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Abstrakt 

Autorka navazuje na svoji bakalářskou práci na téma „Odkaz Jana Dismase Zelenky 

pro současnost v regionu Podblanicko“ diplomovou prací s názvem „Tvorba rámcových 

vzdělávacích programů s námětem Hudební kultura na Podblanicku“. Dále se tak věnuje 

osobnosti Jana Dismase Zelenky, jeho odkazu a připomínání jeho života a díla, ke kterému 

dochází především díky festivalu Podblanický hudební podzim, který se v podblanickém 

kraji koná každý rok. 

Autorka se ve své práci zaměřuje na současný školský systém, v kterém došlo 

v posledních letech ke značným změnám. Pedagogická reforma, a s ní zavedení rámcových 

vzdělávacích programů, nabyla na základních školách platnosti v září 2007. Programy 

zdůrazňují rozvíjení šesti klíčových kompetencí, kterými se utváří i celková osobnost žáka, 

zavádějí průřezová témata a vzdělávací oblasti, v kterých jsou zařazeny jednotlivé 

vzdělávací obory.  

Podrobněji se pak autorka zabývá vzdělávací oblastí Umění a kultura a věnuje se 

především předmětu Hudební výchova a jeho uplatnění v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání.  

V další části autorka srovnává předchozí vzdělávací programy Obecná škola, 

Národní škola a Základní škola s již zmíněným Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání. Dále se zabývá tvorbou a nezbytnými náležitostmi, které musí 

obsahovat školní vzdělávací program. 

Aby mohla autorka rozvinout své téma z bakalářské práce, rozhodla se aplikovat 

dnes velice populární projektovou metodu a vytvořit hudebně integrativní projekt. Nejdříve 

se této problematice věnuje obecně, a to z hlediska historie, vývoje a charakteristiky. Dále 

popisuje postup a logické uspořádání, které by měl každý tvůrce projektu dodržet. Zabývá 

se také historií hudebních integrativních projektů. 

Hudební integrativní projekt, který autorka vytvořila, se jmenuje Hudební kultura 

na Podblanicku. Realizovala jej na jaře roku 2011 ve třetím ročníku Základní školy 

ve Voticích. Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet klíčové kompetence Rámcového 

vzdělávacího projektu pro základní vzdělávání, a tak propojit několik vzdělávacích oblastí 

a vyučovacích předmětů.  



 
 

Projekt tak usiloval o to, aby se žáci během necelých tří měsíců seznámili s životem 

a hudbou Jana Dismase Zelenky, s festivalem Podblanický hudební podzim, s barokní 

dobou, ve které skladatel žil, a s lidovými písněmi Podblanicka a okolí. Žáci by tak měli 

prostřednictvím jednotlivých dílčích činností začít vnímat svůj rodný kraj nejen jako místo 

pro život, ale uvědomit si i jeho kulturní, historické tradice a dědictví. 

Také ve vyučovacím předmětu Prvouka ve vlastivědné i přírodovědné části se žáci 

seznámili s Louňovicemi pod Blaníkem a rodištěm Jana Dismase Zelenky, s památnou 

horou Blaník a Chráněnou krajinnou oblastí Blaník. Dozvídali se tak o přírodě a historii 

svého kraje, učili se orientovat v mapách a hledat informace na internetu i 

v encyklopediích. Také předměty Výtvarná výchova a Pracovní vyučování přispěly 

k celistvému rozvoji jejich osobnosti. Prostřednictvím různých činností, kdy společným 

jmenovatelem byla vždy hudba, získali žáci estetický prožitek a snadněji si osvojili nové 

znalosti a dovednosti. 

Aby byly splněny hlavní cíle projektu a potvrzena či vyvrácena pracovní hypotéza, 

vytvořila autorka na závěr projektu vědomostní kvíz, který vyplnila třída experimentální, 

jež se projektu účastnila, a třída paralelní, kde probíhala výuka tradičním způsobem. 

Výsledky tak potvrdily pracovní hypotézu. Experimentální třída byla v kvízu Podblanicko 

mnohem úspěšnější a celkově v ní došlo k lepšímu zapamatování teoretických znalostí a 

osvojení praktických dovedností. Výrazně lepší výsledky v kvízu byly především u otázek, 

které se týkaly hudby a skladatele Jana Dismase Zelenky. 

Závěr práce potvrzuje účinnost projektové metody, integrace vzdělávacích oblastí a 

vyučovacích předmětů. Jak ukázal výzkum, ve třídě lze prostřednictvím této metody 

vytvořit příjemné pracovní klima, motivovat žáky k činnosti a plnění úkolů, zprostředkovat 

jim komplexní pohled na problém a rozvíjet schopnost jeho řešení v každodenním životě. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

The author builds the Diploma Thesis called “The Formation of Educational Framework 

with the Musical Culture in Podblanicko Region Theme” on her Bachelor Thesis called 

“The Heritage of Jan Dismas Zelenka in the Contemporary Life in Podblanicko Region”. 

She engages in composer Jan Dismas Zelenka, in his legacy and commemorates his life 

and work mainly in the festival “Podblanický hudební podzim” which takes place every 

year. 

The author focuses on contemporary Educational System which has been 

considerably changing for last several years. Educational reform along with innovating 

Educational Framework for primary schools came into effect in September 2007. 

Educational Framework emphasises development of six Key Competences which help 

to cultivate student‘s personality, introduces Cross-cutting Themes and Educational Fields 

which encompass school subjects. She closely focuses on Educational Field Art and 

Culture and deals especially with Music and its use in Educational Framework for primary 

schools. 

The author compares previous educational programmes “Obecná škola”, “Národní 

škola” and “Základní škola” to already mentioned Educational Framework. The Thesis 

also describes formation of School Educational Programme and its requisities.  

To be able to develop the Bachelor Thesis she decided to use a very popular Project 

Method and to construct an integrated musical project. She generally analyses the method 

from historical point of view, its evolution and characteristics. She stresses process and 

logical arrangement of the project which must be adhered. The last part of this chapter 

describes the history of Integrated Musical Projects. 

The Integrated Musical Project the author creates is called “Musical Culture 

in Podblanicko” and was realized in spring 2011 in third year of Primary school Votice. 

The aim of the project was to develop Key Competences of Educational Framework 

for primary school, interconnect a number of Educational Fields and school subjects.  

The project attempted to introduce a life and work of the composer Jan Dismas 

Zelenka, a music festival called “Podblanický hudební podzim” which is dedicated to him, 

baroque period and folk songs of Podblanicko region. Students by means of each task 



 
 

started to perceive the native region not only as a place to live but they also realized its 

cultural, historical and natural traditions and heritage. 

Students also learnt and prepared the project in other school subjects such 

as Fundaments of civics and natural science both in historical and natural parts. They learnt 

about Louňovice pod Blaníkem which is the place of birth of Jan Dismas Zelenka, about 

the Blaník mountain and about Nature Conservation Area Blaník. Students had the 

possibilities to meet the nature and history of their native region; they practiced orientation 

in maps and searched information on the internet and in encyclopaedias as well. Art and 

Working classes contributed to the development of students´ personalities. During the 

tasks, where Music was always the main focus, they were acquiring aesthetic experience 

and they could gain new knowledge and abilities.  

The author created a special quiz at the end of the project to find out whether 

the main aim and hypothesis were fulfilled. The quiz was filled by students from the 

experimental class who collaborated on the project and by students from a parallel class 

where typical teaching methods are used. The results confirmed the hypothesis because 

the students of experimental class were much more successful in the quiz and they 

acquired new theoretical knowledge and practical abilities more easily. The most 

significant results were achieved mainly in questions concerning music and Jan Dismas 

Zelenka. 

All things considered, the Thesis confirms the efficiency of project method, 

integration of Educational Fields and school subjects. As the research shows, the project 

method helps to evoke agreeable working climate, to motivate and activate students to do 

homework and other tasks, to enable a complex view of a problem and to develop the 

ability to solve the problem in everyday life.  
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Úvod 

Diplomová práce s názvem „Tvorba rámcových vzdělávacích programů s námětem 

Hudební kultura na Podblanicku“ navazuje na moji bakalářskou práci, která se věnovala 

osobnosti skladatele Jana Dismase Zelenky. Jejím cílem bylo popsat život významného 

skladatele mého rodného kraje a zjistit, zda je dílo této hudební osobnosti připomínáno i 

v současnosti. Bakalářskou práci jsem obhájila v roce 2009 na katedře Hudební výchovy 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

Dlouho jsem přemýšlela, jak by se daly získané poznatky z bakalářské práce 

rozšířit a obohatit tak nejen sebe, ale také mladší generaci, která jak se domnívám, toho 

o svém rodném kraji příliš neví. Rozhodla jsem se vytvořit hudební integrativní projekt 

s názvem Hudební kultura na Podblanicku, který by přispěl k oživování a připomínání 

skladatelovy osobnosti na Základní škole ve Voticích. Zároveň jsem se pokusila integrovat 

několik vzdělávacích oblastí a obohatit tak postoje, hodnoty a náhled žáků na kulturu, 

tradice, přírodu, historii, literaturu a umění v našem kraji.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda dnes velice oblíbená projektová 

metoda přispěje k snazšímu osvojování znalostí, získávání dovedností a pomůže budovat 

příjemné třídní klima. Žákům tak měla umožnit seberealizaci, získat jedinečný emocionální 

prožitek a rozvíjet tvořivost. 

Jako budoucí učitelka se zajímám o současný vzdělávací systém a reformu školství. 

V první kapitole se tak budu věnovat pedagogické reformě a s ní spojenému Rámcovému 

vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání nejdříve obecně, a dále pak konkrétně 

z pohledu předmětu Hudební výchova. V této kapitole rozeberu také podstatu tvorby 

školních vzdělávacích programů a porovnám již zmíněný Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání s předchozím vzdělávacím programem Základní škola.  

V druhé kapitole se budu věnovat projektovému vyučování, jeho vzniku, 

osobnostem, které tuto metodu propagovali a hlavním myšlenkám, které by měl každý 

projekt dodržovat. V kapitole uvedu také druhy projektu a postup, jak takový projekt 

vytvořit a správně jednotlivé vzdělávací předměty propojit. Závěr této části se bude týkat 

historie hudebních integrativních projektů. 

Ve třetí kapitole se budu zabývat osobností Jana Dismase Zelenky, jeho původem a 

dětstvím v Louňovicích pod Blaníkem, odchodem do zahraničí a hudební kariérou. 

Prostřednictvím rozhovorů se zakladatelkou Podblanického hudebního podzimu 



 
 

Mgr. Věrou Dudíkovou, který vznikl právě na počest skladatele, dokážu, že skladatelovy 

skladby a jeho osobnost je díky festivalu každoročně na koncertech připomínána již 

přes dvacet let. Mgr. Věra Dudíková objasní důvod, který ji vedl k založení festivalu, 

vyjádří hlavní myšlenky festivalu, místa konání koncertů a další zajímavosti, které dosud 

nebyly knižně vydané. O festivalu totiž doposud nevyšla žádná publikace. 

Čtvrtá kapitola je již výzkumná a formuluje předmět výzkumu, jeho cíle, metody, 

pracovní hypotézu a organizaci projektu. Blíže specifikuje školu, třídu a žáky, kteří se 

výzkumu účastnili, a dále pak připravovaný projekt z hlediska typu a integrovaných 

vzdělávacích oblastí. 

Poslední kapitola je scénářem jednotlivých vyučovacích hodin a dílčích činností 

projektu Hudební kultura na Podblanicku. Také výuka v ostatních vyučovacích 

předmětech, výlet do Louňovic pod Blaníkem, návštěva památníku Jana Dismase Zelenky 

a výstup na Velký Blaník jsou součástí scénáře projektu. V závěru této kapitoly provedu 

podrobné hodnocení, které buď splní, anebo vyvrátí cíle a pracovní hypotézu projektu.  

V závěru vyhodnotím a shrnu výsledky svého výzkumu. Pokusím se tak komplexně 

zhodnotit současné školství, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, přínos 

projektového vyučování, propojování vyučovacích předmětů a vlastní hudební integrativní 

projekt. 



  

1    Současné školství 

 

1.1 Pedagogická reforma 

 

1.1.1 Školství na konci 20. Století 

Na konci 20. století došlo ve školství v České republice ke značným změnám. V červenci 

1998 schválila vláda nové cíle vzdělávání, které se staly východiskem pro rozvoj 

vzdělávací soustavy. Pedagogičtí pracovníci a pracovníci školské správy vedli diskuse 

o koncepci vzdělávání a snažili se změnit vzdělávací cíle a záměry. Jejich setkání proběhla 

především v letech 1999 a 2000 na parlamentních seminářích, učitelském sjezdu, 

na mezinárodním semináři, na pracovních seminářích o regionálním školství a o terciárním 

vzdělávání. Tato setkání řešila písemné připomínky pracovníků Ministerstva školství, 

tělovýchovy a sportu, České školní inspekce, Rady vysokých škol, České konference 

rektorů a dalších. Také pedagogické fakulty se podílely na výzkumných a vývojových 

pracích týkajících se reformy školství. Po zpracování všech připomínek byla konečná 

podoba Národního programu rozvoje schválena 7. února 2001. Ve stejnou dobu proběhlo 

i projednání nového školského zákona. 

Národní program vzdělávání usiloval především o to, aby splnil celospolečenské 

potřeby a integroval vzdělávací soustavu v oblasti sociální, kulturní, politické, hospodářské 

a environmentální. Program popsal podmínky a strategie nezbytné pro řízení a financování 

vzdělávací soustavy a také začlenění českého systému vzdělávání do evropských struktur 

v rámci mezinárodní spolupráce.1 

Společný rámec vzdělávání, který se nazývá národní kurikulum, existuje i v dalších 

evropských zemích. Je tomu tak například ve Velké Británii od roku 1988, ve Švédsku, 

kde byla jednotná základní škola zavedena již v 60. letech, ve Finsku a v Norsku. Také 

v bývalém Československu bylo národní kurikulum zavedeno již v roce 1948. Dnes se 

však tento pojem vztahuje spíše ke komplexnímu systému vzdělávání, který vymezuje 

                                                
1 Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, s. 7.  



  

obsah vzdělávání, stanovuje standardy, určuje nástroje nezbytné k vytvoření příznivých 

podmínek pro přijetí kurikula veřejností.2  

V České republice je základním dokumentem vzdělávací soustavy Bílá kniha, která 

rozděluje vzdělávání do tří hlavních skupin: předškolní, základní a střední vzdělávání dětí 

a mládeže od 3 do 19 let je první skupinou a nazývá se regionální, vzdělávání mládeže 

ve vzdělávacích institucích terciární úrovně a vzdělávání dospělých osob. 

V regionálním školství je nejdůležitější stanovit cíle a obsah vzdělávání a souvisle 

pracovat na evaluaci a řízení procesů uvnitř školy. Pedagogičtí pracovníci přebírají 

značnou zodpovědnost a jsou to především oni, kteří uskuteční zásadní změny 

ve vzdělávání. Velký důraz se klade i na zařízení pro mimoškolní aktivity žáků, na práci 

s talentovanými nebo sociálně či zdravotně znevýhodněnými jedinci. Názory, které jsou 

uložené v Bílé knize, jsou v posledním době v neustálé konfrontaci. Není to tedy 

dokument, který je brán jako dogma, ale učitelská veřejnost se k němu stále vyjadřuje 

na nejrůznějších seminářích, konferencích a i v denním tisku. Má svoje odpůrce i obhájce. 

 

1.1.2 Nové vzdělávací cíle 

Vzdělání má pomoci jedinci uplatnit individuální i společenské potřeby. Pedagogičtí 

pracovníci se snaží u svých žáků rozvíjet schopnosti rozumové, sociální, duchovní, morální 

a estetické. Velice důležité je, aby se jedinec dokázal uplatnit v každodenním životě, 

ve společnosti i v zaměstnání. 

Do škol se zavádí i nový koncept celoživotního učení, který se snaží zkvalitnit, a 

především zmodernizovat základní a střední vzdělávání. Učitelé, kteří se stávají partnery 

svých žáků, motivují své svěřence ke studiu především díky propojení teoretických 

předmětů s praktickými. Žáci získají pocit, že škola je pro ně důležitá, a snaží se tak sami 

dosáhnout co nejvyššího vzdělání.3 

 

1.1.3 Konkrétní proměny školství 

Změny ve školství spočívají především v konceptu vzdělání a jeho realizaci. Školský 

zákon zavádí více úrovní vzdělávacích programů. „Zákon o předškolním, základním, 

                                                
2 PRŮCHA, J., Moderní pedagogika, s. 251-252. 
3 Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, s. 8-17.  



  

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004“ 

upravuje všechny druhy vzdělávání a podle § 2 zpracovává zásady a cíle vzdělávání. Ve 

školství se musí dodržovat rovný přístup každého občana ke vzdělávání, zohledňovat 

potřeby jednotlivce, rozvíjet osobnost člověka a zajišťovat bezplatné základní a střední 

vzdělávání.4 

Na jedné straně se tak ve školách musí dodržet určitý povinný rámec a na druhé 

straně dochází k dalším úpravám ve vzdělávání přímo ve školách, kde se celý proces 

uskutečňuje. Díky tomu mohou učitelé pohotově reagovat na konkrétní potřeby žáků. 

Nejvyšší úrovní celého systému je státní program vzdělávání, za který odpovídá 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To stanovuje obecné požadavky, cíle, 

klíčové kompetence a vymezuje obsahy vzdělávání. Ministerstvo také zpracovává rámcové 

vzdělávací programy, které specifikují všeobecné požadavky pro jednotlivé stupně a obory. 

Dávají tzv. návrh učebních plánů a pokyny pro tvorbu školních vzdělávacích programů, 

podle kterých se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Ve školním vzdělávacím 

programu škola a její pedagogičtí pracovníci projevují tvůrčí schopnosti a značnou 

zodpovědnost za výběr toho, co vyučují. Vytváření programů učiteli má vést 

k efektivnějšímu vzdělávání žáků. 

V novém programu se zdůrazňuje především výuka praktických činností a cizích 

jazyků, kdy se první cizí jazyk povinně vyučuje již od třetího ročníku základní školy. 

Objevují se také nová témata jako například evropská integrace, multikulturní výchova, 

environmentální výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu. Nové metody a formy 

výuky se snaží propojit teorii s praxí a motivovat tak žáky k větší aktivitě. Jednotlivé 

vyučovací předměty se prolínají a rozvíjejí tím tak mezipředmětové vazby. Projektová 

výuka se snaží o motivaci žáků, jejich samostatnou práci a proniknutí do podstaty 

problémů.5 

 

 

 

  

                                                
4 Školství: Texty zákonů, s. 1-2. 
5 Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, s. 8-17.  



  

1.2 Rámcový vzdělávací program 

 

1.2.1 Principy rámcových vzdělávacích programů 

Kurikulární dokumenty vzdělávání mají dvě části. Část státní, která je vymezena Národním 

programem vzdělávání a rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé etapy 

vzdělávání, a část školní, kterou představují školní vzdělávací programy. 

Rámcové vzdělávací programy zavádějí nově průřezová témata, zdůrazňují klíčové 

kompetence, určují, co je ve vzdělávání důležité a jaké jsou očekávané výstupy žáků. 

Programy podporují široké spektrum vzdělávacích metod a forem výuky, které vedou 

k získání teoretických vědomostí. Ty se pak lépe propojují s praktickými dovednostmi 

potřebnými v každodenním životě. Programy upravují svůj obsah podle individuálních 

potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální zájmy a potřeby žák 

uplatní především v široké nabídce povinně volitelných předmětů. Spolupráce školy 

s rodiči, vytvoření příznivých podmínek ve školním prostředí, individuální hodnocení 

slovní i pomocí známek, má zlepšit motivaci žáků k učení.  

 

1.2.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání navazuje na program předškolního 

vzdělávání a jeho výstupem je připravenost žáků pro další vzdělávání. Je nutné si 

uvědomit, že základní vzdělávání je v naší zemi jediným povinným vzdělávacím procesem 

a stává se tak nejdůležitějším obdobím, které formuje a rozvíjí osobnost člověka. 

Rámcové vzdělávací programy se snaží u žáků rozvíjet tvořivé myšlení, logické 

uvažování, schopnost komunikace, vzájemnou spolupráci a řešení problémů. Žáci se učí 

tolerovat a respektovat druhé, být ohleduplní a schopni pomáhat ostatním. Usiluje se o to, 

aby žáci po dokončení povinné školní docházky dokázali uplatnit nabyté vědomosti a 

dovednosti v praktickém životě a uměli se samostatně projevovat.6  

 

                                                
6 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s. 9-13. 



  

1.2.3 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence rozvíjejí především schopnosti, dovednosti, vědomosti a postoje, 

které každý žák dále uplatňuje ve společenském životě. S rozvojem těchto schopností se 

začíná již v předškolním vzdělávání a jsou předmětem celoživotního vzdělávání. Proto 

patří k nejdůležitější části vzdělávacího obsahu. Činnosti, které ve výuce jednotlivých 

předmětů probíhají, vedou k jejich postupnému osvojování a zdokonalování. Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje šest klíčových kompetencí, a to 

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a 

pracovní. 

Kompetence k učení vedou žáky k samostatnosti a schopnosti řídit vlastní proces 

učení. Žák používá nejrůznější metody, experimentuje a porovnává získané poznatky. 

Hlavním cílem této kompetence je, aby žák poznal smysl učení a přistupoval k němu 

pozitivně. 

Kompetence k řešení problémů učí žáky logicky uvažovat a používat kritické 

myšlení. Vyučování nastiňuje nejrůznější problémové situace, při kterých se žák pokouší je 

individuálně rozebírat a řešit. Důležité je, aby se žák dokázal v každé situaci správně 

rozhodnout, svá rozhodnutí si obhájil a nesl za ně zodpovědnost. 

Kompetence komunikativní rozvíjí schopnost vyjadřovat své názory a naslouchat 

druhým. Zlepšuje žákovu orientaci a reakci na různé druhy záznamů a textů. 

Kompetence sociální a personální pomáhá žákům pracovat v malých i větších 

skupinách a týmech. Žák dokáže komunikovat a jednat s ostatními a nenarušit přitom 

rámec dobrých vztahů. Zvládne nejen o pomoc požádat, ale také ji sám nabídnout. 

