebních schopností, 

jakými jsou hudební sluch, hudební představivost, hudební paměť, tonální a rytmické 

cítění. Efektivitě zpěvu vedle hlasové techniky napomáhá také vokálně intonační výcvik. 

Všechny tyto sloţky hudební výchovy předpokládají aktivní přístup ţáků i pedagogů. 

Hudební výchova je v České republice součástí všeobecného vzdělání. Podle PhDr. 

Václava Drábka je jejím cílem „připravit ţáky na osvojení si krásy a humanistického 

obsahu hudebních děl a na aktivním podílení se na hudebním ţivotě“
109

. 

 

V Austrálii odpovídají v současné době za výuku hudby ve státních primárních 

školách jednak nespecializovaní učitelé, jednak specialisté, na sekundárním stupni učitelé 
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specializovaní. Výuku na hudební nástroje na sekundárním stupni škol poskytují hostující 

učitelé do těchto škol přiřazeni. Úroveň výuky hudby se však na jednotlivých školách 

značně liší. V současné době vyvíjejí nové kurikulum, ve kterém bude hudební výchova 

zahrnuta jako jedna z povinně vyučovaných předmětů. 

 

„Hudba ovlivňuje společnost. Ţivotní projevy jsou inspirací pro hudební tvoření. 

Člověk můţe sice ţít bez hudby, ale je velmi ochuzen. Proto se snaţíme o to, aby hudba 

vstoupila do vědomí kaţdého člověka jako poselství ušlechtilých hodnot a krásy.“ 

(KODEJŠKA – MEDŇANSKÁ – FRIC 2003, s. 5) 

 

6.5 Vzdělávací systémy: struktury a fungování se zaměřením na 

hudební výchovu 

Následující kapitoly obsahují integrovanější výklad vzdělávacích systémů v České 

republice a Austrálii. Je objasněn stav vývoje vzdělávání z hlediska jejich strukturních 

sloţek, tj. od preprimárního aţ po terciární školství. Bude tak moţné lépe vysvětlit shody a 

diference vzdělávacích systémů. 

Protoţe vzdělávací systémy v jednotlivých zemích jsou všeobecně velmi rozrůzněné, 

paralelní stupně škol mají odlišná pojmenování, obsah, počet ročníků, vstupní věk studentů 

atd., je pro porovnávání pouţíván společný srovnávací standard. Podle něj je moţné 

vzdělávací systémy popsat a porovnat.
110

 Pro klasifikaci vzdělávacích programů podle 

úrovně vzdělávání a oborů vzdělávání ve všech formách studia byla v UNESCO v 70. 

letech vyvinutá a roku 1997 zdokonalená International Standard Classification of 

Education (Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED 1997
111

). ISCED 1997 je 
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 „Austrálie se spolu s Novým Zélandem účastní mezinárodních projektů a srovnávacích výzkumů UEA a 

OECD, jejichţ jsou členy, dále projektů regionálního úřadu pro Asii a Pacifik UNESCO, který sídlí 

v Bangkoku, a téţ programů spolupráce Commonwealthu ve vzdělávání.“ (Walterová 2006, s. 164) 
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 ISCED: International Standard Classification of Education: vypracována a vydána UNESCO v roce 1976, 

aby slouţila jako nástroj pro shromaţďování, zpracovávání a zpřístupňování vzdělávacích statistik 

v jednotlivých zemích a zároveň v měřítku celosvětovém. Klasifikace ISCED má 7 úrovní vzdělávání 0-6, 

ty mohou být dále členěné na A aţ C. 
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dnes všeobecně pouţívána orgány OECD
112

, Evropské Unie, UNESCO aj. Podle této 

normy budou členěny následující kapitoly, v jednotlivých statích se soustředíme především 

na výuku hudební výchovy na jednotlivých stupních škol. Ačkoliv se práce zaměřuje 

především na primární a sekundární stupeň, pro úplnost je uvedena i stručná 

charakteristika preprimárního a terciárního vzdělávání. 

 

 6.5.1 Preprimární vzdělávání (předškolní výchova): ISCED 0 

Podle Mezinárodní normy pro klasifikaci vzdělávání z roku 1997 představuje 

preprimární vzdělávání „počáteční stupeň organizované výuky. Je určeno především k 

tomu, aby děti raného věku uvedlo do prostředí školního typu. Po dokončení těchto 

programů děti pokračují ve svém vzdělávání na úrovni 1 (primární vzdělávání)“ (ISCED 

97, s. 33). Program je určen pro děti od tří let, v České republice je horní věková hranice 

obvykle šest let. Tento program se povaţuje za preprimární, pokud probíhá ve škole či 

jiném zařízení mimo rodinu. Zahrnuje také vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a osoby, které neukončily ani vzdělání 1. stupně základní školy. Důleţitými 

hledisky pro definici začátku a konce preprimárního vzdělávání jsou: 

 Výchovný charakter programu 

 Škola nebo jiné zařízení mimo rodinu 

 Minimální věk dětí, o které zařízení pečuje 

 Horní věková hranice dětí 

 Kvalifikace pedagogických pracovníků 

(převzato z ISCED 97, s. 33) 

 

Podle Průchy (2006, s. 57) je „historický vznik institucí pro předškolní výchovu 

spojován s činností německého pedagoga Friedricha Fröbela, který v letech 1840-1850 

zakládal první mateřské školy“. Fröbelem zavedený a pouţívaný termín Kindergarten se 
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rozšířil do řady jazyků, dodnes se pouţívá v angličtině, je tedy oficiálním mezinárodním 

termínem pro instituci předškolní výchovy. 

