
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Husitská teologická fakulta 

 

 

Diplomová práce 

 

METODIKA VÝUKY HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU DĚTÍ OD 4 DO 6 

LET 

METHODOLOGY OF PLAYING THE FLUTE OF CHILDREN FROM 4 

TO 6 YEARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:     Autor:  

RNDr. Jana Leontovyčová, CSc.  Bc. Pavlína Bezchlebová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a 

použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k 

tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně UK 

a používána ke studijním účelům. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. dubna 2012   Pavlína Bezchlebová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi s vypracováním 

diplomové práce pomáhali. Především paní doktorce Janě 

Leontovyčové, za odborné vedení a podporu. A dále Jonáši Buttovi, za 

pomoc při technické úpravě obrázků a fotografií. 

  

V Praze  



 

Anotace: 

 Diplomová práce Metodika výuky hry na zobcovou flétnu dětí od 4 

do 6 let pojednává o problému výuky hry na flétnu dětí předškolního 

věku.  

 V teoretické části se zabývá významem této činnosti, jejím 

přínosem pro děti samotné. Zaměřuje se na vývojové zvláštnosti tohoto 

období, na fyzickou a psychickou vyzrálost, na schopnosti potřebné k 

osvojení hry na zobcovou flétnu. Také porovnává metodiku hudební 

výchovy a metodiku hry na sopránovou zobcovou flétnu pro děti 

školního věku a pro děti mladší. 

 V praktické části předkládá metodiku výuky hry na sopránovou 

flétnu prostřednictvím metody „barevné noty“. Popisuje vznik metody, 

její výhody pro osvojení si hry na flétnu dětmi od 4 do 6 let, aplikaci 

metody do výuky a v neposlední řadě přináší návrh učebnice, jejíž 

koncept by byl založen na této metodě. 

Anotation: 

 This thesis Methodology of playing the flute of children from 4 to 6 

years deals with the problem of learn to play the flute preschool 

children. 

 The theoretical part deals with the importance of this activity, its 

contribution to the children themselves. It focuses on the 

developmental characteristics of this period, the physical and mental 

maturity, the skills needed for learning to play flute . It also compares 

the methodology and the methodology of music education games on 

the soprano recorder for children of school age and younger children. 

 In the practical section discusses the methodology you learn to 

play the soprano flute through a „color music“. Describes the 

formation method, its advantages for the acquisition of flute playing 

children 4 to 6 years, application of methods in teaching and, not 

least, textbook design, the concept would be based on this method. 
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1. Úvod 

K napsání Metodiky hry na flétnu pro děti od 4 do 6 let mě vedla 

myšlenka vytvoření efektivní učebnice hry na flétnu pro tuto věkovou 

kategorii. Učebnic pro výuku hry na flétnu je na českém trhu opravdu 

hodně. Velmi dobrý metodický základ tvoří bezpochyby Ladislav Daniel 

a jeho publikace. V posledních letech se na trhu objevily učebnice a 

metodiky manželů Kvapilových (Flautoškola), které jsou velmi zdařilé. 

Dále máme spoustu dobrých publikací, jako např. Metodiku od 

Kateřiny Koutníkové, a samozřejmě se k nám dostávají i zahraniční 

tituly. Učebnice přímo určená pro děti předškolního věku je učebnice 

Danielčina píšťalka od Hany Fečaninové. Výčtem bych strávila opravdu 

mnoho času. I přes to postrádám učebnici pro ty nejmenší děti od čtyř 

do šesti let. 

Před třemi lety jsem se stala lektorkou kroužku Flétnička pro 

nejmenší a narazila na několik problémů při výuce hry na flétnu dětí 

předškolního věku. Většina učebnic je koncipována pro děti od šesti 

let. Samotní „předškoláci“ (tedy děti pětileté a šestileté) nemívají 

problémy naučit se notičky a zahrát písničky z těchto učebnic. Avšak 

děti mladší, nebo nevyzrálé s notičkami bojují, ačkoliv by nemusely. 

V praxi jsem našla způsob, jakým lze naučit i menší děti hrát podle 

not, orientovat se v notové osnově. A to metodou „barevných notiček“, 

jak jsem ji nazvala a v praxi ověřila. Spolu s tím chci vytvořit 

jednoduchou metodiku, určenou především pro začínající lektory hry 

na flétnu.  

Jako výzkum mi posloužila tříletá praxe vedení kroužků Hra na 

flétnu v šesti mateřských školách po Praze. V průběhu vedení kurzů 

jsem vypracovávala pomocné kartičky a plakáty k učebnici, tak, jak 

jsem to potřebovala pro efektivnější a zábavnější výuku. Zpětnou 

vazbou mi byly lépe se rozvíjející dovednosti dětí při hře a fakt, že si 

snadněji vybavovaly noty jak s pomocí kartiček, tak v učebnici. 

Postupně jsem také vyvíjela již zmíněnou metodu výuky hry na flétnu 
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„barevné notičky“. Práce s dětmi s různými schopnostmi a 

dovednostmi, na rozdílném stupni vyzrálosti a samozřejmě 

s jedinečnými individuálními problémy, které se chtě nechtě vždy 

projeví v každé činnosti s dítětem, mi přinesla mnoho poznatků a 

zkušeností, které v metodice aplikuji. 

Cílem této práce není jen přinést další metodiku hry na flétnu na 

český trh. Cílem této práce je přinést možnost dalšího pohledu na 

pojetí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu, která je efektivní pro 

všechny děti. Která přinese všem dětem radost z nové dovednosti a 

nových vědomostí. Která zvládne pracovat i s dětmi vymykajícími se 

požadavkům. 

Dalším cílem této práce je kromě již zmíněné metodiky a 

případně i učebnice přinést zamyšlení nad významem vyučování dětí 

od čtyř let hrát na flétnu. Zamyšlení nad tím, co jim to může přinést, 

jak jim to může ublížit a proč se tím vůbec zabývat. 

Práce pojednává nejen o hře na flétnu. V jednotlivých kapitolách 

se zaměřuje na význam hudby a výuky hry na flétnu, obecně na 

základní metodiku hudební výchovy a na vývojové zvláštnosti 

předškolního věku, které nelze zanedbávat. Nastiňuje metodiku výuky 

hry na flétnu zaměřenou na věk 4 – 6 let a rozpracovává metodu 

„barevné notičky“.
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2. Zvláštnosti předškolního věku s ohledem na 

hru na flétnu 

 Podle vývojové psychologie má každé věkové období své určité 

zvláštnosti. Posuzuje se psychický a fyzický stav, zkoumá se úroveň 

vnímání, motorické dovednosti, poznávací procesy atp. S hrou na 

flétnu souvisí především zrakové a sluchové vnímání, vnímání a 

reprodukce rytmu, jemná a hrubá motorika a vyzrálost centrální 

nervové soustavy. 

2.1 Vymezení předškolního věku 

 Dle Vývojové psychologie od M. Vágnerové trvá předškolní věk od 

3 do 6-7 let a „je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě. 

V jeho poznání dítěti pomáhá představivost, je to fáze fantazijního 

zpracování informací, intuitivního uvažování, které ještě není regulováno 

logikou. Dítě svou představu přizpůsobuje vlastním možnostem poznání 

a potřebám. … Vývojově podmíněné změny se odrazí ve hře, 

v předškolním období je novým projevem chování sdílená aktivita, 

vyžadující jak sebeprosazení, tak prosociální chování.“ 1  

 Langmeier vymezuje toto období mnohem šířeji, a to od narození, 

dokonce od prenatálního vývoje, po vstup dítěte do školy. Ovšem 

rozlišuje období batolete a vlastní předškolní období, které nijak 

nenazývá, ale vymezuje ho jako poslední tři roky před vstupem do 

školy. Klade důraz na toto období, jež považuje za velmi významné 

z hlediska změn ve vývoji.2  

 Toto jsou podstatné informace, které by měl znát každý, kdo 

nějakým způsobem pracuje s dětmi v tomto věku. Takže i lektor hry na 

flétnu. Pro naše účely je důležitý vývoj poznávacích procesů, psychická 

zralost a motorické možnosti dětí. 

                                       
1 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie I., Dětství a dospívání, 2000, str. 173-174. 
2 LANGMEIER, Jiří, Vývojová psychologie, 1998, str. 84. 
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2.2. Znaky psychiky dítěte předškolního věku 

 V každém vývojovém období je psychika člověka charakteristická 

určitým způsobem. Dle Václava Příhody je psychika dětí od čtyř do 

šesti let specifická hlavně svým plynulým vývojem: „Nová vlastnost 

vzniká jen jako přirozený důsledek z možností, které se již dříve 

vytvářely.“3 Za druhý zákon považuje pravidlo postupného vývoje4. To 

znamená, že každý psychický výkon navazuje na fáze psychických 

výkonů, které mu předcházely. Od třetího roku jsou také patrny 

individuální odlišnosti jedince. Pro vývoj intelektu je důležitá praktická 

činnost, možnost zacházet s předměty. Je však už schopno srovnávat 

věci a chápat společné rysy. 

 Miloš Kodejška charakterizuje psychiku dítěte předškolního věku 

z pohledu Václava Příhody několika slovy. Za základní znaky považuje 

eidetismus, prézentismus, topismus, egocentrismus, zosobňující 

dynamismus, labilitu a synkretismus5. Přehled vývojové psychologie 

tyto zvláštnosti poměrně dobře rozpracovává. Uvádí tyto: soulad 

prožívání a chování, sugestibilitu, labilitu, egocentrismus, 

negativismus, eidetismus, personifikaci, synkretismus, konkretismus, 

prezentismus a topismus6.  

