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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je výuka intonace v dětských pěveckých sborech. 

Teoretická část se zabývá popisem intonačních metod od historických až po současně 

používané, připojen je i popis běžných intonačních pomůcek. Zvláštní pozornost je 

věnována dílu Čestmíra Staška, který vytvořil učebnici intonace a hudební nauky určenou 

přímo pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení. 

Druhou část práce tvoří vyhodnocení dotazníku, na který odpovídali sbormistři 

dětských sborů. Obsahuje odpovědi na otázky, v jaké míře je intonace ve sborech 

vyučována, jaké metody jsou používány a také jaké jsou překážky výuky tohoto předmětu. 

 

Annotation 
 

The subject of this bachelor’s thesis is the teaching of intonation in children’s choirs. 

The theoretical part deals with the description of intonation methods from historic 

ones to those used at present and it also includes descriptions of common intonation aids.  

A special attention is paid to the work of Čestmír Stašek, who wrote a textbook of 

intonation and music theory that is aimed especially at children’s choirs and their 

preparatory departments. 

The other part of the thesis is formed by the evaluation of a questionnaire, which was 

answered by conductors of children’s choirs. It contains answers to questions about the 

extent to which intonation is taught in the choirs, about the methods used and also about 

impediments in teaching this subject. 
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Úvod 
Téma své bakalářské práce jsem si nevybrala náhodně. V prostředí dětského sboru se 

pohybuji již mnoho let, v posledních několika letech nejen jako členka sboru, ale též jako 

vedoucí přípravných oddělení. Právě v přípravných odděleních je prostor pro výuku 

hudební nauky či intonace, takže jsem se octla i v roli vyučující tohoto předmětu. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak mnoho mě samotné výuka intonace přinesla, i když 

jsem jí prošla až na vysoké škole. Schopnost lépe se orientovat v notovém zápise a číst 

z listu (ať už bez opory, anebo alespoň s pomocí nástroje) přináší člověku jiný zážitek 

z nácviku skladeb a snad i jakýsi pocit uspokojení. Je také nesporně předpokladem pro 

dynamičtější práci ve sboru. 

Proto mě zajímalo, jaké jsou možnosti výuky intonace a jaká je obecně situace 

v dětských sborech – zejména zda se intonaci soustavně věnují ve zvláštních hodinách, 

případně jakým způsobem. 

V teoretické části práce nejprve vysvětluji základní pojmy (intonace, intonační 

metoda) a poté popisuji jednotlivé intonační metody. 

V první kapitole začínám historickým vývojem – tedy od solmizace Guidona 

z Arezza přes číselnou metodu, anglickou metodu Tonic-sol-fa, německou Tonika-do až po 

metodu Maxe Battkeho. Dále zde uvádím systémy Maurice Martenota a Metoda Doležila, 

které u nás v dnešní době nejsou používány. 

Druhá kapitola se věnuje systémům, které jsou dnes ve výuce intonace – případně 

v hudební výchově vůbec – užívány. Jedná se zejména o Schulwerk Carla Orffa a systém 

Zoltána Kodálye, dále pak o nápěvkovou metodu Františka Lýska, písňovou tonální 

metodu Ladislava Daniela a tvořivou intonaci. Uvedeny jsou ještě další metody a 

materiály, včetně popisu některých vysokoškolských skript. 

Zvláštní pozornost pak věnuji dílu Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a 

jejich přípravná oddělení od Čestmíra Staška, které je přímo míněné jako učebnice pro 

sborové zpěváky. Jeho obsah proto popisuji detailněji než u ostatních metod. 

Poslední podkapitolu tvoří popis běžných intonačních pomůcek. 

Ve třetí kapitole se věnuji procesu intonace a zamýšlím se nad přínosem výuky 

intonace pro děti. 

Následující část práce tvoří vyhodnocení dotazníku, který zodpovídali sbormistři 

dětských sborů. 



Rozdělila jsem ji na tři části. 

První část zjišťuje, jakým způsobem probíhá nácvik nových skladeb a zda je 

vyhrazena zvláštní hodina pro intonaci či jiný kolektivní předmět kromě sborového zpěvu. 

Druhá část je zaměřená na sbory, které intonaci nevyučují – zjišťuje, z jakých 

důvodů není samostatná hodina intonace zařazena a zda si sbormistři myslí, že její zařazení 

by bylo pro sbor přínosné. 

Třetí část vyhodnocuje odpovědi těch, kteří se výukou intonace zabývají – zjišťuje 

jakou metodu a jaké materiály používají a také jaké problémy v souvislosti s výukou 

intonace řeší. 

Jednotlivé otázky jsem doplnila grafy a také tabulkami s četnostmi odpovědí, které je 

možné najít v příloze. 
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1 Vymezení základních pojmů 

1.1 Intonace 

Výraz pochází z latinského slova intonare – zazvučet, zaznít, zahřmět, a lze jej 

chápat v několika významech. 

Z jazykového hlediska znamená melodii řeči, její tónový průběh, tedy stoupání či 

klesání hlasu při verbálním projevu. Vyjadřuje emoce a postoje; změnami v intonaci se liší 

jednotlivé druhy vět. 

V hudbě je možné pojem intonace chápat v zásadě ve dvou odlišných významech. 

Prvním je intonace ve smyslu přesného vyjádření tónových výšek a vzdáleností mezi 

tóny, tedy čistota zpěvu. Jedná se o jednu z kvalit interpretace. 

V druhém případě rozumíme intonací proces, při kterém probíhá transformace 

notového zápisu hudebního útvaru v jeho adekvátní zvukovou podobu prostřednictvím 

vokálního aparátu intonujícího jedince.1 Tuto činnost nazýváme vokální intonací. 

V práci se dále budeme zabývat právě tímto významem intonace – tedy jako 

schopnosti „čtení z not“. 

Pojmem intonace lze také zjednodušeně označit výukový předmět, který se zabývá 

nácvikem správné a čisté intonace s použitím předem daných metod a cvičení. Žáka má 

vzdělat v orientaci v notovém zápisu, tónovém systému a naučit ho (v různém rozsahu) 

intonaci jako čtení z not. Předmět souvisí též se sluchovou analýzou, správným označením 

by vlastně mělo být Intonace a sluchová analýza či Intonační a sluchová výchova, jedná se 

totiž o činnosti, které se vzájemně doplňují, přinášejí pohled na jednu věc ze dvou stran. 

V druhé části práce tedy půjde i o význam intonace jako výukového předmětu, neboť 

právě jeho zařazení do výuky sborového zpěvu budeme sledovat. 

1.2 Intonační metoda 

Intonační metoda je termín pro systematické uspořádání kroků, které mají pomoci 

zvládnout problematiku výuky intonace. Jednotlivé intonační metody se liší ve způsobu 

vybavování zvukové představy příslušného tónu. 

Lze je obecně rozdělit na metodu absolutní a metody relativní. 

                                                
1 VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. str. 6 
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Absolutní metoda spočívá ve schopnosti vybavení představy každého tónu v jeho 

absolutní výšce. Je to samozřejmě metoda ideální, nicméně je zcela výlučná: mohou ji 

používat jen ti, kdo mají schopnost absolutní tónové citlivosti (absolutního sluchu). Proto 

je nejméně užívaná a pro většinu žáků nedosažitelná a nepoužitelná, nejedná se 

o výukovou metodu. 

Relativní metoda odvozuje tónové výšky od jiného, předem daného tónu. 

V zásadě je možné relativní intonační metody rozdělit na dva základní přístupy, a 

sice metodu tonální a metodu intervalovou. 

Tonální metody vychází z orientace na tonální cítění, podle něhož si intonující 

vybavují jednotlivé stupně. Jsou chápány ve vztahu k tónice či tónickému kvintakordu. 

Tyto metody jsou vhodné především pro diatonické melodie, mohou se zde vyskytnout i 

chromatické tóny, ale nesmí narušit tonální charakter melodie. 

V intervalových metodách chápeme melodii jako sled intervalů. Předpokládají 

dokonalé zvládnutí intonace jednotlivých intervalů, vzestupně i sestupně, a též jejich 

teoretické ovládnutí. Jejich pomocí je možné intonovat jakékoliv melodie. Jsou vhodné 

zejména tam, kde se ztrácí opora o tonální vztahy, tedy v melodiích se značnými 

chromatizacemi, alteracemi či v atonálních melodiích. 

V praxi se samozřejmě často obě metody spojují, což je také asi ten nejefektivnější 

přístup. 

2 Historie intonace 

Než se dostaneme k otázce intonačních metod a možností výuky intonace v dnešní 

době, je vhodné zaměřit se na to, kde má tento předmět své kořeny a co dnes používaným 

přístupům předcházelo. Zmíníme také některé současné přístupy, které v dnešní době 

v českém prostředí využívány nejsou (případně zcela okrajově). 

2.1 Středověká solmizace – Guido z Arezza 

Historie vokální intonace sahá až do starověku - slabiky pro intonování tónů měli 

např. Indové, Číňané, Arabové, Peršané, také Řekové měli pro tóny tetrachordů své 

slabiky.2 

                                                
2 BUREŠOVÁ, A. Intonace – průvodce studijním textem. Str. 12 
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Základy evropské intonační metodiky byly položeny v jedenáctém století, kdy 

vědomé intonaci učil italský hudební teoretik a pedagog Guido z Arezza (1000 – 1050)3. 

S jeho jménem je spjato zavedení čtyřlinkové notové osnovy, což následně umožnilo 

značné zpřesnění intonace oproti dřívějšímu zápisu neumatickou notací, který intonaci 

ukazoval pouze přibližně. 

Při výuce zpěvu využíval Guido z Arezza hymnus „Ut queant laxis“, jehož verše 

začínají vždy o stupeň výše v diatonické řadě (dnešní durové stupnici). Počáteční slabiky 

jednotlivých veršů - Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La - položily základ solmizační nauce, staly se 

oporou k vybavování jednotlivých stupňů. 

 

(zdroj: http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.cfm?id=1128) 

 

Podle Luďka Zenkla ale Guido tvůrcem intonační metody a systému solmizačních 

slabik není. Nelze totiž prý doložit, že by byl z hymnu „Ut queant laxis“ oddělil první 

slabiky a vytvořil tak z nich systém. Autorství intonační metody je mu připisováno nejspíše 

proto, že solmizační systém navazuje na hymnus, kterého Guido používal. Dnes se zdá 

více pravděpodobné, že tento systém vytvořili až Guidonovi žáci.4 

Každopádně solmizační slabiky se zachovaly, v 16. století byly doplněny o sedmý 

stupeň – „si“, první slabika „ut“ nahrazena znělejším „do“, a v této podobě se solmizační 

slabiky používají dodnes. 

                                                
3 HRČKOVÁ, N.  Dějiny hudby I. - Evropský středověk. 1.vyd. Praha: Ikar, 2005. str. 58 
4 FIALOVÁ, K. Hudební diktát jako součást intonační a sluchové výchovy. (Diplomová práce). PedF UK, 

Praha, 2003. 
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2.2 Číselná metoda 

Jelikož někteří považovali běžné notové písmo, či systém solmizačních slabik, za 

příliš obtížné, objevily se tendence označovat tóny čísly. 

Zavést tuto metodu se pokoušeli francouzští teoretici a pedagogové již v sedmnáctém 

století, v osmnáctém století tento přístup prosazoval i Jean-Jacques Rousseau, tyto pokusy 

se ale nesetkaly s úspěchem. 

V devatenáctém století se ovšem k Rousseaovým návrhům vrací francouzský 

matematik Pierre Galin, na nějž navazují další, jmenovitě J.M.Chevé a A. Paris. Podle 

těchto tří autorů je také metoda pojmenovávána - „Galin-Paris-Chevé“. 

Základem metody je relativní označení stupňů arabskými číslicemi, které nahrazují 

notový zápis. Základní tón byl vždy označován jako prima, tóny oktáv vyšších nebo 

nižších byly značeny tečkami nad číslicemi nebo pod nimi, zvýšení či snížení tónu pak 

šikmou čarou přes číslici směřující nahoru či dolů. 

Číselná metoda byla používána též v Německu, dodnes nalézá své příznivce 

v některých západoevropských zemích, i když již ve dvacátém století její význam 

podstatně klesl. 

2.3 Metoda Tonic-sol-fa 

Tato metoda vznikla v Anglii na počátku devatenáctého století. Její autorka, Sarah 

Ann Gloverová (1785 - 1867), vychází ze solmizace, kterou ve zkrácené podobě 

(d,r,m,f,s,l,t)5 používá k absolutnímu označení tónů, nahrazuje jimi tedy notové písmo. 

Metodu dále propracoval John Curwen (1816 - 1880), který používal solmizační 

slabiky jako relativní označení tónových vztahů. Do výuky též zapojil používání pohybů 

ruky, tedy základ fonogestiky. 

Tato metoda je v Anglii dodnes užívána. 

2.4 Metoda Tonika-Do 

Tato metoda vznikla na konci devatenáctého století jako adaptace metody Tonic-sol-

fa v německém prostředí. 