Kompetence občanské pomáhají žákům seznámit se s historickým dědictvím a 

kulturní tradicí. Snaží se vybudovat pozitivní postoj k umění, kultuře a tvořivosti. Žák by si 

měl uvědomit svá práva a povinnosti vůči společnosti. 

Kompetence pracovní se snaží o provázanost teoretických vědomostí s praktickými. 

Žák využívá získaných zkušeností při volbě povolání či dalším vzdělávání.7  

V České republice a na Slovensku se ale v posledních letech objevil názor, 

že klíčové kompetence nejsou kompletní a k šesti zmíněným by se měla přidat ještě sedmá 

kompetence, a to umělecko-estetická. Objevily se i názory, že školská reforma je díky této 
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absenci značně zeslabena. Miloš Kodejška ve svém referátu uvádí: „Zavedení další klíčové 

kompetence by určitě obohatilo duševní rozvoj dětí a mládeže a prohloubilo by u nich i 

etické hodnoty.“8 Umění, a především hudba, rozvíjí totiž celou řadu prožitků dětí již 

v útlém věku. Jsou to prožitky umělecké, sociální, duševní a duchovní. Zavedení 

umělecko-estetické kompetence by pomohlo žákům lépe utvářet jejich postoje a tříbit 

jejich hodnoty. Obdobné postoje zaujímá více odborníků, například Irena Medňanská, Belo 

Felix nebo Jan Prchal.  

Další kritika se týká očekávaných výstupů v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání. Přestože předmět Hudební výchova rozvíjí všechny klíčové 

kompetence, v programu se o nich ve spojení s tímto předmětem nepíše. Důraz se tak klade 

především na rozvoj hudebnosti. Často se mezi pedagogy objevují názory, že ve školství 

dochází ke snížení autority předmětu Hudební výchova.9  

 

1.2.4 Vzdělávací oblasti 

Pro snazší orientaci v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání se 

předměty dělí do devíti vzdělávacích oblastí. Do každé oblasti patří jeden až čtyři 

vzdělávací obory. Vzdělávací oblasti jsou: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a 

její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a 

společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. 

Každá oblast charakterizuje postavení jednotlivých vzdělávacích oborů a jejich 

propojení s výukou na prvním a na druhém stupni základní školy. Vzdělávací oblasti vedou 

k postupnému dosažení všech šesti klíčových kompetencí. Obsah oborů se v základním 

vzdělávání rozděluje do tří skupin. První stupeň se dělí na dvě období. První období je 

od začátku prvního ročníku do konce třetího ročníku, druhé období začíná čtvrtým 

ročníkem a končí pátým ročníkem. Poslední období je pak od šestého ročníku do konce 

devátého ročníku. Program se dále zabývá očekávanými výstupy z každého ročníku, kdy 

výstup po prvním období je orientační a výstupy na konci pátého a devátého ročníku jsou 

závazné.  

                                                
8 KODEJŠKA, M., Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice.  

   In: Visegradské hudební semináře Praha 2008, s. 17. 
9 KODEJŠKA, M., Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice.  

   In: Visegradské hudební semináře Praha 2008, s. 17. 



  

Učivo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je rozděleno 

do tematických okruhů a je pouze doporučené a určené k dalšímu rozpracování do školních 

vzdělávacích programů. Záleží tak na školách, zda vytvoří z každého vzdělávacího oboru 

vyučovací předmět, nebo spojí více oborů do jednoho předmětu a vznikne tak integrovaný 

vyučovací předmět.10  

 

1.2.5 Průřezová témata 

Průřezová témata, nově zavedena do základního vzdělávání, se zabývají řadou aktuálních 

problémů současného světa. Důležitá jsou především proto, že rozvíjejí komplexní 

osobnost žáka v oblasti jeho postojů a hodnot. Průřezová témata propojují jednotlivé 

vzdělávací obory a pomáhají rozvíjet klíčové kompetence. Všechna témata se musí 

realizovat na prvním i na druhém stupni základního vzdělávání, nemusí se však objevit 

v každém ročníku. 

Školy ve svých školních vzdělávacích programech samy rozpracují, jakým 

způsobem se výuka jednotlivých témat vyučuje, v kterých ročnících a předmětech. Výuka 

probíhá buď samostatně v rámci jednoho vyučovacího předmětu, nebo v různých 

projektech, seminářích a kurzech. V základním vzdělávání se povinně vyučuje šest 

průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní, 

Environmentální a Mediální výchova. 

Osobnostní a sociální výchova pomáhá rozvíjet osobnost žáka, jeho dovednosti, 

jednání a chování v každodenním životě. Žák se učí pomáhat druhým, zvládat vlastní 

chování, spolupracovat s ostatními a řešit konfliktní situace. Výchova je užitečnou 

prevencí sociálně patologických jevů a formuje také studijní dovednosti. Ve škole lze 

začlenit toto téma téměř do každé vzdělávací oblasti. Tematické okruhy se dělí na tři části, 

a to na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Cílem osobnostního rozvoje je žákovo 

sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, psychohygiena a kreativita. Předmětem sociálního 

rozvoje je poznávání lidí, zajištění bezproblémových mezilidských vztahů, plynulé 

komunikace a kooperace. Mravní rozvoj pomáhá žákům rozvíjet jejich hodnoty a postoje a 

řešit problémové situace. 

                                                
10 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s. 18-19. 



  

Výchova demokratického občana učí žáky spravedlnosti, toleranci, odpovědnosti, 

úctě, sebekritice a ohleduplnosti. Žák si má uvědomit nejen svá práva, ale také své 

povinnosti. Výchova dále rozvíjí kritické myšlení. Toto průřezové téma se vyučuje 

především ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět. Při realizaci 

tematických okruhů vychází učitel z reálných zkušeností žáků. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech pomáhá porozumět 

odlišným kulturám, překonávat předsudky a stereotypy vůči nim. Výchova se dotýká všech 

vzdělávacích oblastí a tematické okruhy se snaží především o to, aby žáci dokázali vnímat 

sebe sami jako Evropany a snažili se vnímat svět kolem sebe.  

Multikulturní výchova učí žáky potřebnou terminologii, tolerovat různé etnické 

skupiny, komunikovat s nimi a uvědomovat si dopady rasové nesnášenlivosti. 

Multikulturní výchova se také prolíná ve všech vzdělávacích oblastech. Tematické okruhy 

reflektují aktuální situaci ve společnosti a zabývají se lidskými vztahy. 

Environmentální výchova pomáhá žákům pochopit vztah mezi člověkem a 

životním prostředím, reflektuje současné globální problémy a nabádá je k ochraně přírody 

a přírodních zdrojů. Realizace je možná téměř ve všech vzdělávacích oblastech. Tematické 

okruhy se zabývají problémy životního prostředí. 

Mediální výchova pomáhá žákům analyzovat mediální sdělení, posoudit jeho 

pravdivost, rozlišit zábavní a seriózní sdělení a také rozvíjí komunikační schopnosti. 

Výchova se uplatní především ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Jazyk a 

jazyková komunikace a Informační a komunikační technologie. Tematické okruhy učí 

žáky interpretovat mediální sdělení a realitu a vnímat vliv médií na společnost.  

 

1.2.6 Rámcový učební plán 

Rámcový učební plán je závazný dokument, který rozděluje vzdělávací oblasti a obory 

do dvou skupin, a to na první stupeň od prvního do pátého ročníku a druhý stupeň 

od šestého do devátého ročníku. Pro oba stupně udává minimální časovou dotaci 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Povinná časová dotace pro první stupeň činí 

118 hodin a pro druhý stupeň 122 hodin. 

  Na obou stupních základní školy vzniká tzv. disponibilní časová dotace. Na prvním 

stupni je to 9 hodin a na druhém stupni 18 hodin. Tyto hodiny využívá škola podle svého 



  

uvážení. Snaží se především rozvíjet zájmy a nadání žáků a zvyšovat jejich motivaci. 

Nejčastěji využívá těchto hodin k vyučování volitelných předmětů, dalšího cizího jazyka, 

k realizaci průřezových témat a posiluje časové dotace některé vzdělávací oblasti.11  

 Od roku 2006 došlo ještě k dalším úpravám v programu, které nabyly platnosti 

1. července 2007. U většiny vzdělávacích oblastí došlo ke snížení minimální časové 

dotace, naopak disponibilní časová dotace se na prvním stupni zvýšila na 14 hodin a 

na druhém stupni na 24 hodin. Celková povinná dotace ale zůstala stejná. 

 

1.2.7 Vzdělávací oblast Umění a kultura 

V základním vzdělávání se oblast Umění a kultura vyučuje v předmětech Hudební výchova 

a Výtvarné výchova a výuka této oblasti musí být realizována ve všech ročnících 

základního vzdělávání.12 Některé školy oblast rozšiřují i o dramatickou výchovu. 

Všechny tyto předměty rozvíjejí u žáků specifické cítění, tvořivé schopnosti, učí je 

vnímat umělecká díla, porozumět jim, nalézat vazby mezi nimi a mít z umění estetický 

zážitek. Klíčové kompetence se rozvíjejí tím, že žák chápe umění a kulturu jako nedílnou 

součást lidské existence, je schopen umělecká díla subjektivně prožívat a vnímat, 

přistupuje pozitivně k různým kulturním hodnotám minulosti a současnosti a chápe tvorbu 

jako možnost a způsob vyjádření svých prožitků a postojů. 

 

1.2.8 Vzdělávací obor Hudební výchova 

Jak již bylo zmíněno, vzdělávací obsahy každého oboru se dělí do tří období. Nezávazným 

výstupem prvního období je, že žák dokáže podle svých vrozených dispozic zazpívat 

intonačně čistě a rytmicky přesně jednohlasou píseň, rytmizovat a melodizovat jednoduché 

texty a improvizovat v rámci nejjednodušších hudebních forem. Žák dále doprovodí píseň 

pomocí Orffových nástrojů, reaguje pohybem na hudbu, vyjádří pohybem metrum, tempo, 

dynamiku a směr melodie, rozliší kvalitu tónu, rozpozná tempové a dynamické změny 

hudby. V proudu znějící hudby rozpozná některé hudební nástroje a dokáže odlišit hudbu 

vokální od hudby instrumentální a vokálně instrumentální.  

                                                
11 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s. 90-107. 
12 Změny znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v období 2006 – 2007, 

     s. 2. 



  

Na konci druhého období žák zpívá podle svých vrozených dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně jednohlasou i dvojhlasou píseň v durových i mollových tóninách, kdy 

využívá schopností získaných v prvním i v druhém období. Žák dokáže zpěvem, hrou, 

tancem a doprovodnou hrou realizovat jednoduchou melodii nebo píseň zapsanou pomocí 

not, reprodukuje motivy skladeb a písní na jednoduché i složitější hudební nástroje, 

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby a vytváří na základě svých dispozic 

předehry, mezihry a dohry. Je také schopen jednoduché improvizace, rozpozná některé 

hudebně výrazové prostředky a vnímá metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny. Na základě svých individuálních schopností a dovedností ztvární 

hudbu pohybem a vytvoří pohybovou improvizaci.  

Na prvním stupni základní školy je učivo rozděleno na činnosti vokální, 

instrumentální, hudebně pohybové a poslechové.  

Vokální činnosti rozvíjejí především pěvecké dovednosti. Žáci se učí správně 

dýchat, vyslovovat a vytvořit správný a dynamicky odlišný tón. V průběhu prvního stupně 

si každý žák rozšiřuje svůj hlasový rozsah. Písně, které se v hodinách hudební výchovy 

zpívají, jsou ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, což pomáhá rozvíjet rytmické cítění. Dvojhlas a 

vícehlas se realizuje nejprve nácvikem jednodušší prodlevy, kánonu a lidového dvojhlasu, 

který bývá pro žáky obtížný. V intonaci a vokální improvizaci se žáci učí rozpoznat a 

interpretovat především V. III. a I. stupeň v durových a mollových tóninách, později 

i volné nástupy. Hry na ozvěnu, otázku a odpověď pomáhají žákům rozvíjet tonální a 

harmonické cítění. Žáci se také učí zaznamenat melodii podle jednoduchého grafického 

vyjádření a dokážou zapsat rytmus jednoduché písně do not. 

V instrumentálních činnostech se žáci učí hrát na hudební nástroje. V hodinách 

reprodukují motivy, témata a skladby pomocí Orffových nástrojů nebo zobcových fléten. 

V rámci rytmizace a melodizace tvoří předehry, mezihry, dohry a hudební doprovody písní 

pomocí akcentace, ostinata či prodlevy. Seznamují se i s jednodílnou písňovou formou. 

Dokážou také číst a zapsat rytmické schéma tématu jednoduché instrumentální skladby. 

V hudebně pohybových činnostech se žáci učí taktovat a pohybovat v souladu se 

znějící hudbou v taktu dvoudobém, třídobém a čtyřdobém, nacvičují i jednoduché lidové 

tance. Pantomimou vyjadřují změny v hudbě a improvizují s využitím tanečních kroků. 

Dokážou reprodukovat taneční pohyby, a tak posilují pohybovou paměť. 



  

V poslechových činnostech se žáci učí rozlišit kvalitu tónu, vztahy mezi tóny, 

rozpoznat hudebně výrazové prostředky, například melodii, harmonii, kontrast, gradaci, 

zvukomalbu, rytmus, dynamiku a další. Dovedou rozlišit i hudbu vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, hudbu taneční, pochodovou, poznají malou a velkou písňovou 

formu, rondo, variace a dokážou vyjádřit své pocity z hudby a svá tvrzení odůvodnit. 

Po dokončení devátého ročníku základní školy se očekává, že žák dokáže využívat 

hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách v každodenním životě. Podle 

svých vrozených dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně jednohlasé i vícehlasé 

skladby a ohodnotí a posoudí vokální projevy ostatních. Dokáže reprodukovat různé 

motivy, témata i části skladeb, vytvoří jednoduché doprovody, improvizuje a realizuje 

žánrově odlišné písně a skladby. Žák je schopný rozpoznat dobově a stylově odlišné tance 

a předvede i jednoduchou pohybovou vazbu na ně. V hudebních ukázkách rozpozná 

hudebně výrazové prostředky a sémantické prvky. K hudebním dílům přistupuje jako 

k logicky utvářeným celkům. Při poslechových činnostech žák zařadí na základě 

dosavadních dovedností hudbu do správného stylového období a dokáže propojit hudbu 

i s jinými druhy umění. 

Stejně jako na prvním stupni se výuka hudební výchovy zaměřuje na vokální, 

instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti. 

Vokální činnosti se stejně jako v předešlých dvou obdobích zabývají pěveckým a 

mluvním projevem, rozšiřováním hlasového rozsahu, hlasovou hygienou, vícehlasým a 

jednohlasým zpěvem a deklamací. U žáků v tomto období dochází k mutaci a přechodu 

do puberty, a tak musí být přístup a metody učitele obzvlášť citlivé. Při vokálně 

instrumentálních aktivitách se žáci učí používat nové techniky vokálního projevu, 

improvizovat a intonovat v durových a mollových tóninách a jednoduchých hudebních 

formách. Zlepšují také rytmické cítění a vnímají souvislosti rytmu řeči a hudby. Orientují 

se v notovém záznamu, který se pro ně stává oporou při vokálních a instrumentálních 

činnostech. Při reprodukci tónů, rytmů a melodií pomocí grafického záznamu dochází 

k rozvoji hudebního sluchu a hudební představivosti a reflexi nejen vlastního vokálního 

projevu. 

Při instrumentálních činnostech žáci reprodukují a vytvářejí jednoduché melodie 

pomocí Orffova instrumentáře a dalších hudebních nástrojů. V hodinách se využívají 

notové záznamy hudby a notační programy, například Sibelius a MuseScore. Žáci také 



  

tvoří hudební doprovody a vyjadřují hudební i nehudební představy pomocí hudebních 

nástrojů. 

Při hudebně pohybových činnostech probíhá výuka taktování, jednoduchých tanců 

a vlastního ztvárnění pohybového doprovodu k poslouchané hudbě. Žáci vhodně reagují 

na tempové, dynamické, rytmicko-metrické a harmonické změny v hudbě a dokážou díky 

rozvoji pohybové paměti reprodukovat taneční pohyby. 

Poslechové činnosti pomáhají žákům orientovat se v hudebních dílech a dále tato 

díla analyzovat a chápat je v širším kontextu s ohledem na autora a dobu, ve které bylo 

hudební dílo vytvořeno. Vlastní zkušenosti, zvyky a kulturní tradice umožňují žákům 

hudební ukázky charakterizovat, a zařadit je do příslušného slohu a stylu a dokázat je 

ohodnotit a posoudit.13  

Na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v souvislosti 

s předmětem hudební výchova se objevila i značná kritika od Jana Prchala, předsedy 

Společnosti pro hudební výchovu. Školy ve svých školních vzdělávacích programech totiž 

mohou teoreticky v osmém a v devátém ročníku nahradit předmět Hudební výchova 

předmětem Výtvarná výchova. Hudební pedagogové v současné době velmi stojí o to, aby 

předmět Hudební výchova měl povinně trvání až do posledního ročníku základní školy. 

Hudební odborníci chtějí také zabránit situaci, která se vytvořila ve Slovenské republice, 

kdy byla z osmých a devátých ročníků vypuštěna hudební i výtvarná výchova a vznikl 

nový předmět Estetická výchova. V tomto smyslu je třeba i v České republice stále hájit 

všeobecné hudební vzdělávání po celou dobu základní školní docházky.14 

 

1.2.9 Uplatnění hudby v Rámcovém vzdělávacím plánu všeobecného vzdělávání 

Již zmíněná pedagogická reforma, která se snaží jednotlivé vzdělávací oblasti a vyučovací 

předměty neustále propojovat, mění i tradiční náhled na hudební výchovu. Rytmické, 

pohybové a pěvecké činnosti, které byly dříve hlavním vzdělávacím cílem, se nyní staly 

vyučovací metodou, která vede k utváření osobních postojů, osvojování dovedností a také 

přispívá k chápání světa kolem nás. Je dokázáno, že hudba podporuje komunikační 

                                                
13 Rámcový vzdělávací program, s. 64-68. 
14 PRCHAL, J., Nastává čas bít na poplach? Hudební výchova ve 21. století. In: Teorie a praxe   

     hudební výchovy II, s. 46. 



  

schopnosti a působí pozitivně a preventivně na organismus. Pochopení hudebních děl 

ovlivňuje i emoční složku a rozvíjí estetické vnímání. 

Hudební činnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí výstupů Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pozitivně ovlivňují i celkový rozvoj žáka. 

Zpěv totiž není pouze předmětem hlasové výchovy, ale také zlepšuje slovní zásobu, učí 

žáky pracovat s tělem a zřetelně artikulovat. Hra na hudební nástroje pomáhá s orientací 

v prostoru, s pamětí a s jemnou motorikou. Tvořivé činnosti rozvíjejí fantazii a dávají 

žákům prostor pro seberealizaci. Hudba učí žáky spolupracovat, vzájemně si naslouchat a 

být zodpovědnými a trpělivými. 

Podle Howarda Gardnera se do celkové inteligence řadí i hudební inteligence. 

Učitelé ji poznají v hudebních aktivitách, kdy se žáci snadno učí rytmická cvičení, zpívají 

písně, analyzují hudební díla a nemají problém s instrumentací skladeb. Vlasta Košťálová 

ve svém článku uvádí: „Intelektová složka učení vyjádřena v textu je posílená hudebními 

prvky – melodií, rytmem, dynamikou, tempem, harmonií.“15  

Dalším stěžejním krokem v reformě bylo zavedení klíčových kompetencí, které si 

žáci osvojují již v předškolním věku a k jejich naplňování přispívají všechny vzdělávací 

oblasti. Předmět Hudební výchova rozvíjí všech šest klíčových kompetencí. 

 Kompetenci k učení si žáci osvojují především propojováním znalostí z hudební 

nauky, harmonie a procvičováním elementárních nástrojových dovedností. Učí se využít 

nabyté vědomosti při tvůrčí činnosti, improvizaci a dokáží vyhledat a zpracovat potřebné 

informace. Sociální a personální kompetenci si osvojují především týmovou a skupinovou 

spoluprácí, kdy mají možnost vžít se v dílčích úkolech do nových rolí. Při hudebních 

projektech se učí toleranci ke spolužákům a vytrvalosti při nácviku společné činnosti. 

Vzájemně si také poskytují zpětnou vazbu. Komunikativní kompetenci si žáci osvojují 

především při čtení a rozboru partitur, poznávání hudebně výrazových prostředků a získání 

prožitků z hudebních ukázek. K vlastnímu vyjadřování používají žáci notopis a hudební 

záznamy. Kompetence k řešení problémů se naplňuje při propojování vědomostí a 

dovedností z hudební nauky, rytmických cvičení, sluchové analýzy a při zpěvu z not. 

Prostřednictvím těchto dovedností žáci uplatňují jak osvojené znalosti, tak i vlastní 

představivost. Kompetence občanské seznamují žáky s kulturními tradicemi a hudební 

                                                
15 KOŠŤÁLOVÁ, V., Proměna hudební výchovy v RVP PV. 



  

výchova v nich pomáhá vybudovat kladný postoj k umění a kultuře. Kompetence pracovní 

se snaží o propojení hudební teorie s každodenním životem.16  

 

1.2.10 Vzdělávací program Obecná škola, Národní škola a Základní škola 

Před zavedením rámcových vzdělávacích programů probíhala výuka na základních školách 

podle učebních vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola, Národní škola nebo 

některých jiných alternativních programů. Programy schválilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy na základě Standardu základního vzdělávání, dokumentu 

schváleného v roce 1995.17  

 Vzdělávací program Obecná škola z roku 1995 se realizoval převážně jen 

na prvním stupni základních škol. Osnovy nebyly stěžejní, důraz se kladl na propojení 

výukových a výchovných cílů, na tvořivost a lepší komunikaci mezi učitelem a žáky.  