 U dítěte převažuje soulad v prožívání a chování, tzn., že co dítě 

prožívá, se navenek projevuje v jeho chování (prožívání a chování je 

projev osobnosti). Další zvláštností je sugestibilita - ovlivnitelnost 

druhým. Nedostatek zkušeností dítěti neumožňuje rozpoznat pravdu a 

vytvořit si vlastní názor. Proto jsou děti velmi ovlivnitelné názory 

druhých. Ty na ně můžou působit jak pozitivně, tak i negativně. 

Sugestibilita zvolna ustupuje až s rozvojem kritičnosti. Prožívání a 

chování se projevuje také labilitou. Nejvýraznější je nestálost citů 

(náladovost, malé sebeovládání). Tyto projevy mají souvislost s 

                                       
3 PŘÍHODA, Václav, Ontogeneze lidské psychiky I, 1976, str. 205. 
4 PŘÍHODA, Václav, Ontogeneze lidské psychiky I, 1976, str. 206. 
5 KODEJŠKA, Miloš, Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku, 2002, str. 8. 
6 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, 2003, str. 77-78. 
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egocentrismem, a negativismem. Egocentrismus se projevuje orientací 

dítěte na vlastní osobu, Zpočátku se nediferencuje od prostředí, 

později vyžaduje veškerou pozornost. Svět se točí kolem něj. 

Negativismus znamená neadekvátní odmítání nabízených aktivit a 

podnětů (typické spíše pro období batolete). Eidetismus se promítá v 

představivosti. Děti nerozlišují mezi subjektivními představami a 

objektivním světem. Jejich představa je natolik silná, že ji považují za 

skutečnou. Personifikace se vyznačuje tím, že dítě přiřazuje 

předmětům nebo zvířatům lidské vlastnosti. Synkretismus znamená 

celistvost prožívání a chování. Jde o celkové, neanalytické pojímání 

předmětů. Konkretismus vychází z toho, že myšlení dětí se váže na 

konkrétní předměty. To se projeví i v časovém a prostorovém vnímání. 

(Tato zvláštnost je při výuce nejpatrnější. Vše musíme dětem znázornit, 

zkonkretizovat, aby to pochopily). Chápání času se omezuje pouze na 

daný okamžik, tím se vyznačuje prezentismus. Omezené je i chápání 

světa. To se omezuje pouze na prostor, ve kterém dítě žije - topismus. 

2.2.1 Vývoj poznávacích procesů 

 Dle Čápa mezi poznávací procesy řadíme vnímání, představy, 

fantazii a myšlení, které je spjato s řečí. 7 Vágnerová píše, že je 

„poznávání v tomto věku zaměřeno na nejbližší svět a pravidla, která 

v něm platí“. Myšlení ještě nedosahuje úroveň logiky a proto je 

nepřesné a má mnohá omezení. Dochází však k rozvoji porozumění 

souvislostem a vztahům na různé úrovni (mezi objekty, symboly i 

pojmy).8 Dle Vágnerové se poznávání v tomto věku zaměřuje především 

na nejbližší okolí a pravidla, která v něm platí.9 

2.2.2 Vnímání 

 V předškolním období převládá tzv. synkretické (celistvé)10. Dítě 

při něm nevyčleňuje podstatné části předmětů, nerozezná základní 

                                       
7 ČÁP. J., ČECHOVÁ, V., ROZSYPALOVÁ, M., Psychologie; Obecná psychologie pro střední 
pedagogické školy, 1990 str. 28. 
8 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie I., Dětství a dospívání, 2005, str. 174. 
9 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie: dětství, dospělost a stáří, 2000, str. 74. 
10 SIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, str. 68. 
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vztahy mezi nimi. Zaměřuje se především na nápadné rysy, které 

zaujaly jeho pozornost, zvláště ve vztahu k činnosti. S ohledem na tuto 

vlastnost je potřeba vhodně volit metody výuky a samozřejmě také 

pomůcky. Dalším podstatným znakem vnímání je eidetismus. Ten se 

vyznačuje sníženou schopností rozlišit mezi reálným vjevem a 

představou. 

 Co se týká barevného vidění, dítě začíná vnímat doplňkové barvy 

(růžová, fialová, oranžová) - toho využívám v metodě „barevné noty“. V 

této metodě také využívám toho, že děti mají barevnost rády. 

  Sluchem je schopno rozeznat zvuky z různých zdrojů. V 

Přehledu vývojové psychologie se píše, že je schopné rozeznat zvuk 

různých druhů automobilů.11 Což je dobré pro rozeznávání 

jednotlivých tónů.  

 Přehled vývojové psychologie dále uvádí, že: „vnímání je aktivní, 

je spojeno s aktivní činností a s experimentováním, pasivní vnímání (jen 

poslouchat) je v rozporu s vývojovými zvláštnostmi dítěte.“12 

2.2.3 Myšlení 

 Kolem čtyř let se inteligenčně dítě dostává z úrovně 

předpojmového myšlení na úroveň názorného (intuitivního) myšlení. 

Začíná tedy uvažovat v celostních pojmech. Uvažování je prozatím 

vázáno na vnímané a představované objekty, na konkrétní vnímané či 

představované. Dítě je velmi vázáno na názor, který mu předložíme. 

Typickým znakem myšlení předškolních dětí je útržkovitost, 

nekoordinovanost a nepropojenost. Chybí mu komplexní přístup.13 Na 

to všechno musíme myslet při vysvětlování hudebních souvislostí. 

Musíme pochopit, že „předškolní děti nejsou schopné uvažovat 

komplexněji, např. o více než jednom aspektu situace. Nedovedou 

                                       
11 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, str. 68. 
12 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, str. 68. 
13 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie: dětství, dospělost a stáří, 2005, str. 80. 
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chápat transformace, neberou v úvahu možnost, že nové uspořádání 

může být navráceno do původního stavu.“14  

 Typický je také egocentrismus. Dítě si myslí, že se vše vztahuje 

jen na ně. Projevuje se to neschopností dělit se o hračky a další 

předměty. Postupem času egocentrismus mizí. 

2.2.4 Paměť  

 Pro paměť dětí předškolního věku je charakteristická 

konkrétnost a mimovolnost. Záleží tedy na síle a atraktivnosti 

podnětu. Dle Přehledu vývojové psychologie se první projevy úmyslné 

paměti projeví až na konci předškolního věku, do té doby převažuje 

paměť mechanická.  Paměť slovně-logická se začíná teprve rozvíjet. I 

když „známé a často se opakující události dovede dítě reprodukovat na 

základě logického sledu a logických souvislostí“15. Při učení not je 

dobré se spolehnout právě na mechanickou paměť a cvikem a 

opakováním dětem čtení a hraní zautomatizovat. Proto každou lekci 

vždy začínám opakováním - volím jednu z ověřených nebo i nově 

vymyšlených her. Podstata je vždy stejná, děti mají pracovní kartičky s 

notami a podle nich hrají buď jednotlivě, nebo všechny najednou. 

Cílem je zopakovat si všechny noty, které jsme se do té doby naučili. 

2.2.5 Pozornost 

 Pozornost je velmi důležitá schopnost při jakémkoliv učení. U 

dětí v tomto období je ještě přelétavá a nestálá. S postupem věku se 

vytvářejí počátky úmyslné pozornosti. Ovšem nezáleží to pouze na 

věku. Přehled vývojové psychologie píše, že podstatné jsou také 

temperamentové zvláštnosti a druh činnosti.16 Já osobně bych ještě 

doplnila, že podstatné pro pozornost je aktuální naladění dítěte, denní 

doba a s ní spojená míra únavy, apod. Brzy ráno jsou děti ještě 

rozespalé a po obědě je únava nejvyšší, zvláště pokud jsou děti navyklé 

                                       
14 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie: dětství, dospělost a stáří, 2000, str. 78. 
15 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, 2003, str. 69. 
16 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, 2003, str. 69. 
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po obědě odpočívat. Nejlepší čas je dopoledne po svačině a odpoledne 

po spánku.   

2.2.6 Představivost 

 S vybavováním not a pohybem melodie souvisí další poznávací 

funkce, a tou je představivost. V předškolním věku je vybavování 

představ plynulejší, o čemž svědčí schopnost dítěte vyprávět děj 

pohádky a právě také schopnost vybavit si melodii či text 

písničky/říkanky. Kodejška M. píše o tom, že v procesu interiorizace 

(zvnitřnění) dochází k přechodu od praktické hudební činnosti 

k hudebním představám o této činnosti.17  

 Pro usnadnění učení hry na flétnu volím k výuce písničky nebo 

zhudebněná dětská říkadla, u kterých je pravděpodobné, že se s nimi 

děti již v nějaké podobě setkaly. Usnadní to naučení se písničky, 

kterou budeme hrát na flétnu a právě ono zvnitřnění hudební 

představy melodie. Děti si můžou v duchu při hře představovat melodii 

a tím rychleji poznat notu při čtení.  

2.3 Motorika 

 Od čtyř let je pro hrubou motoriku dětí charakteristické, že už 

zvládají chůzi a pohyb jak po rovině, tak po nerovném terénu, ze 

schodů i do schodů bez držení, padají jen velmi zřídka. Pohyby jsou 

celkově koordinovanější a hbitější. Lepší pohyblivost je způsobena 

dozráváním CNS, kostry i svalstva. Zdokonaluje se i jemná motorika, 

což se projeví především ve větší soběstačnosti. Nají se, osobní hygienu 

zvládají téměř bez pomoci, zlepšuje se jejich schopnost oblékání. 