                                                
5 Vychází z anglického označování do, reh, me, fa, so, la, te, do – proto je možno sedmý stupeň značit t, 

nikoliv s podle jinak užívaného „si“ (v tom případě by se písmeno s objevovalo dvakrát – jako pátý i 
sedmý stupeň, což by bylo matoucí) 
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Za tímto krokem stojí Agnes Hundoeggerová (1858 – 1927), která spojila relativní 

solmizaci s číselnou metodou. Solmizační slabiky a fonogestiku, které převzala z metody 

Tonic-sol-fa, obohatila o označování rytmu používaném v číselné metodě. 

Původně se metoda opírala především o solmizační slabiky, další stoupenci této 

metody (W. Kühn, A. Stier, P. Schenk) ale zjistili, že v praxi jsou lepší pomůckou pohyby 

ruky. Proto se později stala základním nástrojem této metody fonogestika. 

Nácvik nové melodie podle této metody tedy vypadá tak, že intonující se nejprve 

v duchu seznamuje s melodií, k čemuž používá fonogestiku jako oporu pro lepší vybavení 

tonálních vztahů, teprve v další fázi pak žáci melodii intonují nahlas na solmizační slabiky. 

Pro rozvoj hudební představivosti a paměti také systematicky používá hudební 

diktáty. 

Nově také tato metoda klade důraz na rozvoj harmonického cítění. Jednotlivé stupně 

chápe jako součást základních harmonických funkcí, využívá vícehlasého zpěvu a dbá na 

intonační čistotu. 

2.5 Metoda Maxe Battkeho 

Další osobností, jejíž dílo mělo velký význam pro vývoj intonační metodiky, byl 

německý hudební pedagog Max Battke (1863-1916). 

Ve své intonační metodě vychází z anglické metody Tonic-sol-fa, využívá relativní 

solmizaci a také tzv. systém jednotného klíče, v němž je každá durová tónika označována 

jako do. 

Systém vychází z durové diatonické řady, později přidává kvintakord. Jednotlivé 

stupně jsou chápány ve vztahu k základnímu tónu stupnicové řady, vedlejší stupně také ve 

vztahu k prvnímu a pátému stupni. Teprve po zvládnutí intonačních prvků v durové řadě se 

obrací také k intonaci v moll, kterou chápe jako paralelu k příslušné durové řadě. 

Je tvůrcem tzv. pohyblivé noty (Wandrnota), kterou ve výcviku používá pro 

vysvětlení modulace. 

Podstatným rysem jeho koncepce je úsilí o celkový rozvoj hudebnosti. Věnuje se 

nejen výcviku zpěvu z listu, ale také cvičením zaměřeným na rozvoj hudebního sluchu, 

která podle něj mají předcházet intonačnímu výcviku. V jeho koncepci najdeme 

systematicky zpracovaná intonační sluchová i rytmická cvičení, která mají podpořit rozvoj 

celkové hudebnosti. Výklad problému také spojuje se základy hudební nauky. 
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Jeho cvičení se zaměřují též na tvořivou hudební aktivitu – zabývá se rytmizací a 

melodizací slov či vět, klade důraz na práci s motivem i základními hudebními formami. 

Jeho přístup měl velký význam pro rozvoj české intonační metodiky, vyvolala zájem 

o tonální intonační metodu; na Battkeho dílo tak v českém prostředí reagují například 

Bohumil Čeněk, František Spilka nebo Metod Doležil. 

Nutno ovšem dodat, že v českém prostředí se pedagogové šířící tuto metodu zaměřili 

především na otázku samotného intonačního výcviku, zatímco ostatní složky poněkud 

podcenili. Ve vokální intonaci spatřovali cíl hudební výchovy, ne prostředek k rozvoji 

celkové hudebnosti. Tím ovšem pozbyl účinnosti hlavní princip Battkovy metody – totiž 

komplexní rozvoj celkové hudebnosti. 

2.6 Martenotův systém 

Maurice Martenot (1898 – 1980), francouzský hudební skladatel a pedagog, světově 

proslulý zejména konstrukcí elektronického hudebního nástroje, tzv. Martenotových vln. 

Věnoval se ale také otázce hudebního rozvoje, ve kterém uplatňuje jiný přístup než 

ten, který zpravidla převažuje. 

Do popředí totiž staví důležitost sluchu. Hudební rozvoj tak začíná právě rozvojem 

sluchu, děti se mají naučit vnímat a využívat to, co slyší. Rozlišování slyšeného probíhá 

dvěma směry – vnímání zvuku a vnímání rytmu, obě oblasti se postupně spojují. 

Procvičuje se také hudební paměť a představivost. Cílem je co nejvíce rozvinout 

rozlišovací schopnosti. Teprve poté je možné přistoupit i k rozvoji hlasu. 

Martenot využívá absolutní intonační metodu – vychází tedy z absolutní tónové 

výšky, základem je jeden tón, kterým začínají všechny písně a nápěvy, a to tak dlouho, než 

jsou děti schopny si jej ve své paměti absolutně vybavit. 

2.7 Systém Metoda Doležila 

Jedním z těch, kdo v českém prostředí navázali na Battkeho metodu, byl český 

sbormistr, hudební pedagog, profesor konzervatoře a posléze též profesor Akademie 

múzických umění v Praze, Metod Doležil (1885 – 1971). 

Jeho cvičebnice nazvaná Intonace a elementární rytmus, vyšla poprvé v roce 1922. 

Cvičebnice sleduje dva cíle: upřesnit rytmické cítění žáků a naučit je zpívat „z listu“ 

jakékoliv melodie. … Je tedy zaměřena pro střední a vyšší stupeň hudebního vzdělávání … 
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Její studium předpokládá spolehlivou znalost hudební nauky, určitou hudební vyspělost a 

pěveckou zdatnost. Žák by měl mít dostatečnou zásobu hudebních představ, tj. měl by znát 

větší počet různých témat ze skladeb a melodií písní zpaměti, ... rovněž by měl umět 

transponovat tonální úryvky jednak podle předehraného prvního tónu, jednak podle udané 

tóniny, stejně důležitým předpokladem studia intonace „z listu“ je schopnost udržet se při 

vícehlasém zpěvu v kolektivu ve druhém nebo jiném nižším hlasu.6 

Z výše uvedených důvodů není tento materiál sám o sobě vhodný pro výuku intonace 

v základním vzdělávání, tedy na základních a základních uměleckých školách. Intonační 

výcvik jde velmi rychle dopředu, elementárními jevy se nezabývá a procvičuje pouze 

obtížné prvky. Nicméně si myslím, že ve sborech, kde se výuce intonace skutečně věnují 

(předpokládáme zejména sbory na základních uměleckých školách), mohou některé 

příklady z této publikace posloužit. 

Jak již bylo řečeno, autor vychází z Battkeho tonální metody, velkou roli ale 

přisuzuje opěrnému kvintakordu. Přidává i metodu intervalovou, která má sloužit 

k intonaci ve chvílích, kdy melodie opouští tóninu. Cvičebnice je tedy kombinací obou 

metod, tonální i intervalové. 

Samostatnou součástí knihy je oddíl rytmických cvičení. Jsou systematicky řazena od 

nejjednodušších ke složitějším, nové problémy navazují na již zvládnuté. Většina příkladů 

je opět relativně těžších, ale určitě je možné některé z nich využít k procvičení jevů, se 

kterými se děti ve své hudební praxi setkávají. Výhodou je, že díky samostatnosti této 

kapitoly můžeme rytmická cvičení používat, i když jinak podle Doležilovy metody 

nepostupujeme. 

3 Intonační metody používané v současnosti v naší zemi 

3.1 Schulwerk Carla Orffa 

Carl Orff (1895 – 1982), německý skladatel, dirigent a pedagog, sestavil systém 

hudební výchovy známý pod pojmem Schulwerk. Nejedná se ani tak o nějakou učebnici či 

metodickou příručku, ale je to spíše progresivně řazená sbírka skladbiček, říkadel a 

hudebně pohybových her, které mají dítě rozvíjet. 

                                                
6 DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. Praha: Supraphon, 1979. str. v (předmluva – Luděk Zenkl) 
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Práce podle Schulwerku vychází hlavně z rytmu, na který dítě reaguje pohybem a 

prožívá jej. Na prožitek, aktivní přístup a tvořivost je kladen velký důraz. 

Elementární hudba není nikdy hudba sama: je spjata s pohybem, tancem a řečí, je to 

hudba, již musí každý dělat sám, do níž je zapojen ne jako posluchač, ale jako spoluhráč. 

Předchází vědomé tvoření, nezná velké formy ani architekturu, přináší řadové a rondové 

formy a ostinata. Elementární hudba je zemitá, přirozená, tělesná, pro každého naučitelná 

a zažitelná, dítěti přiměřená. (Carl Orff).7 

Melodie v začátcích vychází z pentatoniky, která má tu výhodu, že v ní lze libovolně 

improvizovat, aniž by docházelo k ostrým disonancím jako v diatonické řadě. Díky tomuto 

přístupu se tedy mohou snadno zapojit všechny děti, i ty méně hudebně rozvinuté, či 

s menším talentem. 

V práci je kladen velký důraz na improvizaci, nejprve v rytmizaci a pak i melodizaci 

říkadel, což je podpořeno například hrou na ozvěnu nebo hudebními dialogy. 

Velkým přínosem Orffova přístupu jsou také jednoduché, snadno ovladatelné 

hudební nástroje, které Orff navrhl pro využití v Schulwerku. 

Intonace samotná ovšem v rámci Schulwerku stojí poněkud v pozadí, i když součástí 

systému je. Výchozím bodem pro intonační postup je malá tercie (pátý a třetí stupeň 

diatonické řady). Operační tónový prostor je posléze rozšířen na pentatoniku, k doplnění 

čtvrtého a sedmého stupně – a tedy k přechodu k diatonice – dochází až po dvou letech 

výcviku. Více ovšem otázka intonace rozpracovaná není, nejsou zde ani konkrétní cvičení 

pro tuto disciplínu. 

V Schulwerku jde především o rozvoj aktivity a tvořivosti dětí, směřuje k pochopení 

zákonitostí hudby, ale soustavný intonační a sluchový výcvik zde nenajdeme. 

Adaptací Orffova Schulwerku v českém prostředí je Česká Orffova škola, kterou 

vytvořili skladatelé Petr Eben a Ilja Hurník. Tento soubor se v některých ohledech od 

Schulwerku liší, vychází ale ze stejných principů (ostinátní doprovod, využití speciálního 

instrumentáře, pentatonika a postupné rozšiřování tónového prostoru). Často zde ale 

nalezneme rytmus i melodiku českých a slovenských lidových písní. 

Odlišný je také pedagogický přístup – Česká Orffova škola je doplněna o metodické 

poznámky a názorné fotografie zobrazující způsob nácviku. 

                                                
7 EBEN, P., HURNÍK, I. Česká Orffova škola I. Praha: Supraphon, 1982. str. 5 
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3.2 Systém Zoltána Kodálye 

Metoda maďarského skladatele, pedagoga a folkloristy Zoltána Kodálye (1882 – 

1967) je dnes považována za jednu z nejgeniálnějších a nejpropracovanějších. Jde 

o ucelený a logicky uspořádaný systém, který zahrnuje hudebně-estetické vzdělávání dětí 

od předškolního věku až do dospělosti. V komplexním Kodályově výchovném systému 

nejde jen o výuku vokální intonace, vyznačuje se výrazným národním charakterem, 

vychází především z maďarského folklóru, z lidových písní. Má kladně působit i na ostatní 

výukové a výchovné oblasti. 

Na zpracování tohoto systému pracovali kromě Kodálye další přední maďarští 

hudební pedagogové. 

Metoda vychází z toho, co se již dříve v intonačních metodách osvědčilo, a 

uzpůsobuje to maďarskému prostředí. Z metody Tonic-sol-fa a Tonica-Do přebírá relativní 

solmizaci a fonogestiku, z číselné metody označování stupňů číslicemi a rytmické slabiky. 

Tyto jednotlivé převzaté prvky pak spojuje s maďarskou lidovou písní, vychází především 

z mollové pentatoniky. 

První hudební zkušenosti získávají děti vokální imitací, na ni pak navazuje vokální 

intonace. 

Intonační výcvik nevychází z diatonické řady či tóniky, ale – stejně jako u Orffa – 

z klesající malé tercie (ku-ku), přičemž centrem se stává pátý stupeň. Prostor se postupně 

rozšiřuje na durovou a mollovou pentatoniku, diatoniku a chromatiku. Nácvik probíhá za 

pomoci relativní solmizace a teprve po zvládnutí diatoniky tímto způsobem se děti 

seznamují s absolutním pojmenováním tónů. 

Rozvoji hudebního sluchu se věnuje prostřednictvím sluchových cvičení, později pak 

i pomocí hudebních diktátů. 

Důležitou součástí této metody je také rozvoj rytmického cítění, k němuž se používá 

upravených rytmických slabik. Jejich pomocí mají žáci zvládnout jednoduché a typické 

rytmy. K procvičování slouží například rytmická ozvěna nebo rytmický kánon. 

Systém obsahuje také cvičení tvořivá a improvizační a cvičení pro rozvoj 

harmonického cítění. 