Zařízení, jeţ zajišťují předškolní vzdělávání, se v jednotlivých zemích liší jednak 

podle toho, pro jaký věk dětí jsou určena, zda jsou zřizována soukromě či státem. Zatímco 

v České republice převládají mateřské školy státní, v Austrálii se ve většině případů 

setkáme se školami soukromými. Tyto instituce jsou v obou případech určeny pro děti ve 

věku od tří do šesti let (v některých státech Austrálie do sedmi let). Rozdíly bychom mohli 

spatřovat v počtu populace, která tato zařízení navštěvuje. V Austrálii mluvíme přibliţně o 

82 %
113

, v České republice se jedná o více neţ 90 % dětí. (Průcha 2006, s. 56) 

Základním cílem preprimárního stupně je „připravit dítě pro ţivot ve společnosti, 

vybavit je určitými poznatky a dovednostmi pro další rozvoj a další vzdělávání“. (Průcha 

2006, s. 60) 

 

V České republice se dosud neobvyklý termín preprimární vzdělávání zaměňuje 

s tradičním označením předškolní výchova. Jedná se o úroveň ISCED 0, která zahrnuje 

řadu vzdělávacích programů určených pro děti předškolního věku, realizovaného typicky 

v mateřských školách. Úroveň ISCED 0 poskytují v České republice zařízení, která splňují 

výše uvedená kritéria. Jedná se o mateřské školy, přípravné stupně (v rámci pomocných 

škol), přípravné ročníky speciální základní školy, dále o přípravné třídy pro děti ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Zaměříme-li se na český Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

(dále jen RVP PV), zjistíme, ţe se opírá o pět vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a 

jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Ţádná z nich se však přímo 

hudební výchově nevěnuje. Záleţí na učitelích, jak budou s jednotlivými oblastmi 

zacházet, jak budou naplňovat dané výstupy. Měli by být schopní uspokojit potřeby a 

zájem jednotlivých dětí
114

. Minimální přímé zmínky z hudební oblasti nalezneme v rámci 

Komunikativních kompetencí. Jedním z bodů, které by mělo dítě, které ukončuje předškolní 

                                                 
113
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vzdělávání, dosáhnout, je, ţe se „dokáţe vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a 

nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)“ 

(RVP PV 2006, s. 10) Dítěti by měl pedagog podle RVP PV (RVP PV 2006, s. 14) nabízet 

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, dále pomoci ovládat koordinaci ruky a oka, 

zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s 

nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s 

tuţkami, barvami, nůţkami, papírem, modelovací hmotou, s jednoduchými hudebními 

nástroji apod.) V sekci Očekávané výstupy
115

 najdeme mimo jiné schopnost „zacházet 

s běţnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 

běţnými pracovními pomůckami“. (RVP PV 2006, s. 15) Hudební rozvoj spočívá ve zpěvu 

dětských písní, poslechu a muzicírování, vše je propojeno s hrou a pohybem. 

 

V Austrálii taktéţ existuje preprimární stupeň vzdělávání, avšak je relativně 

neregulovaný a taktéţ nepovinný. Navštěvují jej děti od tří let věku. Poslední ročník tohoto 

stupně, nazýván různě podle státu, ve kterém se nachází, nejčastěji přechodový, přípravný, 

přijímací či preprimární ročník, je navštěvován většinou ţáků. Tímto nepovinným 

ročníkem se otevírá cesta ke studiu v povinném cyklu vzdělávání. Osnovy se inspirují 

osnovami primárního stupně, coţ můţe dětem ulehčit přechod na tento stupeň. Většina 

mateřských škol je provozována soukromě, avšak na výběr jsou i školy státní. Hudební 

výchova se zde zaměřuje na zpěv jednoduchých písní s jednoduchými melodiemi i texty, 

které jsou snadno zapamatovatelné. Děti tak rozvíjejí své hudební dovednosti jiţ v útlém 

věku, coţ má velmi pozitivní vliv na pozdější vývoj. Zpívají samostatně i s ostatními ve 

skupině, kombinují hudbu s pohybem, zpěv mohou obohacovat o rytmický doprovod. Ke 

hře slouţí bubínky, dřívka a další rytmické nástroje. 

 

Preprimární vzdělávání je chápáno jako součást celoţivotního vzdělávání. 

Seznamování se s hudbou jiţ na preprimárním stupni se zdá být velmi důleţité. U dítěte 

můţeme jiţ od nejútlejšího věku sledovat poţitek z hudby. Dítě se chce účastnit tvořivých 
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uměleckých aktivit a vyjadřovat se k nim. Pro děti je učení se písniček pouhou hrou, která 

však procvičuje jejich paměť. Dítě rozvíjí hlas tím, ţe samo zpívá, učí se vnímat a 

respektovat lidi kolem sebe tím, ţe zpívá s ostatními dětmi ve skupině. Vytváření 

jednoduchých písní na základě příběhů a básní rozvíjí kreativitu dítěte. Pro rozvoj 

hudebnosti je důleţité, aby dítě mělo moţnost slyšet kvalitní hudbu jiţ v preprimárním 

období. Je však důleţité zprostředkovávat mu hudbu přiměřenou jeho věku a chápání. Dítě 

se učí drţet rytmus a rozeznávat dynamické změny, coţ je základní hudební dovedností, 

která tvoří základ pro hraní na hudební nástroje. I pomocí hudby jsou u dětí v předškolním 

věku vytvářeny základy klíčových kompetencí, které jsou důleţité jak pro přípravu dítěte 

pro započetí systematického vzdělávání, tak i pro jeho další ţivotní etapy a celoţivotní 

učení. Podílí se i na lepších výsledcích ve čtení a schopnostech logického myšlení. Malé 

děti zapojené do souladu hudební výuky mají větší schopnost pochopit koncepty, které 

jsou důleţité pro pochopení matematiky a přírodních věd.  

 

6.5.2 Primární vzdělávání: ISCED 1 

„Vzdělávací programy úrovně ISCED 1 jsou obvykle vytvářeny tak, aby ţákům 

poskytly pevné základní vzdělání ve čtení, psaní a matematice spolu s elementárním 

porozuměním ostatním předmětům, jako jsou dějepis, zeměpis, přírodní vědy, společenské 

vědy, výtvarné umění a hudba. V některých případech existuje i náboţenská výchova.“ 

(ISCED 97, s. 34) Program je obvykle určen pro děti, jejichţ vstupní věk není niţší neţ pět 

a vyšší neţ sedm let. Trvá většinou pět let a nevyţaduje ţádné předchozí formální vzdělání. 