Zručnost cvičí i v mnohých hrách s pískem, s kostkami, se 

stavebnicemi, s plastelínou, v kreslení a také při hře na flétnu. Tato 

činnost je pro některé děti ještě dost náročná. Správně zakrýt malé 

otvory flétny nezvládne každé dítě, je to samozřejmě odstupňované 

věkem. Tříleté děti nemají jemnou motoriku na takové úrovni, aby to 

                                       
17 KODEJŠKA, Miloš, Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku, 2002, str. 7. 
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hned napoprvé dokázaly. To je jeden z důvodu, proč doporučuji, aby se 

hře na flétnu začaly děti učit až od čtyř let. Čtyřleté děti mají zručnost 

prstů na lepší úrovni. Některé bez problému hned na první lekci dokáží 

zakrýt všechny otvory, čistý tón však ještě nezahrají. Toho se dočkají 

až ke konci školního roku. Pětileté a šestileté děti nemívají problém se 

zakrýváním otvorů. Jejich zručnost je už dobře rozvinutá. Problémy 

mívají pouze děti drobné, s malými prstíky nebo děti se špatnou 

zručností. Od 4 let se vyhraňuje lateralita, což je pro hru také 

podstatné. Děti začínají upřednostňovat jednu ruku, což může být na 

škodu a je nutno to brát v potaz. Především důsledně dbát na správné 

rozmístění rukou při hře (levá nahoře pravá dole). Pro děti je také v 

této fázi obtížnější, že se učí hrát nejprve levou rukou. Dále osifikace 

kostí asi ve věku 6 let se dovršuje osifikací zápěstních kůstek, což má 

vliv na jemnou motoriku18. 

                                       
18 SIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie, 2003, str. 68. 
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2.3.1 Kazuistika jako příklad 

 V mateřské škole v Praze - Chodově přihlásili rodiče do kroužku 

hra na flétnu čtyřletého chlapce, říkejme mu Pepík. Pepík byl už od 

prvního pohledu trochu pomalejší. Těžko udržel pozornost, proto jsem 

ho musela neustále upoutávat - sem se dívej, tohle hrajeme, druhá 

ruka apod. Některé věci jsem mu musela vysvětlovat víckrát. Už po 

první lekci mi maminka vysvětlila, že neví, zda mu hraní půjde, ale že 

by to chtěla vyzkoušet. Souhlasila jsem s tím, že když by mu to nešlo, 

může ho z kroužku kdykoliv ohlásit. 

 Po pár lekcí jsem dospěla  tomu, že to s ním nebude lehké. 

Pomalu chápal, pomalu se učil. Jeho hlavní styl učení byla nápodoba. 

Všechno jen napodoboval. Při hraní se díval buď na mě, nebo na 

ostatní děti, a podle toho hrál. Čtení not příliš nezvládal. Samostatně 

podle pomocných kartiček rozeznal první čtyři, v učebnici se však 

ztrácel. A ačkoliv mu hra moc nešla, projevoval nadšení a radost z 

každé maličkosti, která se mu povedla.  

 Největší problémy měl v motorice. Celkově byl dost neohrabaný, 

částečně za to mohla mírná nadváha. Jeho pohyby byly opatrné, 

zvláště při chůzi po schodech. Vždy se držel jednou rukou zábradlí a 

druhou rukou mě. Tašku s flétnou a učebnicí jsem mu musela nést. 

Jemnou motoriku také neměl dostatečně vyvinutou. Už jednoduché 

hmaty zvládal s problémy. Ruce měl v křeči, díky krátkým obézním 

prstům se mu těžko zakrývaly dírky. Přesto se velmi snažil. 

 Po půl roce na něm začaly být vidět první pokroky. Lépe 

poznával a četl noty, lépe je hrál, zvládl čím dál více tónů zahrát čistě. 

Maminka se mě v pololetí ptala, zda má význam, aby Pepík pokračoval. 

Po ukázkové hodině byla nadšená, že umí víc, než dokáže předvést 

doma, ale v porovnání s ostatními dětmi se jí zdálo, že pro něj hra na 

flétnu nemá význam. Nesouhlasila jsem s ní. Dopředu jsem věděla, že z 

něj vynikající muzikant pravděpodobně nebude. Hra na flétnu ale 

neslouží jen ke hře samotné. V tomto věku rozvíjí děti po mnoha 
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stránkách. Proto jsem Pepíkově mamince doporučila, aby ho přihlásila 

i v druhém pololetí. Vysvětlila jsem jí, co všechno hra rozvíjí a 

maminka souhlasila. Pokroky na Pepíkovi byly malé, ale přesto 

znatelné. 

2.4 Další schopnosti a dovednosti 

2.4.1 Chápání počtu 

 Vnímání a chápání počtu je v hudbě jedna z podstatných věcí. 

Na začátku předškolního věku děti znají názvy čísel, ale ještě plně 

nechápou podstatu číselného pojmu. Plně chápou základní kategorie, 

jako je „málo“ či „hodně“. Dle Vágnerové mívají děti do 5 let problémy 

s pochopením vztahů mezi čísly, s pochopením relativního významu 

čísel vyjádřeného pojmy méně či více, zejména pokud by šlo o blízký 

počet. V tomto věku je důležité vytvořit jim pochopení, že lze počítat 

cokoliv, a porozumění numerické rovnosti, která vyjadřuje, že počet je 

vždy stejný, ať jde o dva míče, dva psy nebo dva bonbóny.19 Děti 

předškolního věku chápou pojem čísla, např. vědí, co znamená číslo 5, 

ale nechápou, že se změnou uspořádání nedojde ke změně počtu 

jednotek.20 

2.4.2 Vnímání prostoru 

 Ač by se na první pohled mohlo zdát, že tato schopnost se při 

hře na flétnu neuplatňuje, nebo velmi málo, ve skutečnosti je vnímání 

prostoru důležité. A to vlastně při všech formách učení. Je důležité pro 

orientaci v učebnici a pro uvědomění si polohy těla vůči tělu lektorky 

při napodobování hmatů pro jednotlivé tóny. Předškolní děti už dokáží 

diferencovat mezi dole a nahoře. Problematické je rozlišování pravé a 

levé strany – zvláště při určování pravé a levé ruky (jako pomůcku 

používám mašličku uvázanou vždy na levou ruku. Samozřejmě ji musí 

mít uvázanou i lektorka, neboť ji děti napodobují zrcadlově – aby si 

uvědomily opačnou polohu těla). Při práci s učebnicí musí lektorka 

                                       
19 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie I., Dětství a dospívání, 2005, str. 189.  
20 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie: dětství, dospělost a stáří, 2005, str. 80. 
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vždy ukázat stránku a blíže ji popsat (např.: „Otevřete si učebnici na 

stránce s ‚Fanynkou‘, zahrajeme si písničku nad obrázkem lišky“.). Při 

samotné orientaci na stránce se může objevit problém při rozeznávání 

řádků notové osnovy. Některé děti, zvláště čtyřleté, nejsou někdy 

schopny udržet se při čtení not na jednom řádku notové osnovy. Nebo 

mají problémy při určování not, nedokážou se orientovat mezi 

jednotlivými řádky notové osnovy. V takovém případě jsem zkoušela 

použít čtecí okénko, které se používá jako pomůcka dyslektiků, aby se 

udržely na jednom řádku. A pomohlo to. Tato metoda se dá však 

použít pouze v malé skupince. Prakticky ji lze použít tak, že dítě hraje 

na flétnu a lektorka posouvá čtecí okénko po řádcích. 

2.4.2.1 Kazuistika jako příklad 

 Při učení not se nerozvíjí jenom myšlení, ale také zrakové 

vnímání. Do čtení je zapojeno mnoho psychických i fyzických funkcí. 

Je zapojena paměť, myšlení a hlavně zrakové vnímání. S ním souvisí 

orientace v prostoru (na stránce) a oční pohyby. Tyto funkce se dítěti 

rozvíjí převážně až s nástupem do první třídy při učení čtení a psaní. 

Zapojení těchto funkcí v předškolním věku může znamenat pro některé 

děti problémy. Tak jako např. pro Adama. 

 Adamovi bylo pět let, když ho maminka přihlásila do kroužku 

hra na flétnu. V tomto věku děti nemají se hrou takřka žádné 

problémy, pokud se nedostaví nějaká komplikace, jako v jeho případě. 

Už od počátku jsem věděla, že mu hra nepůjde tak snadno. Ne proto, 

že by nedokázal zahrát tón. Nebo proto, že by si nepamatoval, jak se 

která nota hraje. Adam měl problém se čtením not. Nedokázal se 

orientovat na stránce a v notové osnově. Zpočátku jsem si myslela, že 

nechápe princip linek notové osnovy. Později jsem přišla na to, že notu 

jakžtakž pozná, ale neudrží se očima na jednom řádku. Přeskakoval i 

přes dva řádky notové osnovy. Nejdříve měl problémy s určováním not, 

protože neudržel oči na jedné lince. Nepomohlo ani ukazování prstem. 

Proto jsem se rozhodla vyzkoušet techniku užívanou při nápravě 

dyslexie - čtecí okénko. Vystřihla jsem v papíru velikosti A5 okénko 
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široké na jeden řádek a dlouhé tři centimetry. Nejen Adam, ale i 

ostatní děti byly z této techniky nadšené. A výrazně mu to pomohlo. 

Papír s okénkem mu musel sice někdo při hře posouvat, ale pokrok byl 

velký. Tím, že se nemusel soustředit na orientaci na stránce, se naučil 

mnohem lépe číst noty. Postupně jsem papír s okénkem zmenšovala a 

okénko zvětšovala, až jsem přešla k zakrytí spodních řádků, takže 

řádek, který Adam právě hrál, viděl celý. Na konci roku zvládl hrát i 

bez pomocného papíru.  