 Program Národní škola vznikl na základě poznatků pedagogických pracovníků 

základních škol v roce 1997. Program podporoval blokovou výuku a rozdělil učivo 

do dvou skupin: na závazné a nadstavbové. Žáci tak měli možnost rozvíjet své individuální 

schopnosti a zájmy.18 Již tento program obsahoval výchovu ke zdravému životnímu stylu, 

multikulturní výchovu a environmentální výchovu.  

 Přestože oba dva zmíněné programy nabízely pružnou, moderní výuku 

s netradičními metodami, které se přizpůsobovaly tempu žáků, nejrozšířenějším se stal 

program Základní škola. Podle některých názorů byla řada pedagogů spíše konzervativní a 

přiklonila se raději k ověřeným klasickým metodám. Nelze však jednoznačně říci, který 

z programů byl nejlepší.19  

 

1.2.11 Rámcový vzdělávací program vs. Vzdělávací program Základní škola 

Vzdělávací programu Základní škola byl schválen 30. 4. 1996 a nabyl platnosti ve školním 

roce 1996/1997. Program poskytl školám kompletní informace o učebních osnovách 

povinných předmětů od prvního do devátého ročníku základní školy. Osnovy obsahovaly 

detailně rozpracovaný učební plán, který obsahoval vzdělávací záměry, cíle a 
                                                
16 ŠTAFFOVÁ, M., Hudební výchova / Hudební obor. In: Klíčové kompetence ve vyučování na   

     základní škole a gymnáziu: Metodická příručka, s. 80-98. 
17 PRŮCHA, J., Moderní pedagogika, s. 250. 
18 MORAVCOVÁ, M., Jdete k zápisu? Jaké jsou dnešní vzdělávací programy?. 
19 ŠTEFFLOVÁ, J., Proč je Základní škola nejrozšířenějším vzdělávacím programem?.  



  

charakteristiky jednotlivých vyučovacích předmětů. Učitelé tak získali návod, jak uplatnit 

vzdělávací program ve vyučování a jak provádět hodnocení žáků.  

Počet hodin ve vyučovacích předmětech v každém ročníku byl pevně stanoven. 

Učební plán dále určoval přesnou týdenní dotaci pro každý ročník. V některých 

předmětech měl ředitel možnost ovlivnit časovou dotaci, musel ale dodržet povinnou 

minimální časovou dotaci pro daný předmět za devět let studia a nepřekročit celkovou 

týdenní dotaci daného ročníku. Takovou možnost měl v předmětech: Přírodověda, 

Vlastivěda, Pracovní činnosti, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova, 

Rodinná výchova, Výtvarná výchova a Hudební výchova. Například ve čtvrtém a pátém 

ročníku měl ředitel na předměty Praktické činnosti, Hudební výchova a Výtvarná výchova 

dotaci celkem čtyři vyučovací hodiny. Bylo tak na něm, kterému ze zmíněných předmětů 

bude věnovat zvýšenou pozornost a věnuje mu tedy dvě vyučovací hodiny. Ostatní 

zmíněné předměty, kromě Vlastivědy, Přírodovědy, Pracovních činností, Chemie, Rodinné 

výchovy, Občanské výchovy a Hudební výchovy, měly minimální časovou dotaci v šestém 

až devátém ročníku šest vyučovacích hodin. Ředitel si mohl vybrat, ve kterém 

ze zmíněných ročníků budou mít žáci dvě hodiny týdně a ve kterém pouze jednu hodinu 

týdně.  

 Ředitel rozhodoval i o výběru a zařazení volitelných předmětů do výuky v sedmém 

až devátém ročníku. Také v prvním, druhém a třetím ročníku mohlo dojít k mírným 

změnám ve vyučovacím procesu. Výuka mohla probíhat blokově, nebo se jednotlivé části 

mohly vyučovat v časově kratších celcích. Opět však nesměla být porušena minimální 

časová dotace daného ročníku. 

Rámcový učební plán v porovnání s učebním plánem vzdělávacího programu 

Základní škola dává školám větší volnost. Minimální časové dotace nejsou stanoveny 

pro každý ročník zvlášť, ale celkově pro první a druhý stupeň. Ředitel má možnost v nově 

vzniklých vzdělávacích oblastech upravit počet hodin v každém ročníku ve všech 

vzdělávacích oblastech, musí však dodržet nejnižší a nejvyšší možnou týdenní dotaci a 

celkovou disponibilní dotaci pro první a druhý stupeň.  

Vzdělávací oblasti obsahují stejné vyučovací předměty jako v učebním plánu 

programu Základní škola až na nově zavedenou oblast a předmět Informační a 

komunikační technologie. Nově je zavedena také vzdělávací oblast Člověk a svět práce a 

Průřezová témata. 



  

Přesná týdenní dotace v jednotlivých ročnících není v rámcovém učebním plánu 

pevně stanovena, ale je stanoven nejnižší a nejvyšší možný týdenní počet vyučovacích 

hodin. V prvním a v druhém ročníku je to maximálně 22 hodin, ve třetím až pátém ročníku 

26 hodin, v šestém a sedmém ročníku nejvýše 26 hodin a v osmém a devátém 32 hodin.20 

Pokud školy využívají v ročnících maximálního možného počtu vyučovacích 

hodin, dochází tak v porovnání s učebním plánem programu Základní škola k celkovému 

navýšení počtu hodin. Výuka v prvním ročníku byla dříve 20 vyučovacích hodin, ve třetím 

až pátém ročníku 23, 24 a 25 hodin. Šesté a sedmé ročníky tvoří jedinou výjimku, protože 

týdenní dotace byla vyšší (27 a 28 hodin) než je současná maximální dotace v těchto 

ročnících. V osmém a devátém ročníku mělo týdenní vyučování 30 hodin, což je o dvě 

hodiny méně než maximální časová dotace nyní. 

 

1.2.12 Změny ve výuce hudební výchovy (vzdělávací program Základní škola 

vs. Rámcový vzdělávací program) 

 Oba vzdělávací programy mají podobné cíle. Snaží se kultivovat osobnost žáka, rozvíjet 

hudební sluch, zpěvní hlas, rytmické, melodické a harmonické cítění, hudební paměť, 

představivost a fantazii. Chtějí také žáky blíže seznámit s kulturou a tradicí u nás 

i v zahraničí. Učivo je shodně strukturováno do čtyř identických činností, a to vokálních, 

instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových.  

 Hudební výchova je v rámci základní školy stále rozdělena do tří fází, ty se však 

od sebe mírně liší. První fáze je shodná s nynější pro první až třetí ročník. Druhá a třetí 

fáze jsou však rozdílné. Druhá fáze byla dříve od čtvrtého do šestého ročníku. Třetí fáze 

byla od sedmého do devátého ročníku. Nyní začíná druhá fáze shodně ve čtvrtém ročníku, 

ale končí již pátým ročníkem a třetí fáze je od šestého do devátého ročníku. 

 V programu Základní škola se první fáze zaměřovala především na hudební hry, 

druhá fáze na manipulaci s hudebním materiálem neboli manipulaci s hudbou a třetí fáze 

na vytváření hudebních „vhledů“ a vnímání společenské funkce hudby. Obsah a výstupy 

učiva nebyly rozděleny podle jednotlivých fází, jako je tomu nyní, ale pro každý ročník 

zvlášť.  

                                                
20 Změny znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v období 2006 – 2007, 

     s. 3. 



  

Program usiloval také o to, aby žáci získali zájem o hudbu nejen při vyučování a 

návštěvě výchovných koncertů, ale také v mimoškolních aktivitách. Hlavní myšlenkou 

bylo, že škola má především učit hudbu prožívat, mluvit o ní a používat pojmy osvojené 

v hodinách hudební výchovy. Učitelé při hodnocení brali v potaz i celkový přístup, práci 

v hodinách, úsilí o co nejlepší výsledky a zohledňovali i jednostrannou zaměřenost 

na určitý typ činnosti. Porovnáním obou již zmíněných programů zjistíme, že co se týče 

cílů, záměrů a hodnocení žáků, vychází Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání z programu Základní škola. 

Jak již bylo zmíněno, osnovy, které byly s výjimkou některých předmětů 

vypracovány pro každý předmět a ročník zvlášť, obsahovaly výstupy a podrobný popis 

učiva. Učitel měl tak práci značně ulehčenou, protože přesně věděl, co musí během 

jednoho ročníku splnit a s jakým materiálem a tématy bude pracovat.  

Například osnovy prvního ročníku hudební výchovy přesně stanovily, jaké učivo by 

měli žáci probrat, jakým způsobem pracovat s tónem, v jakém taktu měly být písně, 

ke kterým vytvářeli doprovody, co měli dokázat pohybově vyjádřit a ztvárnit a jaké 

nástroje v poslechových aktivitách rozpoznat. Učitel musel za jeden rok výuky povinně 

seznámit žáky s nejméně deseti písněmi, čtyřmi poslechovými skladbami a dvěma hudebně 

pohybovými hrami. Výstupem bylo, že žák dokázal rozlišit, pěvecky, instrumentálně 

i pohybově ztvárnit a vyjádřit hudební kontrasty. V každém ročníku se samozřejmě 

požadavky na počet písní a poslechových skladeb zvyšovaly. 

Takto rozpracovaný byl v hudební výchově každý ročník s výjimkou sedmého, 

osmého a devátého. Ty byly zpracovány včetně výstupů podrobně, ale dohromady.21 

 

1.3 Školní vzdělávací program 

 

1.3.1 Náležitosti, výhody a úskalí školního vzdělávacího programu 

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání § 5 musí být školní vzdělávací program v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem. Školní vzdělávací program stanovuje konkrétní vzdělávací cíle, 

                                                
21 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Hudební výchova: Učební        

     osnovy pro 1. až 9. ročník Vzdělávací program Základní škola, s. 216-231. 



  

délku, formu, obsah a časový plán vzdělávání. Přesně udává podmínky přijetí uchazečů, 

průběh a ukončení studia i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Popisuje také 

aktuální materiální, personální a ekonomické podmínky, podmínky bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví.  

  Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení a je 

zveřejněn ve škole na přístupném místě, aby do něj mohl každý nahlédnout.22 Můžeme ho 

tedy chápat i jako prostředek propagace, který může ovlivnit rodiče při výběru školy 

pro své děti. V programu jsou totiž jasně stanovené cíle a záměry školy. I díky povinnému 

pravidelnému sebehodnocení je zřejmé, jestli se záměry školy plní podle očekávání, nebo 

je potřebná náprava. 

Vůbec poprvé v historii českého školství mají pedagogičtí pracovníci možnost 

aktivně se podílet na vzdělávacím dokumentu. Školní vzdělávací program je vnímán jako 

příležitost pedagogů vytvořit si na základě svých zkušeností, názorů a představ o vzdělání 

svůj program. Je jisté, že tato volnost při tvorbě programu má své přednosti, ale i úskalí. 

Po dvouleté usilovné práci pedagogických sborů, kdy spolu učitelé spolupracovali, 

pomáhali si a vedli diskuze, se zároveň i profesně zdokonalovali. Snažili se nalézt 

nejvhodnější a nejúčinnější vzdělávací metody, které by zlepšily výuku.  

 Na druhé straně ale někteří pedagogové chápali reformu pouze jako jednorázové 

vytvoření nového programu a ne jako pouhý počátek změny ve vzdělávání. Samotný 

program nebyl na některých školách zcela promyšlený a nebyl tedy splněn hlavní záměr, 

kterým je propojení vzdělávacích oblastí, klíčových kompetencí a průřezových témat. 

Protože šlo o zcela nový přístup ke vzdělávání, někteří pedagogičtí pracovníci měli obavu 

z tvorby programů a možných názorových střetů s kolegy.23  

 

1.3.2 Přípravné fáze a podpůrná činnost 

Je samozřejmé, že celá reforma byla pro učitele a ředitele škol a školských zařízení 

nelehkým úkolem. Na tvorbu školních vzdělávacích programů totiž měli pouze dva roky. 

V září 2007 byla zahájena výuka podle nových programů v prvních a šestých ročnících 

základních škol. Tyto změny také začaly pronikat do širšího povědomí veřejnosti díky 

sdělovacím prostředkům. 

                                                
22 Školství: Texty zákonů, s. 10. 
23 Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, s. 5-9. 



  

 V přípravné etapě v první polovině roku 2007 se začalo s úpravou do té doby 

platných vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola. Tyto 

úpravy měly pomoci školám zhodnotit, co je ve vzdělání důležité, a to pak zařadit 

do vlastního vzdělávacího programu. Také díky tomu, že školní vzdělávací programy 

vycházely částečně z předešlých programů, byla jejich tvorba, orientace v nich a přechod 

na nový program o něco snazší. 

 Změny nastaly také v učebních plánech původních vzdělávacích programů. 

Změnilo se čerpání disponibilní dotace, možnost integrace vzdělávacího obsahu 

vyučovacích předmětů, možnost úpravy názvu předmětů, vymezení minimální časové 

dotace a celkový počet vyučovacích hodin v týdnu. Nejednalo se o navýšený počet hodin, 

ale o změnu vnitřních struktur. 

Jako pomoc učitelům a ředitelům škol vznikla Konzultační centra v rámci 

Metodického portálu, kde garanti všech vzdělávacích oblastí odpovídali na nejrůznější 

dotazy škol. Na Metodický portál se umisťovaly postřehy, rady i zajímavé články určené 

především učitelům základních škol. Ty nejzajímavější byly v roce 2007 vydány ve dvou 

sbornících a byly zdarma k dispozici na základních školách a gymnáziích.  

Projekt Koordinátor, který pomáhal základním školám již od roku 2005 připravovat 

školní vzdělávací programy, se v roce 2007 zaměřil i na proškolování pedagogů a 

na setkání a diskuze koordinátorů programů. Organizátoři projektu Národní institut 

pro další vzdělávání a Výzkumný ústav pedagogický v Praze v témže roce uskutečnily 

výzkum názorů ředitelů škol a koordinátorů školních vzdělávacích programů. Ti upozornili 

především na to, že by se měla zvýraznit motivace učitelů, zlepšit možnost, jak sdílet 

zkušenosti učitelů a jak realizovat reflexi výuky podle školních vzdělávacích programů.  

Projekt Pilot Z byl další pomocí a opět ho zřizoval Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze. Nejpřínosnější činností projektu byla Příručka příkladů dobré praxe, která 

obsahovala šedesát čtyři ověřených příkladů z pilotních škol s fotografiemi, 

videonahrávkami a učebními materiály. Druhou přínosnou knihou byla příručka Klíčové 

kompetence v základním vzdělávání, která dala učitelům návod, jak tyto kompetence 

rozvíjet v jednotlivých vzdělávacích oblastech a ve výuce.24  

                                                
24 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,  Na startu školské reformy: 

      Vzdělávání v roce 2007 v tématech díl II, s. 16-17. 



  

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů byl pro mnohé školy stěžejním 

materiálem při tvorbě programů. Objasnil totiž jejich podstatu, zodpověděl nejčastější 

otázky a popsal přesně, jak postupovat při samotné tvorbě programu. 

  

1.3.3 Přípravná fáze tvorby školního vzdělávacího programu 

Před vytvářením vlastního programu bylo nejdůležitější, aby ředitel školy nebo pedagog, 

který byl podrobně seznámený s reformou, objasnil pedagogickému sboru nezbytnost 

školské reformy a motivoval své kolegy k dlouhodobým změnám. Ty byly podrobně 

vysvětleny a prodiskutovány, aby došlo k pochopení celé podstaty problému. Týkaly se 

především motivace žáků a snahy, aby ke studiu přistupovali aktivně a uplatnili především 

své individuální předpoklady a schopnosti. Důležitou změnou bylo i začleňování žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami i nadaných žáků do kolektivu. Škola měla zajistit 

zdravé prostředí, kde vztah žáků a učitelů je vnímán jako partnerský. 

  Dalším krokem v přípravné fázi bylo důkladné prostudování Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a porozumění částem, které se odlišují 

od předešlých učebních osnov. Těmi byly vzdělávací cíle, průřezová témata, očekávané 

výstupy a rozvoj klíčových kompetencí. 

 Vhodný program pomohla vytvořit analýza aktuálních podmínek škol, výroční 

zprávy, inspekční zprávy, dotazníky, diskuse a semináře s učiteli, rodiči a žáky. Některé 

školy prováděly i tzv. SWOT analýzu, která odhalila silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby pro školy. Výsledky pomohly při tvorbě školních vzdělávacích programů, protože 

na silných stránkách postavili ředitelé škol své programy a slabé stránky se snažili 

co nejdříve odstranit. Příležitosti a hrozby pak odhalily vnější vlivy na školu. 

 Ředitel každé školy musel časově rozvrhnout a zorganizovat plán tvorby programu. 

Musel také stanovit hlavního koordinátora, kterým mohl být on sám nebo jiný člen 

pedagogického sboru. Mohl zvolit i koordinátory dva, zvlášť pro první a druhý stupeň 

základní školy. Koordinátor se účastnil řady školení pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů. Některé pilotní školy si určily i svého oponenta. Ten se nezapojoval přímo 

do tvorby programu, ale oponoval jednotlivé kroky programu.  

 Dále ředitel sestavil dílčí týmy, které spolupracovaly na tvorbě učebních osnov 

pro jednotlivé předměty, a pověřil pedagogy zodpovědností za přípravu jednotlivých částí 

programu. Na samotnou tvorbu měly tyto skupiny přesně dva roky. Ředitel vymezil i 



  

začátek a průběh tvorby, naplánoval setkání, diskuse a konzultace pedagogického sboru. 

Všechny tyto části musely být vhodně propojené a logicky na sebe navazovat.25  

 Podmínky pro tvorbu programu nebyly pro pedagogické sbory příznivé. Učitelé 

pracovali v týmech v době ředitelského volna, studijního volna, o prázdninách, 

v přípravném týdnu, odpoledne po výuce nebo odjeli na několik dnů na seminář.  

 

1.3.4 Vlastní tvorba školního vzdělávacího programu  

Přesná struktura školního vzdělávacího programu je uvedena v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání. Jednotlivé části na sebe navazují a určují, co přesně má 

být v programu rozpracováno. Program tak musí obsahovat identifikační údaje, 

charakteristiku školy, charakteristiku školního vzdělávacího programu, učební plán, učební 

osnovy, hodnocení žáků a autoevaluaci školy.  

 Nezbytným identifikačním údajem je název dokumentu, který může obsahovat 

i motivační údaj vystihující cíle a záměry školy. Dalším povinným údajem je název školy, 

zřizovatel, adresa, jméno ředitele a kontaktní údaje. Také je vhodné uvést jméno 

koordinátora programu. Každá změna, ke které v programu dojde, musí obsahovat datum 

změny i počátek její platnosti.  

 Charakteristika školy vychází především z analýzy provedené v přípravné fázi, kdy 

jsou přesně popsány základní informace o škole, její struktura, umístění, kapacita, 

vybavení, možnosti školy, mezinárodní spolupráce, projekty a způsob spolupráce s rodiči, 

školskými zařízeními a jinými institucemi. Tato část musí obsahovat i charakteristiku 

pedagogického sboru, jeho schopnosti a zkušenosti. 

 Charakteristika programu vypovídá o vzdělávacích záměrech školy, začleňování 

průřezových témat do jednotlivých ročníků a zajišťování výuky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. V případě potřeby vytváří škola 

individuální vzdělávací plán. Výchovné a vzdělávací strategie popisují metody, postupy, 

formy výuky a aktivity, které pomáhají rozvíjet klíčové kompetence žáků. 

 Učební plán bývá často hodně diskutovanou částí vzdělávacího programu. 

Pedagogický sbor se musí podrobně seznámit s minimálním a maximálním počtem hodin 

v ročnících, celkovou dotací pro první i druhý stupeň, disponibilní dotací, s jednotlivými 
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předměty, učivem a výstupy uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání. Na této části spolupracuje celý pedagogický sbor, který je většinou rozdělen 

do dvou skupin: na první a druhý stupeň. Každý z učitelů navrhuje svůj učební plán, který 

se pak dále projednává, a hledá se optimální řešení, které by bylo v souladu se záměrem 

školy. 

 Jednou z nejnáročnějších částí při tvorbě programu jsou učební osnovy. V této fázi 

pracuje pedagogický sbor v týmech, které schválil ředitel školy. Učitelé jsou rozděleni 

do skupin podle předmětů, které spadají do jednotlivých vzdělávacích oblastí.  

 Osnovy musí obsahovat název předmětu, jeho charakteristiku, časové, obsahové a 

výchovné vymezení předmětu, výchovné a vzdělávací strategie, které povedou k rozvíjení 

klíčových kompetencí. Učitelé podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání rozpracují názvy vyučovacích předmětů jednotlivých vzdělávacích oblastí, 

očekávané výstupy a učivo pro každý předmět. Toto může být buď pro každý ročník 

zvlášť, nebo v delších časových úsecích. To samé platí i u výběru učiva a zapojení 

průřezových témat do vyučování.  

 V poslední části školního vzdělávacího programu si škola určí pravidla, způsoby a 

kritéria pro hodnocení žáků. Učitelé se snaží zvolit takové hodnocení, které bude 

informativní, účinné a systematické.26 Důležité je poskytnout žákům zpětnou vazbu a 

motivovat je k dalšímu studiu. Učitel nově hodnotí i dosažení očekávaných výstupů a 

utváření klíčových kompetencí. Pravidla hodnocení musí být vymezena pro každý ročník 

základní školy zvlášť. Je možné použít hodnocení pomocí klasifikace, slovní hodnocení, 

anebo obě varianty zkombinovat. K lepšímu monitorování pokroku žáka přispívá i 

žákovské portfolio, kam se ukládají výrobky, videozáznamy, projekty a další práce žáka. 

 Při autoevaluaci školy je důležité stanovit cíle, kritéria a nástroje evaluace. 

Sebehodnocení školy lze porovnat se SWOT analýzou provedenou v přípravné fázi tvorby 

programu. Škola se snaží zajistit především úspěšnou realizaci vzdělávacího programu, 

plnění individuálních vzdělávacích potřeb žáků a zprostředkování odpovídající výuky. 

Při analýze se dále zjišťuje, zda probíhá hodnocení žáků odpovídajícím způsobem, jaká je 

                                                
26 KRATOCHVÍLOVÁ, J., Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem – s    

     pedagogickým sborem, s. 2-71. 