Zahrnuje taktéţ programy určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Klasifikačními hledisky pro vymezení ISCED 1 jsou: 

 charakterizováno jako počátek systematického vzdělávání, 

 vstup do institucí nebo programů primárního vzdělávání, 

 počátek povinné školní docházky v zemích, kde je zavedena. 

(převzato z ISCED 97, s. 34) 
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Jednotlivé země se odlišují svými školskými institucemi, v nichţ zajišťují primární 

vzdělávání. Významná variabilita je patrná ve stanovení časového období, v němţ dítě 

zahajuje školní docházku, ale především v délce primárního vzdělávání. 

V Austrálii se povaţuje za účelné, aby bylo primární vzdělávání poskytováno jiţ 

dětem, které dovrší pět let věku. Naproti tomu v České republice je školní docházka 

zahajována ve věku šesti let. V obou případech je moţné odloţení školní docházky. 

Co se týče délky primárního vzdělávání, vidíme značné rozdíly. Zatímco v České 

republice je tento stupeň rozvrţen do pěti let, v Austrálii zahrnuje šest, v některých státech 

aţ sedm let školní docházky. Nicméně dalo by se říci, ţe v obou zemích ukončují ţáci 

primární stupeň ve věku 11 (případně 12) let, čímţ se rozdíly stírají.  

 

Úroveň primárního vzdělání zajišťují v České republice zařízení, která splňují výše 

uvedená kritéria. Jedná se o 1. stupeň základních škol, 1. stupeň speciálních základních 

škol, pomocné školy. 

V České republice má kaţdý ţák 1. – 5. třídy předepsanou 1 hodinu hudební 

výchovy týdně. Výuka zahrnuje zpěv a hraní, improvizaci a pohyb s hudbou, poslech a 

zpřístupnění hudebních děl různých hudebních směrů. Systém nabízí i výběr základní 

školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V takovém případě je hudba vyučována 

v rozsahu 4-6 hodin týdně, výuka je rozdělena mezi všeobecně vzdělávací hudební 

výchovu, hru na nástroj, zpěv ve sboru, případně hodiny komorní či orchestrální hudby. Na 

výuce zde se můţou podílet odborní učitelé základních uměleckých škol.  

Učivo předmětu hudební výchova by se mělo zaměřovat na rozvoj všech činností, 

vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových. Vokální činnosti se 

zaměřují na pěvecký a mluvní projev, hudební rytmus, dvojhlas a vícehlas, intonaci, 

vokální improvizaci, záznam vokální hudby. Rozvoj instrumentálních činností zahrnuje 

hru na hudební nástroje, rytmizaci, melodizaci a stylizaci, hudební improvizaci, záznam 

instrumentální melodie. Hudebně pohybové činnosti jsou zaměřeny na taktování, 

pohybový doprovod znějící hudby a orientaci v prostoru. Poslechové činnosti pak dbají na 

kvality tónů, vztahy mezi tóny, hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 
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sémantickým nábojem, hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas 

a hudební nástroj, hudební styly a ţánry, hudební formy a interpretaci hudby (RVP ZV 

2007, s. 66). 

Kromě povinného předmětu hudební výchova mohou ţáci většiny škol navštěvovat 

nepovinný předmět sborový zpěv, případně některé instrumentální soubory a taneční 

krouţky. Talentovaní ţáci navštěvují základní umělecké školy, hudební aktivity nabízejí 

také domy dětí a mládeţe. 

 

Australské primární školy jsou podle předpisů jednotlivých států navštěvovány po 

dobu šesti aţ sedmi let. Důraz se v těchto ročnících klade na rozvoj anglického jazyka, 

čtení, matematiky, studium společnosti, zdraví a tvůrčí činnosti. Ve vyšších ročnících se 

osnovy rozšiřují o humanitní vědní obory, komunikační a informační technologie a 

občanskou výchovu, cizí jazyky, historii, geografii, ekonomii a základy komunikace. Tento 

stupeň škol navštěvuje 97 % dětí
116

. Pouze v některých státech je v současné době, tedy 

před vznikem nového kurikula, ve výuce zahrnuta hudební výchova. I kdyţ hudební 

výchova většinou není součástí školních osnov, mnohé školy se její výuce věnují na dosti 

vysoké úrovni. Přestoţe se začlenění hudební výchovy do národního kurikula teprve 

chystá, velké procento škol má její výuku zahrnutou v rámci školních osnov. Nelze však 

sumarizovat hodinovou dotaci předmětu, liší se v jednotlivých školách i státech.  

Hudební program je veden ve třídě i v nástavbových kurzech. Výuka hudby probíhá 

pod dohledem specializovaných učitelů v oboru. Studenti mají moţnost zvolit si výuku hry 

na hudební nástroje, nejčastěji strunné, ve většině případů i dechové, ţesťové a bicí. 

Studenti pak podle úrovně svých instrumentálních či vokálních dovedností navštěvují 

školní soubory, orchestry a pěvecké sbory. Učitelé se zaměřují zejména na výuku zpěvu, 

poslech a rozvoj tvůrčích, melodických, rytmických, harmonických dovedností. 

V současné době stále probíhá vznik nového australského kurikula, v němţ bude mít 

hudba své nezanedbatelné místo. Nyní nelze spravedlivě porovnávat úroveň hudební 

výchovy v australských školách s výukou v Čechách. I kdyţ na některých školách 

                                                 
116

 Australia primary education. [online]. [cit. 2011-04-01]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/skills-ap/skills/australia_primary_education.htm 
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v Austrálii je na vysoké úrovni a pro české učitele by bylo z čeho čerpat a čím se 

inspirovat, budeme muset vyčkávat, jak dopadne uvedení školského dokumentu do praxe. 

Je moţné, ţe zanedlouho se budou i čeští učitelé moci seznámit s velmi dobře 

propracovaným plánem efektivní výuky hudby. 