Existuje i česká adaptace Kodályovy metody, o kterou se pokusil Alois Složil. 
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3.3 Metoda opěrného trojzvuku Bohumila Čeňka 

Bohumil Čeněk (1869 – 1960) byl český hudební pedagog a spisovatel.8 Jak již bylo 

řečeno, byl ovlivněn Battkeho metodou, z níž ve své práci mnohé převzal, ovšem velkou 

měrou ji též upravil. Především ji přizpůsobil českému prostředí zařazením velkého 

množství lidových písní. 

V postupu intonačního výcviku na rozdíl od Battkeho nevychází primárně z durové 

stupnice, ale z tónického kvintakordu. 

Podle Čeňka je lidský sluch naladěn na stupnici a opěrný trojzvuk.9 Stupnice je podle 

něj sice jednoduchý útvar, ale pro nezávislou intonaci jednotlivých stupňů je pro 

začátečníky nevhodná. Také její úseky začínající jiným než prvním stupněm ztrácí bez 

opěrného trojzvuku přehlednost. 

Oproti tomu je opěrný trojzvuk kvintový mnohem jednodušší. Má v původním tvaru 

jen tři tóny a proto se snadněji přehlédne. Intonačně je tak snadný, že bez dlouhého 

nácviku se vtiskne žákům do sluchu, do mysli i do paměti, a to jak v celku i po částech. 

Jeho tóny mají větší intervalové rozpětí, a proto je začátečníci lépe od sebe rozeznávají.10 

Ve své metodě tedy Čeněk vychází z opěrného kvintakordu, a to nejen jako vstupní 

kapitoly k výuce intonace, ale používá ho i dále, k odvozování ostatních tónů. Vztahem 

k opěrným tónům řeší všechny problémy diatonické tonální intonace. 

V mollových tóninách nevychází jako Battke ze vztahů paralelních, ale naopak 

vysvětluje mollové tóniny jako stejnojmenné k durovým. Poukazuje na rozdíly, zejména 

v opěrném kvintakordu, čímž může dobře vysvětlit odlišný charakter dur a moll. Žáci tak 

mohou snadno pochopit podstatu rozdílu tónorodů. 

Ve výuce Čeněk také používá solmizační slabiky, jako první v našem prostředí 

v pozměněné verzi – pátý stupeň neznačí „sol“ ale „so“, pro označení sedmého stupně 

používá „ty“ místo „si“. Pro zvýšení a snížení tónu používá přidání samohlásky i nebo u 

k základní souhlásce. 

Jako názornou pomůcku k výuce sestavil Bohumil Čeněk tzv. intonační tabuli, která 

spojuje tóny kvintakordu s barvami (více viz kapitola intonační pomůcky). 
                                                
8 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&
id=7899 

9 ČENĚK, B. Methodický průvodce k pěvecké intonační čítance. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 
1948. 51s. Str. 8 

10 tamtéž 
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3.4 Nápěvková intonace Františka Lýska 

František Lýsek (1904 – 1977)11 byl uznávaný český sbormistr a hudební pedagog. 

Jako sbormistr dětského pěveckého sboru12 se podrobně věnoval otázkám hudební 

výchovy, zejména hudebnosti mládeže. Jeho činnost vyústila ve zpracování nápěvkové 

metody, která vychází ze známých lidových písní. 

Podle Lýska tato metoda vychází z pěvecké praxe, ze schopnosti čistě intonovat. 

Pokud žáci umí čistě zpívat, aniž znají noty, zpívají vlastně noty, jen o tom nevědí. Stačí, 

aby si tuto skutečnost uvědomili, ke známým nápěvům si přiřadili příslušné noty, k notám 

zase zpětně nápěvy a problém intonace je vyřešen.13 

Lýsek začal svou metodu vytvářet už ve dvacátých letech 20. století, postupně ji pak 

upravoval. Vrátil se v ní k myšlence Guidona z Arezza, který tonální vztahy vybavoval 

pomocí počátků veršů známého nápěvu Ut queant laxis. Lýsek ve své metodě používá 

k tomuto účelu tzv. nápěvky, kterými jsou začátky známých lidových písní. Těchto nápěvů 

je celkem dvanáct, první z nich (Halí, belí) se pohybuje pouze v třítónovém operačním 

prostoru, ten se postupně s dalšími nápěvky rozšiřuje. Písně, ze kterých jsou nápěvky 

vzaty, nepřekračují tónový rozsah nápěvku. 

Základem je vždy dokonalé zvládnutí nápěvku, jenž se nacvičuje nejprve imitací 

v rámci celé písně, teprve poté se zpívá na jména not, případně na vokály, s oporou 

o notový zápis. Solmizaci Lýsek ve své metodě nepoužívá, neboť ji považuje za abstraktní 

věc, která celý proces zbytečně formálně komplikuje. 

Charakteristické pro Lýskovu metodu je také postupné přidávání linek v notové 

osnově. Používá se vždy tolik linek kolik je potřeba – například pro nápěvek Halí, belí 

(tóny c, d, e) stačí jedna linka, s rozšířením o tóny f, g, přibude druhá linka v notové 

osnově atd. Je otázkou, zdali toto „ulehčení“ skutečně dětem zjednoduší pochopení látky. 

Přínosné může být asi v okamžiku, kdy se všechny děti stejně, tak říkajíc od nuly, začínají 

učit tímto způsobem a dále tak pokračují. Pokud ale, jako například v dětských sborech, 

máme skupinu dětí, jejichž hudební znalosti a zkušenosti se značně liší (někdo s notovým 

                                                
11 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&
id=6651 

12 Zakladatel sboru Jistebničtí zpěváčci (1929-1938), který stál u zrodu dětského sborového zpěvu v našich 
zemích 

13 LÝSEK, F. Nápěvková intonace – základy. 1. vyd. Praha: Orbis, 1951. str. 5 
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zápisem téměř nepřišel do styku, jiný hraje na hudební nástroj a noty bezpečně ovládá), 

může být tento způsob pro některé žáky dosti matoucí. 

Pomůckou pro výuku intonace je využití prstové osnovy, na které žáci ukazují 

průběh melodie (viz kapitola intonační pomůcky). 

Nevýhodou této metody je dlouhé setrvání v tónině C dur. Ta jednak není kvůli své 

nízké hlasové poloze vhodná pro mladší děti (zejména uvážíme-li, že začínáme opravdu 

jen na několika spodních tónech), jednak žáci zvládnou bezpečně intonovat pouze v této 

tónině a v ostatních si již nejsou tak jisti. 

Systém je tedy přehledný a logický, ale v některých ohledech ne úplně praktický. 

František Lýsek napsal několik příruček o vokální intonaci, nejvýznamnějšími jsou 

Nápěvková intonace, Vokální intonace a rytmus a Intonace a rytmus. 

3.5 Tonální metoda písňová Ladislava Daniela 

Ladislav Daniel (narozen 1922)14 vystudoval obor Anglický jazyk-hudební výchova 

na Univerzitě Karlově v Praze, spjat je však především s prostředím Univerzity Palackého 

v Olomouci, na které působí jako pedagog. 

Ve své metodě Daniel vychází z myšlenky Guidona z Arreza, totiž že příslušné tóny 

si nejsnadněji vybavíme na základě předchozí pěvecké zkušenosti. Solmizační slabiky tak 

fungovaly, pokud byl v živé paměti příslušný hymnus. Pokud dnes již znám není, je učení 

se intonačním slabikám pouhým drilem, který vyžaduje mnohé opakování, aby mohl být 

efektivní. Proto hledal Daniel adekvátní náhradu solmizačních slabik, kterou nalezl 

v obecně známých lidových písních. 

Na rozdíl od Lýskovy nápěvkové metody zde ale počátky písní neslouží k vybavení 

intervalu, nýbrž k představě příslušného stupně durové či mollové stupnice. Každý 

intonovaný tón je chápán ve vztahu k tónice. Dá se tedy říct, že solmizační slabiky jsou zde 

nahrazeny písněmi, které začínají různými stupni durové či mollové stupnice.15 Vybavení 

daného stupně pak slouží v melodii všude tam, kde jsou nějaké skoky. 

Kromě toho vychází též z názornosti notového písma, díky které jsou děti schopny 

zpívat diatonické postupy (vzestupně a sestupně po stupnici, případně opakované tóny) bez 

                                                
14 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&
id=5230  

15 DANIEL, L. Zazpívejme si z not. 1.vyd. Praha: SPN, 1963. str. 6 (úvod – O. Duzbaba) 
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potíží z not. Terciové kroky pak učí představou vynechaného tónu ve stupnicovém 

postupu. Pro volné nástupy (tj. první tón a skoky v melodii) používá zmiňované opěrné 

písně, a tímto způsobem zvládá intonaci všech tonálních melodií. 

Danielův systém je pro použití ve výuce uspořádán v knize Zazpívejme si z not. Ta je 

rozdělena do 25 lekcí, v nichž je postupně probrána diatonika dur a moll. Výhodou je, že 

postupně začleňuje též poznatky z hudební nauky, se kterými se žáci seznamují, když jsou 

zrovna použity. 

Kladem je také zařazení velkého množství zajímavých lidových písní, díky nimž si 

tato příručka získala velkou oblibu. 

Výuka probíhá rovnou v různých tóninách, nevadí, že žáci je teoreticky ještě neznají. 

Autor řeší tento problém uváděním „tóninového klíče“, což je tónický kvintakord uvedený 

před začátkem melodie, který má usnadnit orientaci v tónině. Žáci tak jasně vidí, kde leží 

první (třetí a pátý) stupeň. 

Užití této metody přesto předpokládá určitou vyspělost žáků. Především by měli být 

schopni relativně čistého zpěvu, měli by mít rozvinuté tonální cítění a také schopnost 

orientovat se v notovém zápise a umět v něm označit dané stupně. Je tedy otázkou, jestli 

systém bude efektivně fungovat i u mladších dětí, které této orientace ještě většinou 

schopné nejsou. 

Problematické může být též převedení opěrné písně na obecnou představu tónového 

vztahu. Většinou totiž vnímáme písničky jako celek, a pokud se dětem nepodaří 

dopracovat do stadia, kdy budou schopné vybavit si opravdu pouze nástup příslušného 

stupně, budou stále strhávány pokračováním melodie opěrné písně. Navíc při větším počtu 

skoků je melodie rozčleněna do mnoha drobných částí a dítě snadno ztratí orientaci. 

Celkově ale podle mého názoru patří tato publikace mezi nejvyužitelnější v oblasti 

výuky intonace, ať už v dětských pěveckých sborech, anebo na školách. Dětem je 

přístupná, cvičení nejsou zbytečně náročná, takže dítě může zažít radost ze zvládnutého 

úkolu. Příklady jsou navíc výlučně lidové písně, což děti určitě baví určitě víc než 

nekonkrétní cvičení na různé slabiky a podobně. 

Také pro vyučující je tato příručka „pohodlná“. Je zde rozvržení do lekcí, všechny 

probírané kroky jsou popsané, jednotlivé kapitoly obsahují shrnutí, co si z nich 

zapamatovat. Notový materiál je bohatý a navíc u většiny příkladů obsahuje i další sloky 

písní, což učitelé i žáci při společném zpěvu jistě ocení. 
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3.6 Intonační metoda Bohumila Kulínského staršího 

Bohumil Kulínský starší (1910 - 1988) je známý zejména jako zakladatel a sbormistr 

dětského pěveckého sboru Bambini di Praga. Byl též předním teoretikem v oblasti 

dětského sborového zpěvu. 

V intonační metodě, která se opírá o jeho poznatky z praxe, vychází z předpokladu, 

že stačí dokonale umět intonovat durovou stupnici. Skoky potom řeší představou 

vynechaných tónů ve stupnicovém postupu. Pro intonaci velkých skoků pak zapojuje ještě 

oporu o tónický kvintakord. 

Zdůrazňuje také, že je potřeba ke cvičení intonace přistupovat tvořivě, melodie 

neustále obměňovat, aby nedocházelo k pouhému memorování, které nemá pro výuku 

čtení z listu význam. 

Podle těchto zásad postupuje v příručce Učíme se zpívat z not. Ta je určena 

samoukům a má být jakýmsi návodem, jak postupovat při (sebe)výuce intonace. Pro práci 

s dětmi tedy není určena, ale učitelé ji mohou pojmout například jako průvodce vytvářením 

vlastních cvičení a příkladů, na základě kterých budou pracovat. 

Kulínský v úvodu své knihy uvádí, že na základě tímto způsobem rozvíjených 

hudebních představ dokáže dětský sbor po udání počátečního akordu a po pouhém 

několikerém přečtení notového zápisu (nikoliv zpěvu) a bez pomoci hudebního nástroje 

zazpívat průměrně těžkou vícehlasou píseň, všechny hlasy najednou.16 Ačkoliv podle 

tohoto tvrzení může mít tato metoda v dětském pěveckém sboru úspěch, myslím, že 

písňové metody jako je Danielova či Lýskova jsou pro děti mnohem schůdnější a 

přitažlivější. I když samozřejmě záleží na vyučujícím, protože (kromě vlastního podání 

látky) je tvůrcem metody podle Kulínského z velké části vyučující sám. 