  

práce učitelů, vedení školy, zda je ve škole vhodné klima a zda jsou materiální, technické, 

ekonomické a hygienické podmínky školy vyhovující.27 
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2 Projektové vyučování 

 

2.1 Vznik a podstata projektové metody 

 

2.1.1 Historie projektového vyučování 

Myšlenka a snaha integrace učiva a propojení osvojených znalostí v každodenním životě se 

objevila již u Jana Amose Komenského v jeho díle Škola hrou i u švýcarského pedagoga 

Johanna Heinricha Pestalozziho. Ten uplatňoval genetickou metodu v projektech 

na počátku 19. století. Ruský pedagog Konstantin Dmitrijevič Ušinskij v 60. letech 

19. století prosazoval koncentraci učiva do témat, se kterými se žáci běžně setkávali. Také 

belgický pedagog Ovide Decroly poukázal na výhody nerozdělování obsahu učiva 

do jednotlivých předmětů u žáků do devíti let. To jim mělo pomoci získat komplexní 

vnímání světa. S jeho názory souhlasili pedagogové v Německu, Rakousku i v dalších 

zemích.28  

 Projektová metoda, která se realizuje v dnešní době, vznikla na konci 19. století. 

Tehdejší škole se vyčítalo omezování svobody žáka, zahlcování učivem, které je více 

zaměřené na vědní obory než na praktické dovednosti a reálné životní situace. Opomíjely 

se také osobní prožitky nebo individuální zájmy žáků.29 

 Ve Spojených státech amerických vzniklo na přelomu 19. a 20. století hnutí 

tzv. progresivní výchovy. Členové hnutí se snažili zrušit striktní rozdělení učiva 

na vyučovací předměty, odmítali pouhé memorování a učení pomocí drilu. Podle nich 

si žáci lépe osvojili obsah vyučování v přirozených činnostech. Hnutí zásadně propagovalo 

projektovou metodu a problémové učení.  

Za zakladatele progresivismu v pedagogice je považován americký pedagog John 

Dewey, který sice nebyl odpůrcem tradiční školy, ale přesto prosazoval její reformu. 

Každého žáka považoval za komplexní osobnost, jež si nejlépe osvojí učivo ze situací jeho 

věku blízkých a ty pak využije i v dospělosti. Nepodřizoval ale vyučování pouze zájmům 

dítěte. Ve spojení s tímto pedagogem se používá termín „činná škola“. Ve své laboratorní 
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škole používal projektovou metodu, kde učivo rozděloval podle činností běžných pro žáky. 

Jednalo se o stavbu domu, pěstování rostlin a podobně.30  

  John Dewey ovlivnil řadu pedagogů. Jedním z nich byl i William Heard Kilpatrick, 

který vyzdvihoval rozvoj osobnosti a mravní odpovědnosti žáka nad zvládnutím obsahu 

učiva. Obsah vzdělávání se realizoval v projektech, které se snažily motivovat žáky 

k aktivitě. „Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby 

se mu zdál životně důležitým tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě,“ řekl 

Kilpatrick.31  

 Ellsworth Collings pokračoval v projektové metodě v letech 1917-1921. Žáky 

ve věku šest až čtrnáct let rozdělil do tří skupin, zrušil tradiční předměty a zavedl 

vycházky, ruční práce, povídky a další. Svoji experimentální školu porovnal po čase 

s dalšími dvěma školami, které měly shodné vstupní podmínky, a výuka zde probíhala 

tradičním způsobem. Po čtyřech letech se zjistilo, že žáci v experimentální škole dosahují 

lepších výsledků, než žáci ostatních dvou škol. Objevily se i názory zpochybňující tyto 

výsledky. Přesto bylo zřejmé, že projektová metoda má své opodstatnění nejen díky 

snazšímu osvojení vědomostí, ale také pozitivnímu vlivu na osobnost žáka. Metoda si tak 

našla řadu příznivců v amerických školách, ale v 50. a 60. letech minulého století byla 

na ústupu. Začalo se totiž opět usilovat o větší řád ve vyučování. 

 Také v naší zemi se byla řada pedagogů, kteří studovali u Johna Deweye a začali 

prosazovat projektovou metodu. Byl to Václav Příhoda, Jan Uher, Stanislav Vrána a Karel 

Velmínský. Od září 1929 povolilo Ministerstvo školství tzv. pokusné školy, které žáky 

rozdělily podle zájmů, schopností a potřeb. Tyto školy se snažily zavádět nové metody 

ve vzdělávání. Jednou z nich byla i projektová metoda. Pedagogický sbor školy si určil 

jednoho experimentátora, který řídil projekty a dohlížel na ně. Ty podporovaly individuální 

zájmy, a žáci díky tomu měli možnost vlastní interpretace a realizace. K opětovné podpoře 

projektové metody dochází v České republice současně s reformou školství.32  
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2.1.2 Charakteristika projektového vyučování 

Je nutné si uvědomit, že i když se projekty do dnešní výuky vracejí, mají zcela jiné 

podmínky než projekty, které se realizovaly ve 20. a 30. letech 20. století. Dnešní žáci se 

liší především z hlediska motivace a osobních zkušeností. Jsou vyspělejší v kognitivní 

oblasti, ale na druhé straně citově více strádají. Rámcové vzdělávací programy značně 

podporují použití projektové metody a dávají dostatek prostoru pro jejich realizaci. I přesto 

ale nelze veškerý obsah vzdělávání učit projektově. Jak uvádí Jana Coufalová: „Nelze 

zcela opominout vnitřní systémy jednotlivých věd a předmětů.“33  

 Objevilo se mnoho definic projektového vyučování od již dříve zmíněných 

pedagogů, kteří se touto metodou zabývali. Ty se však od sebe mírně liší. Přesto lze 

vymezit několik znaků, které by měl každý projekt obsahovat. Projekt musí především 

vycházet ze zájmů a potřeb žáků, umožňovat jim uspokojení těchto potřeb a získání 

zkušeností. Do realizace se nezapojuje pouze škola, ale také rodiče a širší okolí. Tím se 

škola lépe začleňuje do prostředí, ve kterém se nachází. Projekt je interdisciplinární a je 

podnikem žáka, z jehož činnosti vychází produkt, který je výstupem celého projektu. Žáci 

ho prezentují a učí se nést zodpovědnost za vlastní činnost a výsledek. Projektová metoda 

probíhá velmi často skupinově, což pomáhá rozvíjet osobnost žáka.  

Hlavní myšlenkou projektů je tzv. koncentrace, kdy se učivo soustředí kolem 

ústředního motivu. Žáci plněním dílčích úkolů a zkoumáním různých úhlů 

pohledu v jednotlivých předmětech dospějí ke globálnímu pochopení problému.34 Tím 

pomáhá projektová metoda rozvíjet mezipředmětové vztahy a podporuje logické 

uvažování. Jsou to především žáci, kteří nesou odpovědnost za učení, osvojování 

dovedností a rozvoj klíčových kompetencí.  

Učitel ustupuje do pozadí, má pozici konzultanta a rádce. Celkové klima třídy a 

vztah mezi učitelem a žákem se může značně zlepšit, protože při projektové metodě se 

všichni stávají partnery. V nižších ročnících základní školy sice učitel projekt vede, 

postupně se ale žáci zapojují aktivněji a pracují zcela samostatně.35 Projektová metoda 

musí být dobře zorganizována, všechny úlohy musí být do detailů promyšlené a všestranně 

zaměřené. 

                                                
33 COUFALOVÁ, J., Projektové vyučování pro první stupeň základní školy: Náměty pro učitele, s

      9 
 

35 COUFALOVÁ, J., Projektové vyučování pro první stupeň základní školy: Náměty pro učitele, s. 
      6-12. 

 



  

Komplexně zaměřené učební úlohy vedou k dosahování cílů rámcových 

vzdělávacích programů, protože umožňují žákům propojit teoretické vědomosti 

s praktickým životem a rozvíjejí jeho osobnost. Učitel dbá především na to, aby instrukce 

byly srozumitelné. Úlohy zadává s ohledem na věk žáka a jejich rozsah se shoduje s cíli 

školy v daném ročníku.36 

Také problémová metoda se používá jako varianta projektového učení. Učitel nejprve 

uvede základní problém v podobě otázek. Ten dále rozdělí na problémy dílčí, které 

povedou k osvětlení toho ústředního. Žáci se tak zdokonalují v myšlení, spolupráci, 

postupném řešení dílčích úkolů a dosažení celistvého pohledu na situaci.37  

 

2.1.3 Druhy projektů 

V přípravné fázi řeší učitel možnosti projektu a na základě určitých kritérií se rozhoduje 

pro nejvhodnější typ projektu. Projekty dělíme podle: účelu, vztahu k učivu a vyučovacím 

předmětům, organizace, délky trvání, místa konání, navrhovatele, počtu zapojených žáků a 

velikosti. 

 Při stanovení cílů projektu se učitel rozhoduje, zda jednotlivé činnosti povedou 

k získání nových dovedností, nebo budou procvičovat dosavadní znalosti v nově vzniklých 

situacích. Podle účelu rozděluje William Heard Kilpatrick projekty na ty: které převádějí 

plán do vnější formy jako například napsání dopisu, umožňují estetický zážitek a 

zkušenost, usilují o řešení nastoleného problému, nebo osvojení určité dovednosti. 

Při samotné realizaci může také jeden typ přecházet do typu dalšího.38 

 Americký pedagog James Fleming Hosic rozdělil projekty podle účelu do čtyř 

odlišných skupin. Byly to projekty problémové, konstruktivní, hodnotící, které především 

porovnávaly několik subjektů, a drilové, při nichž si žáci osvojili například pohybové 

dovednosti.39  
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 U druhého typu projektu, podle vztahu k učivu a vyučovacím předmětům, se učitel 

rozhoduje, zda se zaměří pouze na jeden vyučovací předmět, nebo jich zapojí hned 

několik, což je i současný trend, který se objevuje u většiny škol. 

 Organizačně pracují žáci na projektu v hodinách jednoho vyučovacího předmětu, 

ale také v rámci příbuzných předmětů a mimo výuku. Činnostem lze věnovat pouze část 

hodiny, nebo učitel vymezí několik hodin týdně, které se projektu plně věnují. Školy velice 

často uskutečňují každý rok tzv. projektové dny.  

 Především zkušenost s projektivní metodou ovlivňuje délku trvání projektů. Méně 

zkušení učitelé volí nejdříve projekty krátkodobé, a to jednodenní. Za střednědobé 

považujeme projekty, které zpravidla trvají týdny nebo měsíce. Při dlouhodobých 

projektech, které trvají i celý školní rok, často spolupracuje několik členů pedagogického 

sboru. 

 Projekty se mohou realizovat na různých místech ve škole i mimo ni. Žáci tak 

částečně pracují doma, ve školní družině, ve škole v přírodě, nebo spolupracují s dalšími 

institucemi, jako například s městským úřadem, muzeem a informačním centrem. 

 Navrhovatelem projektu mohou být sami žáci, kteří vyvolají zájem o danou 

problematiku. Ten se nazývá projekt spontánní. V opačném případě je zcela navržený a 

připravený učitelem a nazývá se projekt umělý. Někdy se oba typy navzájem propojují.  

 Při volbě náročnosti činností musí učitel také řádně promyslet, kolik žáků se 

do projektu zapojí. Nejčastěji se účastní celá třída, jindy také pouze skupina, dvojice i 

jednotlivec. Náročnější problematika se realizuje i v několika třídách, nejčastěji 

paralelních. Současné technické vybavení a internet nabízí i další možnosti. Může 

spolupracovat i několik škol v rámci České republiky i Evropy. 

 Velikost projektu závisí na komplexnosti úloh, jejich náročnosti a počtu 

vyučovacích předmětů, které se integrují. Stejný projekt tak může být pouze malý, pokud 

se týká pouze jednoho vyučovacího předmětu a jednoho dne, ale také velký v případě, 

že se mu žáci věnují několik měsíců, týká se hned několika výukových předmětů a 

vzdělávacích oblastí.40  
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2.2 Realizace projektů 

 

2.2.1 Postup při tvorbě projektu 

John Dewey přesně popsal čtyři nezbytné kroky, které nesmí učitel vynechat při tvorbě 

projektů. Je to záměr, plán, provedení a hodnocení.  

U záměru záleží především na tom, zda vznikl námět spontánně při vyučování, 

nebo byl vytvořen uměle. V této fázi učitel přesně definuje, čím se bude projekt zabývat, 

tzv. jádro problému. Při plánování se vymezí základní témata, otázky, rozdělí se úkoly 

pro jednotlivce či týmy a vytvoří se přesný časový harmonogram činností a odevzdání 

úkolů. Plánovat by měli především žáci. Tato fáze by je měla především motivovat tím, že 

činnosti nebudou příliš náročné, umožní jim získat užitečné dovednosti potřebné 

v praktickém životě. Při samotném provedení je důležité, aby učitel nechal pracovat spíše 

žáky a stal se pouze jejich rádcem, prostředníkem, spolupracovníkem, organizátorem a 

podněcovatelem. V poslední hodnotící fázi opět pracují všichni žáci s učitelem a snaží se 

najít klady i zápory, které pomohou při další obdobné činnosti. Dále se snaží najít jiné 

možné varianty projektu. 

 

2.2.2 Výhody a nevýhody projektového vyučování 

Stále častější užívání projektové metody v českých školách ukazuje, že metoda našla své 

zastoupení nejen mezi učiteli, ale také mezi žáky samými. Například zřizování 

projektového týdne, který se ve většině škol koná každý rok, kdy se na výsledky práce 

žáků může přijít podívat každý, dávají školy na vědomí širší veřejnosti o tomto méně 

tradičním způsobu výuky. 

Pokud navrhovaný projekt zaujme, žáci se stanou v hodinách aktivnějšími a 

motivovanějšími. Získají totiž možnost dokázat nejen sobě, ale také ostatním, že zvládnou 

samostatně pracovat, diskutovat v třídním kolektivu a nést za svá rozhodnutí a činnosti 

zodpovědnost. V jednotlivých úkolech, které jsou blízké reálným životním situacím, 

se snaží shromažďovat dostupné informace a řešit tím danou problematiku. Proto dochází 

u žáků k rozvoji celé osobnosti, fantazie a tolerance. 



  

Projektová metoda má být chápána spíš jako metoda doplňková, která výuku 

zpestří. Žáci mohou využít nabyté znalosti z různých vyučovacích předmětů, jež se přiblíží 

reálným životním situacím. 

Nevýhodou pro učitele může být málo pedagogických zkušeností a také příliš liberální 

přístup. I když je projekt detailně promyšlený i dobře zorganizovaný, mohou se vyskytnout 

neočekávané situace, které musí učitel řešit. Neexistují ani učebnice, které by předměty 

vhodně integrovaly. Pokud jde o projekt spontánní, je učitelova snaha o motivaci 

usnadněna. Jinak si ale musí uvědomit, že ne všichni žáci budou do činností zapojení se 

stejným zápalem.41 

Další nevýhodou je, že nejvíce metoda vyhovuje nadaným a průměrným žákům. 

Učitel musí proto vymyslet takové dílčí úkoly, aby se v nich realizovali i žáci slabší. Je 

obtížné předvídat čas, který je v jednotlivých činnostech potřeba. Také koncentrace učiva 

musí být detailně promyšlena, jednotlivé činnosti a procvičované dovednosti na sebe musí 

logicky navazovat, aby nebyla výuka chaotická. Koncentrační střed nenalezneme u všech 

projektových témat. Někdy tak přílišnou snahou učitele dochází ke křečovitosti a projekt 

tak nemá ten správný efekt. 

Odpůrci projektové metody poukazují na to, že původní záměr spojit vědomosti 

s praktickým životem nakonec vyústí v pouhou hru. Jiní dokonce uvádějí, že hrami, které 

vedou k procvičování určitých dovedností, učitel žáky klame, aby dosáhl toho, co on sám 

chce. Výsledkem je tedy myšlenka, že metoda se může stát neefektivní a že nelze odstranit 

tradiční vyučovací metody a nahradit je pouze těmi alternativními.42  

 

2.2.3  Hudební integrativní projekt 

Pojem integrace se překládá jako ucelení a scelení obsahu některých vyučovacích 

předmětů. Často se jedná o předměty z podobných kognitivních oblastí, které se spojují a 

snižují tak počet vyučovacích předmětů. Jejich obsah ale stále zůstává dost oddělený. 

Někdy ale dané téma řešíme z různých úhlů pohledů, a to z pohledu hned několika 
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vyučovacích předmětů. V tom případě jde o integraci vnitřní. I v integrovaných projektech 

jde především o spojení činností z různých oblastí v jedno hlavní a společné téma.43  

Hudební integrovaný projekt není v našem školství pouhou novinkou posledních 

let. Někteří světoví, čeští i slovenští hudební skladatelé, kteří se věnovali také hudební 

pedagogice, realizovali projekty již v minulém století. Ty měly nejčastěji podobu hudební 

pohádky, kdy došlo k propojení nejen slov, děje a hudby, ale také například výtvarného 

umění a literatury. Hlavním přínosem projektu je jedinečný emocionální prožitek, 

seberealizace žáků a rozvoj tvořivosti. 

Ruský skladatel Nikolai Rimsky-Korsakov vytvořil pohádkové opery, které se 

podobaly integrovanému projektu. Také Sergej Sergejevič Prokofjev v symfonické pohádce 

Petr a vlk uplatnil svůj didaktický záměr a v jeho díle je tak možné rozpoznávat zvuky 

nástrojů orchestru a porozumět lépe hudebně výrazovým prostředkům. Slovenský hudební 

skladatel Eugen Suchoň a jeho první suita Maličká som, český skladatel Ilja Hurník a jeho 

Příběhy jedné kapely se snažili přiblížit hudbu dětem co nejvíce a nejpoutavěji. 

 Belo Felix, slovenský hudební skladatel a pedagog, vytvořil projekty, které 

probouzely u žáků tvořivost, smysl pro improvizaci a interpretaci. Juraj Hatrík vytvořil 

na objednávku slovenského rozhlasu cyklus hudebních pohádek Medzi Trpaslúškimi, které 

rozvíjejí fantazii dětí a seznamují je se základy hudební nauky.44 Sám pak projekt chápe 

následovně: „Projekt je produkt, ve kterém se výsledky umělecké výchovy a vzdělávání 

spojují a integrují do vyšší syntetické formy, díky které potom pronikají dále k lidem 

na veřejnost.“45  

 Hudební projekty připravují učitelé už i v mateřských školách. Na základních 

školách mohou být pouze předmětem hudební výchovy, nebo mají větší rozsah a vyučují 

se i v jiných hodinách. Mohou se také konat v různých zájmových kroužcích. Hudebně 

integrativní projekt by měl rozvíjet vokální, instrumentální, hudebně-pohybové a rytmické 

činnosti. Často lze tyto činnosti propojit s výtvarnou i literární výchovou.  

Projekt se člení do několika fází. Je to expoziční a organizační fáze, v které 

se učitel rozhoduje a přemýšlí o vytvoření určitého projektu, promyslí téma, činnosti, které 

budou předmětem projektu, cíle a navrhuje scénář. Je důležité si uvědomit, že jádro 
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projektu budou tvořit hudební aktivity. Hudební materiál musí být vybírán pečlivě. 

Nejčastěji půjde o lidové i umělé písně, skladby skladatelů minulosti i současnosti. Námět, 

obsah a styl ukázek vybraných do projektu se musí shodovat. Učitel může také zařadit 

pohybovou výchovu, a to krokové variace a tance, které se k tématu hodí. K hudebnímu 

materiálu dále vybírá literární texty z poezie, prózy a dramatu. Často i texty upravuje či 

zkracuje s ohledem na věk žáků a dané téma. Z příběhů nesmí ale zmizet pointa. 

V některých projektech se zařazuje i výtvarná výchova především tehdy, pokud jde 

o scénické zpracování, kdy si žáci navrhují různé rekvizity a kostýmy.  

V druhé části projektu vytváří učitel písemný scénář, kde jsou detailně popsané a 

uspořádané jednotlivé kroky, časové rozložení a organizace projektu.  

 V třetí fázi se projekt postupně připravuje. Ve výuce se uplatňují mezipředmětové 

vztahy. Učitel však nesmí výuku izolovat, naopak se snaží o co možná nejpřirozenější 

přechod z jednoho předmětu do druhého s ohledem na svého společného jmenovatele –

hudbu. Žáci dostanou v této fázi úkoly, které učitel vybírá s ohledem na zájmy a silné 

stránky každého žáka. Do přípravy se mohou zapojit také rodiče žáků a pomoci například 

s tvorbou kostýmů. 

Pokud učitel dokáže propagovat připravovaný projekt, žáci si tak lépe uvědomí 

důležitost činností a úsilí, které do projektu vkládají. Pokud je výsledkem projektu 

představení, připravují se také pozvánky a plakáty pro rodiče a veřejnost. 

Závěrečnou fází je prezentace projektu a evaluace, kdy konkrétně vyhodnocujeme 

jednotlivé činnosti, které probíhaly při vyučování, na kterých pracovali žáci doma, 

v hodinách hudební výchovy a které prezentovali před svými spolužáky i před veřejností.46  
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3 Jan Dismas Zelenka, louňovický rodák, pražský, drážďanský 

a vídeňský hudební skladatel a kontrabasista 

 

Uplatňování hudebních tradic v rodném kraji je velice cenné pro hudební vzdělávání žáků 

na základní i střední škole. Právě střední Čechy se pyšní tím, že se zde narodila nebo 

pobývala řada významných hudebních osobností. Jednou z nich je i rodák podblanického 

kraje Jan Dismas Zelenka, který se znovu dostal do povědomí širší veřejnosti v posledních 

dvaceti letech díky založení festivalu Podblanický hudební podzim.  

Domnívám se, že právě oživováním tradic a výsledků práce významných českých 

osobností má význam i pro dobu současnou. Již od dětských let jsem se v základní 

umělecké škole dozvídala o osobnosti Jana Dismase Zelenky. Později jsem měla možnost 

zahrát si i jednu z jeho skladeb, navštívit festival Podblanický hudební podzim a blíže se 

seznámit s jeho organizátorkou a zakladatelkou Mgr. Věrou Dudíkovou. Proto jsem se 

rozhodla skladateli a festivalu věnovat již ve své bakalářské práci s názvem „Odkaz Jana 

Dismase Zelenky pro současnost v regionu Podblanicko“. Tuto práci jsem obhájila 

na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. 