2.4.3 Vnímání času 

 Pojetí času se rozvíjí pomalu. Vágnerová píše, že „dítě měří čas 

prostřednictvím určitých událostí a opakujících se jevů21“. Co se týká 

rozlišování minulosti, přítomnosti a budoucnosti není zas tak 

podstatné. Jen si to lektorka musí uvědomit při vzpomínání na minulé 

lekce. Děti nevnímají, kolik dní je mezi jednotlivými lekcemi. Nedokáží 

také identifikovat, co se učily před týdnem a co před měsícem. 

 Co se týká vnímání konkrétní časové jednotky, je pro hru na 

flétnu podstatné vnímání délky tónu noty celé, půlové a čtvrťové. 

Vzhledem ke krátkosti trvání tónu lze předpokládat, že by děti toto 

vnímání měly zvládnout. Tato schopnost se však rozvíjí také 

zkušeností, kterých mají předškoláci nedostatek, proto je potřeba vždy 

děti vést a pocit délky doby v nich tímto budovat. 

2.4.4 Vyzrálost dětí 

 Při nástupu do školy se zkoumá tzv. školní zralost nebo 

připravenost dětí. O podobné vyzrálosti se dá hovořit ve spojení 

s výukou některých zájmových kroužků v mateřských školách a tou je 

např. hra na flétnu. Ze zkušenosti vím, že starší a vyzrálejší děti si 

osvojují dovednosti potřebné ke hře na flétnu mnohem snadněji, než 

čtyřleté, s rizikem poruchy učení nebo děti vývojově opožděnější. 

                                       
21 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie: dětství, dospělost a stáří, 2005, str. 82. 
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2.4.4.1 Psychická připravenost 

 Většina školek nabízí kroužek „flétnička“ převážně předškolním 

dětem, především jako alternativu spaní po obědě. Rodiče však do 

kroužku přihlašují mladší děti, někdy i tříleté. Z pedagogicko-

psychologického hlediska to není příliš dobrá volba. Samotný nástup 

do MtŠ je dost náročný. Děti si zvykají na nové prostředí, učitelky, 

kolektiv, na nový režim atp. Nejsou dostatečně psychicky připravené 

na zátěž kroužku, jakým je hra na flétnu. Pokud je ta možnost, je na to 

potřeba upozornit buď učitelky, které nabídku kroužku 

zprostředkovávají rodičům, nebo samotné rodiče. Mohlo by se zdát, že i 

tříleté děti můžou mít z kroužku přínos a rozvíjet se jím. Pokud je dítě 

mimořádně vyzrálé a nadané, tak by v tom nemusel být problém. U 

velké většiny to však je zbytečná zátěž jak pro děti, tak pro lektora. 

Zvláště v případě, kdy je sestavena skupinka z tříletých dětí a 

šestiletých předškoláků. Mezi nimi je znatelný vývojový rozdíl. 

2.4.4.2 Fyzická připravenost 

 Jak už bylo výše zmíněno, motorika se postupně vyvíjí. Nejprve 

hrubá motorika, později jemná od rukou, dlaní až po prsty. S ohledem 

na jemnou motoriku doporučuji začít s hrou na flétnu až od čtyř let 

věku dítěte a i tak ještě některé nemají jemnou motoriku tolik 

rozvinutou, aby jim hra na flétnu nepůsobila problémy. Některé děti 

mají ztuhlé ruce v křeči, špatně se jim flétna drží, nedokážou správně 

zakrýt otvory a tím zahrát čistý tón. V takových případech zařazuji 

cvičení na rozvoj hrubé i jemné motoriky, která lze najít např. v 

Zelinková O., Poruchy učení (2009). Jsou to pro rozvoj hrubé motoriky 

pohyby paží (mávání, kroužení, třepetání), pohyby dlaní (vpřed, vzad, 

vpravo, vlevo, kroužení zápěstí, zavírání dlaní v pěst a otevírání, 

střídání úderů dlaní a pěstí o podložku). Pro rozvoj jemné motoriky 

pohyby prstů (dotýkání prstů obou rukou /i bez zrakové kontroly/, 
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postupně dotýkání palce s dalšími prsty, třepetání prstů, „hra na 

klavír“ - záměrné zvedání prstů z podložky).22  

 Kromě motoriky je důležitý celkový fyzický stav dítěte. Bohužel 

se mi nepodařilo dohledat, od kterých dob je hra na dechové nástroje 

doporučována jako prevence onemocnění dýchacích cest a pro rozvoj 

správného dýchání. U dětí tohoto věku se vyskytuje tzv. přirozené 

dýchání do břicha. Ovšem správné dýchání při hře na flétnu se dostaví 

až po několika lekcích, když děti zvládnou zahrát více not a naučí se 

nadechovat v určitých intervalech. Pak teprve má hra význam pro 

rozvoj správného dýchání a posílení dýchacích cest. Za předpokladu 

dodržení pravidel správného držení těla napomáhá i celkovému 

fyzickému rozvoji a koordinaci pohybů.  

 Důležitou roli hrají i okohybné svaly - souvisejí se čtením. Děti 

se učí sledovat řádek notu po notě. Nesprávné oční pohyby vedou k 

přeskakování očima po řádcích, děti se v notách ztrácí. Nejsou 

schopny udržet plynulý pohyb očí ve směru zleva doprava. Olga 

Zelinková doporučuje cvičení23, která však nelze realizovat všechna. 

Proto jsem je poupravila pro potřeby hry na flétnu. Jsou to: 

 Jmenování not zleva doprava za pomoci ukazování - prstem nebo 

pastelkou. 

 Usměrňování očních pohybů pomocí „okénka“ nebo záložky. 

Je zajímavé, jak se dá podle dovednosti hry na flétnu předpokládat, ve 

které oblasti čtenářských dovedností dítě může zaostávat při přechodu 

na základní školu. Pokud dítě nezvládá číst noty, přeskakuje mezi 

řádky, nerozezná linky notové osnovy, dá se předpokládat např. riziko 

dyslexie. V jednom případě jsem dokonce rodičům doporučovala 

cvičení na rozvoj daných dovedností, aby předešli neúspěšnosti dítěte 

ve škole.   

                                       
22 ZELINKOVÁ, O., Poruchy učení, 2009, str. 93-94. 
23 ZELINKOVÁ, Olga, Poruchy učení, 2009, str. 136. 
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 Hru na flétnu proto doporučuji i dětem pomalejším, s horší 

zručností nebo celkově špatnou motorikou. Trpělivá práce a rozvoj jsou 

pro ně přínosem. 

2.4.4.2.1 Kazuistika jako příklad 

 Dostatečná vyzrálost dětí při hře na flétnu je nezanedbatelná. 

Před vstupem do školy testují zralost dítěte učitelky při zápisu. Při 

zápisu do kroužku však lektorka zralost dítěte testovat nemůže. 

Zájmový kroužek je nabídnut rodičům a ty se podle svého nejlepšího 

přesvědčení rozhodnou, zda do něj dítě zapíší. Někteří rodiče však 

nemají dostatek zkušeností, a možná i úsudku, a přihlásí dítě 

kamkoliv bez ohledu na zájem, schopnosti a vyzrálost dítěte. Takové 

dítě je pak v kroužku nešťastné. Činnost mu nejde, proto není 

motivováno k jakékoliv snaze a v lepším případě to dopadne tak, že 

vymezený čas nějak protrpí a zabaví se jinak. Tak tomu bylo i v 

případě Alenky. 

 Rodiče bez hlubšího zvážení přihlásili Alenku do kroužku hra na 

flétnu v jejich třech a půl letech. Nedali na radu paní učitelky, aby 

ještě rok počkali. Alenka pro osvojování si not nebyla dostatečně 

vyzrálá. V prvních lekcích ještě měla snahu. Obrázky not nechápala, 

ale snažila se je zapamatovat alespoň podle pomocných kartiček. Ani 

to se jí moc nedařilo (v té době jsem byla při vývoji metody „barevné 

noty“ ve fázi barevných linek a černých not). 

 Nejen noty jí dělaly problémy. Nezvládala držet správně flétnu při 

jednotlivých hmatech, protože ještě neměla dostatečně rozvinutou 

jemnou motoriku.  

 Po pár lekcích se přestala snažit a projevovat jakýkoliv zájem. 

Nezabíraly bonbony, nezabíraly barevné molitanové kostky ani jiné 

motivace, které jsem vymýšlela. Alenka si jen vybarvovala. Ke konci 

pololetí jsem se přestala snažit i já. Doporučila jsem rodičům, aby ji do 

druhého pololetí už nezapisovali, že to nezvládá. Po ukázkové hodině, 
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kdy Alenka nic nepředvedla, protože skutečně nic neuměla, maminka 

zmoudřela. 

 Takových případů nevyzrálých tříletých dětí na kroužku flétny 

jsem měla více. Nechápou noty, neumí je číst a největší problém mají s 

pozorností, která je v tomto věku opravdu nezáměrná a krátkodobá. 

 Souhlasím s tím, že i když dítě nezvládá hru na flétnu perfektně, 

stojí za to ho touto činností rozvíjet. V případě tříletých dětí to neplatí. 

I když si rok v kroužku „odsedí“ - jinak se tomu říkat nedá - a něco 

málo si zapamatují, k urychlení vývoje jim to nepomůže. Jediné plus 

je, že další rok se hru na flétnu učí mnohem rychleji a snadněji. 

2.6 Hra 

 Hra je pro dítě ta nejdůležitější činnost, zvláště v předškolním 

věku, kdy vrcholí. V rámci hry probíhá proces socializace dítěte. To si 

do ní promítá své zážitky a fantazijní představy, odráží složité vztahy 

mezi dítětem a jeho životním prostředí. Pomáhá mu vyrovnávat se 

s realitou světa, kterou ještě tolik nechápou. Hra je ovlivněna rozvojem 

myšlení, které přechází z konkrétního do abstraktního. 