 

Je důleţité, aby učitelé pomáhali dětem chápat hudbu a nacházet v ní radost. Hudba 

pak bude dále obohacovat kvalitu jejich ţivota. To, ţe mají děti moţnost hrát na hudební 

nástroje a vyuţít je i v rámci hudební výchovy ve škole, je pro ně jistě velmi přínosné a pro 

rozvoj a soudrţnost třídy také. Moţnost australských dětí účastnit se hodin instrumentální 

výchovy přímo ve škole se zdá mnohem lépe dostupnější neţ docházení do základních 

uměleckých škol, jak se tomu děje v Čechách. Členství ve školních souborech, kapelách a 

pěveckých sborech upevňuje sociální vztahy, pomáhá studentům rozvíjet cestu k úspěchu, 

zvyšovat kvalitu jejich ţivota. Studenti, kteří nijak nevynikají např. v odborných 

předmětech, mohou předvést svůj hudební talent a prosadit se v hudební oblasti. Pravidelné 

pořádání koncertů pro rodiče a veřejnost poskytne dětem zaţít pocit úspěchu. Studenti 

mohou pozorovat ocenění jejich snah a cvičení. Buduje se tak silná hudební komunita a 

pouto mezi hudebníky. Pozitivně muzikanty motivuje i účast souborů na hudebních 

festivalech a mezinárodních soutěţích. 

 

6.5.3 Nižní sekundární vzdělávání: ISCED 2 

„Obsah vzdělávání úrovně ISCED 2 je obvykle určen k dokončení základního 

vzdělávání, které začalo úrovní ISCED 1. Vzdělávacím cílem úrovně ISCED 2 je poloţit 

základy pro celoţivotní vzdělávání a pro rozvoj člověka, na nichţ se pak mohou 

systematicky rozvíjet další vzdělávací příleţitosti.“ (ISCED 97, s. 35) Na rozdíl od 

vzdělávacích programů prvního stupně, které jsou organizovány většinou na základě 

projektů a výukových jednotek, jsou vzdělávací programy ISCED 2 rozděleny do více 

předmětů, jeţ vyučují specializovaní učitelé. Ukončení niţšího sekundárního vzdělání se, 

pokud existuje, většinou shoduje s koncem povinné školní docházky. 
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Podle Mezinárodních norem pro klasifikaci vzdělávání (ISCED 97, s. 35) zahrnuje 

stupeň ISCED 2 „vzdělávací programy určené pro děti a mládeţ se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vzdělávací programy pro veškeré vzdělávání dospělých, jeţ se 

svým obsahem podobají vzdělávání, poskytovanému na této úrovni, např. vzdělávání, které 

poskytuje dospělým základní dovednosti nutné pro další učení či kurzy pro doplnění 

vzdělání, osoby, které absolvovaly celé základní vzdělávání“. Tato úroveň je splněna 

přibliţně po devíti letech od vstupu do primárního vzdělávání. 

Klasifikačními hledisky pro vymezení ISCED 2 jsou: 

 začátek předmětově uspořádaného vzdělávání s více specializovanými učiteli, 

 plné vytváření základních dovedností a základů pro celoživotní učení, 

 ukončení úrovně nejčastěji po devíti letech od vstupu do primárního 

vzdělávání. 

 v zemích, kde je zavedena povinná školní docházka, se často s jejím 

ukončením shoduje i konec této úrovně. 

(převzato z ISCED 97, s. 35) 

Úroveň ISCED 2 (niţší sekundární vzdělání) poskytují v České republice zařízení, 

která splňují uvedená kritéria (Příloha 8). Úroveň je podrobněji členěna do podkategorií A, 

B a C. Ty určují moţnost následného postupu absolventa daného výukového zařízení. Ke 

správnému určení podkategorie je třeba dvou doplňkových hledisek, která charakterizují 

příslušný vzdělávací program: zaměření programu
117

 a typ následného vzdělávání nebo 

určení
118

. 

 

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se českým ţákům naskýtá moţnost 

širšího pohledu na kulturu a umění. Poznatky z hudební oblasti se propojují s historickými 

souvislostmi a společenským kontextem, literaturou, dramatickým uměním. Dobrým 

způsobem, jak propojit několik těchto sloţek, jsou projekty. Ty nabízejí moţnosti propojit 

                                                 
117

 Zaměření programu: rozlišuje se všeobecné vzdělávání, příprava na odborné vzdělávání, odborné 

vzdělávání 
118

 Typ následného vzdělávání nebo určení: ISCED 2A = programy umoţňující vstup do programů ISCED3; 

ISCED 2B = programy určené k přímému vstupu na úroveň 3C; ISCED 2C = programy určené pouze pro 

přímý vstup na trh práce, neumoţňující vstup na úroveň ISCED3. 
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více poznatků a získat znalosti na vyšší úrovni vědění i schopnost hlubšího porozumění 

uměleckému dílu. 

Ţáci úrovně ISCED 2 mají předepsanou jednu hodinu hudební výchovy týdně. Je 

ţádoucí, aby učivo navazovalo na učivo předcházejícího stupně, aby docházelo 

k rozšiřování získaných vědomostí a více se rozvíjely všechny činnosti (vokální, 

instrumentální, hudebně pohybové, poslechové). Vokální činnosti zahrnují pěvecký a 

mluvní projev, intonaci a vokální improvizaci, hudební rytmus, orientaci v notovém 

záznamu vokální skladby, rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, reflexi 

vokálního projevu. Činnosti instrumentální spočívají ve hře na hudební nástroje, 

zaznamenávání hudby (notační programy), vyjadřování hudebních i nehudebních představ 

a myšlenek pomocí hudebního nástroje a tvorbě doprovodů pro hudebně dramatické 

projevy. Hudebně pohybové činnosti jsou zaměřeny na pohybový doprovod znějící hudby, 

pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla, pohybové reakce na 

změny v proudu znějící hudby a orientaci v prostoru. Poslechové činnosti se soustředí na 

orientaci v hudebním prostoru a analýzu hudební skladby, hudební dílo a jeho autora, 

hudební styly a ţánry a interpretaci znějící hudby (RVP ZV 2007, s. 68) 

 

Školy stupně ISCED 2 mají australští ţáci povinnost navštěvovat mezi 7. či 8. aţ 10. 

ročníkem. Hudba ve třídě probíhá většinou pod dohledem učitelů hudby, instrumentální 

výchovu vyučují specializovaní učitelé. Také na tomto stupni škol je v mnoha případech 

zajištěna kvalitní výuka hudebních nástrojů. Ţáci mají moţnost stát se členy školních 

pěveckých sborů, souborů, orchestrů. 