 Přemýšlela jsem, jak využít získaných informací ze své bakalářské práce 

pro diplomovou práci. Hlubší seznámení s projektovou metodou, která se snaží o celkový 

rozvoj osobnosti, týmovou spolupráci a učení pomocí řešení problémů, mě přivedlo 

k myšlence vytvořit integrativní hudební projekt. Ve svém projektu bych se ráda věnovala 

tradicím Podblanicka, lidovým písním, pověstem a samozřejmě osobnosti Jana Dismase 

Zelenky. 

V této kapitole bych se chtěla věnovat přiblížení této osobnosti z pohledu na jeho 

dětství, mládí, osud a nejvýznamnější tvorbu, kterou proslavil náš kraj. Dále bych chtěla 

zmínit připomínání jeho života a díla, ke kterému dochází prostřednictvím festivalu 

Podblanický hudební podzim. Ten se v tomto kraji koná již řadu let. Získané poznatky mi 

částečně pomohou s přípravou integrativního projektu, protože v něm bude mít tato 

osobnost své významné zastoupení. 

Projekt jsem připravila pro žáky 3. ročníku Základní školy ve Voticích. Vzhledem 

k věku žáků a učebním osnovám nebylo v jejich silách zcela pochopit složitou politickou 

situaci doby, kdy Jan Dismas Zelenka žil, a jeho technicky náročné skladby. Přesto bych 



  

ale ráda uvedla jeho podrobnější životopis a rozhovory vedené s Mgr. Věrou Dudíkovou, 

protože bych tento projekt opět ráda realizovala s žáky druhého stupně. 

 

3.1  Život Jana Dismase Zelenky v Čechách 

 

3.1.1 Česká Sibiř a Louňovice pod Blaníkem 

Pro základní představu o místě, kde se Jan Dismas Zelenka narodil a prožil dětství, je 

nutné alespoň stručně představit Louňovice pod Blaníkem a jejich blízké okolí.  

Obec se nachází ve východní části středních Čech. Klimatické podmínky jsou zde 

poněkud chladnější, zima začíná dříve a je podstatně delší. Díky tomu dostala tato oblast 

název Česká Sibiř. Poprvé se označení objevilo v knize dr. Jana Herbena Hostišov. Herben 

si kraj zamiloval a pořídil si zde i letní sídlo.47  

Již v roce 1149 vznikla malá obec, která původně vyrostla kolem ženského 

premonstrátského kláštera a obdržela jméno Louňovice pod Blaníkem. Klášter však roku 

1420 zničila husitská vojska. V letech 1566 – 1594 zde byla postavena tvrz, která byla 

později upravena na zámek. Další významnou dochovanou stavbou je kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, původně gotická stavba, která později získala barokní podobu. Právě 

na tomto místě působil Jiří Zelenka a poté i Jan Dismas Zelenka. Do podvědomí lidí 

se obec dostala díky Malému a Velkému Blaníku již v 16. století. Nejvhodnější výstup 

na oba Blaníky je totiž právě z Louňovic pod Blaníkem.48  

 

3.1.2 Příchod Jiřího Zelenky do kraje a jeho působení v Louňovicích 

Rod Zelenků neměl před narozením skladatele Jana Lukáše Zelenky v Louňovicích 

pod Blaníkem téměř žádnou tradici, a tak není v matrice ani v jiných dostupných 

dokumentech o Jiřím Zelenkovi (otci Jana Lukáše) a jeho rodině téměř žádná zmínka. 

Víme jen, že se narodil 12. dubna 1655 a pocházel z Bavorova v jižních Čechách. 

V podblanickém kraji se tak pravděpodobně usadil náhodou. 
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V louňovické matrice je příchod Jiřího Zelenky do středních Čech datován 

na 10. června 1676, což je obvyklé jarní datum pro nástup kantorů a duchovních do služby. 

Jiří Zelenka se stal v Louňovicích kantorem a varhaníkem a žil v tamní farní budově. Ví se 

také, že udržoval přátelské vztahy s kantory v okolí, protože v dřívějších dobách hudba 

spojovala kantory se zámeckými pány a s úředníky. Byla vlastně prostředkem 

ke zpříjemnění volných chvil na venkově. Jiří Zelenka byl v širokém okolí považován 

za výtečného hudebníka, který uměl hrát na několik hudebních nástrojů.  

Matka Jana Lukáše Zelenky se za svobodna jmenovala Marie Magdalena Hájková a 

byla dcerou louňovického panského podkoního Václava Hájka Aumonínského. Svatba 

Jiřího a Marie Magdaleny se konala 7. listopadu 1677, což je pouhých sedmnáct měsíců 

od příchodu Jiřího do Louňovic pod Blaníkem.  

Jan Lukáš Zelenka (později přejmenovaný na Jana Dismase Zelenku) se narodil 

jako prvorozený syn 16. října 1679. Křtil ho Jan Ignác Komenský, synovec Jana Ámose 

Komenského, který byl od roku 1679 v Louňovicích administrátorem a stal se i blízkým 

přítelem Jiřího Zelenky.  

Rodina Jiřího a Marie Magdaleny Zelenkových se postupně rozrostla až na osm 

potomků. Po prvorozeném Janu Lukášovi se v roce 1682 narodila dcera Terezie, v roce 

1685 Veronika Marta a v roce 1687 Kateřina Žofie. První čtyři děti pokřtil Jan Ignác 

Komenský, který ale náhle zemřel v roce 1687. Jiří Zelenka později začal spolupracovat 

s novým knězem, pražským rodákem Václavem Panaetiusem, který pokřtil jeho další čtyři 

děti. Byl to Matěj, narozen v roce 1690, Marie Markéta, narozena v roce 1692, Jan Kilián, 

narozen v roce 1694 a nejmladší Polexina, narozena v roce 1696. Syn Matěj se ztratil 

z evidence louňovické matriky.  

Jan Lukáš Zelenka však nebyl jediným slavným potomkem Jiřího Zelenky. 

Nejmladší syn Jan Kilián působil podle vzoru svého otce jako varhaník a učitelský 

pomocník Jiřího Zelenky. Hudebního vzdělání se mu pravděpodobně dostalo stejně jako 

jeho nejstaršímu bratrovi u otce.49  

Jiří Zelenka zemřel 8. února 1724 a je pohřben v kryptě louňovického kostela. 

Marie Magdalena Zelenková přežila manžela o pouhý rok a je pohřbena na louňovickém 

hřbitově. 
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3.1.3 Jan Lukáš Zelenka a jeho dětství 

O dětství Jana Lukáše Zelenky toho příliš nevíme. Každá podrobnější učebnice dějin 

hudby nebo monografie skladatele o jeho dětství uvádí pouhé spekulace a domněnky.  

Jak již bylo uvedeno, je za učitele Jana Lukáše i Jana Kiliána Zelenky považován 

jejich otec. Jaroslav Smolka uvádí: „Budoucí skladatel získal první hudební znalosti 

i návyky v ovládání nástrojů právě tady, že se v louňovickém farním kostele naučil smyslu, 

pořádku a zvyklostem římskokatolických obřadů i jejich hudebním konsekvencím.“50  

Další záznam o budoucím skladateli je až z roku 1704. To bylo Janu Lukášovi 

25 let. Jeho jméno je na tištěné synopsi Via laureata, kde se již podepsal jako Jan Dismas. 

Via laureata byla školská hra, která byla provozovaná v Praze na jezuitské koleji. Je tedy 

téměř jisté, že skladatel na jednom z jezuitských gymnázií v mládí studoval. Nevíme však 

přesně na kterém, protože v té době byly v Praze celkem čtyři. Mohl navštěvovat 

Svatováclavský seminář na Starém Městě, Collegium Klementinum na Starém Městě, 

kolegium sv. Ignáce na Novém Městě nebo sv. Mikuláše na Malé Straně.51  

Pouze nepřesné spekulace a hypotézy jsou vedeny také o jeho přejmenování 

z Lukáše na Dismase. Nevíme, kdy a z jakého důvodu se přejmenoval. Jméno Dismas je 

považováno za jméno biřmovací. Svatý Lukáš je podle legendy, která pochází z 2. století, 

považován za lékaře. Pozdější legenda říká, že to byl umělec, který poprvé namaloval 

obraz Panny Marie. Často je tak znázorňován na obrazech s paletou a štětci. Později se stal 

patronem umělců.52 Také se uvádí, že lékař Lukáš byl Pavlovým společníkem, který měl 

soucit s chudými a potřebnými. V křesťanské tradici je svatý Dismas znám jako lotr, který 

byl spolu s Ježíšem ukřižován. 

 

3.1.4 Začátek kariéry před odchodem do Drážďan 

Spolupráce s jezuity je dokázána díky nedochované hře Via laureata a skladbě 

zkomponované ještě v Praze na žádost jezuitů z Klementina v roce 1709. Byla to Hudba 

k Svatému hrobu Immisit Dominus pestilentiam pro sóla, sbor a orchestr, což byla velice 

náročná devítivětá kantáta. Ještě v tomto roce začal skladatel působit ve službách 

pražských šlechticů a budoucích hrabat Hartigů. Vyšší vrstva hrála důležitou roli 
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ve smyslu podpory a rozvoje hudebních talentů v Čechách. Šlechtici se dokonce stávali 

jejich patrony.53 

Je dokázáno, že také dedikace Hudby ke Svatému hrobu pro Velikonoce v roce 

1712 a 1716 byly komponované na podnět Johanna Huberta Hartiga. Skladatel v této 

rodině působil nejen jako kontrabasista v kapele, ale také jako rodinný učitel hudby. 

Koncerty se nejčastěji odehrávaly v sále staroměstského domu U Železných dveří.  

Nevíme, jestli skladatel během pobytu v Čechách složil ještě další skladby. 

Nejrůznější spekulace se vedou o místě vzniku Mše svaté Cecilie G dur, která je vlastně 

první známou skladatelovou mší vůbec. Vznikla roku 1710, což je rok, kdy Jan Dismas 

Zelenka opustil Prahu a odešel do Drážďan. U Hartigů tak působil pouhý jeden rok. 

 

3.2  Odchod skladatele z domova a jeho hudební kariéra 

 

3.2.1  Barokní hudba v německých zemích 

V 17. století, kdy Jan Dismas Zelenka odjel z Čech, stal se Friedrich August II. polským 

králem a saským kurfiřtem. Aby měli jezuité panovníka pod kontrolou, sledovali i jeho 

účast na mších. Postupně na něj vyvíjeli tlak a chtěli, aby upevnil katolickou pozici 

u dvora. Proto nechal roku 1708 přebudovat sál dosavadního operního divadla na dvorní 

kapli, kde se konaly církevní obřady. Zavedení římskokatolických bohoslužeb znamenalo 

obtíže materiální i personální. Například v Drážďanech se začaly budovat instituce, které 

získávaly vybavení pro římskokatolické mše.54  

Hudebníci a herci také povinně účinkovali v kostele. Chlapecké sbory se 

rozšiřovaly a vedli je jezuitští kněží, kteří museli zpívat i velice technicky náročné skladby, 

například chorály. Ve sborech účinkovali chlapci, kastráti, operní pěvci a od 20. let 

18. století také ženy. Skladby komponovali především dvorní kapelníci jako Johann David 

Heinichen, Johann Christian Schmidt a další. 

Významným městem, kde se setkávali nejlepší evropští hudebníci, se stal Hamburk. 

Díky tomu se začaly hudební kultury Německa, Itálie, Francie a Anglie prolínat a 
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ovlivňovat. Hlavním představitelem jihoněmecké hudby, skladatelem a teoretikem byl 

Johann Joseph Fux. U něho se Jan Dismas Zelenka později učil.55  

 

3.2.2  Jan Dismas Zelenka v Drážďanech 

Skladatel působil u královského dvora jako kontrabasista a jeho plat byl poměrně vysoký. 

Jan Dismas Zelenka nejspíš vnímal tento pobyt jako šanci uplatnit svoji ctižádost. Stal se 

uznávaným kontrabasistou. Hrál i v daleko menších seskupeních, pobíral zvláštní honorář 

a byl také několikrát doporučen k posílení různých orchestrů.  

Do této doby byla skladatelovou nejvýznamnější skladbou Mše svaté Cecilie, 

kterou Jan Dismas Zelenka věnoval panovníkovi Friedrichovi Augustovi. Jezuité 

potřebovali novou obřadní hudbu, a tak této mši zajistili pozornost i ocenění. Sám král 

se účastnil obřadu 22. listopadu 1711. Hráče a vokalisty řídil Jan Dismas Zelenka. Johann 

Hartig v roce 1712 požádal skladatele o další Hudbu k Svatému hrobu, Attendite et videte, 

ve které skladatel použil některé motivy ze Mše sv. Cecilie.56  

První znění další mše dokončil skladatel roku 1714. Byla to Mše Judica me 

et discerne d moll nebo F dur. V letech 1722 – 1724 přepracovával jednotlivé části mše 

jako třívětý samostatný celek. Obzvláště významné jsou části Kyrie, Sanctus a Agnus Dei. 

Ještě před odjezdem do Vídně zkomponoval Offertorium de Beatissima Virgine Eja 

triumphos pangite a třetí Hudbu k Svatému hrobu Beus Dux fortissimae, o kterou byl opět 

požádán svým bývalým zaměstnavatelem. Dílo mělo premiéru 10. dubna roku 

1716 v Klementinské koleji v Praze. Premiéry se autor zřejmě zúčastnil.57  

 

3.2.3  Působení ve Vídni 

Jan Dismas Zelenka později projevil zájem o další hudební vzdělávání 

i v jiných evropských zemích. Po jeho prvním úspěchu, kterého se mu dostalo po premiéře 

Mše sv. Cecilie, poslal dne 31. ledna 1712 žádost královskému majestátu. Skladatel v ní 

uvedl, že by rád odjel na rok na studijní pobyt do Francie a Itálie. Žádost ale byla odložena 

na pozdější dobu. Australská monografie Jana Dismase Zelenky uvádí: „Až 26. listopadu 

1715 nalezli zápis v účetních dokladech drážďanského dvora, kdy Jan Dismas Zelenka 
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dostal příspěvek 300 tolarů na cestu do Itálie.“58 Vybraní hudebníci se přidali k družině 

korunního prince při jeho cestě do Vídně a Itálie. Korunní princ se ve Vídni zdržoval 

od 13. února 1716 do 20. července 1717. Jan Dismas Zelenka odcestoval po 10. dubnu 

1716.  

Všechny dochované dokumenty z té doby ale dokládají pouze cestu do Vídně, kde 

Jan Dismas Zelenka studoval u hudebního skladatele, teoretika a pedagoga Johanna 

Josepha Fuxe. Od něj se Jan Dismas Zelenka naučil kompoziční techniku polyfonie, 

především fugu. Blíže se seznámil s italskou hudbou a oblíbil si benátský instrumentální 

sloh.59  

Benátky byly centrem mezinárodní diplomacie a kultury. Již v roce 1637 zde 

otevřeli první stálé operní divadlo a do roku 1700 zde vzniklo dalších 16 divadel, kde 

působili i takoví velikáni jako Claudio Monteverdi. Došlo i k velkému rozvoji sólového 

zpěvu a oblíbenosti operních árií.60  

Jan Dismas Zelenka ve Vídni studoval, komponoval, opisoval skladby italských i 

rakouských skladatelů, hrál a řídil hudební produkci. Dovedl svoji polyfonní tvorbu 

k dokonalosti, bohatosti a rozmanitosti, což je patrné z jeho skladeb. Složil devět 

dvouhlasých kánonů, které pravděpodobně pocházejí z roku 1721, dva račí kánony Emit 

amor, dvojhlasý a čtyřhlasý z roku 1723 a Cantilena circulans Vide domine z roku 1728. 

Vliv Josepha Fuxe je vidět na jeho zálibě v kontrapunktických konstrukcích.  

Jezuité i sasko-polský král především žádali, aby do Drážďan přivezl repertoár 

pro římskokatolické mše. Sám skladatel ve Vídni napsal jen pár chrámových skladeb. 

Dopsal zde Offertorium Currite ad Aras v roce 1716 a Litanie Lauretanae C dur, které 

dokončil 10. února 1718. Celkem napsal deset litanií.  

Ve Vídni se Jan Dismas Zelenka chrámovou hudbou neproslavil. Významnou 

událostí se pro něj stala až svatba krále Friedricha Augusta s arcivévodkyní Marií 

Josephou. Sňatek se uskutečnil 17. října 1717. Princ měl dvě sezóny na to, aby ukázal své 

bohatství a velkorysost. Pořádal ve Vídni několik bálů a slavností, kterých se účastnily 

stovky členů nejvyšších vrstev tehdejší společnosti. 
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Hudbu zajišťovali drážďanští hráči a ti, kteří prince na cestě do Vídně doprovázeli. 

Někteří hráči se měnili. V době karnevalu v roce 1718, kdy nemohl být Johann Georg 

Pisendel ve Vídni z důvodu řízení komorní hudby v Benátkách, byl do čela hudby povolán 

Jan Dismas Zelenka. Měl zajistit repertoár a hudebníky do orchestru.  

Na sklonku roku 1717 začal skladatel komponovat Capriccia pro orchestr. Protože 

ve vrcholném baroku nebyly ještě všechny hudební formy zcela dotvořeny, snažil se Jan 

Dismas Zelenka v Capricciích experimentovat a kombinovat formy koncertu a suity.  

Muzikologové, kteří se zajímali o tato Capriccia, oceňují na skladateli hudební 

fantazii, slovanskou a českou lidovou hudebnost. 

Skladatelova Capriccia byla při premiérách a zábavách korunního prince ve Vídni 

velice úspěšná.61  

 

3.2.4 Návrat do Drážďan 

Jan Dismas Zelenka se vrátil zpět to Drážďan v únoru 1719. V té době mu bylo už 40 let. 

Jeho pozice díky zkušenostem značně posílila. Pokračoval ve hře na kontrabas a tvořil 

hudbu pro římskokatolické obřady. Je možné, že v té době nebyl skladatel tak produktivní, 

protože přivezl z Vídně dostatečné množství notového materiálu pro obřady. Z roku 1719 

se dochovala pouze neúplná skladba Missa Corporis Domini. 

Hudební kritici a teoretici obdivují i jeho další dílo Šest sonát. Našli v něm prvky 

příznačné pro českou lidovou tvorbu, v rychlých částech náznaky taneční hudby i prvky 

příznačné pro Johanna Josepha Fuxe. Mezi lety 1723 až 1729 složil Missu Sancti Spiritus 

D dur.  

Mezi Hudbou ke Svatému hrobu z roku 1709 a jeho novými skladbami je značný 

rozdíl právě díky zkušenostem skladatele. Mezi jeho vyspělá díla patří Lamentationes 

Jeremiae Prophetae z roku 1722. Party pro zpěváky v těchto lamentacích jsou velice 

náročné. Opis partitury byl věnován Janu Hubertovi Hartigovi a dostal se tak do Čech.  

Jan Dismas Zelenka měl dobré vztahy s Marií Josephou. Je prokázáno, že si jeho 

práce velice vážila. Na rozdíl od svého muže byla katolička a zajímala se o dění 

v římskokatolické církvi. Její muž Fridrich II. si od Jana Dismase Zelenky držel značný 

odstup. Náznaky nepřízně byly zjevné od roku 1722, kdy se králi nelíbila délka Lamentací 
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proroka Jeremiáše. Je tak pravděpodobná i další spekulace, že Marie Josepha bránila 

skladatele před svým manželem. 

V první polovině 18. století se figurální hudba teprve rozvíjela, a proto nebylo 

jednoduché se zcela vyvarovat chorálním zpěvům. Jan Dismas Zelenka často dirigoval svá 

díla sám. Jedna z největších událostí života skladatele se stala na podzim 1729, kdy dostal 

funkci zástupce dvorního kapelníka a řídil tak figurální chrámovou hudbu a orchestr. 

V této době napsal Requiem c moll, d moll a F dur. 62 

 

3.2.5 Putování Jana Dismase Zelenky zpět do rodné země 

Není prokázáno, zda i v zahraničí zůstal Jana Dismas Zelenka ve styku se svou rodinou. 

Víme ale, že byl v kontaktu s Janem Hubertem Hartigem a v roce 1723 navštívil Prahu.63  

Do své rodné země přijel kvůli přípravám korunovace tehdejšího rakouského císaře 

Karla VI na českého krále. Tato velkolepá akce i samotný ceremoniál byly doplněny 

o průvod Prahou a nejrůznější umělecké události. Nejlepší hudebníci z různých evropských 

zemí byli pozváni, aby v Praze představili několik nových oper. Do Prahy byl pozván i 

Johann Joseph Fux, aby uvedl svoji operu Costanza e fortezza. Ten požádal Jana Dismase 

Zelenku, aby hrál v jeho operním orchestru. Pražská korunovace byla nejrozsáhlejším 

setkáním a spoluprací skladatelů vrcholného baroka  

Jan Dismas Zelenka zde sám dirigoval hru Sub olea pacis et palma virtutis, 

Melodrama de Sancto Wencelslao na Starém Městě v Klementinu 12. září 1723. Autorem 

celého libreta hry je Matouš Zill. Mezi účinkujícími této hry byli Italové, Němci a 

Francouzi. Pěvci byli pouze z Čech. V Praze zkomponoval skladatel ještě několik menších 

děl, dochovala se však jen některá z nich. Do Drážďan se vrátil na podzim roku 1723.64  
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3.3  Skladatelův návrat do Drážďan a konec jeho života 

 

3.3.1  Návrat do Drážďan a politická situace ve 30. letech 18. století  

Po návratu Jan Dismas Zelenka opět komponoval, zastupoval dvorního kapelníka a hrál 

na kontrabas. Během následujících deseti let vytvořil okolo 120 menších i větších děl. Jak 

je zřejmé, opět to byla díla z velké části chrámová, především mše. Ne všechny se však 

dochovaly celé. 