Charakteristický znak je vážnost, se kterou k ní děti přistupují. 

Nerozlišují hru od práce, to začíná až koncem tohoto období. Učitelky 

v mateřské škole si důležitost hry moc dobře uvědomují a ke všem 

činnostem děti motivují prostřednictvím nějaké hry.  

 Studiem tohoto dětského zaměstnání se zabývalo mnoho 

významných pedagogů v historii. Václav Příhoda v Ontogenezi lidské 

psychiky I se hrou zabývá v celé kapitole, kterou nazval Dětské 

zaměstnání24. Zde systematicky rozepsal jednotlivé teorie dětské hry. 

Základní členění je na hry nepodmíněně reflexivní (instinktivní), 

senzomotorické, intelektuální a kolektivní. Co se týká hry na flétnu, 

nás zajímají hry senzomotorické, konkrétně sluchové (bubnování, 

troubení, zvonění; povykování; výskání, pokřikování, řev; pískání; hry 

                                       
24 PŘÍHODA, Václav, Ontogeneze lidské psychiky I, 1976, str. 224. 
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hudebně rytmické). S těmito všemi podkategoriemi lze v rámci hry na 

flétnu pracovat. Zvláště hudební nástroje snadno ovladatelné mají děti 

nejraději. Příhoda vysvětluje, že senzomotorické hry překračují vysoko 

ráz nahodilosti a experimentálnosti. Dítě do nich vkládá smysl a 

přechodný plán.25 V rámci kroužku však můžeme využít i jiné hry. 

Zvláště oblíbené jsou „námětové“ (hra na něco). Můžeme tedy rozvoj 

nějaké dovednosti zaobalit do námětové hry. Např. pro procvičení 

správného zakrývání dírek flétny používám hru „Na slepého 

muzikanta“. Dítěti zavážu oči šátkem a spolu s ostatními říkáme, 

jakou notu má zahrát. Odnaučují se dívat při hře na prsty a fixují si 

polohu prstů.  

 Charakteristické pro hru dětí předškolního věku je také 

kolektivnost. Zatímco v období batolete si děti hrají spíše „vedle sebe“, 

než „spolu“, v předškolním věku už vznikají hry párové nebo i 

skupinové. Začínají se do nich promítat intersexuální rozdíly, proto 

najdeme spíše skupinky chlapecké a dívčí, než smíšené, a promítá se 

to i do povahy hry (holčičky si hrají na maminky, s panenkami, 

chlapečci si hrají s autíčky apod.).  

                                       
25 PŘÍHODA, Václav, Ontogeneze lidské psychiky I, 1976, str. 233. 
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3. Metodika hudební výchovy v souvislosti s hrou 

na flétnu 

 Hudební výchova je již několik desítek let součástí vzdělání. A 

několik stovek let, ne-li tisíc let se hudbě učíme. V této části své práce 

bych se chtěla věnovat metodice hudební výchovy jako takové. 

Především se soustředím na metodiku zaměřenou na předškolní věk a 

znalosti, které děti v tomto věku potřebují, nebo by měly mít, a také na 

ty, které jsou pro ně nepodstatné nebo neuchopitelné. 

 Hra na flétnu se skládá z několika dovedností a schopností. 

Ovládání jemné motoriky při hmatech jednotlivých tónů, čtení not, 

vybavování si hmatů k notám, koordinace oko – ruka. K tomu právě 

patří základní hudební znalosti. Co je to nota, co je tón, jak se noty 

zapisují, jak se čtou atd. Samozřejmě nesmím zapomenout na hudební 

dovednosti a na tzv. hudební nadání, hudebnost - vlastnost, která 

určuje poměr psychického života jedince k hudbě26. Objevit hudební 

nadání u předškolních dětí nemusí být snadné. Rády zpívají, rády hrají 

na nejrůznější hudební a rytmické nástroje, protože rády zkoumají 

nové věci. Pak by mohly leckoho zmást. I takové děti mohou být 

amúzické27 a projevovat nadání k hudbě jen zdánlivě. Ovšem to 

nemusí být na překážku, zvláště u dětí předškolního věku. Ze 

zkušeností vím, že někdy je mnohem důležitější zájem a chuť k 

činnosti, než jakékoliv nadání. Podstatné je, co se děti naučí a jak je to 

obohatí. 

3.1 Hudební vývoj dítěte v předškolním věku 

 Zezula k rozvoji hudebnosti v tomto věku uvádí: „V období mezi 

třetím a čtvrtým rokem vnímá dítě globálně, tedy hudbu s textem, 

pohybem, mimikou. Je však také schopno rozeznat některé komponenty 

(složky) zvukových podnětů: sílu, výšku, délku, barvu (témbr). Pohybové 

                                       
26 LÝSEK František, akol., Metodika hudební výchovy v 1. - 5. ročníku ZDŠ, 1972, str. 11. 
27 Amúzie se projevuje neschopností rozlišit základní melodie a rytmy - LÝSEK František, 
akol., Metodika hudební výchovy v 1. - 5. ročníku ZDŠ, 1972, str. 12. 
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reakce jsou postupně usměrňovány vědomím, jsou bohatší, neboť se 

zapojuje již celé tělo, a rytmicky přesnější.“28 Dále uvádí, že lze již 

hovořit o postupném formování tonálního cítění. Tento vývoj pokračuje 

u starších dětí v návaznosti na rozvoj paměti, která se zdokonaluje, 

sluchového vnímání a představivosti, což má za následek rozvoj 

základního hudebního myšlení. To se projevuje např. tím, že dítě 

dokáže hudební materiál rozlišovat, srovnávat, analyzovat a 

samozřejmě prožívat.29 

3.2 Základní předpoklady k hudební výchově  

 To, jak vypadá hudební výchova v dnešních školách, si mnozí 

dovedou představit ještě podle svých vzpomínek na základní školu. Ale 

jak probíhá hudební výchova v mateřských školách? Nejde přeci jen o 

nějaké zpívání písniček s paní učitelkou. Už v mateřské škole hudební 

výchova zahrnuje určitou práci s hlasem, s vnímáním tónů, s rytmem. 

Zezula J. uvádí, že téměř všechny děti mají předpoklady k tomu, aby si 

získaly vztah k hudbě a naučily se jistým hudebním dovednostem30. 

Dále uvádí: „K provádění elementárních hudebních činností v mateřské 

škole, hlavně pak ke zpěvu jednoduchých písní, je třeba rozvíjet 

především ty schopnosti, které souvisejí s hudebním sluchem: schopnost 

tonálního slyšení (smysl pro tonalitu), schopnost disponovat hudebními 

představami a schopnosti rytmické.“31 Tyto všechny dovednosti jsou 

potřeba rozvíjet u dětí i při hře na flétnu.  

 L. Daniel pracuje s pojmem hudební psychologie. Do této 

kategorie zahrnuje hudebnost, hudební nadání, vlohy, schopnosti, 

hudební sluch ap. „Člověk se rodí s určitými vlohami, na jejichž základě 

si pak hudebními činnostmi rozvíjí hudební schopnosti.“32 Vysvětlení 

pojmů nadání a vlohy není snadné. Nadání je zpravidla interpretováno 

jako soubor mimořádných vloh a schopností, které mohou být dále 

                                       
28 ZEZULA, Jan, akol., Hudební výchova v mateřské škole, 1990, str. 36. 
29 ZEZULA, Jan, akol., Hudební výchova v mateřské škole, 1990, str. 37. 
30 ZEZULA, Jan, akol., Hudební výchova v mateřské škole, 1990, str. 16. 
31 ZEZULA, Jan, akol., Hudební výchova v mateřské škole, 1990, str. 17. 
32 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, 1950, str. 5. 
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rozvíjeny33. Vlohy bych vlastními slovy vysvětlila jako vrozený 

předpoklad pro vykonávání nějaké činnosti. Jejich vliv je 

nezanedbatelný. V rámci jakékoliv formy hudebního vzdělávání dětí na 

to musíme myslet. U dětí předškolního věku to platí dvojnásobně. 

Rodiče přihlásí dítě do zájmového kroužku, aniž by se zamysleli nad 

tím, zda o něj má dítě opravdu zájem a zda pro danou činnost vykazuje 

předpoklady. Dítě zpočátku možná souhlasí. Ovšem kolik dětí je 

schopno si představit, co bude dělat, když s danou činností nemá 

žádné zkušenosti? Nebo přijdou na první lekci s nadšením a poté, co 

zjistí, že hra na flétnu se neobejde bez pravidelného cvičení a 

opakování, ztrácí zájem a ochotu se něco učit. Na druhou stranu jsem 

se setkala s případem, kdy snaha předčila i nadání.  

 K hudebním činnostem s dětmi někdy postačí jejich hudební 

schopnosti. Odborníci se vesměs shodují na několika základních: 

smysl pro rytmus - rytmické cítění, smysl pro výšku tónu - hudební 

sluch, tonální cítění a smysl pro harmonii tónů.34   

3.2.1 Kazuistika jako příklad 

 Dlouho jsem si myslela, že téměř na první lekci poznám, zda 

bude mít dítě pro hru cit a nadání, nebo ne. U většiny dětí tomu tak 

bylo. Ovšem výjimka potvrzuje pravidlo. U čtyřleté Aničky jsem se 

domnívala, že pro hru nemá sebemenší předpoklady a že jí to nejspíš 

nikdy nepůjde. Velmi jsem se zmýlila. První rok, co Anička 

navštěvovala kroužek, opravdu nejevila známky nadání. Noty si 

nepamatovala, jediný tón neuměla zahrát čistě, i když se sebevíc 

snažila. Přesto ji hra na flétnu bavila. V dalším roce ji rodiče do 

kroužku zapsali znovu. A protože byly jen dvě děti, které ve hře 

pokračovaly, nebyl prostor proto, abych otevřela speciální skupinku, 

ve které bych navázala na předchozí znalosti a pokračovala dál v 

učebnici. Anička tedy byla ve skupině začátečníků. Všechno se s nimi 

                                       
33 MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M. a VODÁKOVÁ A., Velký sociologický slovník, 1996 str. 

666. 
34 Např. v DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy, 

1992, str. 6-9. 
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učila od samého začátku - jak držet flétnu, jak dýchat atd. Velice jí to 

pomohlo. V tomto roce se vše učila mnohem rychleji a snadněji. 