3.7 Tvořivá intonace 

Systém tvořivé intonace si klade za cíl kromě základních intonačních a analytických 

schopností dítěte rozvíjet také jeho pěveckou tvořivost, tedy schopnost uvědomělého 

vyjádření vlastního hudebního nápadu zpěvem a jeho další práci s takovými nápady a 

myšlenkami. 

                                                
16 KULÍNSKÝ, B. Učíme se zpívat z not. Praha: Panton, 1960. str. 7 
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Tento postup kloubí do jednotného systému rozvoj intonačních, sluchově 

analytických a vokálně tvořivých dovedností a v této jednotě velkou měrou přispívá 

zejména k rozvoji tonálního cítění, hudební představivosti, hudebního myšlení a hudebně 

tvořivých schopností. Principy tvořivé intonace nejsou v historii hudební pedagogiky zcela 

nové, jisté náznaky nalezneme v Battkeho metodě, ve významných evropských hudebních 

systémech (Z. Kodály, C. Orff), a u našeho autora A. Hromádky apod. Nutnost spojení 

intonačních a hudebně tvořivých činností teoreticky zdůvodnili ve svých dílech F. Sedlák, 

J. Kolář, O. Dolanský, H. Váňová a v hudebně výchovné praxi výrazně využívali 

P. Jurkovič, A. Tichá, I Štíbrová a další.17 

Na rozdíl od jiných učebnic intonace, které se věnují pouze intonaci a sluchové 

výchově ve smyslu četby a zápisu melodie, případně jsou zde tvořivé dovednosti 

zastoupeny zcela okrajově, vznikla na základě myšlenky spojení všech výše zmíněných 

dovedností skripta Počátky tvořivé intonace. Ta jsou dílem autorského kolektivu Jiří Kolář, 

Hana Váňová a Oldřich Duzbaba. 

Tato třídílná skripta nabízí materiál pro systematickou výuku intonace spojenou se 

sluchovou analýzou a rozvojem tvořivých dovedností, obsahují i metodické poznámky. 

Samotná metodika, včetně vysvětlení všech pojmů a zásad, je obsažena v knize Průvodce 

učitele hudební výchovy tvořivou intonací.18 

Intonační výcvik probíhá vždy určitém tónovém prostoru, který vymezuje úvodní 

nápěvek. Teprve po dokonalém zvládnutí všech aktivit v daném prostoru je možno jej 

rozšířit o nové prvky. Současně s tím, jak si žáci osvojují práci s novými prvky, zapojují je 

do vytváření vlastních melodií, případně rytmů. Tak vždy v rámci toho, co je zvládnuto 

teoreticky, intonačně a analyticky, jsou schopni improvizovat. Důraz je kladen také na 

rytmická cvičení; ta jsou prováděna především pomocí rytmizace textu, což je pro děti jistě 

atraktivní činnost. 

Materiály k výuce tvořivé intonace tedy nabízí, jak hravou formou rozvíjet hudební 

schopnosti dětí. V praxi ovšem tento princip příliš uplatňován není. Podle jedné z autorek 

                                                
17 VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. 79s. str. 3 
18 VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. 79s. 
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skript, Hany Váňové, je to především vinou malé metodické a hudební připravenosti 

učitelů a také jejich nízkou informovaností o existenci principů tvořivé intonace.19 

3.8 Intonační metoda ku-ku 

Jednou z možností výuky intonace je i tzv. metoda „ku-ku“, která vychází ze 

sestupné (kukaččí) tercie, již tvoří pátý a třetí stupeň diatonické řady. Centrem intonace se 

stává pátý stupeň. Intonační modely vycházejí z melodiky dětských rozpočítadel a říkadel, 

a proto jsou vhodné i pro intonačně a pěvecky méně zdatné děti. 

Výhod tohoto postupu (kterého ostatně využívá i metoda Orffova či Kodályova) je 

vícero, jak uvádí například František Sedlák v knize Didaktika hudební výchovy na 

2. stupni20: 

Vytvoření klesajícího postupu je snazší z hlediska výdechového proudu 

Pěvecký výcvik vycházející z klesajících řad umožňuje daleko rychlejší navození 

hlavové rezonance 

Interval klesající malé tercie má často obdobu v řečové intonaci, a je proto u dítěte 

sluchově pevně zafixován (ukončení věty oznamovací, slovní přízvuk) 

Spojení 5. stupně se 6. a 3. stupněm, které tvoří jádro tohoto postupu, se často 

objevuje v jednoduchých dětských melodizovaných říkadlech a tzv. kolovrátkových 

melodiích (např. Zlatá brána) 

Klesající malá tercie je nejsnadnějším melodickým spojem, který zazpívá téměř 

každé dítě 

Dokonalým zažitím a zvládnutím výchozích modelů získají žáci také pohotovost ve 

vytváření vlastních melodií, měli by bez problémů dokázat melodizovat říkadla. Tento 

systém je užit v pracovním sešitě pro PHV na ZUŠ - My jsme malí muzikanti (autoři Petr 

Jistel, Jana Košťálová a Gita Prokšová). K sešitu patří i metodická příručka pro učitele. 

Nevýhodou je setrvání v tónině C dur, která pro mladší děti není příliš vhodná, a také 

nemožnost aplikovat metodu na mollové tóniny. 

                                                
19 VÁŇOVÁ, H. Tvořivá intonace – nedoceněný prostředek rozvoje dětské hudebnosti. In SLAVÍKOVÁ, 

M, KODEJŠKA, M., KOVERDYNSKÝ, L. (eds) Teorie a praxe hudební výchovy. Praha: PedF UK, 
2009. str. 61-68. 

20 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy. 2. vydání. Praha: SPN, 1984. str. 
191-192 



24 

3.9 Skripta 

Pro úplnost se ještě zmiňme o vysokoškolských skriptech pro výuku intonace a 

sluchové analýzy. Ne snad, že by byla primárně vhodným zdrojem pro výuku intonace 

v dětských sborech (přeci jen počítají s jinou zkušeností a také vyspělostí studentů), ale 

většina sbormistrů, kteří v čele sborů stojí, výukou intonace na vysoké škole prošla a 

příslušná skripta je v otázce intonace ovlivnila. Je tedy možné ze skript vycházet například 

ve způsobu řazení probírané látky a používat některé typy cvičení, či omezeně některá 

konkrétní cvičení. 

Nejpoužívanějšími skripty na našich školách jsou asi Intonace a sluchová výchova I-

III Jiřího Koláře, Vokální intonace a sluchová analýza I-III21 Stanislava Pecháčka, 

Intonace autorů Lumíra Pivovarského, Antonína Tučapského a Luďka Zenkla22, Intonace a 

sluchová analýza I-II Ladislava Daniela23 a Učebnice intonace a rytmu Jaroslava 

Kofroně24. 

Jiří Kolář napsal pro vysokoškolské studenty skripta Intonace a sluchová výchova I-

III, ke kterým patří ještě teoretická část. V roce 2000 pak vyšla dvoudílná skripta Intonační 

cvičení a sluchová analýza, přičemž první díl má podtitul Diatonika dur, druhý Diatonika 

moll. Jak je patrno, autor odděluje výuku intonace v durových a v mollových tóninách a 

probírá každou zcela zvlášť. Vychází z tonální metody, důležitá je opora tónického 

kvintakordu. Používá solmizaci, doporučuje užití dalších pomůcek, například fonogestiky, 

a zaměřuje se pochopitelně i na sluchovou analýzu. Nový jev je vždy vysvětlen 

z teoretického hlediska a studentům je poskytnut návod, jakým způsobem problém řešit. 

Na základě dlouholeté práce se studenty Pedagogické fakulty UK napsal svá skripta 

pro výuku intonace také Stanislav Pecháček. Vychází z tonální metody, systematicky ale 

probírá i užití intervalů. Na rozdíl od Kolářových skript zde probíhá výuka v durových i 

mollových tóninách paralelně, od začátku jsou také zařazována cvičení jak v houslovém, 

tak v basovém klíči. Jednotlivé lekce vždy obsahují teoretické vysvětlení intonačního 

problému, metodické postupy pro jeho řešení a pak řadu příkladů pro procvičení jak 

v intonaci, tak ve sluchové analýze. V příkladech je minimalizováno užití uměle 
                                                
21 PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová výchova I-III. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 

fakulta, 2006. 
22 PIVOVARSKÝ, L., TUČAPSKÝ, A., ZENKL, L. Intonace. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské 

univerzity, 1993. 
23 DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza I, II. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994 (2002). 
24 KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Supraphon, 1978. 
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vytvořených cvičení, materiál obsahuje lidové a umělé písně, ale jsou zde ve značné míře 

zařazeny i ukázky z hudební literatury. 

Nejvýznamnější odlišností od ostatních skript a největším přínosem díla je podle 

autorových slov spojení intonačního výcviku s rozvojem harmonické představivosti, které 

není v učebnicích u nás používaných věnována téměř žádná pozornost.25 Toho se snaží 

docílit užitím kadence jako intonační opory. Studenti se mají nejprve intonačně i sluchově 

seznámit se základní kadencí T-S-D-T, později i s užitím vedlejších harmonických funkcí. 

Prostředkem rozvoje harmonického cítění má být hlavně užití harmonických funkcí 

v doprovodu lidových i populárních písní a jejich zpětná analýza. 

Skripta tvoří čtyři díly, přičemž čtvrtý obsahuje klavírní doprovody k ukázkám 

z hudební literatury, aby bylo možno uvádět je s originálním harmonickým doprovodem, a 

tím podporovat harmonické cítění studentů. 

Učebnici intonace a rytmu napsal Jaroslav Kofroň v roce 1967 pro studenty 

konzervatoří, dnes je využívána i jako vysokoškolské skriptum na některých 

pedagogických fakultách. 

Kofroň ve výuce vychází z durové stupnice a tónického kvintakordu, poté se zabývá 

intervaly. Právě jejich výuka je do jisté míry specifická, neboť autor k jejich procvičení 

využívá sekvencové postupy, a to pro intervaly od tercie až po oktávu. Melodické skoky 

tedy řeší tímto způsobem a nikoliv jako volné nástupy hlavních či vedlejších stupňů. 

Postup je založen na kombinaci tonální a intervalové metody. Ačkoliv v učebnici 

postupuje od úplných začátků, cvičení jsou poměrně obtížná, takže pro použití ve výuce 

dětí může sloužit opravdu jen jako inspirace. 

Skripta Intonace kolektivu autorů Pivovarský, Tučapský, Zenkl, byla vydána roku 

1993 na Ostravské univerzitě a jsou chápána jako intonační průprava ke sborovému zpěvu. 

Vychází z tonální písňové metody Ladislava Daniela, postupně se přibírá i intonace 

intervalů. Na několika prvních stránkách je obsaženo úvodní slovo a metodické poznámky, 

poté již následuje řada příkladů bez jakýchkoliv komentářů, řazených tematicky do kapitol. 

Materiál tedy může sloužit především jako zdroj příkladů ke konkrétním problémům. 

Závěr skript tvoří zpěvník, který obsahuje řadu sborových úprav písní. 

                                                
25 PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová výchova I. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 

fakulta, 2006. str. 6 
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3.10  Vladimír Poš – Nová intonace, rytmus, sluchová analýza 

Učebnici pro studenty konzervatoří, nazvanou Nová intonace, rytmus, sluchová 

analýza, napsal i Vladimír Poš. 

V postupu výuky intonace vychází z rozšířeného kvintakordu a také z pentatoniky. 

Teprve po nějaké době přidává čtvrtý a sedmý stupeň a dostává se tak k durové stupnici. 

Mollové stupnice odvozuje od durových jako paralelní. V solmizaci tedy začíná slabikou 

„la“, pro zvýšený šestý stupeň používá slabiku „fi“ (od „fa“), pro zvýšený sedmý stupeň 

slabiku „si“ (odvozenou od „so“). Zde je patrné, proč je používána řada solmizačních 

slabik ve formě do re mi fa so la TI do a nikoliv do re mi fa so la SI do – v takovém 

případě by docházelo k záměně se zvýšeným sedmým stupněm v harmonické či melodické 

moll. Sám Poš ovšem uvádí, že užití solmizace v harmonické a melodické mollové stupnici 

je dosti komplikované a netrvá na jeho dodržování. 

Intonace v mollových tóninách je procvičována hned od začátku, autor nechce, aby 

vznikl pocit, že tato problematika je těžší než intonace v dur. 

Zařazena jsou také intonační a sluchová cvičení, zvláště druhým jmenovaným je 

v učebnici věnován postupně čím dál větší prostor. 

Výhodou jsou zvukové nahrávky nahrané na CD, které k učebnici patří. Ovšem opět 

vzhledem k náročnosti nepředpokládám užití ve výuce dětí. 

3.11  Hudebně pěvecký kurs Čestmíra Staška 

Materiálem určeným cíleně pro výuku intonace v dětských pěveckých sborech je dílo 

Čestmíra Staška Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná 

oddělení. 

Čestmír Stašek je jednou z významných osobností českého sborového života. Narodil 

se roku 1926 v Praze, zde také vystudoval Vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou. Ve 

svých devatenácti letech, v roce 1945, se stal profesorem zpěvu na mosteckém gymnáziu a 

založil zde Mostecký dětský sbor. O čtyři roky později pak stál u zrodu Pražského 

dětského sboru. 