August Friedrich I. zemřel a vlády se ujal korunní princ Friedrich August II. 

Korunovace proběhla až v lednu 1734 v Krakově. O státě měl jasnou představu a byl 

považován za velice energického panovníka, který se také zajímal o hudbu. Obdivoval 

italskou operu, a proto to byl s největší pravděpodobností on, kdo do Drážďan v roce 1731 

pozval Johanna Adolfa Hasseho, aby zde 13. září 1731 uvedl svoji operu. Ta sklidila 

obrovský úspěch a Hass získal funkci dvorního kapelníka. Po jeho odjezdu z Drážďan byl 

zastupujícím kapelníkem stále Jan Dismas Zelenka.  

Skladatelé v té době nesouhlasili s reformou panovníka, který nechal rozpustit 

chlapecký sbor a ponechal si pouze několik zpěváků, aby zastávali ministrantskou funkci. 

Sbory začaly postupně nahrazovat pěvkyně.  

Jan Dismas Zelenka sice královně důvěřoval a ona vyhověla jeho žádosti o zvýšení 

platu, aby mohl platit svým věřitelům, necítil tak ale stále jistotu. Také proto napsal další 

dopis, ve kterém žádal přímo krále o místo dvorního kapelníka a navýšení svého platu. 

Král mu však v roce 1734 jen stručně odpověděl, aby vyčkal. Žádosti částečně vyhověl až 

o dva roky později, kdy mu Jan Dismas Zelenka napsal další dopis. Skladatel se tak 

dvorním kapelníkem nikdy nestal. 

V následujících letech nadále komponoval, ale nezabýval se drobnými žalmy ani 

kratšími skladbami. Nejspíš se tak stalo i díky králi, který upřednostňoval italskou operu 

před chrámovou hudbou.  

Rozsáhlejšími díly Jana Dismase Zelenky jsou: Missa Eucharistica D dur, kdy jsou 

dochovány pouze dvě části z roku 1733, Missa Purficationis také z roku 1733, Missa 

votiva e moll z roku 1739, cyklus Sex Missae ultimae z let 1740-1741 a Litanie Omnium 

Sanctorum a moll z 30. let 18. století. Poslední jeho skladbou jsou Litanie Lauretanae 



  

„Consolatrix afflictorum“ G dur z roku 1744. V roce 1733 se Jan Dismas Zelenka snažil 

zaujmout něčí neobvyklým. Jeho pokusem tak bylo Osm árií na italské světské texty.  

Téhož roku měl skladatel největší úkol. Měl se postarat o smuteční bohoslužby 

za zesnulého panovníka. Smutek v zemi trval po celý rok. Na smutečním obřadu v dubnu 

roku 1733 zazněl soubor jeho 13 skladeb s různým obsazením Oficium Defunctorum. 

Druhou skladatelovou skladbou, která na smutečním obřadu v únoru roku 1734 zazněla, 

byla premiéra Requiem D dur. Podle některých dochovaných opisů skladatelových děl je 

zřejmé, že v této době navštívil Prahu. 

 

3.3.2 Konec života hudebního velikána Jana Dismase Zelenky 

Během války, která po smrti panovníka začala, Sasko strádalo, lidé umírali a celá země žila 

v nejistotě, co bude následovat. V té době zemřel Jan Dismas Zelenka. Jaroslav Smolka 

v skladatelově monografii uvádí, že příčinou smrti byla vodnatelnost. Neexistuje však další 

dokument, který by toto potvrdil. Skladatel zemřel v noci z 22. na 23. prosince 1745 

v domě brašnáře Fladena, kde žil. Již na Štědrý den byl pohřben na katolickém hřbitově 

v Drážďanech v městské čtvrti Friedrichstadt. 

 Smuteční mše se sloužily i za hudebníky. Přesto nelze najít záznam, který by 

potvrzoval, že tomu tak bylo i u Jana Dismase Zelenky. Nejspíš to bylo způsobeno 

zmatkem a nestabilní politickou situací v zemi.65 

 

3.4 Odkaz Jana Dismase Zelenky v Louňovicích pod Blaníkem a okolí  

 

3.4.1 Cesta k založení festivalu Podblanický hudební podzim 

Prvotní impuls a hlavní myšlenka, které vedly k založení festivalu, vznikly až v jižní 

Evropě, a to v Itálii. Mgr. Věra Dudíková se zúčastnila po roce 1980 v italské Florencii 

tamního koncertu. V programu koncertu byly i duchovní skladby českého skladatele Jana 

Dismase Zelenky.  

Když hudebníci dohráli skladbu tohoto autora, obecenstvo tleskalo a vzdávalo hold 

skladateli i umělcům, a to dokonce ve stoje. „Cítila jsem se poněkud zahanbeně, že celá 
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Evropa zná českého skladatele Jana Dismase Zelenku a já jako Češka ani neznám jeho 

rodiště,“66 přiznala zakladatelka festivalu Mgr. Věra Dudíková v rozhovoru, který jsem s ní 

vedla. Její další kroky po návratu do České republiky vedly do rodiště Jana Dismase 

Zelenky. Při návštěvě Louňovic pod Blaníkem zamířila Věra Dudíková do místního 

kostela, protože v obci nenašla nic, co by na rodiště Jana Dismase Zelenky upozornilo. 

Tehdejší hudebně vzdělaný farář Václav Oktábec ji velmi potěšil, protože nechal na vlastní 

náklady pamětní desku zhotovit.  

Věra Dudíková uvedla: „Až tristní je skutečnost, že ve druhé polovině 20. století 

jen málo Čechů vědělo, že právě Louňovice pod Blaníkem jsou skladatelovým rodištěm.“67 

Farář Václav Oktábec také obdivoval hudbu Jana Dismase Zelenky a zajímal se o jeho 

život a dílo. Společně s Věrou Dudíkovou začali přemýšlet, jak jeho jméno připomenout 

právě v jeho rodišti a podnítit umělce, aby Zelenkovy skladby nastudovali. Tato prvotní 

myšlenka nakonec vedla k založení festivalu.  

 

3.4.2  Oficiální založení festivalu 

Oficiálně byl festival založen v roce 1984. Tento letopočet je významný i proto, že byl 

nazván Rokem české hudby. Festival začíná od té doby každoročně v době Zelenkova 

výročí narození. Datum založení bylo také ovlivněno festivalem Pražský podzim. 

Pořadatelé obou kulturních událostí neměli zájem na tom, aby se jejich koncerty 

překrývaly. V tomto roce byl postaven v Louňovicích pod Blaníkem pomník českému 

géniu barokní hudby Janu Dismasi Zelenkovi.  

Původně se uvažovalo hned o několika názvech festivalu, které měly ukázat celé 

široké veřejnosti v Čechách a v Evropě, že Louňovice pod Blaníkem jsou rodištěm Jana 

Dismase Zelenky. Jako nejvhodnější se ukázal být název Podblanický hudební podzim. 

Autorem je režisér a dramaturg Jan Míka, se kterým zakladatelka úzce spolupracovala. 

Hlavním důvodem pro tento poněkud obecnější název byla myšlenka, že střední Čechy 

mají nemalou hudební tradici a je třeba ji hodnotně prezentovat. 

Tento kraj je spojen se jmény mnoha významných hudebních skladatelů, a proto se 

na něm každoročně objevují skladby různých autorů. Patří mezi ně i významní čeští 

skladatelé, z nichž někteří buď ze středních Čech přímo pocházeli, nebo tento kraj často 
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navštěvovali a nacházeli v něm uměleckou inspiraci. Byl to Josef Suk z Křečovic, Jan 

Jakub Ryba, který působil v Rožmitále pod Třemšínem a Antonín Dvořák, který měl chatu 

u Příbrami. Téma bájné hory Blaník se objevilo u mnoha českých hudebních skladatelů, 

například u Zdeňka Fibicha, který nazval svoji operu Blaník. Bedřich Smetana tak nazval 

jednu symfonickou báseň z cyklu Má vlast. Významný český skladatel Leoš Janáček 

vytvořil orchestrální Baladu blanickou. 

 

3.4.3 První koncerty 

Zakládajícím rokem 1984 začaly i první koncerty. Hlavní osobností byla Věra Dudíková, 

která si uvědomovala, že počáteční období bude náročné v získávání hudebního publika, 

v organizaci i v ekonomické oblasti. Od založení festivalu jí velice pomáhal Václav 

Oktábec, který se zasloužil o propagaci v Louňovicích a ve Vlašimi.  

V prvních letech festivalu se konaly jen tři nebo čtyři koncerty. Mohly se již ale 

chlubit velkým zájmem posluchačů. Soubory, které vystupovaly na festivalu, byly 

z poloviny z řad profesionálů a z poloviny amatérů.  

Pro účast na festivalu byla stanovena jediná podmínka, aby soubory interpretovaly 

skladby Jana Dismase Zelenky. Organizátoři tak chtěli skladatele představit jako autora 

kvalitních skladeb. Ukázalo se ale, že jeho díla jsou velmi náročná. Ne každý amatérský 

soubor je totiž zvládl kvalitně zahrát. Kromě toho kolem roku 1984 bylo jen málo souborů, 

které měly ve svém repertoáru Zelenkovy skladby. Jako příklad amatérského souboru 

můžeme uvést Trio Jana Dismase Zelenky, které založil učitel na Základní umělecké škole 

ve Vlašimi Jiří Volek. Trio však nemělo dlouhého trvání.  

 

3.4.4 Zlomový rok 2000  

Zlomový okamžik nastal v roce 2000, kdy se hlavním organizátorem festivalu stalo 

Sdružení dobrovolných a profesionálních hudebníků. Z původních tří až čtyř koncertů 

se stalo více než dvacet, které se pořádají v devatenácti obcích a městech na Podblanicku. 

Koncepčně byl festival opřen nejen o profesionální a špičkové interprety, ale i amatéry, 

kteří v začátcích festivalu Zelenkovy skladby nastudovali. V současné době má festival 

velký výběr mezi vynikajícími soubory, které mají ve svém repertoáru Zelenkovy skladby. 

„Profesionální soubory, které nacvičí Zelenkovy skladby, je provedou samozřejmě i jinde 



  

v zahraničí. Jméno skladatele je tak připomínáno hned několikrát. Naše hlavní myšlenka je 

předávána dál a my můžeme být spokojení,“ uvádí zakladatelka.68  

 

3.4.5 Místa koncertů 

Podblanický hudební podzim je nyní považován za nejrozsáhlejší festival vážné hudby 

v Čechách. Po tom, co byl z původních dvou obcí rozšířen do devatenácti míst, má festival 

pevný organizační řád. Každý rok je slavnostně zahájen v Benešově v městském divadle 

Na Poště a končí v koncertním sále v Neveklově. Informace o programu koncertů jsou 

dostupné na internetu, na plakátech, v novinách a v rozhlasu.  

Festival nazvali posluchači „Svátkem hudby“ ve zdejším kraji. Stal se setkáním 

pořadatelů, zástupců měst a obcí, předních osobností kultury a široké veřejnosti. 

Jak již bylo řečeno, každý ročník festivalu je ukončen v Neveklově, který má 

prostorný koncertní sál, kam se vejde až 80 členná filharmonie. Dalším důvodem konání 

koncertu v Neveklově je i nedaleké rodiště Josefa Suka. Dalšími městy a obcemi festivalu 

jsou Radějovice-Olečky, Lešany, Lštění, Praha, Vrchotovy Janovice, Blažejovice, Vysoký 

Újezd, Zdislavice, Vlašim, Čerčany, Kladruby (rehabilitační ústav), Votice, Sedlec-Prčice, 

Řevnice, Týnec nad Sázavou, Bystřice a Louňovice pod Blaníkem. 

Kromě koncertu v Praze, který se koná na Staroměstském náměstí v chrámu 

sv. Mikuláše a je benefiční, jsou všechny ostatní koncerty pouze ve středních Čechách 

bez ohledu na velikost obce. Obce byly na počátku vybírány podle zájmu veřejnosti. Přízeň 

starostů a zastupitelstva sehrála velkou roli. Proto bylo důležité, který starosta obci vedl a 

zda projevil zájem o vážnou hudbu. Většina starostů si už v minulosti uvědomovala 

nutnost pěstovat umění ve svém kraji. Pro obyvatele malých obcí ale nebylo jednoduché a 

finančně dostupné navštěvovat například koncerty Pražského jara nebo Pražského 

podzimu. To bylo i jedením z důvodů, proč se koncerty Pražského hudebního podzimu 

konají i v Blažejovicích, které mají pouze sto obyvatel. Jsou totiž hojně navštěvované.  

Organizátoři často dostávají otázky, zda zamýšlejí festival rozšiřovat. Zakladatelka 

Věra Dudíková se k nim vyjadřuje následovně: „Kdybychom to udělali, nebylo by 

v lidských silách zvládnout organizaci. Musím ale přiznat, že zájem je. Hlásí se nám 
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dokonce města z jiných krajů. Kontaktovala nás například Jihlava, Tábor a České 

Budějovice. Chceme ale festival ponechat ve Středočeském kraji.“69 

 

3.4.6 Organizace festivalu 

Po roce 2000, kdy organizátorem festivalu je již zmíněné „Sdružení“, získává finanční 

prostředky od fondu kultury Středočeského kraje, sponzorů a příspěvků měst a obcí. 

Festival navštěvují lidé ze širokého okolí, z Prahy i ze zahraničí. Jan Dismas Zelenka byl 

totiž do doby festivalu mnohem známější ve Francii, v Itálii a v Polsku než ve své rodné 

zemi. 

Jedním z hlavních hesel festivalu je přátelství. „Bez přátel, které jsem si za ta léta 

vybudovala mezi starosty, faráři, umělci nebo herci, by festival nikdy nemohl být v tomto 

rozsahu organizován,“70 vysvětlila Věra Dudíková. Velké množství koncertů se koná 

v kostelech, kde je výborná akustika. Posluchači tak mají možnost dopřát si v dnešní době 

alespoň chvilku klidu. „Lidé jsou stále pod tlakem informací. Koncerty našeho festivalu 

jsou také určeny k tomu, abychom se od toho tlaku vyprostili a alespoň se na chvilku 

zastavili,“dodává Věra Dudíková.71 

 

3.4.7 Program festivalu 

Program festivalu je každý rok obměňován. Zakladatelka Mgr. Věra Dudíková je zároveň i 

dramaturgyní. Vše konzultuje s řadou odborníků. Mezi ně patří například Marek Hrubecký, 

který řídí Hradeckou filharmonii, a houslista Václav Hudeček.  

Program musí vždy zapadnout do dramaturgie celého festivalu. Součástí koncertů 

je i mluvené slovo. Jsou zde uváděny myšlenky filozofů, spisovatelů a teologů. Dále jsou 

přednášeny i básně, které se vždy váží k hudbě, která je na programu, nebo k místu, kde se 

koncert koná. Jedním z mistrů mluveného slova je Adolf Strejček. Festivalu se účastní 

pravidelně a hledá v archivech a knihovnách myšlenky a životní moudra. Významným 

hercem a recitátorem poezie byl i Radovan Lukavský. Festivalu se také pravidelně účastnil. 

Dalšími předními umělci jsou: Jan Čenský, Otakar Brousek starší, Tomáš Töpfer, Gabriela 

Vránová a Jana Hlaváčová.  

                                                
69 z rozhovoru s Mgr. Věrou Dudíkovou 
70 z rozhovoru s Mgr. Věrou Dudíkovou  
71 z rozhovoru s Mgr. Věrou Dudíkovou 



  

Základem dramaturgie Podblanického hudebního podzimu je barokní hudba a její 

představitelé jako například Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Philipp 

Telemann. Z českých skladatelů jsou to Bohuslav Matěj Černohorský a Adam Michna 

z Otradovic. Festival se však otevírá i dalším hudebním žánrům. Příkladem je benefiční 

vystoupení ve prospěch zdravotně postižených v rehabilitačním ústavu v Kladrubech 

u Vlašimi. 

Mezi české umělce, kteří na koncertech téměř každoročně vystupují, patří houslisté 

Pavel Šporcl, Jaroslav Svěcený a Václav Hudeček. Hradecká filharmonie pod vedením 

Marka Hrubeckého spolupracuje téměř každoročně. Mezi dva hlavní obdivovatele Jana 

Dismase Zelenky patřil také rodák z Poříčí nad Sázavou Jiří Pilát a profesor hobojové hry 

na pražské konzervatoři a hudební skladatel František Xaver Thuri.  

 

3.4.8  Mediální aktivity festivalu 

Hlavním mediálním partnerem je deník Mladá fronta DNES. Programy koncertů jsou i 

v Benešovském deníku, týdeníku Jiskra a časopisu Hudební rozhledy. Český rozhlas 

2 Praha, Český rozhlas 3 Vltava a Český rozhlas 6 pravidelně přináší informace o festivalu. 

Pozvánky na jednotlivé koncerty jsou vysílány i na regionálním rádiu Blaník. Několik 

ročníků festivalu vysílala ČT 2. 

Organizace festivalu má ale jeden značný nedostatek. Dosud nebyla vydaná žádná 

publikace o festivalu. Veřejnost se tak nemá možnost dozvědět, jak vlastně festival vznikal 

a kdo stál u jeho zrodu. 

 Podrobné aktuální informace o festivalu nalezneme na internetové adrese: 

www.podblanickypodzim.cz. Stránky obsahují obecné informace o festivalu, hodnocení 

předchozích ročníků, životopis skladatele, hudební ukázky, odkazy na stránky spojené se 

skladatelem a dopisy a vzkazy od diváků, posluchačů, umělců a hudebních kritiků.72 73 

  

                                                
72 DUDÍKOVÁ, V., Podblanický podzim. 
73 BUŠKOVÁ, I. Odkaz Jana Dismase Zelenky pro současnost v regionu Podblanicko.  



  

4 Tvorba projektu 

 

4.1 Předmět a cíle projektu 

Předmětem projektu je ověřit a posoudit, zda dnes velice oblíbená projektová metoda 

účinně přispěje k vzdělávání a utváření pozitivního klimatu v prostředí třídy na prvním 

stupni základní školy. Předpokládám, že prostřednictvím autorského projektu žáci získají 

především hudební vědomosti a prožitky. Cílem je však i integrace dalších vzdělávacích 

předmětů a prohloubení historických, literárních, přírodopisných, zeměpisných, 

výtvarných a praktických vědomostí a dovedností. Je důležité žáky k činnostem motivovat, 

vytvořit ve třídě příjemné tvůrčí prostředí, uplatnit všechny klíčové kompetence a spojit 

hned několik vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

 

4.2 Integrativní projekt jako metoda a pracovní hypotézy  

 

4.2.1 Metody projektu 

Ve svém integrativním projektu jsem vytvořila scénář samostatných činností, v kterém je 

hlavním spojovacím článkem hudba. Hudební činnosti jsou zaměřeny na dovednosti 

vokální, instrumentální, pohybové i poslechové a týkají se podblanického kraje, jeho 

tradic, hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky, festivalu Podblanický hudební 

podzim, hudebních děl skladatelů, kteří se nechali inspirovat Velkým Blaníkem, pověstmi 

o blanických rytířích a lidových písních kraje. 

 V projektu jsem využila především metodu problémového učení a spolu s třídní 

učitelkou Mgr. Alenou Buškovou, která se na projektu podílela, jsme poskytly žákům 

příležitost projevit se názorově, pracovně, literárně a výtvarně. Protože výstupem byl výlet 

do Louňovic pod Blaníkem a putování na Velký Blaník, zaměřila jsem se i na orientaci 

v terénu a na čtení v mapách.  

 



  

4.2.2 Pracovní hypotéza 

Prostřednictvím projektového vyučování dochází k lepšímu zapamatování teoretických 

znalostí a osvojení praktických dovedností, než při tradičním způsobu vyučování. Proto je 

velice důležité činnosti v jednotlivých předmětech vhodně logicky uspořádat, aby se v nich 

prolínaly a postupně rozvíjely klíčové myšlenky projektu a aby hudba měla stále hlavní 

slovo. 

Výzkumnou metodou celého projektu byl vědomostní kvíz s názvem Podblanicko, 

jehož prostřednictvím jsem zjistila účinnost vytvořeného projektu z hlediska získaných 

dovedností a prožitkových hodnot. Tento kvíz jsem aplikovala ve skupině experimentální, 

jež projekt absolvovala, a ve skupině kontrolní, kterou tvořili žáci paralelní třídy, kde 

vzdělávání probíhá tradičním způsobem. Kvíz obsahoval otázky vycházející z projektu a 

žáci obou tříd vybírali správnou odpověď z předem stanovených možností. 

 

4.3 Organizace projektu 

 

4.3.1 Výběr školy a třídy 

K realizaci projektu jsem si vybrala Základní školu ve Voticích, kterou jsem sama devět let 

navštěvovala. Při studiu pedagogické fakulty jsem zde provedla náslechy anglického 

jazyka i hudební výchovy a navštívila několik projektových týdnů.  

Škola byla založena v roce 1899. Je středně velká a má celkem devět ročníků. Patří 

mezi školy spádové, protože ji navštěvují i děti z okolních vesnic. Maximálně ji může 

navštěvovat 680 dětí. V současné době má 442 žáků. Z toho první stupeň navštěvuje 241 

žáků a druhý stupeň 201 žáků. Škola se chlubí především klidným a pěkným prostředím, 

možností sportovního vyžití, nabídkou kroužků a pořádáním celoročních projektů, které se 

konají každý rok na jaře.74 

Ředitel školy i pedagogický sbor přijal můj návrh projektu pozitivně a dovolil mi 

vybrat si třídu, se kterou bych ho ráda realizovala. Vybrala jsem si třídu 3.A především 

z důvodu, že jsem žáky pozorovala při hudební výchově již v první třídě a viděla některé 

jejich výrobky a výkresy z pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Hlavním důvodem 
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k výběru této třídy byla velice příjemná atmosféra a z mého pohledu pozitivní vztahy mezi 

žáky i třídní učitelkou. 

 

4.3.2  Projekt z hlediska typologie 

Projekt patří mezi uměle vytvořené, a to především proto, že žáci nemají s touto metodou 

příliš mnoho zkušeností. Třída 3.A absolvovala zatím pouze jeden projekt ve školním roce 

2010/2011 na téma Planeta pro život a ve školním roce 2011/2012 připravují projekt 

s názvem Hudba a relaxace.  