Hudební výchova na některých školách je na velmi vysoké úrovni. Ţáci v hodinách 

se seznamují se základy hudební analýzy, kompozice, dirigování, improvizace atd. 

 

6.5.4 Vyšší sekundární vzdělávání: ISCED 3 

Úroveň ISCED 3 začíná obvykle po ukončení povinné školní docházky. Na tomto 

stupni škol dochází k větší míře specializace studentů, často i od učitelů se očekává vyšší 

kvalifikace neţ na úroveň ISCED 2. Vstupní věk studentů se pohybuje mezi 15. a 16. 
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rokem věku. Základním poţadavkem pro vstup do programu je dokončení úrovně ISCED 2 

nebo „prokázání schopnosti zvládnout vzdělávací programy této úrovně“. (ISCED 97, s. 

37) 

Klasifikačními hledisky pro vymezení ISCED 3 jsou: 

 vstup obvykle po devíti letech vzdělávání od začátku úrovně ISCED 1 při plné 

školní docházce, 

 dokončení úrovně ISCED 2. 

(převzato z ISCED 97, s. 37) 

Úroveň ISCED 9 poskytují v České republice zařízení, která splňují uvedená kritéria 

(Příloha 9). Také tato úroveň je členěna do podkategorií A, B a C, jeţ charakterizují 

moţnosti studentova následného postupu. Ke kaţdé z těchto kategorií je nutné určit jedno 

ze tří doplňkových hledisek
119

. Ta charakterizují příslušný vzdělávací program a rozdělují 

je do kategorií
120

. Vzdělávací programy ISCED 3 se dále dělí podle následného vzdělávání 

nebo určení
121

. 

 

Vyšší sekundární vzdělávání označujeme v České republice termínem střední škola. 

Výuky předmětu hudební výchova mají moţnost účastnit se pouze studenti gymnázií
122

, 

konzervatoří a středních škol pedagogických. Vzdělání v dané vzdělávací oblasti
123

 by 

mělo směřovat k rozvíjení klíčových kompetencí, uvedených v Rámcovém vzdělávacím 

programu. Učivo předmětu hudební výchova by se mělo zaměřovat na rozvoj všech 

činností, vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových. (RVP G 2007, 

s. 50-53) 

 

                                                 
119

 Doplňková hlediska: zaměření programu, typ následného vzdělávání nebo učení, úhrnná teoretická doba 

trvání programu. 
120

 Kategorie: všeobecné vzdělávání, příprava na odborné vzdělávání, odborné vzdělávání. 
121

 Typ následného vzdělávání nebo určení: ISCED 3A zajišťuje přímý vstup na úroveň ISCED 5; ISCED 3B 

zajišťují přímý vstup na ISCED 5B; ISCED 3C = programy, které nejsou určeny pro přímý vstup na úroveň 

ISCED 5A nebo 5B, tyto programy směřují přímo na trh práce, k programům ISCED 4 či dalším programům 

ISCED 3. (ISCED 97, s. 38) 
122

 Pouze v prvních dvou ročnících 4letých gymnázií, volí mezi hudební a výtvarnou výchovou. Výuka 

zahrnuje dvě hodiny týdně. 
123

 To platí i u ostatních vzdělávacích oblastí 
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Australští studenti úrovně ISCED 3 si mohou volit ze široké nabídky programů. 

V nabídce se často objevuje předmět hudební výchova
124

. Cílem předmětu je navázat na 

ročníky předchozí, prohloubit studentovy hudební znalosti, zlepšit dovednosti (např. při 

hře na hudební nástroj). U studentů, kteří se rozhodnou studovat toto zaměření, se více či 

méně předpokládá, ţe se hodlají studiem hudby zabývat i v budoucnu. 

 

6.5.5 Postsekundární neterciární vzdělávání: ISCED 4 

Úroveň ISCED 4 není povaţována za programy terciární úrovně vzdělávání. Slouţí 

pro rozšíření znalostí nabytých na úrovni ISCED 3. Zahrnuje některé programy určené 

jako příprava ke vstupu na ISCED 5, rekvalifikační kurzy, odborné tematické kurzy (např. 

počítačový). 

Klasifikačními hledisky pro vymezení ISCED 4 jsou: 

 ukončená úroveň ISCED 3, 

 vyšší věk studujících než studujících vyššího sekundárního stupně, 

 obsah programu může být specializovanější nebo podrobnější než na vyšším 

sekundárním stupni, 

 doba trvání programu nebývá kratší než šest měsíců a delší než dva roky. 

(převzato z ISCED 97, s. 40) 

I úroveň ISCED 4 je členěna do podkategorií A, B a C, jeţ charakterizují moţnosti 

studentova následného postupu. Ke kaţdé z těchto kategorií je opět nutné určit jedno ze tří 

doplňkových hledisek, která charakterizují příslušný vzdělávací program a rozdělují je do 

kategorií.
125

 Vzdělávací programy ISCED 4 se dále dělí podle následného vzdělávání nebo 

určení
126

. 