Nakonec patřila mezi nejlepší hráče. Někdy jsou prostě děti ještě 

nevyzrálé a nadání se u nich nemusí projevit.  

3.3 Složky hudební výchovy 

 Vzhledem k tomu, že současný Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání nedefinuje, co vše by měla „hudební výchova“35 

obsahovat, použiju rozdělení dle Ladislava Daniela: 

„1. zpěv s hlasovým výcvikem, intonací, rytmem a hudební teorií, 

2. hru na hudební nástroje, 

3. improvizaci, 

4. hudebně pohybovou výchovu a 

5. poslech hudby.“36 

Daniel tyto složky definuje spíš pro potřeby základní školy. 

Přizpůsobené se dají aplikovat i na předškolní výchovu. V kroužku hra 

na flétnu se zaměřím pouze na některé části, a to na rytmický výcvik, 

hudební teorii a na hru na hudební nástroje. 

 Chladná A. v publikaci z roku 1968 popisuje, co patří do 

základní nauky o hudbě a metodiky HV dětí do 3 let. Já zde shrnu 

jednotlivé body, které jsou důležité pro hru na flétnu: zvuk – tón; 

rytmus, tempo, takt; hudební písmo, hudební abeceda; značky a 

zkratky; zobcová flétna. 37 Uvádí ještě další body, jako jsou síla a 

přednes; klávesnice, tóny odvozené, apod. Ty se však podle mého 

názoru dětí předškolního věku netýkají. Ze zkušenosti vím, že děti 

                                       
35 Současný RVP PV tento termín už nezná. Co se týká výchovy k hudbě, lze nalézt v oddílu 

5.1 Dítě a jeho tělo a 5.2 Dítě a jeho psychika. - Viz. RVP, str. 16 a 18. 
36 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy, 1992, 

str. 12. 
37 CHLADNÁ, Anna, Hudba pro nejmenší, str. 63. 
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těžko chápou, co je to takt, natož aby pochopily tóninu nebo 

transpozice.   

3.4 Jednotlivé oblasti hudby a hudební schopnosti 

 O tom, že ke hře na flétnu jsou potřeba základní hudební 

znalosti a dovednosti, už jistě není pochyb. V této části bych se chtěla 

zaměřit na jednotlivé body blíže. 

3.4.1 Zvuk – tón, tonalita, tonální cítění 

 Zvuk vzniká „mechanickým vlněním v látkovém prostředí, které je 

schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Kmitavý pohyb zdroje 

zvuku se přenáší na bezprostřední okolí tak, že rozkmitá jeho drobné 

částečky, molekuly vzduchu. Ty se pohybují tam a zpět, souhlasně s 

kmitajícím zdrojem (periodicky se zhušťují a zřeďují).“38. Zvuk je tedy 

fyzikální veličina, která se dá zkoumat, měřit, zaznamenat apod. Měří 

se vlnová délka, intenzita atp.  Rozlišuje se na tón - zvuk s 

pravidelným kmitočtem - a šum - zvuk s nepravidelným kmitočtem 

(kmitočet udává počet opakování periodického děje za jednotku času). 

Tóny se dále dělí na čisté - kmity úplně pravidelné, máji tvar 

sinusoidy; jsou harmonické a v přírodě se téměř nevyskytují - a 

složené - spojení harmonických kmitů; liší se od sebe i přes stejný 

kmitočet (klavír, cimbál, housle, saxofon, trubka), to je dáno barvou 

tónů, charakteristikou svrchních harmonických tónů39. Při podrobném 

zkoumání je to poměrně složitá fyzika. Proto se zvukem budu zabývat 

spíš z hlediska hudebního, a tím, jakým způsobem to lze vysvětlit 

dětem na kroužku Hry na flétnu. 

 Jako pomůcku si můžeme zvolit jakékoliv předměty denní 

potřeby (lžíci a hrníček, klíče, sáček… můžeme použít vše, co vydává 

nějaký zvuk), hlas a nakonec samotnou flétnu. Nejprve dětem 

vysvětlíme, co je to zvuk, předvedeme na připravených předmětech. 

                                       
38 MRÁZKOVÁ, Eva, MRÁZEK, Jiří, LINDOVSKÁ Marie, Základy audiologie a objektivní 
audiometrie. Medicínské a biologické aspekty sluchových vad. 2006, str. 3. 
39 MRÁZKOVÁ, Eva, MRÁZEK, Jiří, LINDOVSKÁ Marie, Základy audiologie a objektivní 
audiometrie. Medicínské a biologické aspekty sluchových vad. 2006, str. 8. 
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Potom vysvětlíme rozdíl mezi zvukem a tónem. Tón předvedeme 

hlasem, flétnou, popř. jiným hudebním nástrojem, který máme 

k dispozici.  

 Při výuce u dětí rozvíjíme způsob vnímání výšky tónu - hudební 

sluch, který velmi podrobně rozepisuje Ladislav Daniel. Rozlišuje 

absolutní a relativní sluch40. Při práci s naší věkovou skupinou nás 

zajímá jen ten relativní sluch, tj. zapamatování si výškových rozdílů 

dvou tónů (interval) či vzájemné vztahy více tónů (melodie). Při 

správném chápání pohybu melodie a výšky tónů se děti lépe naučí číst 

noty. V kroužku k pochopení principu výšky a hloubky používám 

schody. Na každý schod položím jednu notu podle stupnice, děti jdou 

buď dolů – tóny jsou hlubší, nebo nahoru – tóny jsou vyšší. 

 S vnímáním tónů ještě souvisí dva pojmy - tonalita a sluchová 

představivost. Tonalita je schopnost chápat vztah tónu k tónině a 

získáváme ho od narození poslechem a později zpěvem41. Pod hudební 

představivostí si vybavíme takovou schopnost, kdy je dítě si schopno 

tón nebo melodii představit ještě před tím, než zazní. A souvisí s tím 

schopnost tuto představu používat při reprodukci hudby a při 

kreativních hudebních činnostech. Učí se jí formou nápodoby – 

opakují po učitelce. Zezula uvádí, že „pro rozvoj ‚vnitřního sluchu‘ bývá 

užitečné spojení sluchových představ s představami zrakovými“42. Při 

hře na flétnu je výhoda, že se už děti učí pracovat s notovým 

záznamem, proto by se děti měly snadněji učit sluchové představivosti. 

V kroužku tuto představivost ve spojení s hrou na flétnu rozvíjím tak, 

že si s dětmi vždy každou písničku nejprve zazpívám. A zaměřuji se na 

lidové melodie, u kterých předpokládám, že je děti už znají. 

 Co se týká dalších atributů tónu, nesmíme opomenout jeho 

vlastnosti – výšku, sílu, délku a barvu. Barvu dělá konkrétní flétna. 

                                       
40 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, 1992, str. 8. 
41 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy, 1992, 

str. 9. 
42 ZEZULA, Jan, akol., Hudební výchova v mateřské škole, 1990, str. 19-20. 
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Materiál, ze kterého je vyrobená a také velikost – na trhu se objevují i 

zmenšeniny zobcové sopránové flétny pro děti. Barvou však, podobně 

jako sílou, děti nemusíme zatěžovat. Můžeme na ně upozornit, pokud 

má každé dítě jinou flétnu. Pokud mají všechny stejnou, není důvod, 

proč se tím více zabývat, natož tomu věnovat lekci. 

3.4.2 Rytmus, tempo, takt 

 Rytmus (latinsky rythmos, řecky ρυθμός) je pravidelné střídání 

fází nějakého děje.43 Smysl pro rytmus je schopnost vnímat a 

reprodukovat pohybový průběh hudby44. Z hudebních schopností se 

rozvíjí nejdříve a velmi tomu pomáhají tradiční rytmická říkadla, která 

se děti učí už od počátku schopnosti řeči (př. Takhle jedou páni… 

Vařila myšička kašičku… Houpi, kroupy… apod.). Ladislav Daniel 

smysl pro rytmus člení do čtyř podkategorií. Zahrnuje tak smysl pro 

metrum, smysl pro tempo, smyls pro formu a smysl pro rytmus v 

užším slova smyslu45. Smysl pro metrum umožňuje rozlišit střídání 

přízvučných a nepřízvučných dob, čímž určujeme délku doby. Smysl 

pro tempo se projevuje schopností udržet stejné tempo (více v dalších 

odstavcích). Smysl pro formu umožňuje chápat a vytvářet vyšší 

hudební útvary než je takt (např. dvoutaktí), což se dětí předškolního 

věku netýká (viz nižší odstavec). 

 Chápání rytmu pro děti předškolního věku není těžké, pokud jim 

ho spojíme s jejich vlastními zkušenostmi. Ovšem pokud chceme 

reprodukci konkrétního rytmu, můžeme se setkat s obtížemi.  

 S vnímáním a reprodukcí rytmu souvisí koordinace sluch - 

pohyb a vnímání první doby. Tedy to, jak děti rytmus vnímají 

sluchovým ústrojím a do jaké míry jsou schopny ho reprodukovat 

pohybem a jak si ho dokážou představit při hře na flétnu. Nejčastěji 

děti samotný rytmus vnímají dobře, ale nedokážou ho správně 

reprodukovat. Je to ovlivněno vývojem motoriky jak jemné tak hrubé. 