Sborovému zpěvu zasvětil celý svůj další život. Kromě Pražského dětského sboru 

vedl v letech 1973-1990 také Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a od roku 1961 sbor 

mládeže Mikrochor. Byl předsedou Komise pro dětský sborový zpěv a různých poradních 

sborů, bývá členem porot na sborových soutěžích a lektorem sbormistrovských seminářů a 
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kurzů. Významná je také jeho publikační činnost, z níž mnohé knihy (např. ABC 

začínajícího sbormistra nebo Učíme se zpívat ve sboru) jsou dodnes vyhledávané a slouží 

jako zdroj inspirace a informací mnohým sbormistrům. 

Svou učebnici intonace tedy sestavil na základě dlouholetých zkušeností s prací 

v dětském pěveckém sboru. 

Základ tvoří třicet lekcí pro děti s metodickými poznámkami pro učitele. Stašek na 

konci třicáté lekce zmiňuje ještě pokračování dalších dvaceti lekcí, které mají procvičit 

mollové stupnice a zpěv intervalů, ale dostupná vydání obsahují pouze třicet lekcí. 

V intonačním výcviku vychází z metody tonální (intervaly mají být procvičeny až 

v posledních přidaných lekcích). Užívá metodu nápěvků (lidových písní) podle kterých si 

žáci mají vybavit jednotlivé stupně. Je zde sedm nápěvků pro stupně durové stupnice: 

1. st. – Ovčáci, čtveráci 

2. st. – Dívča, dívča 

3. st. – Halí, belí 

4. st. – Oči černé oči 

5. st. – Kdybych byla ptáčkem 

6. st. – Ó, Velvary 

7. st. – Koukej, koukej, koukej Vašku 

S těmi se žáci seznámí v prvních pěti lekcích a do desáté lekce se jejich pomocí 

naučí intonovat volné nástupy. Dále se zde pracuje s kvintakordem a jeho různými 

melodickými tvary, zaveden je pojem pamětný tón a v desáté lekci se objeví i terciové 

kroky (prezentované jako stupnicovitý postup s vynechaným tónem). 

Společně s vysvětlením intonační problematiky se také postupně objevují poznatky 

z hudební teorie. V prvních deseti lekcích se děti naučí noty od malého g po g2, seznámí se 

s hodnotami not a pomlk od celých po osminové a také s dvou, tří a čtyřčtvrťovým taktem. 

Po prvních deseti lekcích by děti měly být schopné z listu zpívat snazší písničky v C 

dur – všechny ukázky prozatím byly v této tónině. 

V dalších lekcích již přibudou předznamenání a s nimi možnost intonovat i v jiných 

tóninách. Zajímavé je, že pro každou novou tóninu uvádí Stašek transpozici nápěvků. 

Dochází tak k tomu, že žáci si pokaždé znovu upevňují již zvládnuté dovednosti, ovšem 

v nové tónině. Mimoto se samozřejmě postupně učí novým věcem, jako je intonace stupňů 
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pod spodní tónikou, chromatické tóny, a to i chromatické tóny opuštěné, přidávají se také 

složitější rytmy s šestnáctinovými notami, triolami a tečkovanými hodnotami. 

Po absolvování všech třiceti lekcí by tedy podle autorových slov žáci měli umět vše, 

co je zapotřebí ke zpěvu z listu všech běžných písní v durových tóninách.26 

K procvičování používá Stašek jednak modely, na kterých se procvičují probírané 

jevy – zpívají se na slabiku „mo“ i na jména not, jednak množství lidových i umělých 

písní, které jsou řazeny vždy na konci kapitoly a obsahují problémy, které žáci dosud 

zvládli. Zvláštností modelů je, že jsou kromě notového zápisu některé příklady psány i 

číslicemi (například 1 3 5 4 3 2 1, tóny pod spodní tónikou se značí podtržením, tóny nad 

vrchní tónikou hvězdičkou). Ty slouží k posílení vědomí pořadí tónů ve stupnici. 

Tvořivý princip je, ač minimálně, zastoupen hrou na otázky a odpovědi, kdy děti 

vymýšlí vlastní texty a melodie. 

Výhodou pro učitele je jednak přehledné dělení do lekcí, jednak Staškovo průvodní 

slovo celou učebnicí. To se dělí na text určený dětem a metodické poznámky pro učitele. 

V textu pro děti jsou vysvětleny nové poznatky, popsán způsob, jakým přistupovat 

k probíraným úkolům, a zadány úkoly a podněty k opakování. Má sloužit jako jakési 

připomenutí výkladu v hodinách, který musí být samozřejmě obsáhlejší a názornější. 

Metodické poznámky jsou psány ke každé lekci zvlášť, dotýkají se právě probírané 

problematiky. Radí, na co si dát pozor, jak přistupovat ke cvičením, a nabízí náměty pro 

další procvičování. 

Nevýhodou učebnice je snad jen malá známost některých základních nápěvků (což 

by však v dnešní době bohužel byl problém téměř u jakékoliv lidové písně) a velký obsah 

probrané látky, který dnes asi v průměrném sboru není možné zvládnout. To ale 

samozřejmě nemusí být cílem výuky intonace na základě tohoto materiálu. Jak uvedla 

v průvodním slovu k třetímu vydání Staškova kuru Jaroslava Macková: Je pravděpodobné, 

že ne každému sboru se podaří absolvovat všech 30 lekcí kurzu – tuto možnost využijí 

nejspíše sbory pracující s jedním nebo dvěma přípravnými odděleními. Ale už i počáteční 

lekce vedou děti k hudební gramotnosti, která bude důležitým vkladem pro rozvíjení jejich 

hudebnosti, a to zdaleka ne jen v rámci pěveckého sboru.27 

                                                
26 STAŠEK, Č. Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení. 3. vyd. Praha: 

IPOS, 2000. str. 90 
27 STAŠEK, Č. Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení. 3. vyd. Praha: 

IPOS, 2000. (průvodní slovo Dr. Jaroslavy Mackové) 
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V současné době je na trhu třetí vydání Staškova hudebně pěveckého kurzu, které 

vydalo v roce 2000 (a dotisklo v roce 2006) pracoviště NIPOS-ARTAMA28. Na rozdíl od 

předchozích dvou vydání, která byla rozdělena do tří dílů, ve kterých byl materiál pro děti 

a metodické poznámky pohromadě, je ve třetím vydání oddělena část pro žáky a metodická 

část pro učitele. Tím vznikla vyloženě učebnice či pracovní sešit pro děti, také jeho cena 

byla úmyslně stanovena tak, aby bylo výhodné zakoupit ji pro celý sbor – vyjde levněji než 

kopírování jednotlivých lekcí. 

4 Intonační pomůcky 

Správná intonace není jednoduchou záležitostí, proto byla téměř u všech intonačních 

metod snaha ji nějak zjednodušit, přiblížit a znázornit. K tomu mají sloužit nejrůznější 

pomůcky, ať již abstraktní nebo zcela konkrétní a hmotné, jejichž úkolem je především 

znázornit tónové vztahy. 

4.1 Solmizace 

Jednou z nejstarších a dodnes používaných intonačních pomůcek je systém 

solmizace, který zavedl Guido z Arezza. Princip využití počátečních slabik známého 

hymnu „Ut queant laxis“ jsem již zmiňovala v kapitole o historii intonace. 

Tato metoda byla hojně užívána, upravována a objevily se i její varianty, jako 

například číselná metoda, jež užívala místo slabik arabské číslice. 

Dnes solmizaci rozdělujeme na absolutní a relativní. 

V absolutní metodě je označení „do“ používáno pro tón C, ostatní slabiky analogicky 

pro tóny z řady stupnice C-dur. Různé stupnice tedy začínají různými slabikami – 

například G-dur bude začínat na „so“. Jde tu o označení absolutní výšky, nikoliv pozice ve 

stupnici. Tím se ovšem ztrácí výhoda přehledného označení tonálních vztahů, slabiky se 

stávají pojmenováním tónů. Tento způsob se používá zejména v románských zemích. 

Druhou možností je solmizace relativní. Zde je slabikou „do“ označována tónika ve 

všech tóninách. Vždy tedy vycházíme z řady do re mi fa so la ti do, s kvintakordem 

označeným do mi so, ať už je absolutní tónová výška jakákoliv. U mollových stupnic 

záleží na tom, jak je vysvětlujeme – pokud je chápeme jako paralelní k durovým, začínáme 

                                                
28 NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, ARTAMA – útvar pro neprofesionální 

umělecké aktivity dospělých a estetické aktivity dětí a mládeže. 
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slabikou „la“, pokud je chápeme jako stejnojmenné, značíme tóniku opět „do“ (přičemž 

snížíme příslušné stupně – přidáním samohlásky u k souhlásce příslušné slabiky). 

4.2 Guidonská ruka 

Se jménem Guidona z Arezza je spojena ještě další intonační pomůcka, zvaná 

guidonská ruka. Šlo o mnemotechnickou pomůcku, jež měla usnadnit zapamatování 

melodie a učení se solmizaci. 

Na kloubech prstů levé ruky byly napsány solmizační slabiky (případně samozřejmě 

pouze myšleny – každá slabika měla své určené místo). Na této ruce pak žáci pravou rukou 

ukazovali průběh melodie, což jim jednak usnadnilo správné použití solmizační slabiky, 

jednak byli schopni si melodii snáze zapamatovat díky zapojení více smyslů do procesu 

učení. 

4.3 Prstová osnova Františka Lýska 

Ruku ke znázornění tónové výšky využíval ve své metodě i František Lýsek, který 

k tomuto účelu zavedl tzv. prstovou osnovu. 

Žákova levá ruka obrácená dlaní k sobě znázorňuje notovou osnovu – co prst, to 

linka osnovy, mezi roztaženými prsty vzniknou čtyři mezery. 

Na této osnově pak žák pravým ukazováčkem znázorňuje jednotlivé noty a průběh 

melodie. 

4.4 Fonogestika (daktylografie) 

Ke znázornění tónových představ se dnes často používá fonogestika. Jde o vyjádření 

funkce jednotlivých stupňů stupnice příslušným tvarem a polohou ruky.29 Znázornění 

jednotlivých stupňů také vyjadřují jejich tendenci: 

 

 

do – pevně sevřená pěst – jistota, pevný bod, k němuž se všechno vztahuje 

re – natažené prsty ruky směřují šikmo vzhůru – odpoutání, neklid s tendencí dalšího 

pohybu 

                                                
29 SLOŽIL, A. Maďarská hudební výchova. Praha: Supraphon, 1977. str. 13 
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mi – natažené prsty ruky jsou vodorovně – klid, přechodné spočinutí, přerušení 

pohybu 

fa – sevřená pěst, palec směřuje dolů – klesající citlivý tón 

so – rozevřená ruka dlaní vpřed – předěl, otevřenost 

la – spojené prsty jdou do oblouku – měkkost, intonační nadnesení 

ti – sevřená pěst, palec (případně ukazovák) vzhůru – stoupající citlivý tón30 

 

Fonogestika má své využití zejména v systému Zoltána Kodálye. Žáci se ji učí 

postupně, paralelně se zvládáním intonačního výcviku. Ulehčit práci může zejména u 

mladších dětí, neboť nahrazuje notový zápis, ale děti podle ukazování mohou opravdu 

intonovat – nejsme tedy odkázáni na nácvik imitací. Fonogestika slouží i ke kontrole 

vnitřního slyšení žáka. 

4.5 Čeňkova intonační tabule 

Názornou intonační pomůcku vytvořil ke své intonační metodě také Bohumil Čeněk. 

Je nazývána podle něj – Čeňkova intonační tabule, vznikla v roce 1935 a v roce 1937 byla 

ministerstvem vyhlášena jako školní učební pomůcka. V dnešní době se již nevyrábí a tak 

je její použití omezeno na instituce, kde se zachovala ještě z dřívějška. 

Tabule sestává ze dvou částí. První tvoří černý papír s bílou notovou osnovou, ve 

kterém jsou vyříznuty elipsovité otvory na noty. Ten je vespod a po krajích přilepen na 

tvrdou podložku, čímž vznikne jakási „kapsa“, do které se pak vkládají barevně pruhované 

vložky. Ty pak v otvorech zobrazí noty. 

Specifikem Čeňkovy intonační tabule je totiž spojení tónů kvintakordu s barvou – 

každé „do“ je červené, „mi“ žluté a „so“ modré, zbývající závislé stupně mají bílou barvu, 

odlišné stupně v mollové tónině jsou hnědé. Výhodou je snadná orientace v tónině, 

asociace určitého stupně s barvou také utvrzuje tónovou představivost. Nevýhodou je, že 

žáci se naučí spolehlivě intonovat podle barev, avšak v tištěných „černobílých“ notách se 

najednou ztrácí a nedokáží pohotově určit a intonovat jednotlivé stupně. 