 

                                                 
124

 V mnoha případech jako volitelný předmět 
125

 Shodné s ISCED 3. 
126

 Typ následného vzdělávání nebo určení: ISCED 4A připravuje ke vstupu na úroveň ISCED 5; ISCED 4B 

připravuje ke vstupu na úroveň ISCED 5B; ISCED 4C = programy, které nejsou určeny pro přímý vstup na 

úroveň ISCED 5, tyto programy směřují přímo na trh práce. (ISCED 97, s. 40) 
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6.5.6 Terciární vzdělávání – první stupeň: ISCED 5 

Do úrovně ISCED 5 jsou řazeny programy, které dosahují vyšší úrovně neţ 

programy ISCED 3 a ISCED 4. Ke vstupu do těchto programů je obyčejně vyţadováno 

dokončení úrovně ISCED 3A nebo 3B, případně podobná kvalifikace ISCED 4A nebo 4B. 

úroveň ISCED 5 zahrnuje všechny typy magisterských programů i programy vzdělávání 

dospělých, které svým obsahem odpovídají programům ISCED 5.  

Klasifikačními hledisky pro vymezení ISCED 5 jsou: 

 dokončená úroveň ISCED 3A, 3B, 4A nebo 4B, 

 programy nevedou přímo k udělení vědecké kvalifikace 

 programy mají minimální délku trvání 2 roky. 

(převzato z ISCED 97, s. 41) 

Jsou rozlišovány dva typy programů na úrovni ISCED 4: teoreticky orientované a 

odborně (profesně) orientované. Teoreticky orientované programy zajišťují „dostatečnou 

kvalifikaci pro přístup k vědeckým programům (např. historie, filozofie, matematika aj.) a 

k profesím s vysokými kvalifikačními poţadavky (lékařství, zubní lékařství aj.)“ (ISCED 

97, s. 41) Řadí se do úrovně 5A. Odborně orientované programy jsou zaměřené prakticky, 

specializované na určitá povolání. Tyto programy jsou zařazeny do úrovně 5B. 

 

6.5.7 Terciární vzdělávání – druhý stupeň: ISCED 6 

Tato úroveň zaručuje prohloubení studia a výzkum. Vede k udělení diplomu 

vědeckého stupně (Ph.D.) Program předpokládá předloţení doktorské či disertační práce 

vysoké kvality vhodné k publikování, která je výsledkem několikaletého výzkumu.  
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6.6 Závěry pro pedagogickou praxi v České republice 

Australský systém disponuje
127

 širokým uchopením předmětu hudební výchova. 

V páté kapitole byla nastíněna úroveň výuky hudební výchovy na některých australských 

školách. Sami můţeme posoudit, ţe mnohé školy věnují výuce tohoto předmětu opravdu 

velkou pozornost a zajišťují velmi kvalitní výuku. Uvědomme si však, ţe přednesený 

vzorek není vzorkem plně reprezentativním, neboť školy nebyly vybírány zcela náhodně, 

ale podle mnoţství uvedených informací o výuce předmětu hudební výchova na svých 

stránkách. Ne ve všech australských školách je výuka na takové úrovni. Dalo by se říci, ţe 

uvedené školy, ačkoliv nejsou školami nejprestiţnějšími, patří mezi ty kvalitnější. Výuka 

hudby na některých dalších australských školách téţ vykazuje značné rezervy. Zanedlouho 

budeme svědky zavedení Kurikula, které hudební výchovu začlení mezi povinné 

vyučovací předměty. Teprve poté budeme schopni zcela definovat úroveň výuky hudební 

výchovy v Austrálii a porovnat ji s úrovní v České republice. 

Pro srovnání výuky hudební výchovy s australským systémem si musíme uvědomit 

odlišnosti v síti sekundárních škol. V Austrálii nabízejí všechny školy všeobecné vzdělání, 

na rozdíl od škol českých nejsou nijak specializovány. V takovém případě je na místě 

vyučovat hudbu ve všech ročnících a vyuţít tak moţnosti probouzet ve studentech zájem o 

ni. 

o Okruhy podnětů pro pedagogickou praxi v ČR: 

 Rozšíření hudebního vzdělávání 

V souvislosti s výukou hudebních nástrojů ve školách v Austrálii se naskýtá otázka, 

zda by také bylo moţné zajistit podobné hudební vzdělání českým dětem a studentům 

v rámci našich škol. Ideálním případem by byla spolupráce základních škol (v lepším 

případě i škol středních) se základními uměleckými školami
128

, existence hudebních škol 

při školách se všeobecným zaměřením. 

Pomineme-li nutnost přeorganizování systému i změnu ve způsobu financování 

těchto škol, umoţňuje tento způsob probudit u dětí větší zájem o hudbu. Rodiče v mnohých 

případech nemají dostatek času ani prostředků zajistit svým dětem bezpečný přesun do 
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 Prozatím alespoň na některých školách, je však otázkou času, kdy se rozšíří na všechny školy. 
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 U nás funguje na základních školách s rozšířenou výukou hudební výchovy 
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základní umělecké školy. Základní umělecké školy často navštěvují děti, jejichţ rodiče na 

hudební nástroj hrají (hráli) a mají k instrumentální výchově a hudebnímu vzdělání celkově 

kladný vztah. Dalo by se říci, ţe dochází k selektivitě dětí, jejichţ rodiče mají zájem své 

děti hlouběji hudebně vzdělávat, ačkoliv se jedná o aktivitu dobrovolnou a zároveň 

placenou. Rodiče, kteří nemají s hrou na hudební nástroj ţádné zkušenosti, často ani 

nenapadne myšlenka probouzet ve svých dětech zájem o hudbu touto cestou. Pokud by se 

nepovinné hudební aktivity nabízely přímo ve školách, samy děti by pravděpodobně jevily 

větší zájem navštěvovat hudební třídy, být součástí pěveckého sboru nebo jiného souboru. 

Je potřeba zpřístupnit hudební vzdělávání všem a snaţit se nabídnout co nejjednodušší 

cestu za tímto vzděláváním. Pokud dítě ovládá hru na hudební nástroj, má velký vklad do 

dalšího ţivota. 