                                       
43 http://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/rytmus, cit. 26. 11. 2011. 
44 ZEZULA, Jan, akol., Hudební výchova v mateřské škole, 1990, str. 29. 
45 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, 1992, str. 7. 
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Ty nejmenší pak rytmus vnímají, pokud ho nijak nezdůrazňujeme a 

učíme ho přirozeně, např. při vytleskávání rytmu u zpívané písně jim 

dobře známé. Často jsem se setkávala s tím, že při vytleskávání rytmu 

písně to děti zvládaly, ale pokud jsem je na rytmus upozornila a chtěla 

ho po nich reprodukovat, nebyly toho mnohdy schopné. 

Nejproblematičtější oblastí této látky je naučit děti představit si rytmus 

podle not, tedy podle délky noty. Vzhledem k tomu, že u nich začíná 

rozvoj početních znalostí teprve od 5-6 let, je nemožné po nich chtít 

počítat doby apod. V praxi jsem to dělala tak, že jsem dětem nejprve 

vštípila rytmus zpíváním písně a potom ho zvládly reprodukovat při 

hře na flétnu. Používala jsem i vytleskávání, to však nesloužilo 

k vytleskávání přesného rytmu, ale jako opora – vytleskávaly každou 

první dobu.  

 Na rytmus jsem se při výuce dost zaměřila. Snažila jsem se přijít 

na nejschůdnější způsob, jak děti naučit odvodit si rytmus podle not. 

Zvolila jsem metodu zpívání rytmu na slabiku LA – LÁ podle délky noty 

– rozlišit noty podle délky zvládnou děti po třetí až čtvrté lekci. 

 Když už zvládneme dětem vysvětlit, co je to rytmus a naučíme je 

ho vnímat, vyvstane před námi další rytmický úkol, a tím je tempo. Ve 

svých hodinách jsem se jím do hloubky nezabývala. Jen jsem děti 

upozornila na to, že se písnička hraje a zpívá „určitou rychlostí“. 

V první fázi setkání s písní jsem se je snažila rytmus i tempo vštípit při 

zpívání. Některé měly tendenci zrychlovat a některé zpomalovat. 

V takových situacích je důležité uvědomit si svou vedoucí roli lektorky, 

která musí udržovat tempo tak, aby ho děti alespoň správně 

napodobovaly a držely se ho. Při samostatném výstupu si dítě tempo 

zvolí podle svých schopností, které samozřejmě souvisí s rychlostí 

vybavováním not a rychlostí kladení prstů. Důležité je dbát na 

dodržování rytmu a jednoho tempa. 

 Grafické znázornění rytmu je největší oříšek pro lektory a hlavně 

pro děti. Takto malé děti mají samozřejmě konkrétní myšlení a 
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představy. Ještě jsou s to pochopit rozdíl mezi délkou not. Taktová 

čára je však pro ně i po dobrém vysvětlení velkou neznámou. V praxi 

jsem děti učila, že existuje, co to je a k čemu slouží. Pochopení jsem po 

nich nechtěla, natož abych se snažila o pochopení rozdílu mezi 

dvoučtvrťovým, tříčtvrťovým a čtyřčtvrťovým taktem.  Chladná píše, že 

dětem je nejpřirozenější takt dvoudobý, protože v něm slyšíme např. 

rytmus lidské chůze46, což mohu potvrdit. Třídobý rytmus je pro ně 

složitý a těžko ho reprodukují. Ve své metodice volím tříčtvrťový takt 

pokud možno vynechat. 

 Ladislav Daniel píše, že řadu rytmických dovedností by se měly 

děti naučit v mateřské škole.47 Tzn., že na první lekci nemůžeme od 

čtyřletých dětí očekávat dokonalé rytmické dovednosti. Začínáme 

tleskáním reprodukovat rytmus písně, v některých případech 

zhudebněných říkadel. Když děti zvládnou toto, přidáme metrum, 

učíme je tleskat doby. To je náročnější činnost a ne všechny děti ji 

zvládnou. Ke hře samotné to není podstatné, mnohem důležitější je, 

aby si děti osvojily samotné rytmické cítění a dokázaly ho aplikovat při 

hře. 

3.4.3 Hudební abeceda a hudební písmo 

 Co je hudební abeceda a písmo lze nalézt např. v publikaci 

Hudba pro nejmenší48. Stručně bych řekla, že jde o označení vlastností 

tónů, které díky tomu můžeme pojmenovávat. Toto označení se vyvíjelo 

dlouhou dobu a v dnešní době se ustálilo na základním označení tónů 

c d e f g a h v základní oktávě. Tato řada se pravidelně opakuje. Já se 

zaměřím především na to, jak to nejlépe vysvětlit dětem ve věku od 4 

do 6 let.  

 Začínám vždy tím, jak se noty zapisují, tedy co je to notová 

osnova a houslový klíč. Potom následuje seznámení s tím, z jakých 

                                       
46 CHLADNÁ, Anna, Hudba pro nejmenší, str. 17. 
47 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy, 1992, 

str. 20. 
48 CHLADNÁ, Anna, Hudba pro nejmenší, str. 12. 
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částí se skládá nota – hlavička a nožička - a jak je rozlišujeme podle 

délky – nota celá, půlová a čtvrťová. Učebnice Hrátky s flétnou od Ivety 

Hlavaté tuto látku vysvětluje na rozkrájeném jablku49. Dětem se 

metoda jablíček líbí, pravou podstatu však chápou jen ty vyzrálejší. 

Nedokážou si spojit přirovnání délky tónu k jablku (vždy používám 

přirovnání dobu, po kterou jablko sníme - celé nám trvá nejdéle, 

čtvrtku máme snědenou hned), je potřeba dětem tuto představu 

zkonkretizovat. 

 Abecedu je učím postupně tak, jak se učí noty za sebou. Až když 

už umí základní noty, učím je, jak jdou za sebou ve stupnici. Pořadí 

not, jak děti učím je následující: h1 a1 g1 c2 d2 d1 e1 f1 c1. Toto pořadí 

jsem zvolila podle používané učebnice Hrátky s flétnou od Ivety 

Hlavaté50. Toto pořadí však v nové učebnici změním. Bude následující: 

h1 a1 g1 c2 d2 f1 e1 d1 c1. Pro děti předškolního věku je lepší učit hmaty 

postupně, technikou přidávání prstů – začínáme hmatem pro tón h, 

který je pro děti jeden z nejjednodušších, a končíme hmatem pro tón c. 

Vyučování hmatů v pořadí uvedeném v učebnici Hrátky s flétnou se mi 

neosvědčilo. Starším dětem dělá problémy zvládnout zahrát z hmatu g 

hmat d a menší děti se to učí ještě obtížněji. Důvodem proto může být, 

že nemají dostatečně vyvinutou motoriku, některé nemají dostatečně 

velkou ruku na to, aby se jim dírky prsty dobře a snadno zakrývaly. 

Proto volím jiné pořadí učení hmatů. Tímto způsobem se děti učí klást 

prsty na dírky postupně a ruka si na to postupně zvyká. 

 V mateřské škole jsou děti schopné pochopit, co jsou to noty, že 

každá má své jméno a hraje se určitým hmatem. Dále rozlišují rozdíl 

mezi notou celou, půlovou a čtvrťovou. Nejsou však schopné dodržet 

přesnou délku tónu, pokud pro to nemají vnitřní cit a nadání. Mimo 

not vnímají existenci pomlk a dalších hudebních značek. Ne všechny 

však plně rozumí jejich významu. 

                                       
49 HLAVATÁ, Iveta, Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, str. 5-7. 
50 HLAVATÁ, Iveta, Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami. 
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3.4.4 Paměť jako hudební schopnost 

 Tato funkce psychiky je pro hudební vzdělávání také 

nepostradatelná. Při výuce not spoléhám na dobrou mechanickou 

paměť dětí předškolního věku. Málo které totiž doma hraje na flétnu, 

aby si tím zopakovalo novou látku. Pro stále přibývající látku a stále 

nové noty a písně však jen mechanická paměť nestačí. Neustálým 

opakováním se snažím dětem hraní a čtení not zautomatizovat a uložit 

tyto znalosti a dovednosti do dlouhodobé paměti.   

3.5 Didaktické zásady 

 Úplně nejdříve si musí každý, kdo chce pracovat s dětmi, 

uvědomit, že jakékoliv působení na ně by mělo být výchovné. Nelze 

něco děti učit, aniž bychom neovlivnili jejich osobnost a další 

schopnosti a dovednosti. 

 Co se týká vlastní výuky, F. Lýsek akol. rozepisuje několik 

zásad, kterými by se měl lektor řídit. Jsou to: názornost, motivace k 

aktivitě, přiměřenost, individuálnost, soustavnost a trvalost51.  

3.5.1 Názornost 

 Tato zásada platí u dětí od 4 do 6 let dvojnásobněji než u dětí 

školních. Musíme si uvědomit, že při výuce předškolních dětí jim 

poskytujeme mnohdy úplně první zkušenosti s danou činností nebo 

látkou. Proto vše musíme názorně předvést. Názorně předvést hmat k 

novému tónu, názorně ho zahrát a popř. dopomoci dětem ke 

správnému držení flétny. Přičemž nestačí pouhé ukázání. Musíme si 

uvědomit i to, jak to dětem ukazujeme - zrcadlově čelem k dětem, pak 

otočeni zády, aby viděly správnou ruku (více v kapitole Zvláštnosti v 

předškolním věku). Někdy je potřeba hmatem jim správně dát prsty na 

otvory apod. Názorně zazpívat novou píseň a názorně vytleskat rytmus 

atp. 