Zajímavé je, že Čeňkova principu vazby zvukové podoby tónu a barvy bylo využito 

některými výrobci při výrobě dětských zvonkoher. Na nich jsou děti schopny podle 

                                                
30 Podle SLOŽIL, A. Maďarská hudební výchova. Praha: Supraphon, 1977. str. 13-15, TICHÁ, A. Učíme 

děti zpívat. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. str. 65-66 
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přiložených zpěvníčků s barevnými notami v linkových osnovách na stejně barevně 

rozlišených kamenech zahrát jednoduché písně.31 

 

Existuje pak samozřejmě množství dalších intonačních pomůcek, které mají usnadnit 

procvičování látky. Mezi nejznámější patří intonační tabulka – řada tónů s proměnlivým 

předznamenáním, na níž je možno ukazovat melodie (lze samozřejmě nahradit pouze 

zapsáním křídou či fixem na tabuli). 

Názorné je také použití intonačních schůdků, na kterých děti ukazují průběh melodie. 

Pro sluchovou analýzu jsou vhodné magnetické tabulky s notovou osnovou, na které 

se přichycují magnetky – noty. Případně lze to samé provádět s papírovou osnovou a 

notami, existují také školní lavice s notovou osnovou, do které žáci mohou umisťovat 

například papírové noty. 

Mnoho materiálu k procvičování mohou zajistit také nápěvkové stavebnice, či 

papírové skládačky, jejichž pomocí si děti samy mohou poskládat aktuální cvičení. 

5 Intonace v dětských pěveckých sborech 

5.1 Způsob nácviku písní 

Nácvik písní a pěvecké aktivity vůbec, se mohou odehrávat různým způsobem. 

Seznámení s novou písní může v zásadě probíhat buď imitací nebo vokální intonací. 

Imitace, jinak též nápodoba či metoda náslechová, spočívá v bezprostředním 

opakování předvedené melodie. Učitel tedy zazpívá část písně, žáci ji opakují, to se děje 

tak dlouho, až si ji zapamatují a jsou schopni ji zpívat z představy. Nápodoba probíhá bez 

opory notového materiálu. 

Vokální intonace se na rozdíl od imitace o notový zápis opírá. Může být buď 

uvědomělá, či neuvědomělá. 

V případě neuvědomělé intonace žák melodii již zná, postup melodie v notách pouze 

sleduje. 

                                                
31 ŠTĚPÁNKOVÁ, D. Vokální dovednosti ve všeobecné hudební nauce na ZUŠ. (Diplomová práce). 

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, 2006. 
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Teprve uvědomělá intonace je oním opravdovým „čtením z listu“. Žáci samostatně 

intonují neznámou skladbu za správného použití hudebních představ, které většinou získali 

na základě některé z intonačních metod. 

Pojďme se podívat, jak probíhá takový intonační proces: 

1) sledujeme notovou předlohu 

2) určujeme: jména not, danou tóninu, vztahy mezi notami – intervaly 

3) vyhledáváme tónovou představu těchto intervalů na základě vztahů jednotlivých 

tónů k tonice (vertikálně) a mezi sebou (horizontálně) 

4) tónovou představu, získanou už pomocí určité metody, vybavujeme 

5) aktivujeme hlasové ústrojí a vybavené tónové představy zkonkretisujeme zpěvem 

– intonací.32 

Vidíme, že se jedná o poměrně složitou činnost, která zapojuje více smyslů a 

vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Pro mladší děti je tedy jednoznačně vhodnější 

metoda imitační (při které získají potřebné hudební zkušenosti). Pro starší děti je naopak 

vhodnější pomocí postupného osvojování jednotlivých kroků dosáhnout alespoň určité 

intonační samostatnosti, neboť tato příprava i samotný proces uvědomělé intonace má 

pozitivní vliv na rozvoj jejich hudebních schopností a dovedností. 

5.2 Přínos výuky intonace 

Po zkoumání různých metod pro osvojení intonace se jistě nabízí otázka, jak velký 

smysl její výuka má. V našem případě konkrétně v práci dětských pěveckých sborů, 

případně ve vzdělávání dětí vůbec. 

U pěveckých sborů je odpověď nasnadě – čtení z listu je asi nejrychlejším způsobem, 

jak se naučit novou skladbu. Zároveň je člověk nucen u této činnosti více přemýšlet a 

vnímat kontext ostatních hlasů (zejména pokud postupuje podle některé z tonálních 

metod). Pro nácvik repertoáru tedy představuje taková schopnost jistě přínos. Dětské sbory 

ale často zkouší několik hodin týdně (někdy zkoušky probíhají víckrát za týden), a tak mají 

čas zvládnout potřebný repertoár i metodou náslechu – ostatně skladby se stále opakují, 

zkouší po hlasech, opravují se nedostatky atd., takže se je každý rychle naučí zpaměti a 

                                                
32 LÝSEK, F. Dětský sborový zpěv. 1.vyd. Praha: SPN, 1958. str. 45 
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neznalost čtení z listu tak pro činnost sboru nepředstavuje žádnou komplikaci. Ostatně 

jedná se o zájmovou činnost a děti si většinou chtějí „prostě zazpívat“. 

Existují ještě další pozitiva, která může výuka intonace přinést? 

Intonace může být prostředkem k rozvoji hudebních schopností. Podle Koláře se 

trvalý růst intonačních dovedností a znalostí stává jedním z nejúčinnějších prostředků 

hudebního vývoje žáků.33 Intonace, doplněná samozřejmě o sluchový a rytmický výcvik, 

celkově žáky po hudební stránce rozvíjí, a pokud mají pocit spokojenosti se svými výkony, 

roste i motivace k další práci. Je ale nutné mít na paměti, že zpěv z listu není cílem výuky, 

ale pouze prostředkem k hudebnímu rozvoji. 

Navíc jak dokazují naše i zahraniční výzkumy, ovlivňuje vokálně intonační 

vyučovací proces příznivě nejen rozvoj žáka ve všech hudebněvýchovných disciplínách, 

nýbrž urychluje jeho celkový duševní rozvoj. Hudební myšlení (abstrakce, analýza, 

syntéza, srovnávání, zobecňování) i další vlastnost (aktivita, tvořivost, soustavnost a 

vytrvalost), které se v intonačně výchovném procesu rozvíjejí, se dobře uplatní i v jiných 

nehudebních oblastech.34 

6 Průzkum stavu výuky intonace v dětských pěveckých sborech 

Součástí práce o výuce intonace je také zmapování situace v dětských pěveckých 

sborech. 

Průzkum probíhal formou dotazníku, osloveni byli sbormistři a sbormistryně 

dětských pěveckých sborů v České republice. Dotazníky byly rozeslány na emailové 

adresy, získané z adresáře pořadatelů soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů 

Zahrada písní (DPS Svítání – Eva Hudcová). 

Tímto způsobem byla plošně oslovena řada sbormistrů, vyplněných dotazníků bylo 

v době zpracování práce k dispozici 52. Tento počet dle mého názoru již umožňuje dělat ze 

získaných dat určité závěry. Navíc se jedná o poměrně reprezentativní vzorek – podařilo se 

získat odpovědi z různých míst republiky, a to od sborů působících na malých i velkých 

městech, sborů o malém počtu členů i sborů s několika přípravnými odděleními, sborů 

                                                
33 KOLÁŘ, J. Vokálně reprodukční a intonační schopnosti žáků jako základ rozvoje hudebnosti. In 

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy. 2. vydání. Praha: SPN, 1984. 
str. 160 

34 KOLÁŘ, J. Vokálně reprodukční a intonační schopnosti žáků jako základ rozvoje hudebnosti. In 
SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy. 2. vydání. Praha: SPN, 1984. str. 
160 
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fungujících na základních školách, základních uměleckých školách, domech dětí a 

mládeže, jako samostatné organizace, od sborů známých pouze regionálně, ale i od sborů, 

které se pravidelně a úspěšně prezentují v zahraničí. 

Dotazník (plné znění viz příloha) byl rozdělen na několik částí. V úvodu respondenti 

uváděli jméno sboru, dobu jeho fungování, způsob zřízení a systém oddělení. Vlastní 

otázky k tématu byly předkládány formou výběru z nabízených odpovědí. Na začátku 

zjišťovaly, jakou formou probíhá studium repertoáru ve sboru a zda je vyhrazena zvláštní 

hodina pro výuku dalšího předmětu kromě sborového zpěvu. Dále již následovaly části 

oddělené pro ty, kteří intonaci vyučují, a pro ty, kdo ji nevyučují. Na konci pak byla 

možnost vyjádřit se k tématu, uvést osobní poznámky, postřehy, atd. 

 

Data získaná z dotazníku měla primárně vést k verifikaci některých hypotéz, které se 

týkaly výuky intonace v dětských pěveckých sborech: 

V dětských pěveckých sborech pravděpodobně není intonace jako samostatný 

předmět vyučována. Pokud tomu tak je, jedná se o sbory na základních uměleckých 

školách, kde je vyučována místo povinné hudební nauky, případně o výběrové sbory 

s velkým počtem členů. V ostatních sborech je čtení z listu okrajovou záležitostí. Často 

využívaný materiál bude Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich 

přípravná oddělení od Čestmíra Staška. 

 

Vyhodnocení doplňujících otázek ale přináší další poznatky a poukazuje na některé 

problémy, ať již ve výuce intonace, nebo v dětském sborovém zpěvu obecně. 

 

Vyhodnocení a analýza jednotlivých otázek 

6.1 Část 1 – způsob nácviku, zařazení doplňujících předmětů 

(intonace, nauka, zobcová flétna) 

Na otázku, jakým způsobem probíhá studium repertoáru ve sboru (v nejstarším 

oddělení), byla z odpovědí 

a) výhradně náslechem 

b) pokus o čtení not, upřesnění náslechem 

c) převážně čtením z not 
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d) výhradně četbou z not 

nejčastěji vybrána b) pokus o čtení not, upřesnění náslechem. Někteří z těch, kteří 

označili tuto možnost, ale váhali i s přikloněním se k odpovědi c) převážně čtením z not. 

 

Sbory, které uvedly jako hlavní způsob nácviku náslech, byly většinou sbory tvořené 

dětmi mladšího školního věku, jen v několika málo případech se jednalo o skupiny 

zahrnující i děti z druhého stupně základní školy, případně středoškoláky. U těch ale 

sbormistři uváděli příklon i k odpovědi b) pokus o čtení not, upřesnění náslechem, s tím, že 

noty jsou ovšem málo významnou oporou a podobně. 

 

Graf 1 – Studium repertoáru 

Studium repertoáru

21%
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6%

výhradně náslechem
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výhradně četbou z not

 
 

Ze sborů, které uvádí nácvik výhradně či převážně náslechem, jich většina působí při 

základních uměleckých školách, a ve všech případech se jedná o sbory s větším počtem 

žáků, většinou pracujících v několika odděleních. 

Zajímavé je, že z této skupiny sborů pouze jediný má pro výuku intonace vyčleněnou 

zvláštní hodinu, což ale sbormistr komentuje slovy: bohužel je vyčleněna zvlášť, ale 
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v nových učebních plánech bude součástí zkoušky !!!35 Další tři sbory mají hodinu hudební 

nauky, někde chodí většina dětí na nauku k nástroji, na který hrají v ZUŠ. 

Několik sbormistrů také uvedlo, že ač nemají speciální hodinu pro výuku 

intonace/hudební nauky, jsou tyto centrem pozornosti prakticky na všech zkouškách, 

výuka zpěvu z not je v různé míře zapojena do zkoušek všech oddělení a podobně. 

V mnoha dětských sborech tohoto typu (zpívají převážně z listu, intonaci se zvláštní 

hodinou nevěnují) to asi probíhá tak, jak popsala jedna z oslovených sbormistryň: Při 

nácviku písní i nejmenší děti sledují notový zápis a spojují si náslech s notovým zápisem. 

Větší děti se od začátku nácviku nové písně snaží samy zpívat z not. V našem sboru jsou ale 

děti, které téměř všechny hrají na nástroj, mají tedy hudební nauku a noty znají. Ty děti, 

které chodí pouze do sboru, to mají těžší, musejí více spoléhat na náslech, ale všechny se 

v notách orientují.36 

 

Celkově odpovědi na otázku, zda je vyhrazena zvláštní hodina pro hudební 

nauku/intonaci, vypadaly následovně: 

 

Graf 2 – zvláštní hodina pro hudební nauku/intonaci 

Je vyhrazena zvláštní hodina pro hudební nauku/intonaci

71%

15%

10%
4%

Ne

ano – hudební nauka (teorie)

ano – intonace (výuka čtení z not)

ne, ale máme jiný kolektivní
předmět

 
Většina sborů (71 %) tedy kromě sborového zpěvu již žádný další předmět 

nevyučuje. Pokud je nějaký další předmět vyučován, je to nejčastěji hudební nauka, v 10 % 

                                                
35 Vladislav Souček – komentáře v dotazníku 
36 Jarmila Novenková - komentáře v dotazníku 
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případů také intonace a v některých sborech plní roli druhého předmětu hra na zobcovou 

flétnu (pod odpovědí jiný kolektivní předmět). 

Sbory, které mají zařazenu výuku intonace ve zvláštní hodině, jsou opět převážně 

sbory ze základních uměleckých škol s větším počtem zpěváků. Stejně tak je tomu i 

v případě hudební nauky, zde se však přeci jen objevil případ, kdy je nauka vyučována i ve 

sboru působícím při základní škole. Jedná se ale o výjimku. 