Problémem by mohla být absence hudebních nástrojů ve většině českých domácností 

a neochota ze strany rodičů do této oblasti investovat. Ve školách by mohl vzniknout 

systém zapůjčování hudebních nástrojů za únosný poplatek, který by byl následně vyuţit 

na případnou revizi a opravu nástroje. Motivační by bylo téţ zapůjčení nástroje např. za 

vynikající hudební úspěchy zdarma. Je zkrátka potřeba pozitivně motivovat co nejvíce dětí, 

aby se samy chtěly v hudbě vzdělávat. Snaţit se, aby se hudbě začalo věnovat čím dál více 

dětí. Motivace můţe spočívat v jiţ zmíněném zapůjčování hudebních nástrojů, ale také 

např. v organizování výchovných koncertů. Pokud budou pozváni i rodiče, můţe se docílit 

ještě většího zájmu. 

Tento model by bylo dobré aplikovat následně na středních školách. Mělo by být 

nabídnuto všem studentům sekundárního stupně zapojit se do hudebního ţivota. V tomto je 

pro Českou republiku australský systém jistě inspirativní. 

 

 Uvědomění si významu hudební výchovy 

Ačkoliv je australský systém velmi kladně hodnocen, téţ se potýká s problémy a 

výuka hudební výchovy stále není ideální. Australané si situaci uvědomují a snaţí se 

podnikat maximální kroky ke zkvalitnění hudebního vzdělávání. 
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Australané chápou význam hudební výchovy v ţivotě kaţdého člověka. Prosazují 

povinnou výuku na všech primárních i sekundárních školách. Do vlády byla vloţena 

veškerá důvěra, aby hudebnímu vzdělávání vybudovala vyšší postavení. Australská vláda 

přijala rozhodnutí ke zkvalitnění hudebního vzdělávání dětí a mládeţe. Ministr školství 

instruoval vznik národního Kurikula a navrhl rámec pro školní hudební vzdělávání. Na 

základě shromáţdění názorů odborné i laické veřejnosti a zapojení ziskového sektoru do 

celého procesu byly vyvozeny další postupy. 

Tyto kroky mohou být pouţitelné i pro realizaci v českých podmínkách. Je důleţité 

nastolit správný směr, jakým by se měl vývoj ubírat. Na základě výzkumu by mělo být 

úkolem vlády začlenit do svých hlavních cílů kroky ke zlepšení hudebního vzdělávání, 

pokud výstupní informace signalizují jeho prospěšnost a důleţitost. 

Otázkou zůstává, zdali by česká veřejnost poţadovala pozvednutí úrovně právě 

hudební výchovy. V současné době se nejvíce preferuje studium cizích jazyků či technicky 

zaměřených předmětů, předměty jako hudební výchova zůstávají stále v pozadí zájmů. 

V Austrálii se však veřejný výzkum ukazuje pro podporu hudební výchovy jako 

úspěšný. 

 

 Učitelská profese 

Časové vytíţení australských učitelů hudby je podle průzkumů vysoké. Všechny 

hudební aktivity a vystoupení se dějí mimo čas hudební výchově předepsaný. 

V porovnání s českým systémem bychom v tomto ohledu mohli opět zmínit základní 

umělecké školy. V Čechách je z pohledu učitele hudby práce rozdělená mezi dvě instituce, 

základní uměleckou školu a základní školu. 

Skutečnost, ţe jsou učitelé hudby vnímáni spíše na niţší úrovni v očích některých 

ředitelů škol, kolegů i rodičů, se v obou státech nijak zvlášť neliší. Australané si však 

situaci plně uvědomují a jsou připraveni podnikat nezbytné kroky k jejímu zlepšení. Vydali 

se na cestu dodat hudební výchově a tedy i jejím vyučujícím větší důleţitosti. Také pro 
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české hudební pedagogy by bylo zvýšení prestiţe jejich aprobace i předmětu samotného 

přínosné. 

 

 Kvalifikace hudebních pedagogů 

Jedním z velkých problémů, se kterým se australské školství potýká, je nedostatek 

kvalifikovaných učitelů hudební výchovy. Tento nedostatek české školství v současné 

době neřeší. Důvody bychom mohli hledat v dotaci pro hudební výchovu. Vyučuje se na 

všech základních školách povinně, avšak zaměříme-li se na školy střední a vyšší odborné, 

nabízejí výuku tohoto předmětu pouze gymnázia, konzervatoře a střední pedagogické 

školy. V tom pravděpodobně tkví dostatek specializovaných učitelů hudební výchovy 

v českých školách. 

Naproti tomu jednou z hlavních překáţek pro efektivní výuku hudby na australských 

školách je katastrofální nedostatek učitelů s příslušnou kvalifikací. Učitelé hudební 

výchovy navíc postrádají základní strukturu pro poskytování účinného hudebního vzdělání 

všem dětem. Na mnohých školách se ve vztahu k nim objevuje neochota podpory a 

nedostatečný respekt ze strany kolegů. Velká zátěţ způsobená zajišťováním zkoušek, 

organizací koncertů, moderováním koncertů a divadelních představení v době pracovního 

volna téţ nemá pozitivní vliv na výkon a motivaci učitelů hudby. 

Australané si uvědomují, ţe k efektivní výuce hudební výchovy je nezbytný profesní 

rozvoj učitelů. Proto v současnosti rostou snahy o jejich další vzdělávání. Klíčem k 

poskytování kvalitních učitelů je však vynikající trénink ještě před vstupem do jejich role a 

bohatého profesního rozvoje během kariéry. 

Uvědomění si váţných problémů ve vzdělávání pedagogů způsobilo, ţe Národní 

hudební workshop doporučil australské vládě, aby zpřístupnila materiály pro profesní 

rozvoj australských učitelů s aprobací hudební výchova on-line. Třídní učitelé obecně 

potřebují pravidelné kurzy profesního rozvoje k získání dovedností a sebedůvěry 

k poskytnutí určitých hudebních zkušeností svým třídám. Můţe se tak posílit úroveň výuky 

tím, ţe se hudba stane součástí hlavního proudu vzdělávání pro všechny děti. Učitel se také 

můţe pokusit integrovat hudební sloţku do ostatních oblastí výuky. 
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Australané si uvědomují, ţe nejdůleţitějším předpokladem k efektivní výuce hudební 

výchovy ve školách jsou nejen materiální zdroje a vyhovující učebny, ale především, 

lidské zdroje, tedy dobře vyškolení učitelé.  To platí nejen pro Australany, ale všude ve 

společnosti. Dobře vyškolený pedagog je základním stavebním kamenem kvalitní výuky 

jakéhokoliv předmětu. Učitelé, kteří se rozhodnou dále se vzdělávat, by měli být 

maximálně podporování. 