V projektu Hudební kultura na Podblanicku žáci vycházeli z dosavadních 

zkušeností podblanického kraje, z návštěvy koncertů Podblanického hudebního podzimu, 

literárních, přírodovědných, vlastivědných, hudebních a výtvarných znalostí. Ty pak 

prohlubovali a procvičovali v praktických činnostech. Projekt jim umožnil se s hudbou 

v kraji blíže seznámit, získat nejen nové zkušenosti, ale také estetický zážitek.  

Výuka se dotkla vyučovacích předmětů Český jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova a 

Praktické činnosti. Příprava a realizace probíhala nejen v předmětu Hudební výchova, ale 

také ve výše zmíněných vyučovacích předmětech. Stále byla ale společným jmenovatelem 

hudba, se kterou se žáci setkávali ve vyučování téměř denně. Závěrem projektu byl výlet 

na Velký Blaník, který v mimoškolním prostředí umožnil prověřit získané znalosti a 

dovednosti.  

Projekt byl střednědobý, trval přesně deset týdnů a spolupracovala na něm pouze 

třída 3.A. Žáci pracovali ve škole i mimo ni, protože téměř na každou hodinu hudební 

výchovy měli za úkol vyhledat informace spojené s projektem. S tvorbou kostýmů 

pomohly žákům doma také rodiče. Při výstupu na Velký Blaník plnili žáci úkoly z příručky 

po naučné stezce S rytířem na Blaník. Tu jsem získala od Informačního centra ve Vlašimi. 

 

4.3.3 Organizace a výsledky projektu 

Projekt s názvem Hudební kultura na Podblanicku jsem začala plánovat na podzim roku 

2010 a spolu s třídní učitelkou Mgr. Alenou Buškovou jej realizovala v termínu 

od 14. března do 17. května 2011. Každý týden v pondělní výuce hudební výchovy se žáci 

prostřednictvím nejrůznějších činností seznamovali s hudební kulturou na Podblanicku. 

V ostatních předmětech prohlubovali své znalosti, vyráběli kostýmy, malovali hudebního 



  

skladatele, blanické rytíře, seznamovali se s přírodou, historií a lidovými pověstmi kraje. 

V dílčích činnostech si žáci upevňovali znalosti, které se týkaly prostředí, ve kterém se 

narodili a vyrůstají. Po každé vyučovací hodině, která byla věnovaná projektu, následovala 

ústní reflexe.  

 Vyhodnocení projektu jsem provedla pomocí vědomostního kvízu, který 

absolvovala experimentální třída 3.A a paralelní třída, která se projektu neúčastnila. 

Výsledky jsem zaznamenala do tabulky číslo 1 a grafů číslo 1 a 2, které jsou v podkapitole 

5.2.2.  

  



  

5 Projekt Hudební kultura na Podblanicku 

 

5.1 Realizace projektu 

 

5.1.1 První hodina 

Cílem první hodiny bylo seznámit žáky s připravovaným projektem Hudební kultura 

na Podblanicku. Jako motivační krok jsem žákům sdělila, že v druhé polovině května 

pojede jejich třída na celodenní výlet. Přesné místo jsem jim ale neprozradila. V hodině 

dostali pouhé indicie, podle kterých měli doma zjistit, kam pojedou. Dozvěděli se, že místo 

výletu se nachází do 20 km od Votic a je spojené s narozením jednoho významného 

hudebního skladatele. Nedaleko od tohoto městyse je i chráněná krajinná oblast a místo, 

které inspirovalo řadu spisovatelů i hudebních skladatelů. Žáci si vše zapsali do sešitu a 

hodina pokračovala dál.  

Ptala jsem se žáků, zda znají nějakou lidovou píseň, která pochází z našeho kraje. 

Žáci žádnou píseň neznali. Musím přiznat, že i pro mě bylo náročné takovou píseň 

vypátrat. Nakonec jsem se rozhodla žáky naučit lidovou píseň Od Tábora až k nám,75 

protože Tábor je po Benešovu druhé největší město vzdálené do 30 kilometrů od Votic. 

Píseň jsem nejdříve sama zazpívala a potom všem rozdala její text. Žákům se píseň 

napoprvé zalíbila. Společně jsme si našli město na mapě, píseň si přečetli, vysvětlili si 

slova, kterým nerozuměli, a postupně se naučili všechny tři sloky. Vysvětlili jsme si, kdo 

píseň zpívá a o čem je. První sloku pak zazpívali všichni společně, druhou sloku chlapci a 

třetí sloku dívky. V další části hodiny jsme píseň po řadách vytleskávali. Když už si byli 

žáci rytmicky jistější, naučila se každá řada odlišné ostinato, které na konci hodiny zahrála 

na Orffovy nástroje. 

 Na závěr hodiny jsem žákům připomněla úkol na další hodinu. Měli zjistit místo 

výletu. Druhým nepovinným úkolem bylo najít v jakémkoliv zpěvníku lidovou píseň, která 

pochází z Voticka, Podblanicka, Benešovska a blízkého okolí.  
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5.1.2 Druhá hodina 

Na začátku druhé hodiny jsem vedla s žáky rozhovor na téma chystaného výletu a jejich 

úkolu z minulé hodiny. Někteří z nich správně splnili úkol a uhodli, že pojedeme 

do Louňovic pod Blaníkem. Odpověď zjistili na internetu a pomohla jim k tomu především 

nápověda o Chráněné krajinné oblasti Blaník. Žáci projevili zájem a ptali se, co všechno 

budeme na výletě dělat. Společně jsme si našli Louňovice pod Blaníkem i horu Blaník 

na mapě a objasnili jsme si i ostatní indicie. Několik žáků si doma zjistilo, že se v místě 

narodil hudební skladatel Jan Dismas Zelenka, ale nic jiného o něm nevěděli. Na druhý 

nepovinný úkol, který se týkal písní našeho kraje, odpovídali pouze někteří žáci. Jmenovali 

hlavně písně z jižních Čech. Abychom žáky více motivovaly, o výletu jsme jim s třídní 

učitelkou zatím prozradily pouze místo konání a putování na horu Blaník. Na další hodinu 

jsem jim zadala úkol. Žáci měli zjistit co nejvíce informací o hudebním skladateli Janu 

Dismasi Zelenkovi. 

V další části hodiny jsme s žáky opakovali píseň Od Tábora až k nám. Nejdříve 

jsme ji zpívali, poté doprovázeli i na Orffovy nástroje. Hlavním cílem druhé hodiny však 

byl nácvik písně Benešov,76 kterou jsem žákům nejprve předzpívala. Potom jsem vybrala 

žáka, který přečetl úvodní text k písni. Všichni jsme naučili melodii první sloky. Protože 

píseň obsahuje staročeské výrazy, které nebyly všem jasné, pomalu jsme si ji přečetli, 

vysvětlili si nejasná slova a její obsah. Píseň jsme si zazpívali celou, aby si žáci lépe 

zapamatovali melodii. Poté následovala tvůrčí činnost ve dvojicích, kdy každá z nich 

namalovala obsah jedné sloky písně na papír. Na závěr hodiny pak každá dvojice zazpívala 

jednu sloku a ukázala obrázek, který namalovala.  

V samotném závěru jsme si připomněli úkol na příště a zopakovali si, co víme 

o hoře Blaník a které písně našeho kraje již známe.  

 

5.1.3 Třetí hodina 

V třetí hodině jsme se zaměřili na hudebního skladatele Jana Dismase Zelenku. Žáci 

přinesli na hodinu hudební výchovy informace, které o něm zjistili. Nejčastěji to bylo 

datum a místo narození a úmrtí. Také věděli, na které nástroje hrál. Dále si vypsali některá 

díla, která složil. Tyto informace jsem se snažila doplnit. Aby měli úplnou představu o této 

                                                
76 VALENTOVÁ, J., VALENTA, J., Toulání s písničkami: Střední Čechy. 



  

osobnosti, poslechli jsme si část Kyrie z Missa votiva,77 kterou skladatel složil v roce 1739. 

Žáci měli při poslechu za úkol poznat nástroje v ukázce a říci, kde by právě tato hudba 

mohla zaznít i dnes. Žáci správně poznali některé smyčcové nástroje. Hudba by podle nich 

mohla patřit především do kostela. Přeložili jsme si část názvu, což znamená mše a 

povídali jsme si o kostelích v našem okolí, o mši a dalších příležitostech, při kterých už 

kostel navštívili. Zdůraznila jsem jim, že nikdo neví, jak skladatel Jan Dismas Zelenka 

vypadal. Ukázala jim obrázek barokních kostýmů. Úkol na další hodinu byl, aby skladatele 

buď sami, nebo ve skupinkách namalovali. 

V souvislosti s připravovaným výletem jsem chtěla žákům přiblížit také místo, kde 

se výlet uskuteční. Určitě totiž uvidí řeku Blanici, která protéká Louňovicemi 

pod Blaníkem. K této řece se nevztahuje žádná lidová píseň, a tak jsem využila písně 

s obdobným námětem Na břehu Blanice,78 která je z jižních Čech. Nejdříve jsme se naučili 

tuto píseň a vyhledali jsme řeku i města, o kterých se v písni zpívá, na mapě. Potom se žáci 

ve skupinách pokusili o rýmovaný text na stejnou melodii, který by se vztahoval k našemu 

kraji.  

Na závěr hodiny jsme s žáky nacvičovali polkový krok, který pak tančili na píseň 

Na břehu Blanice. Také jsme si připomněli úkol na další týden.  

 

5.1.4 Čtvrtá hodina 

Velice jsem se těšila na čtvrtou hodinu a domácí úkol žáků 3.A. Je pravda, že někteří 

na něj zapomněli. Na druhou stranu však podobizny skladatele, které namalovali a 

nakreslili ti, co úkol splnili, byly velice zajímavé a pečlivě připravené. Každý žák mi 

vysvětlil, proč si myslí, že skladatel vypadal právě tak, jak ho ztvárnil. Zároveň jsme 

stručně připomněli jeho život i dílo, které jsme poslouchali v předchozí hodině.  

V další části hodiny jsme se zaměřili na poslech skladby Laetatus Sum, část Sicut 

Erat Jana Dismase Zelenky.79 Před prvním poslechem dostali žáci za úkol poznat, které 

hudební nástroje slyší, kolik zpěváků v ukázce zpívá, zda jsou to muži, nebo ženy a zda 

zpívají samostatně nebo současně. Při druhém poslechu jsem se ještě zeptala, zda poznají 
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jazyk, kterým se v ukázce zpívá.80 Poslední otázka byla pro žáky nejobtížnější. 

Po zodpovězení všech otázek následoval nácvik hry na tělo. V úvodu skladby žáci 

předváděli hru na housle. Když se v ukázce objevil ženský dvojhlasý zpěv, žáci do rytmu 

střídali dva kroky na místě a pleskali o levé a potom o pravé stehno. Když skončila vokální 

část a žáci znovu uslyšeli housle, stali se z nich opět houslisté. Znovu jsme si tak 

přiblížili hudbu Jana Dismase Zelenky a učili se poznat rozdíl mezi vokální a 

instrumentální hudbou.81  

V závěru hodiny jsme zopakovali zpěv i polkový krok v písni Na břehu Blanice a 

znovu si připomněli vše, co už o Janu Dimasi Zelenkovi víme. Do příští hodiny měli žáci 

také úkol. Museli najít alespoň jednu budovu, která byla ve Voticích postavena v době, kdy 

žil skladatel Jan Dismas Zelenka. 

 

5.1.5 Pátá hodina 

Na začátku páté hodiny jsem na tabuli napsala datum 16.10 1679 a 22.12 1745 a ptala jsem 

se, co si žáci myslí, že tato čísla znamenají. Pouze několik jich dokázalo letopočty přečíst, 

protože v matematice se ve třetím ročníku počítá pouze do tisíce. Po malých nápovědách 

se žáci ze svých kreseb skladatele, které jsme po minulé hodině umístili na nástěnku, sami 

přesvědčili, že letopočty se týkají dat narození a úmrtí Jana Dismase Zelenky. Společně 

pak žáci spočítali, jak dlouho skladatel žil a před kolika lety se narodil. Hlavním cílem této 

vyučovací hodiny bylo představit žákům především barokní dobu, ve které skladatel žil.  

Pro navození barokní atmosféry jsem žákům pustila skladbu Minuet G dur Johanna 

Sebastiana Bacha a poslala do každé řady několik obrázků oblečení, které v té době lidé 

nosili. Když se na obrázky podívali všichni a dohrála hudební ukázka, popisovali žáci šaty 

a doplňky barokní doby. Na tabuli jsem napsala pouze orientačně letopočet 1600 – 1750 a 

vysvětlila jim, že doba, kdy se skladatel narodil a lidé si oblékali široké sukně, korzety, 

nosili paruky, vějíře a klobouky, se nazývá baroko. Zdůraznila jsem, že toto období se týká 

hudby, malířství, architektury i módy. Potom jsme se věnovali domácímu úkolu, kdy žáci 

správně zjistili, že významnou budovou ve Voticích, která byla postavena v období baroka, 

je Boží hrob. Ukázala jsem všem obrázek nejen této památky, ale i Trojského zámku 

v Praze, který museli poznat. 
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V další části hodiny jsme se zaměřili na poslech hudebních nástrojů. Žáci jich 

slyšeli celkem pět. Byly to housle, klavír, lesní roh, příčná flétna a dudy. Většinu z nich 

poznali. Po poslechu jsem do každé lavice poslala obrázek s hudebními nástroji, které 

slyšeli, a krátký seznam dalších nástrojů, které byly v době baroka oblíbené, zdokonalené 

nebo právě vynalezené. 

V závěru hodiny si žáci sami vybrali, kterou ze tří lidových písní našeho kraje by 

si chtěli zazpívat nebo zatančit. Před zazvoněním jsme zopakovali vše, co už o barokní 

době víme. Zadala jsem i krátký úkol na další týden. Jednalo se o krátkou pohybovou 

ukázku. Žáci měli předvést, jak barokní lidé tančili. Napověděla jsem jim, že některé tance 

této doby se objevily v českých i zahraničních pohádkách. 

 

5.1.6 Šestá hodina 

Na začátku další hodiny jsme si připomněli, o kterém období jsme se v minulé hodině učili 

a kterou významnou osobnost z té doby známe. Znovu jsme popisovali barokní oblečení, 

stavby a hudební nástroje. Nápovědou byly především obrázky, které jsme si v předchozí 

hodině ukazovali a umístili na nástěnku ve třídě.  

Hlavním cílem této hodiny byl nácvik barokního tance. Nejdříve jsem několik žáků 

vyzvala, aby nám ukázali, jak si myslí, že lidé v baroku tančili. Správně předvedli úklony a 

otočky. 

V následující části hodiny jsme si poslechli hudební ukázku Johanna Sebastiana 

Bacha Minuet G dur. Žáci měli poznat, na kolik dob a z kterého období hudební ukázka je. 

Po zodpovězení správných odpovědí vytvořili žáci páry a postavili se do řady, kdy 

na jedné straně byly dívky, a na druhé stáli chlapci. Po krátkých částech jsme na stejnou 

hudební ukázku nacvičili jednoduchý barokní tanec, který se skládal pouze z několika 

tanečních figur a promenády. Snažila jsem se najít hudební ukázku Jana Dismase Zelenky, 

která by byla vhodná pro tanec, ale Minuet G dur Johanna Sebastiana Bacha mi přišel 

vhodnější.  

V závěru hodiny jsem žákům prozradila, že na počest hudebního skladatele Jana 

Dismase Zelenky byl založen jeden hudební festival. Úkolem do další hodiny bylo zjistit 

jméno tohoto festivalu, místa jeho koncertů a datum, kdy se koná. 



  

 

5.1.7 Sedmá hodina 

Začátek sedmé hodiny jsme začali barokním tancem, který jsme se naučili v předchozí 

hodině. Žáci si přinesli vějíře, které v rámci projektu vyráběli v hodině pracovního 

vyučování. 

Dále jsem se žáků ptala, co zjistili o hudebním festivalu založeném na počest Jana 

Dismase Zelenky. Žáci věděli, jak se festival jmenuje, kdy byl založen, kdy se koná a že 

jeho koncerty mohou navštívit také přímo ve Voticích v kostele Svatého Václava. Ptala 

jsem se žáků, jestli z nich někdo koncert navštívil. Několik se jich přihlásilo. 

Potom se všichni posadili na koberec, aby poslouchali upravený a zkrácený 

rozhovor se zakladatelkou festivalu Mgr. Věrou Dudíkovou, který jsem s ní vedla v roce 

2008. Nakonec jsme si zopakovali některé důležité informace. 

Když probíhala sedmá hodina projektu, třídní učitelka Mgr. Alena Bušková žákům 

již přečetla v hodině českého jazyka příběhy z knihy Blaník: Věnec pověstí a dějinných 

příběhů,82 které se o hoře Blaník vyprávějí. Žáci již byli seznámeni s blanickými rytíři, 

kteří podle pověsti v hoře dřímají. Též věděli, kdy rytíři přijdou českému národu na pomoc 

a kdy se hora otvírá. Vše jsme si zopakovali a poté jsem pustila husitský chorál Ktož sú 

boží bojovníci.83 Při poslechu chorálu měli žáci poznat, jestli ho zpívají muži, ženy, nebo 

děti a jestli ho doprovází nějaký hudební nástroj. Zahrála jsem část husitského chorálu na 

klavír a pokusila se ho žáky naučit.84 

Do další hodiny jsem zadala nový úkol. Žáci si měli přinést kostým, který by se co 

nejvíce podobal baroknímu oblečení. 

 

5.1.8 Osmá hodina 

Před začátkem osmé hodiny se část žáků, která si již přinesla kostým na barokní tanec, 

převlékla. Hodinu jsme tedy opět začali Minuetem G dur Johanna Sebastiana Bacha. 
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V druhé části hodiny jsem se žáků znovu ptala na některé informace, které se týkaly 

festivalu Podblanický hudební podzim. Připomněli jsme si tak i osobnost Jana Dismase 

Zelenky.  

Potom následovalo opakování husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci, který byl 

přípravou pro cíl dnešní hodiny, a to poslech Blaníku z cyklu symfonických básní Má vlast 

Bedřicha Smetany.85 Skladba žákům byla povědomá, protože pokaždé dokreslovala 

atmosféru v hodině českého jazyka při čtení pověstí o blanických rytířích. Analyzovat 

skladbu s žáky teprve třetího ročníku mi přišlo velice náročné. I délka symfonické básně 

vzhledem k věku není odpovídající. Poslech jsem tedy zkrátila na čtyři minuty. Žáci mi 

nejdříve společně převyprávěli pověsti, které již znali. Potom jsem jim zadala úkoly 

k poslechu. Napsala jsem na tabuli zpřeházeně „vojsko,“ „koně,“ „spící rytíři“ a „krajina“. 

Žáci si tyto čtyři body zapsali do sešitu a během hudební ukázky měli očíslovat, v kterém 

pořadí se motivy objevily. Před druhým poslechem jsem žákům opět zahrála začátek 

husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci a oni měli zvednout ruku, až tento motiv uslyší. 

Úkoly byly velice náročné, pouze několik žáků odpovědělo správně.  

Na závěr hodiny jsem pustila celou symfonickou báseň Blaník a žáci si načrtli, co je 

při hudební ukázce napadlo. Měli si tak rozmyslet úkol na výtvarnou výchovu, kdy znovu 

poslouchali Blaník a malovali, jaké pocity v nich tato hudba vyvolala.  

 

5.1.9 Devátá hodina 

Před začátkem předposlední hodiny projektu se převlékli do barokních kostýmů již všichni 

žáci. Dívky si nejčastěji oblékly široké sukně, halenky, nebo jednobarevná trička. Chlapci 

měli dlouhé jednobarevné kalhoty a kabáty nebo bundy. Jako doplněk použili vyrobené 

vějíře. Žáci se velice snažili, já i třídní učitelka jsme je za jejich výkon pochválily. 

V další části hodiny jsme si prohlíželi obrázky, které při poslechu symfonické básně 

Blaník namalovali v hodině výtvarné výchovy. Také tyto práce se jim velice povedly. 

Společně jsme si pak opět pustili tuto hudební ukázku jako kulisu a povídali si, co se 

na obrázcích pokusili zachytit. 
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Hlavní náplní dnešní hodiny bylo připomenutí života skladatele Jana Dismase 

Zelenky a poslech jeho Capriccia č. 2 G dur část Allegro.86 Před prvním poslechem jsem 

dala žákům za úkol poznat hudební nástroje, které v ukázce slyšeli. Před druhým 

poslechem jsem každému žákovi rozdala tzv. sémantický diferenciál. Ten se zaměřoval 

na hodnocení zvukové kvality a dojmu ze skladby. Žáci měli k dispozici tabulku, kde byla 

škála jedna až pět, a hodnotili, zda se jim skladba zdá spíše pomalá, rychlá, světlá, tmavá, 

hlučná, tichá, těžkopádná, pohyblivá, radostná, smutná, něžná, hrubá, vzrušující, 

uklidňující a zajímavá či nudná.87 Ještě před poslechem jsme si tyto pojmy přečetli a 

vysvětlili. Výsledky ukázali, že skladba se jim zdála rychlá, světlá, hlučná, pohyblivá, 

radostná, něžná, vzrušující a zajímavá. Zdůraznila jsem, že tak jak komunikují lidé 

mezi sebou, mohou komunikovat i hudební nástroje. Žáci se při třetím poslechu zaměřili 

na hledání otázky a odpovědi v ukázce. 

Na závěr hodiny, jsme si již sdělili a zapsali do žákovských knížek datum a čas 

výletu. Připomněla jsem jim, že další hodina. Bude naše poslední a budeme tedy opakovat 

vše, co jsme se dozvěděli. Žáci tak dostali za úkol zopakovat si informace o Blaníku, 

pověstech o blanických rytířích, Janu Dismasi Zelenkovi, festivalu Podblanický hudební 

podzim a o barokní době. I na poslední hodinu si měli přinést kostýmy na barokní tanec. 