6.2 Část 2 – sbory, které intonaci nevyučují 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na ty, kdo intonaci ve zvláštní hodině nevyučují. 

Na otázku Domníváte se, že výuka intonace by pomohla zefektivnit práci sboru 

(rychlejší nácvik, přesnější intonace – ve smyslu „čistota zpěvu“)? odpovědělo kladně 

90 % dotázaných, záporně 10 % (poměr odpovědí 37:4). 

Obecně asi lze souhlasit s přínosem v podobě rychlejšího nácviku skladeb, proti 

přínosu v oblasti intonační čistoty měli někteří sbormistři výhrady. Několikrát zaznělo, že 

čistota zpěvu je zejména otázkou hlasové výchovy, je třeba hlavně dobré rozezpívání a 

hlasové vedení sboru. 

Na druhou stranu se objevila i hodnocení jako: Ze své vlastní zkušenosti musím říci, 

že v momentě, kdy jsme si udělali čas na intonaci, výrazně se zlepšila celková úroveň 

sboru.37 

Hlasová výchova a kultura je jistě nezanedbatelnou a dá se říci stěžejní složkou 

sborového zpívání. Na správném tvoření tónu samozřejmě závisí i přesnost intonace, nebo 

přesněji řečeno – technické problémy ve zpěvu mohou zapříčinit nepřesnou intonaci, 

z čehož tedy plyne, že jejich odstraňováním lze čistotu zpěvu zlepšit. Ale i výuka intonace 

jako takové (čtení z listu), může podle mého názoru pomoci k dosažení větší intonační 

přesnosti. Již několikrát bylo zmiňováno, že intonace chápaná jako prostředek rozvoje 

hudebnosti má na celkovou úroveň hudebních schopností velký vliv. V tomto případě je 

důležitá hlavně lepší hudební představivost a tonální cítění – to může žákům pomoci 

přesněji „zasazovat tóny do okolního prostředí“, lépe chápat harmonii a podobně. 

Na otázku Chtěli byste (subjektivní pocit), aby ve vašem sboru výuka intonace 

probíhala? odpovědělo kladně 77 % dotázaných, záporně 23 % (poměr odpovědí 31:9) 

                                                
37 Milada Klátilová - komentáře v dotazníku 
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Poněkud problematické asi bylo chápání výrazu „subjektivní pocit“. Někteří se 

vyjadřovali skutečně sami za sebe – co by bylo či nebylo jejich ideálem ve fungování 

sboru, jiní se vyjadřovali vzhledem k okolnostem. I tak lze ale říci, že většina sbormistrů 

by prostor pro výuku intonace uvítala, a považovala by jej za přínosný pro práci sboru. 

Poslední otázka této části zněla: Jsou toto některé z důvodů, proč se u vás intonace 

nevyučuje? v nabídce byly následující odpovědi, respondenti byli ovšem vybídnuti k tomu, 

uvést případně další důvody, které jsou aktuální v jejich sboru. 

a) nemáme na to hodiny (od ZUŠ, ZŠ, sdružení by je nezaplatilo, ...) či prostory 

b) nemáme vyučujícího pro tento předmět 

c) rodiče by nebyli ochotní děti na další hodinu posílat 

d) nepřijde nám efektivní tento předmět zařazovat, raději se věnujeme jinému 

předmětu (nauka, flétna apod.) 

e) nad zařazením tohoto předmětu do výuky jsme nikdy neuvažovali 

Bylo možné označit více odpovědí. Výsledky vypadají následovně: 

 

Graf 3 – důvody proč se intonace nevyučuje 

 

Největším problémem, o kterém se zmínila více jak polovina dotázaných, je 

nedostatek vyučovacích hodin pro práci sboru (problém prostorů je zcela okrajový, nikdo 

na něj zvlášť neupozorňoval). To souvisí jednak s finančním zajištěním (samostatně 

Důvody proč se intonace nevyučuje
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fungující sbor nemá peníze na další hodinu, případně škola, na které působí, není ochotna 

další hodinu zaplatit), jednak s nemožností hodinu do rozvrhu vůbec přidat a zvýšit tak 

požadavky na žáky. Jak uvedlo 27 % sbormistrů, rodiče dětí by nebyli ochotni je na další 

hodinu posílat. 

Situaci vystihuje například tento komentář jedné ze sbormistryň: Máme problém děti 

dostat dvakrát týdně do hodin sborového zpěvu, jsou velmi vytížené i jinde. A v těchto 

hodinách již zavedených máme tak akorát čas na to, abychom zvládli nacvičit stanovený 

repertoár. Intonace by byla jistě dobrá a vedla by k lepším výsledkům, čas mimo nácvik 

skladeb však raději věnujeme rozezpívání, hlasové výchově a hygieně.38 

Děti v dnešní době mají mnoho různorodých zájmových aktivit, takže není snadné 

docílit toho, aby svou pozornost zaměřily převážně na jednu z nich. To se stává, pokud dítě 

například tancuje, začne závodně provozovat nějaký sport, v hudbě někdy pokud dosahuje 

výrazných úspěchů ve hře na nástroj. Sborový zpěv je ale většinou vnímán jako okrajová 

volnočasová aktivita, i oproti individuálním hodinám na základních uměleckých školách je 

chápán jako volnější a méně závažný, proto je pak problém vyžadovat, aby mu děti 

věnovaly více času. To se samozřejmě netýká jen výuky intonace, ale počtu hodin 

věnovaných sborovému zpěvu vůbec, případně hodin navíc například na dělené zkoušky, 

či individuální hlasovou výchovu atd.). 

U sborů fungujících spíše jako zájmové kroužky, kde je hlavním cílem společně si 

zazpívat pro radost, případně nacvičit repertoár na koncert nebo nějakou přehlídku, to 

nepředstavuje vážný problém. Ale například na základních uměleckých školách, kde 

fungují výběrové sbory provozující náročnější repertoár, je tento fakt značným omezením. 

Setkáme se ale i s případy, ve kterých sbormistři nad zavedením výuky intonace 

nikdy neuvažovali. V dotazníku tak odpovědělo 12 % zúčastněných. 

Jedná se většinou o nevýběrové sbory, které dávají šanci každému dítěti se zájmem 

o zpěv. Tomu je pak třeba přizpůsobit repertoár, který většinou neobsahuje žádné náročné 

a rozsáhlé skladby. Při jejich nácviku vystačí sbormistr s imitací, nepotřebuje, aby se žáci 

nějak výrazně orientovali v notách. Navíc tyto děti, které si přijdou „prostě zazpívat“, by 

nějaká zátěž navíc mohla zbytečně odradit. 

Dalšími důvody, proč intonace není vyučována zvlášť, bylo například její průběžné 

zařazení do sborových zkoušek či hodin hudební nauky. Nejčastěji se ale objevovaly 
                                                
38 Dana Foralová - komentáře v dotazníku 
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připomínky, že zařazením výuky intonace klesá zájem dětí o činnost ve sboru. Na tomto 

místě bych ráda uvedla delší komentář jednoho ze sbormistrů, který má dlouholeté 

zkušeností s vedením jednoho ze známých dětských sborů: 

Výše uvedené důvody (nedostatek hodin, prostorů, není vyučující, pozn. autorky) by 

byly řešitelné, pokud by nepřevažovala následující zkušenost a z ní plynoucí přesvědčení: 

za naprosto nejdůležitější pro sborovou praxi považuji zájem dítěte. Pokud dítě sborová 

práce opravdu baví a má z ní potěšení, zvládá bez potíží vše, co je požadováno. Děti baví 

studium skladeb a dokáží mít potěšení z detailní práce, která okamžitě přináší výsledky. 

Výuka intonace ve své podstatě děti nebaví. Rozumem dokáží pochopit, k čemu je to 

dobré, dokáží si představit, že by bylo užitečné číst z listu, ale to všechno jim 

nezprostředkuje potěšení z účasti na pravidelných lekcích intonace. Intonační dovednosti 

se snažím „podsouvat“ do procesu nácviku skladby, jakožto někdejší žák Ladislava 

Daniela preferuji prvky jeho intonační metody. Děti tedy zvládají nový materiál 

náslechem, podle svého zájmu, vnímavosti a schopností mé intonační vsuvky více či méně 

(nebo taky vůbec) akceptují, což v důsledku umožňuje, že s podporou nástroje jsou 

schopny většinu partů prakticky číst z listu (bez nástroje ne). Podstatné ale je, že již při 

prvním kontaktu s partem zpívají technicky naprosto správně a jejich projev od počátku 

obsahuje výraznou emotivní složku. V okamžiku, kdy se pokusím o důslednou intonaci 

z not bez podpory nástroje, upadá pěvecká technika a vytrácí se zaujatá interpretace. 

Přičítám to tomu, že jejich pozornost je spotřebována na řešení problémů intonace a na 

ostatní už nezbývá čas.39 

Jak je tedy vidět z uvedeného komentáře i předchozího textu, je třeba zvážit, zda by 

za daných okolností intonace sboru nepřinesla více škody než užitku. V takovém případě 

pak sbormistři přirozeně takový předmět nezařazují, a ani o tom do budoucna nepřemýšlí. 

6.3 Část 3 – sbory, které intonaci vyučují 

Třetí část dotazníku byla zaměřena na způsob výuky intonace u sborů, ve kterých se 

provádí. Odpovídali nejen sbormistři, kteří mají na intonaci vyčleněnou zvláštní hodinu, 

ale i ti, kteří se její výuce věnují během zkoušek, v hodinách nauky, případně na 

základních školách v hodinách hudební výchovy, a podobně. 

                                                
39 Tomáš Motýl - komentáře v dotazníku 
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Co se týče intonačních metod, vychází většina sbormistrů z kombinace tonální a 

intervalové metody, asi třetina uvádí, že pracuje především na základě tonální metody. 

Materiály pro výuku si většina sbormistrů připravuje sama (ač třeba vychází 

z uvedených publikací, uzpůsobují je, doplňují, kombinují apod.). Téměř třetina používá 

Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení od Čestmíra 

Staška. Třetím nejužívanějším postupem je Danielova tonální metoda písňová. Zajímavé 

je, že v některých případech vychází sbormistři při přípravě i z vysokoškolských skript, 

konkrétně se jedná o skripta Jiřího Koláře, Lumíra Pivovarského a Antonína Tučapského a 

učebnici Jaroslava Kofroně. Ostatní možnosti uváděné v nabídce (viz znění dotazníku 

v příloze) nebyly žádným ze sbormistrů označeny. 

 

 

Graf 4 – používané materiály 
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Solmizaci a fonogestiku jako pomůcky ve výuce používá kolem třetiny sbormistrů. 
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Graf 5 - solmizace 
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Graf 6 - fonogestika 
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Poslední otázka byla zaměřená na případné problémy spojené s výukou intonace. 

V nabídce byly možnosti 

a) nedostatek vhodného materiálu pro přípravu hodin 

b) nedostatečné znalosti metodiky výuky intonace 

c) různá hudební gramotnost a schopnosti dětí ve skupině (například pokud máte 

jenom jednu hodinu pro celé oddělení – tzn. více ročníků – některé děti opakují 

několik let „to samé“) 

s žádostí o uvedení případných dalších problémů. 

Nikdo neuvedl, že by měl problém sehnat vhodný materiál, či si nevěděl rady 

s metodikou. To je ale zřejmě dané tím, že odpovídali lidé, kteří se výuce intonace věnují, 

a pokud tyto problémy měli, museli je již překonat. Odpovědi by byly asi jiné u těch, kteří 

s rolí vyučujícího intonace žádnou osobní zkušenost nemají, případně s výukou začínají. 
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Problémem ale je různá hudební gramotnost a schopnosti dětí ve skupině. Často se 

jedná o velké věkové rozpětí dětí ve skupině, kdy práce je buď příliš obtížná pro nejmladší 

děti, anebo příliš snadná pro nejstarší. Na sborových zkouškách tyto rozdíly nebývají tak 

znatelné, ale v uvědomělé intonaci, která vyžaduje zapojení více činností najednou, jsou 

velice znát. Rozdíl mezi dítětem z druhé a například páté třídy je obrovský (jednotlivé 

případy se samozřejmě mohou velmi lišit, ale obecně toto platí). Nejsou však prostředky na 

to pracovat v menších skupinách, tak aby byly děti rozdělené podle schopností, případně je 

dětí méně, takže by skupiny byly příliš malé. Navíc i ve sborech se systémem přípravných 

oddělení zůstávají děti v jedné skupině několik let, takže pak s příchodem mladších dětí 

opakují totéž. Problematické je také, když je skupina sice věkově homogenní, ale obsahuje 

jak děti, které hrají na hudební nástroj, případně chodí ještě na hudební nauku, tak ty, které 

se věnují pouze sborovému zpěvu. Děti hrající na hudební nástroj pak mají pochopitelně 

většinou před ostatními „náskok“. 