 

Budoucí učitelé hudební výchovy se v Čechách na svou profesi připravují na 

pedagogických fakultách. K takto zaměřenému studiu se vyţaduje určitá úroveň předchozí 

hudební průpravy. Podle Drábka uchazečům tato průprava často chybí. Důvodem je 

„absence hudebního vyučování ve středních všeobecně vzdělávacích školách“
 129

. 

 

 Další možná inspirace australským hudebním vzděláváním 

Na základě spolupráce se základní uměleckou školou by bylo snáze realizovatelné 

zakládání pěveckých sborů, souborů, orchestrů. Účast v těchto hudebních tělesech by pro 

děti mohla být motivační v několika směrech. Sbory a soubory mohou spolupracovat 

s jinými školami, pořádat letní soustředění, letní tábory, festivaly atd. Mohou navazovat i 

kontakty v zahraničí. Při těchto příleţitostech vyuţijí znalosti cizích jazyků a získají nové 

zkušenosti. Díky hudbě se mohou setkávat se zajímavými lidmi, navštěvovat zajímavá 

místa. Mají moţnost obdivovat umění ostatních, váţit si jejich práce, neboť znají cenu 

úspěchu.  

Záleţí ale pouze na školách samotných, jak se k tomuto problému postaví a jak se 

rozhodnou řešit situaci co nejefektivněji. Přes všechny zmíněné „australské nedostatky“, 

jak můţeme vidět v kapitole 5, mnohé australské školy jsou schopné zajistit výuku hudební 

výchovy na velmi vysoké úrovni. 

Pro některé školy by mohla být inspirativní propagace pomocí kvalitní výuky 

hudební výchovy. Existence hudebních těles můţe zvyšovat prestiţ školy na veřejnosti. 

V Austrálii je to, jak je pestrá nabídka školy, známkou její prestiţe. 
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To, co je důleţité a o co se Australané snaţí, je podnítit mezi studenty zájem 

v oblasti hudby. Snaţí se hledat způsoby, jak rozšířit hudbu ze škol do společnosti. Chtějí 

ukázat její význam pro vývoj člověka, společnosti i ekonomiky. Je důleţité si uvědomit, a 

to zdaleka neplatí jen pro Australany, ţe pokud i sebemenší podnět bude inspirovat 

veřejnost, politiky atd., můţe to mít pozitivní efekt na podporu rozvoje HV jako takové. 

Úkolem učitelů by mělo být mimo jiné učit „cítit“ hudbu a mít potřebu ji poslouchat 

nejen ve škole. Učit děti umět si hudbu vybírat, poslouchat kriticky, mít i v posuzování 

hudby svůj názor a umět si ho obhájit.  

Hudba se podílí na vývoji osobní odolnosti a sebedisciplíny, napomáhá celkovému 

duševnímu vývoji dítěte. Pomáhá přinášet pocit úspěchu, pozvedá sebevědomí a podporuje 

tvořivost. Přispívá k budování efektivní týmové spolupráce a posiluje interaktivní 

dovednosti, zlepšuje schopnost komunikace, naslouchání, respektování. Umocňuje emoční 

proţitek a pomáhá sdílet společenský úspěch. 

Studium hudby je zábavné a umoţňuje rozvoj dovedností a zájem o tuto formu 

umění. Přispívá k učení v dalších oblastech prostřednictvím rozvoje kvalit, jako je paměť, 

koordinace, koncentrace, spolupráce a vynalézavost. Vyvíjí logické myšlení, vnímání, 

kritické myšlení, řešení problémů. 

Důleţité je začít probouzet u dětí zájem o hudbu jiţ od nejútlejšího věku. Je třeba jim 

ukazovat, jak je hudba krásná, jak ji jim dobře, kdyţ ji poslouchají, a zpřístupňovat jim 

hudbu nejvíce moţnými způsoby. První kroky k poznání hudby by měli podnikat jiţ 

rodiče, na ně poté navázat učitelé v mateřských školách i dalších stupních vzdělávacího 

systému  

 

Je potřeba soustředit všechny snahy na to, aby děti, ale i učitele práce v hudební 

výchově bavila, aby proţívali radost z hudby. Významnou roli v tomto procesu hraje 

učitel. Ten organizuje činnosti, měl by být schopen diagnostikovat úroveň hudebních 

schopností svých ţáků. Měl by také dokázat vyhledat příčiny ve špatných návycích a umět 
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je odstranit. „Kritériem úspěšnosti jeho práce je krásný ţákovský zpěv a rozvinuté hudební 

schopnosti.“
130
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Závěr 

Australský vzdělávací systém prošel v průběhu let mnoha změnami. Hudba v něm 

zaujímala různá postavení. I kdyţ byla v historii spíše upozaďovaná, současná veřejnost si 

uvědomuje, ţe hudba jako součást vzdělávacího systému má nenahraditelný význam 

v osobním vývoji člověka. Výsledky výzkumů ukázaly, ţe toto stanovisko zaujímá i laická 

veřejnost, která si přeje, aby byl hudbě v procesu vzdělávání věnován větší prostor. 

Australská vláda ve spolupráci s experty podniká kroky k pozvednutí úrovně hudební 

výchovy. Pozornost, která je této problematice v Austrálii věnována, i kroky, jeţ jsou 

podnikány za zlepšením, by se mohly stát inspirací pro český vzdělávací systém. To by 

v rámci primárního a sekundárního vzdělávání vedlo k posílení významu hudby. 
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