 

5.1.10 Desátá hodina 

Poslední hodinu před výletem jsme věnovali souhrnnému opakování. Žáci seděli v lavicích 

v kostýmech již před zahájením vyučování. Také třída byla vyzdobená výrobky a obrázky, 

které se věnovaly našemu projektu. Přenesli jsme se tedy do barokní doby a povídali si 

o baroku, o hudebních skladatelích, o skladbách, stavbách a o hudebních nástrojích. Potom 

někteří žáci popsali svůj kostým a všichni chlapci si vybrali dívku, se kterou zatančili 

menuet.  

V další části hodiny jsme se společně podívali na obrázky, které malovali 

při poslechu symfonické básně Blaník. Připomněli jsme si, kdo v hoře dřímá a o kom se 

povídá, že v hoře přenocoval. Také jsme si popsali cestu, kterou do Louňovic 

pod Blaníkem ze školy pojedeme. Pro připomenutí jsme si zazpívali začátek husitského 

chorálu Ktož sú boží bojovníci. 
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Po poslechu a hře na tělo při skladbě Laetatus Sum, část Sicut Erat Jana Dismase 

Zelenky jsme si zopakovali, co víme o festivalu Podblanický hudební podzim. 

Na závěr hodiny žáci jmenovali lidové písně našeho kraje a zazpívali jsme si jejich 

nejoblíbenější Od Tábora až k nám.  

 

5.1.11 Výuka ostatních předmětů zapojených do projektu 

I v ostatních vyučovacích předmětech si žáci prohlubovali znalosti a zlepšovali své 

dovednosti, které na sebe logicky navazovaly ve všech vyučovacích předmětech. Aby se 

podařilo splnit hlavní myšlenku integrovaného hudebního projektu, musela právě hudba 

zůstat společným jmenovatelem všech činností. 

V rámci předmětu Prvouka vlastivědné části žáci zjišťovali, jak je vysoký Velký a 

Malý Blaník, co se na vrcholu Velkého Blaníku nachází, kdy byla vyhlášena Chráněná 

krajinná oblast Blaník a jaké památky se v Louňovicích pod Blaníkem nacházejí. 

Připomněli si také louňovického rodáka Jana Dismase Zelenku a poslechli si jeho skladbu 

Missa votiva část Kyrie. Ve skupinách hledali na mapě Votice, Tábor, Benešov, Louňovice 

pod Blaníkem a Velký a Malý Blaník. Když tato místa vyhledali, zazpívali si společně 

píseň Od Tábora až k nám a Benešov. V přírodovědné části měli žáci za úkol zjistit, jak se 

někdy našemu kraji říká, jaké plodiny se u nás pěstují a jaké živočichy a rostliny můžeme 

najít v Chráněné krajinné oblasti Blaník. Ve skupinách pak žáci hledali řeky, potoky a 

rybníky v okolí Votic a Louňovic pod Blaníkem a na závěr si zazpívali píseň Na břehu 

Blanice. 

Také v českém jazyce a v hodině čtení žáci pracovali na projektu. Třídní učitelka 

jim každou hodinu přečetla jednu pověst z knihy Blaník: Věnec pověstí a dějinných 

příběhů, kde je celkem sedm krátkých pověstí právě o Blaníku. Je to úvodní příběh, který 

vypráví o lidech z Louňovic pod Blaníkem, kteří se sešli v hostinci, aby si povídali o tom, 

co podivného slyšeli o hoře Blaník. Další pověsti jsou: Ovčák na Blaníku, Proroctví o 

Blaníku, O rytíři v blanickém lese spatřeném, O čeledínovi, který do Blaníka s vozem 

zajel, Jak se kovář dostal do Blaníka a O děvečce, která v Blaníku sloužila. Všechny 

pověsti poutavě vyprávějí o lidech, kteří se do hory dostali, nebo spatřili blanického rytíře. 

Po každé pověsti museli žáci svými slovy příběh převyprávět, některé příběhy se pokusili 

dokonce ztvárnit dramaticky. Aby i v tomto předmětu našla hudba své místo, při čtení žáci 



  

poslouchali symfonickou báseň Blaník Bedřicha Smetany, Baladu blanickou Leoše 

Janáčka88 a sami si také zazpívali část husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci. 

Ve výtvarné výchově žáci malovali své dojmy z poslechu symfonické básně Blaník 

Bedřicha Smetany. Skladba jim byla povědomá z hodin českého jazyka, kdy ji poslouchali 

jako kulisu a také již znali některé pověsti, které se o Blaníku vyprávějí. Nejčastěji tak 

malovali rytíře na koních, vojsko a horu Blaník. 

V pracovním vyučování si žáci vyráběli doplňky k baroknímu kostýmu. Z tvrdého a 

balicího papíru vytvořili vějíř, se kterým na konci hodiny zatančili barokní tanec 

na skladbu Johanna Sebastiana Bacha Minuet G dur. 

 

5.1.12 Výlet do Louňovic pod Blaníkem a výstup na Velký Blaník 

Program výletu jsme s třídní učitelkou pečlivě připravovaly. Snažily jsme se, aby mohli 

žáci uplatnit všechny znalosti a dovednosti, které si v průběhu projektu osvojili. Chtěli 

jsme tak spojit osobnost Jana Dismase Zelenky, hudební festival, lidové písně kraje, 

husitský chorál Ktož sú boží bojovníci, pověsti o blanických rytířích, přírodovědné a 

vlastivědné znalosti a orientaci v mapě a v prostoru.  

Před odjezdem našeho autobusu jsme všem žákům rozdaly turistického průvodce 

po naučné stezce, který se jmenuje S rytířem na Blaník.89 Průvodce vydal a stezku vytvořil 

Český svaz ochránců přírody. Publikace popisuje cestu na Velký Blaník, na který je možno 

dojít buď z Louňovic pod Blaníkem, nebo z nedaleké Kondrace. Obsahuje také mapu, 

na níž je všech třináct zastavení, u kterých budou žáci plnit přírodovědné a výtvarné úkoly. 

Pro zajímavost je zde i pověst o blanických rytířích, povídání o Blaníku z pohledu historie 

a umění, popis tamní přírody a historie rozhledny. Je zde i několik volných listů, na které 

mají žáci některé úkoly kreslit. Na poslední stránce je krátký kvíz a výzva, aby návštěvníci 

nakreslili blanickou rozhlednu a spolu s vyplněným kvízem ji poslali do Podblanického 

ekocentra ve Vlašimi a zúčastnili se tak soutěže o ceny.  

Ještě před odjezdem jsme si zopakovali, přes které obce vede cesta do Louňovic 

pod Blaníkem. V autobuse měli žáci průvodce po naučné stezce prolistovat. 

Když jsme přijeli na náves, zadaly jsme žákům první úkol. Měli najít kostel 

Nanebevzetí panny Marie. Hned vedle něho se totiž dříve nacházela fara, na které Jan 
                                                
88 JANÁČEK, L.,Taras Bulba. 
89 S rytířem na Blaník: Turistický průvodce po naučné stezce.  



  

Dismas Zelenka vyrůstal. Kostel nebylo těžké najít. Místní kostelnice nám prozradila, že 

místo, na kterém fara stála, je dnes postavený obytný dům. Žáci pak hledali pomník 

věnovaný skladateli, který nechala postavit zakladatelka Podblanického hudebního 

festivalu Mgr. Věra Dudíková. Žákům hledání nějaký čas trvalo. Ptali se i lidí, které 

na návsi potkali. Před pamětní deskou jsme si společně připomněli dobu a život tohoto 

skladatele a festival založený na jeho počest. 

Dalším úkolem žáků bylo určit správný směr, který vede na Velký Blaník. Společně 

jsme si v průvodci přečetli popis cesty a prohlédli mapu, která je na návsi na vývěsní 

tabuli. Když se žáci rozhodli, vyrazili jsme po silnici směrem k prvnímu zastavení naučné 

stezky. Cestou jsme si zpívali písně, které si žáci sami vybrali. Mezi nimi byla i píseň 

Od Tábora až k nám a Na břehu Blanice. 

Když jsme všichni došli k lesní cestě, kde začíná naučná stezka, daly jsme žákům 

krátkou přestávku a společně si prolistovali turistického průvodce, kde jsou i obrázky 

zvířat a rostlin, které je možné cestou na Blaník vidět. Na trase z Louňovic pod Blaníkem 

nás čekalo šest z celkem třinácti zastavení. Žáci měli za úkol poznat stromy podle listů, ty 

pak nakreslit, rozlišit jehličnaté stromy podle kůry, pojmenovat některá zvířata a přiřadit 

k ptákům potravu, kterou se živí. Po zodpovězení otázek jsme pro kontrolu odkryli správné 

odpovědi. U stezky stála také kamenná hlava rytíře. U tohoto zastavení jsme si zopakovali 

pověsti o blanických rytířích, zazpívali si část husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci a 

rytíře pak namalovali do průvodce. U vrcholu hory jsme objevili ještě model hradby a 

povídali jsme si o tom, kde se rytíři ukrývají.  

U rozhledny na vrcholu Velkého Blaníku jsme daly žákům přestávku a rozdělily je 

do dvou skupin. Jedna skupina pak šla na rozhlednu a druhá ji venku kreslila. Na rozhledně 

jsme si přečetli její historii a podle směrové růžice v průvodci hledali v krajině Votice, 

Louňovice pod Blaníkem, Benešov, Šumavu a Malý Blaník. Obě skupiny se pak vyměnily.  

Dále se žáci rozdělili do skupin po čtyřech a vytvořili tak soutěžní týmy. Spolu 

s třídní učitelkou jsme jim dávaly otázky, které měly prověřit, zda se projekt podařil a žáci 

se tak naučili něco nového z většiny vyučovacích předmětů, především z hudební výchovy. 

Před návratem do Louňovic pod Blaníkem a odjezdem do Votic žáci ještě vyplnili kvízové 

otázky v průvodci. 

 



  

5.2 Hodnocení projektu 

 

5.2.1 Splnění cílů a potvrzení hypotézy  

Prostřednictvím hudebního integrativního projektu Hudební kultura na Podblanicku se 

podařilo ověřit účinnost projektové metody. Práce s žáky 3.A byla velice příjemná. Žáci se 

aktivně zapojovali do všech činností, ochotně spolupracovali mezi sebou a plnili úkoly 

na každou hodinu. Při opakování teoretických vědomostí i praktických činností udělali 

všichni značný pokrok. Začali totiž vnímat prostředí kolem sebe nejen jako místo, kde žijí, 

ale postupně si začali více všímat přírody, kultury a historického dědictví svého rodného 

kraje. 

 Osvojování nových znalostí probíhalo nenásilně v několika vyučovacích 

předmětech, kdy došlo k postupnému pronikání do problému a vnímání kraje z různých 

úhlů pohledu. Při integraci vyučovacích předmětů se podařilo, aby hudba stále zůstala 

spojovacím článkem.  

Z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání projekt 

propojil hned několik vzdělávacích oblastí. Byly to oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 

Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura a Člověk a svět práce. Realizace 

totiž probíhala ve vyučovacích předmětech Český jazyk, Prvouka ve vlastivědné 

i přírodovědné části, v předmětech Hudební výchova, Výtvarná výchova a v Pracovním 

vyučování. 

Úspěšně jsme také s třídní učitelkou rozvíjely všech šest klíčových kompetencí. 

Žáci museli v úkolech na jednotlivé vyučovací hodiny vyhledat a utřídit potřebné 

informace, které dále uváděli do souvislostí a propojovali do širších celků již zmíněných 

vzdělávacích oblastí. Tím rozvíjeli kompetenci k učení. Především na celodenním výletě 

se dostali do problémové situace, kdy museli najít kostel, pamětní desku věnovanou Janu 

Dismasi Zelenkovi a rozhodnout se, kudy se na Velký Blaník vydají. Tak uplatnili 

kompetenci k řešení problémů. Během práce na projektu žáci komunikovali mezi sebou 

i s učitelkami, naslouchali ostatním při vyjadřovaní názorů, popisu svých obrázků, 

orientovali se v textu a notách při zpěvu lidových písní i husitského chorálu Ktož sú boží 

bojovníci. Osvojovali si kompetenci komunikativní. Žáci utvářeli příjemnou atmosféru 

ve vyučování i na výletě, zapojovali se do činností, reagovali na otázky, spolupracovali 



  

ve dvojicích a v týmech při malování podobizny Jana Dismase Zelenky, v barokním tanci a 

na výletě v kvízu Podblanicko. Tím rozvíjeli kompetenci sociální a personální. Při dílčích 

činnostech se žáci seznamovali s kulturním a historickým dědictvím podblanického kraje. 

Hudební ukázky v nich probouzely smysl pro kulturu, tradice a motivovaly je k tvořivým 

činnostem. Rozvíjely tak kompetenci občanskou. Před odjezdem do Louňovic 

pod Blaníkem jsme žáky poučily o pravidlech, která musí dodržovat během celého 

projektu. Žáci také poctivě plnili své povinnosti a závazky. Zlepšovali tak kompetenci 

pracovní. 

 

5.2.2 Hodnocení kvízu Podblanicko 

Po skončení projektu jsem vytvořila vědomostní kvíz s názvem Podblanicko, který 

vyplnila třída 3.A, s níž jsem v uplynulých dvou a půl měsících pracovala. Abych dokázala 

vyhodnotit úspěšnost projektu, stejný kvíz vyplnila i paralelní třída 3.B. Mohla jsem tak 

porovnat znalosti žáků obou tříd a vyhodnotit, jestli se výsledky liší. V obou třídách 

vyplnil kvíz téměř stejný počet žáků. V 3.A 25 a v 3.B 24 žáků. 

Kvíz obsahoval celkem šestnáct otázek, které se týkaly osobnosti Jana Dismase 

Zelenky, Podblanického hudebního podzimu, barokní doby, lidových písní, pověstí 

o blanických rytířích a faktech Velkého Blaníku. Žáci vybírali správnou odpověď ze tří 

možností a celkově mohli získat 15 bodů. Přehled správných a chybných odpovědí žáků 

3.A a 3.B je zaznamenán v tabulce číslo 1.  

Pro přehledné porovnání výsledků jsem vytvořila graf č. 1, který ukazuje 

průměrnou úspěšnost žáka 3.A a 3.B v kvízu v procentech. Ukázalo se, že třída, která 

na projektu spolupracovala, byla o 35 procent lepší než třída, kde probíhala výuka 

tradičním způsobem. Průměrný výsledek žáka 3.A tvoří nadprůměrných 87 procent. Tímto 

se ukazuje, že projektová metoda má své opodstatnění, přispívá k snadnějšímu pochopení a 

propojení učiva. Pomáhá tak žákům najít logické souvislosti a měla by být do výuky 

zařazována častěji. 

 

 

 

 



  

Tabulka č.1: Správné a chybné odpovědi kvízu Podblanicko 

 

Vědomostní kvíz 
Podblanicko 

    

Kvízové otázky  Třída 3.A Třída 3.B 

 Správné 
odpovědi 

3.A 

Chybné 
odpovědi  

Správné 
odpovědi 

3.B 

Chybné 
odpovědi 

1. Jak často se otevírá hora Blaník? 25 0 21 3 

2. Kdy podle pověsti přijdou blaničtí rytíři 
pomoci naší zemi? 

23 2 21 3 

3. Kdo stojí v čele blanického vojska? 14 11 15 9 

4. Jak je vysoká památná hora Velký 
Blaník? 

21 4 10 14 

5. Znáš skladatele Jana Dismase Zelenku? 25 0 9 15 

6. Kde se Jan Dismas Zelenka narodil? 25 0 8 16 

8. Kterou skladbu složil Jan Dismas 
Zelenka? 

7 18 0 24 

9. V které zemi zemřel Jan Dismas Zelenka? 19 6 5 19 

10. Které hudební nástroje vznikly nebo byly 
oblíbené v baroku? 

24 1 12 12 

11. Jak se lidé v době baroka oblékali? 25 0 15 9 

12. Jaké tance se v baroku tančily? 22 3 15 9 

13. Která významná památka z období 
baroka se nachází ve Voticích? 

25 0 16 8 

14. Které písně jsou z našeho okolí? 23 2 17 7 

15. Který hudební festival se koná v našem 
kraji na počest skadatele Jana Dismase 
Zelenky? 

23 2 6 18 

16. Jak často se tento festival koná? 25 0 16 8 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce s názvem „Tvorba rámcových vzdělávacích programů 

s námětem Hudební kultura na Podblanicku“ bylo popsat současnou situaci ve školství, a 

to především z hlediska pedagogické reformy, která byla zahájena v České republice 

před několika lety.  

Nejdříve jsem se zabývala Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání, především inovacemi, které usilují o rozvoj klíčových kompetencí, zavedení 

průřezových témat a rozdělení vzdělávacích oborů do vzdělávacích oblastí. Pokusila jsem 

se interpretovat i některé kritické názory, které zdůrazňují nedostatky programu a 

poukazují na absenci kompetence umělecko-estetické. Podrobněji jsem rozpracovala 

vzdělávací oblast Umění a kultura a předmět Hudební výchova.  

Nově zavedený program jsem dále porovnala s dřívějšími vzdělávacími programy 

Obecná škola, Národní škola a Základní škola. Z hlediska časové dotace jednotlivých 

vzdělávacích oblastí má tak nyní ředitel školy větší volnost a možnost upravovat časovou 

dotaci podle svého uvážení, pokud dodrží disponibilní dotaci pro první a druhý stupeň. 

Také může zavádět nové vyučovací předměty a měnit jejich obsahy. Výstupy v třetím, 

šestém a devátém ročníku se staly podstatou programu. Příznivě jsou vnímány i snahy 

uplatnit individuální potřeby žáků prostřednictvím zavádění řady volitelných předmětů, 

používání různých metod a forem výuky. V závěru první kapitoly jsem se zabývala 

školním vzdělávacím programem, postupem při jeho tvorbě a jeho povinným náležitostem.  

Řada alternativních vyučovacích metod se v dnešní době podporuje. Cílem mé 

diplomové práce bylo vytvořit hudební integrativní projekt, a proto se druhá kapitola 

teoretické části týká projektové metody. Nejdříve jsem popsala její historii a zahraniční i 

české zastánce této metody. Dále jsem představila pojem integrace a věnovala se 

charakteristice projektu, typologii a postupu při jeho tvorbě. Na závěr jsem uvedla několik 

hudebních skladatelů a pedagogů, kteří se věnovali tvorbě hudebních integrativních 

projektů.  

V třetí kapitole připomínám místo narození, život a hudební dílo skladatele Jana 

Dismase Zelenky, který je klíčovou osobností v mém hudebním integrativním projektu 

Hudební kultura na Podblanicku. Již ve své bakalářské práci jsem se snažila sledovat 

skladatelův odkaz do současnosti a věnovala se festivalu Podblanický hudební podzim, 



  

který Mgr. Věra Dudíková založila na skladatelovu počest. Díky festivalu se skladby Jana 

Dismase Zelenky hrají častěji a vrývají se do povědomí širší veřejnosti. Část své 

bakalářské práce jsem také využila při realizaci svého projektu.  

Výzkumem a realizací projektu jsem chtěla potvrdit, nebo vyvrátit účinnost 

projektové metody. Usilovala jsem hlavně o to, abych vytvořila pozitivní školní prostředí, 

umožnila žákům získat emocionální prožitek a usnadnila jim získat nové vědomosti a 

dovednosti. Výsledkem byl hudební integrativní projekt, který rozvíjel všechny klíčové 

kompetence a propojil hned několik vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího 

programu.  

V hudebním integrativním projektu Hudební kultura na Podblanicku jsem se 

pokusila žáky motivovat při vokálních, instrumentálních, poslechových i pohybových 

činnostech. Společně s třídní učitelkou 3.A Mgr. Alenou Buškovou jsme se v necelých 

třech měsících pokusily realizovat projekt, který by žáky obohatil a prohloubil jejich 

historické, literární, přírodopisné, zeměpisné, výtvarné a praktické dovednosti. Spojovacím 

článkem všech činností byla vždy hudba.  

Při výuce hudební výchovy jsem žákům představila osobnost Jana Dismase 

Zelenky, festival Podblanický hudební podzim, barokní dobu, ve které skladatel žil, 

husitský chorál Ktož sú boží bojovníci, symfonickou báseň Blaník Bedřicha Smetany a 

lidové písně podblanického kraje. Žáci se aktivně zapojovali do výuky a plnili úkoly na 

každou hodinu. Také v ostatních předmětech soustavně pracovali na projektu. Vyráběli si 

vějíře na barokní tanec, malovali své dojmy z poslechu symfonické básně Blaník, 

poslouchali a dramatizovali pověsti o blanických rytířích, zjišťovali informace o Chráněné 

krajinné oblasti Blaník a přírodě našeho kraje. Závěrem projektu byl výlet do Louňovic 

pod Blaníkem, návštěva rodiště a památníku Jana Dismase Zelenky a plnění přírodovědné 

stezky s výstupem na Velký Blaník. 

Hodnocení integrativního projektu jsem provedla pomocí vědomostního kvízu, 

který vyplnila třída 3.A, která se projektu účastnila, a třída paralelní, kde výuka probíhá 

tradičním způsobem. Výsledky obou tříd byly velice rozdílné a třída 3.A byla značně 

úspěšnější téměř ve všech otázkách kvízu. Projekt tak přispěl k snazšímu zapamatování 

znalostí, rozvíjel všechny klíčové kompetence a také vytvořil příjemné pracovní klima. 

Integrace několika vzdělávacích oblastí se také podařila. Vnímám ji však jako nejtěžší část 

při přípravě a tvorbě projektu. 



  

Závěrem bych chtěla říci, že diplomová práce a realizace hudebního integrativního 

projektu přispěla k ověření účinnosti projektové metody a mohla by tak inspirovat také 

další pedagogy při uplatňování projektového vyučování ve výuce. Práce s žáky třídy 3.A 

mě velice bavila a motivovala mě tak k další pedagogické činnosti. Mohla jsem u žáků 

vidět značný pokrok. Začali totiž vnímat prostředí kolem sebe nejen jako místo pro život, 

ale uvědomili si také kulturní, přírodní a historické dědictví svého rodného kraje.  
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