Z dalších problémů, se kterými se sbormistři setkávají, byl uveden výrazný pokles 

dovedností dětí. Jak uvedl jeden ze sbormistrů, je pak třeba rozmělňovat jednotlivé logické 

kroky při výuce na několik stupňů. Objevuje se nutnost učit děti základy (pochodovat 

v rytmu hudby, držet buben a při hře na něj se nezranit vlastní paličkou …)40 

6.4 Závěry 

Potvrdila se hypotéza, že v dětských pěveckých sborech není intonace jako 

samostatný předmět vyučována – hodinu pro její výuku má pouze 10 % sborů, které se 

zúčastnily průzkumu. Pokud je intonace vyučována, jedná se převážně o sbory ze 

základních uměleckých škol s větším počtem zpěváků. 

Studium repertoáru probíhá nejčastěji (u 60 % sborů) pokusem o čtení z not, což je 

následně upřesňováno náslechem. Asi 6 % sborů používá výhradně metodu náslechu, jedná 

se hlavně o skupiny pracující s dětmi mladšího školního věku. Zhruba třetina se učí 

skladby převážně či výhradně čtením z not. 

Většina sbormistrů by považovala vyučování intonace za přínosné pro práci sboru 

(90 %), a pokud by k tomu byly vhodné podmínky, ráda by pro ni měla vyhrazenou hodinu 

(77 %). 

                                                
40 Karel Virgler - komentáře v dotazníku 
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Nejčastějším důvodem, proč intonace vyučována není, je nedostatek hodin pro práci 

sboru a také neochota rodičů posílat děti na další hodinu. Někteří sbormistři také 

podotýkají, že zařazení tohoto předmětu by pro děti znamenalo zbytečnou zátěž navíc a 

ztrácely by chuť do sboru chodit. 

Ve sborech, kde je intonace nějakým způsobem vyučována, se postupuje zpravidla 

podle kombinace tonální a intervalové metody. Materiály pro výuku mají sbormistři 

nejčastěji vlastní, poměrně využívaný je také Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké 

sbory a jejich přípravná oddělení od Čestmíra Staška. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o materiál speciálně určený pro užití v dětských pěveckých sborech, je ale jeho rozšíření 

(30 % sborů) relativně malé. 

Nejčastějším problémem při přípravě a vedení hodin intonace je různá hudební 

gramotnost a schopnosti dětí ve skupině. 
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7 Závěr 

Snahy najít způsob, kterým vyučovat čtení z listu, jsou staré jako notové písmo 

samo. 

Ve středověku byl největším průkopníkem v této oblasti Guido z Arezza, který 

postupoval podle tonální metody a jako pomůcky užíval solmizační slabiky, které se 

v mírně pozměněné podobě zachovaly dodnes. Další významné metody se objevují 

v devatenáctém století v Anglii (Tonic-sol-fa) a v Německu (Tonika-Do), zde se objevuje 

užití fonogestiky. Významné je také dílo německého pedagoga Maxe Battkeho, který 

usiloval o celokový rozvoj hudebnosti žáků. 

Pro současnou hudební výchovu dětí jsou ale podstatné metody, které vznikly ve 

dvacátém století. Ze zahraničních se jedná zejména o Schulwerk Carla Orffa a systém 

Zoltána Kodálye. Obě metody sledují komplexní rozvoj dítěte. Orffova škola vychází 

z rytmu, jde zde o rozvoj aktivity a tvořivosti dětí, intonaci se ale soustavně nevěnuje. 

Kodályův systém je propracovaný celek zahrnující hudebně-estetické vzdělávání dětí od 

předškolního věku až do dospělosti. V našem prostředí slouží spíše jako inspirace, 

využívány jsou jednotlivé nápady. Objevují se například v intonační metodě „ku-ku“. 

Pro intonační výcvik dětí jsou asi nejvhodnější tonální metody, ideálně ve spojení 

s lidovou písní, která je pro děti dobře zvládnutelná. Takový postup zvolili dva čeští autoři 

– František Lýsek a Ladislav Daniel. 

Lýsek ve své metodě používá nápěvky (začátky lidových písní) kterými vymezuje 

prostor, v němž se děti postupně učí intonovat. Vychází z myšlenky, že každý, kdo umí 

zpívat, vlastně zpívá noty, jen o tom neví. Stačí si tuto skutečnost uvědomit a ke známým 

nápěvům se naučit noty přiřazovat. Děti se tak prostřednictvím zpěvu písní postupně snaží 

zorientovat v notovém zápise. 

Daniel užívá opěrné písně (písně začínající různými stupni durové či mollové 

stupnice) k vybavení daného stupně. Dá se říct, že jimi nahrazuje solmizační slabiky. 

Pro užití v dětských pěveckých sborech je přímo určena publikace Čestmíra Staška 

Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení. V ní jsou 

v jednotlivých lekcích postupně probírány intonační problémy i základy hudební nauky. 

Obsahuje i metodickou příručku pro vyučující. 
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Ať je zvolena jakákoli metoda intonačního výcviku, čtení z listu by nemělo být cílem 

všeho snažení, ale pouze prostředkem k rozvoji celkové hudebnosti dětí. 

Z průzkumu vyplývá, že intonace jako samostatný předmět v dětských sborech není 

vyučována – hodinu pro její výuku má pouze 10 % sborů. Přesto však téměř dvojnásobek 

sbormistrů uvádí, že nácvik nových skladeb probíhá výhradně nebo převážně čtením 

z listu. 

Sbormistři, kteří intonaci vyučují, postupují většinou podle vlastních materiálů, asi 

třetina pak využívá Staškův hudebně pěvecký kurz. Problémem při přípravě a vedení hodin 

intonace bývá různá hudební gramotnost a schopnosti dětí ve skupině. 

Sbormistři, kteří hodinu pro výuku intonace nemají, se v 90 % případů domnívají, že 

by její zařazení bylo pro práci sboru přínosné. Asi tři čtvrtiny by pro ni rády měly 

vyhrazenou hodinu, pokud by k tomu byly vhodné podmínky. 

Největší překážkou zařazení intonace (ale i jakékoliv jiné doplňkové hodiny) do 

rozvrhu je nedostatek hodin, které škola pro práci sboru poskytuje (případně které je 

sdružení či jiný samostatný subjekt schopen financovat), a také neochota rodičů děti na 

další hodinu posílat. 
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Příloha 1 – dotazník sbormistrům dětských sborů 

 

Průvodní text: 

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři, 

dovoluji si vás touto cestou požádat o pomoc s průzkumem na téma "Výuka intonace 

v dětských pěveckých sborech". 

Jsem studentka pedagogické fakulty UK, obor sbormistrovství, a na výše zmíněné téma 

píši bakalářskou práci, jejíž součástí by mělo být vyhodnocení dotazníku mapujícího 

situaci v našich sborech. 

Pokud tedy najdete několik minut na vyplnění přiloženého dotazníku, budu vám velice 

vděčná. 

 

Dotazník je ve formátu .doc a kromě vyplnění hlavičky jde pouze o výběr z nabízených 

odpovědí (označte například barevným zvýrazněním, lze označit více odpovědí). 

První část je společná pro všechny, dále jsou zde oddělené otázky pro ty, kdo se výukou 

intonace nezabývají a pro ty, kteří ji vyučují. Vyplňujte pouze tu část, která se vašeho 

sboru týká. Na konci je neomezený prostor pro poznámky, připomínky a zkušenosti, za 

které budu samozřejmě též velmi vděčná. 

Vyplněné pošlete prosím zpět na tuto adresu (Hehehelca@seznam.cz). 

 

Všem zúčastněným děkuji za jejich ochotu, ostatním se omlouvám za nevyžádanou poštu. 

 

Děkuji, 

Helena Hofrajtrová 
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Dotazník – intonace 
 
Jméno sboru: 
Doba fungování sboru (nebo rok založení): 
 
Funguje a) při ZŠ 
    b) při ZUŠ 
    c) při DDM 
    d) jako občanské sdružení 
    e) jinak (prosím uveďte jak) 
 
Systém oddělení (přibližný věk a počet dětí v jednotlivých skupinách): 

Studium repertoáru (v nejstarším oddělení) probíhá 
a) výhradně náslechem 
b) pokus o čtení not, upřesnění náslechem 
c) převážně čtením z not 
d) výhradně četbou z not 
 
Je vyhrazena zvláštní hodina pro hudební nauku/intonaci? (můžete označit více možností) 
a) ne 
b) ano – hudební nauka (teorie) 
c) ano – intonace (výuka čtení z not) předpokládá samozřejmě i vysvětlení nutné teorie 
d) ne, ale máme jiný kolektivní předmět (dějiny hudby, hra na zobcovou flétnu,...) 
 
 
Pokud intonaci nevyučujete: 
Domníváte se, že výuka intonace by pomohla zefektivnit práci sboru (rychlejší 
nácvik, přesnější intonace – ve smyslu „čistota zpěvu“) 
ano – ne 
 
Chtěli byste (subjektivní pocit), aby ve vašem sboru výuka intonace probíhala 
ano – ne 
 
Jsou toto některé z důvodů proč se u vás intonace nevyučuje? (můžete označit více 
možností) 
a) nemáme na to hodiny (od ZUŠ, ZŠ, sdružení by je nezaplatilo, ...) či prostory 
b) nemáme vyučujícího pro tento předmět 
c) rodiče by nebyli ochotní děti na další hodinu posílat 
d) nepřijde nám efektivní tento předmět zařazovat, raději se věnujeme jinému předmětu 
(nauka, flétna apod.) 
e) nad zařazením tohoto předmětu do výuky jsme nikdy neuvažovali 
případně prosím uveďte jiné důvody zde nebo do poznámek na konci dotazníku 
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Pokud intonaci vyučujete: 
Pracuji na základě 
a) převážně tonální metody 
b) převážně intervalové metody 
c) kombinace tonální a intervalové metody 
 
Ve výuce vycházím (můžete označit více možností) 
a) z vlastních materiálů (skutečně vlastní příklady, vlastní řazení materiálu) 
b) z kurzu pro přípravná oddělení DPS od Čestmíra Staška 
c) používám metodu tvořivé intonace („Počátky tvořivé intonace“ autorů Kolář, Váňová, 
Duzbaba) 
d) z materiálů „nápěvková intonace“ Františka Lýska  
e) z publikace „Zazpívejme si z not“ Ladislava Daniela 
f) z publikace „Učíme se zpívat z not“ Bohumila Kulínského 
g) materiál čerpám hlavně z vysokoškolských skript - prosím zatrhněte, případně doplňte: 
Kolář, Pecháček, Pivovarský+Tučapský+Zenkl, Daniel, Kofroň 
h) jiné materiály (prosím uveďte) 
 
 
Používám solmizaci 
ano – ne 
 
Používám fonogestiku 
ano – ne 
 
Jaké problémy řešíte při přípravě výuky hodin intonace 
a) nedostatek vhodného materiálu pro přípravu hodin 
b) nedostatečné znalosti metodiky výuky intonace 
c) různá hudební gramotnost a schopnosti dětí ve skupině (například pokud máte jenom 
jednu hodinu pro celé oddělení – tzn. více ročníků – některé děti opakují několik let „to 
samé“) 
d) jiné (prosím uveďte buď zde nebo do poznámek) 
 
 
Poznámky 
(uvítala bych, chybí, atd. …) 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu vyplnit tento dotazník 
Helena Hofrajtrová 
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Příloha 2 – tabulky četností odpovědí v dotaznících 
 
 
Studium repertoáru 
výhradně náslechem 11 
pokus o čtení not, upřesnění náslechem 31 
převážně čtením z not 7 
výhradně četbou z not 3 
 
Je vyhrazena zvláštní hodina pro hudební nauku/intonaci? 
Ne 37 
ano – hudební nauka (teorie) 8 
ano – intonace (výuka čtení z not) 5 
ne, ale máme jiný kolektivní předmět 2 
 
Domníváte se, že výuka intonace by pomohla zefektivnit práci sboru 
Ano 37 
Ne 4 
 
Chtěli byste (subjektivní pocit), aby ve vašem sboru výuka intonace probíhala 
Ano 31 
Ne 9 
 
Jsou toto některé z důvodů proč se u vás intonace nevyučuje 
nemáme na to hodiny či prostory 27 
nemáme vyučujícího pro tento předmět 2 
rodiče by nebyli ochotní děti na další hodinu posílat 14 
nepřijde nám efektivní tento předmět zařazovat, raději se 
věnujeme jinému předmětu 

2 

nad zařazením tohoto předmětu do výuky jsme nikdy 
neuvažovali 

6 

 

Pracuji na základě 
převážně tonální metody 6 
převážně intervalové metody 1 
kombinace tonální a intervalové metody 15 
 
Ve výuce vycházím 
z vlastních materiálů 10 
z kurzu pro přípravná oddělení DPS od Čestmíra Staška 7 
používám metodu tvořivé intonace 0 
z materiálů „nápěvková intonace“ Františka Lýska  1 
z publikace „Zazpívejme si z not“ Ladislava Daniela 3 
z publikace „Učíme se zpívat z not“ Bohumila Kulínského 0 
materiál čerpám hlavně z vysokoškolských skript 2 
 



V 

Používám solmizaci 
Ano 7 
Ne 18 
 
Používám fonogestiku 
Ano 8 
Ne 17 
 
 