                                       
51 LÝSEK F., akol., Metodika hudební výchovy v 1. - 5. ročníku ZDŠ, 1972, str. 29. 
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3.5.2 Motivace k aktivitě 

 Práce s motivací je jednou z nejnáročnějších a nejzáludnějších 

činností při práci s dětmi. U předškolních dětí jako motivace dobře 

funguje zajímavý příběh, který namotivuje k další činnosti. Dobrým 

lákadlem jsou různé odměny od pamlsků až po obyčejné známky. 

Zvláště předškoláci rádi sbírají jedničky. Jiné známky nepíšu z důvodu 

demotivace. 

3.5.3 Přiměřenost 

 Tato zásada se týká náročnosti učiva. I dobře vypracovaná 

učebnice může být pro některé děti náročná. Proto je třeba správně 

odhadnout, co se děti v konkrétním věku zvládnou naučit, a co je na 

ně moc. 

3.5.4 Individuálnost 

 U předškolních dětí je naprosto nezbytná. Individuální přístup 

vyrovnává rozdíly ve vyzrálosti a schopnostech. Stojí na jedinečnosti 

každého dítěte a na jeho zvláštnostech. Dodržet tuto zásadu přitom 

není někdy snadné. Některé děti potřebují více naší pozornosti, než 

jiné. Proto je třeba nepřesáhnout hranice a nezanedbat ty šikovnější, u 

kterých se nám zdá, že všechno zvládají samy. I takové děti musíme 

podle jejich individuálních schopností rozvíjet. 

3.5.5 Soustavnost 

 Soustavnost znamená zajištění jasných a ucelených vědomostí a 

dovedností. Soustavné působení však někdy nelze. Proto je potřeba 

motivovat děti a rodiče k opakování doma. Získané vědomosti a 

dovednosti bez opakování snadno zapomínají. Osvědčila se mi odměna 

za přehrání doma nacvičené skladby a pravidelné informování rodičů o 

probírané látce, např. v podobě informací na nástěnce. Děti si tím 

zároveň budují zodpovědnost, zvykají si na domácí přípravu, což je 

dobrý základ pro budoucí školní docházku. 
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3.5.6 Trvalost 

 Soustavným a důsledným opakování hudebních dovedností a 

znalostí dochází k upevnění, což pomáhá k snadnému vybavování a 

pevnému zapamatování. To vše vede k trvalosti získaných poznatků, 

dovedností i návyků. Přičemž nemusí jít vždy jen o návyky spojené s 

hudbou. Dítě si navykne určitému režimu, naučí se, že kromě zábavy 

má také určité povinnosti, což je pozitivní zvláště u předškoláků. 

Dopomáhá to dobrému startu při nástupu do první třídy základní 

školy. 

 Jsou to víceméně obecně platné zásady, ke kterým bych přidala 

ještě zásadu cílevědomosti (nejen mít stanovený cíl, ale i děti vést k 

cíli, který si vytvořily), jednotnosti (výuka by měla být v souladu s 

ostatními činnostmi dítěte) a důslednosti (jedna z nejdůležitějších, 

jakmile dětem nedáme hranice, nevytvoří si správné návyky a 

hodnoty). 
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4. Metodika hry na flétnu 

 Flétna je dost často první hudební nástroj, na který se děti učí 

hrát. Ladislav Daniel píše, že už od šedesátých let je velmi oblíbená. 

Zdůvodňuje to tím, že je ideální pro elementární nástrojovou výuku.52 

S tím samozřejmě souhlasím. V současné době je flétna oblíbená nejen 

při výuce hudební výuky u školních dětí. Dlouhá léta se drží i v 

mateřských školách.  Právě u takto malých dětí je potřeba dobře 

zvládnout metodiku výuky. A neméně podstatné je zvážit, co děti učit a 

na co ještě nejsou dostatečně vyzrálé. 

4.1 Zobcová flétna 

 Zobcová flétna je dechový hudební nástroj zařazený do 

podkategorie dřevěných dechových nástrojů, i když dnes se vyrábí i 

z plastu. Její historie je velmi bohatá. Pochází z tradiční primitivní 

píšťaly, která je známá u všech národů od nepaměti. V současné době 

slouží spíše jako přípravný hudební nástroj, protože dává dobrý základ 

hře na další dechové nástroje, jakými jsou např. klarinet, hoboj nebo 

saxofon.53 Zároveň její jednoduchou hru zvládnou už opravdu malé 

děti, i když věk je limitován. 

 Většina učebnic hry na flétnu začíná seznámením s nástrojem. 

To je samozřejmě důležité, i když podle mého názoru to není zas tak 

podstatné. V první lekci můžeme děti seznámit s tím, z jakých částí se 

flétna skládá – z hlavice se zobcem, tělo a nožička. Do zobce foukáme, 

na těle držíme otvory a na nožičce je poslední dvojdírka. Na tyto tři 

části jde flétna většinou rozložit. V hodinách kroužků jsem se také 

setkávala s jednoduchými flétničkami pro ty nejmenší, které byly jen z 

jedné části. Mnohdy měly místo spodních dvojdírek jen jednu. Pokud 

však flétna rozložit jde, děti toho často využívají k různým hrátkám s 

flétnou. V takových případech je potřeba jim řádně vysvětlit, která část 

                                       
52 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy, 1992, 

str. 85. 
53 DANIEL, Ladislav, Flauto Dolce, Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu, 1950, str. 3. 
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k čemu slouží. Také nesmíme zapomínat na bezpečnost, protože i 

nožičku se pokoušejí strkat do úst a mohla by jim uvíznout. 

 Zábavnou metodu seznámení se s jednotlivými částmi flétny 

jsem našla v učebnici s názvem Flautoškola 1 - Metodický sešit pro 

učitele. Popisují foukání do samotné hlavice, do různých otvorů flétny. 

Přirozená zvědavost dětí je k tomu dokonce vede a zkouší to, aniž by je 

k tomu musel lektor vyzvat. Na hodině je potřeba tuto zvědavost 

korigovat 

 Mnohem důležitější je hned od začátku učit, jak se flétna 

správně drží - levá ruka nahoře, pravá dole - a jakým způsobem se 

flétna vkládá k ústům. Děti většinou strčí do úst celou hlavici, nebo 

zobec drží zuby a okusují ho. Já jim říkám, že flétna není lízátko, aby 

si ji strkali celou do pusinky. Krom tohoto dělají ještě další chyby, 

např.: nafukují tváře, mluví do flétny nebo do ní hučí, dýchají nosem 

apod. 

 Držení flétny je zpočátku pro mnoho dětí problematické. Jednak 

ještě nemusí mít vyhraněnou lateralitu a střídají ruce, a jednak 

upřednostňují pravou, kterou rády kladou nahoru. Dost často si ještě 

pletou pravou a levou ruku. Správnému držení a zafixování polohy 

ruky pomáhám barevnými stuhami na levé ruce - učím nejdříve hmaty 

levou rukou, stuha pomáhá rozlišit levou od pravé. Při upozornění na 

ruce používám názvy: „ruka s mašličkou a ruka bez mašličky“. Sama 

mám stužku uvázanou také na levé ruce. Děti se tím lépe orientují při 

nápodobě, pomáhá jim to uvědomit si, že mě vidí obráceně, bez tohoto 

uvědomění totiž napodobují zrcadlově. U pravé ruky se snažím, aby ji 

děti používaly jako opěrný bod. Pro některé je to velmi těžké, proto jim 

doporučuju, aby pravou rukou držely flétnu v dolní části, nejlépe za 

nožičku tak, aby nezakrývaly žádné otvory. Postupem času se učí 

správně klást i pravou ruku. 

 Hned od počátku je třeba dětem vštěpovat, jak správně zakrýt 

dírky. Malé prstíky dětí si s dírkami na větší flétně neumí zpočátku 
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poradit a snaží se je zakrývat špičkou prstu. Hned od začátku jim 

názorně předvedu, že dírky se zakrývají bříškem prstu. Názorně jim 

ukážu, kde je bříško a kde špička prstu. Jako pomůcku říkám, že 

musí mít na prstě obtisknutý kroužek na správném místě. Na špičce 

se kroužek neudělá. Ten je také důkazem správného zakrytí celé dírky. 

Děti ještě nemají tolik vyvinutý cit v prstech a mnohdy nepoznají, že 

zakrývají jen část dírky. 

 Dalším bodem seznámí je správné sezení nebo postoj. Na mých 

hodinách děti většinou seděly. U stolečků přiměřeně velkých je potřeba 

dbát na to, aby dítě sedělo narovnané a správně drželo flétnu s lokty 

mírně od těla. Někdy je třeba je upozornit, aby se odsunuli trochu od 

stolu, neboť často zvedají flétnu nad stůl a potom nevidí na noty; 

nehledě na to, že je začnou brzy bolet zdvižené ruce a nepřirozeně 

natáčejí hlavu. Také se často hrbí - sklání se k notám. Jako motivaci 

říkám, ať si představí, že mají v bříšku balónek, který se při hraní 

nafukuje a vyfukuje, a ten potřebuje prostor. 

 Co se týká udržování flétny, na konci každé hodiny jim 

připomenu, že by ji měli nechat řádně vyschnout a příp. ji doma 

vyčistit buď speciálním kartáčkem, nebo čistítkem. Jenže 

málokterému dítěti rodiče tyto nástroje k flétně pořídí, a když je děti 

mají, neumí je používat. Někdy se stane, že děti do flétničky kolikrát 

naslintají a naprskají tolik, že jim pak kapou sliny na klín. Pro tyto 

případy nosím zásobu papírových kapesníčků a čistím jim flétnu přímo 

v hodině. 

4.2 Dechová cvičení 

 Správné dýchání je při hře na dechový nástroj nezbytné. 

Rozeznáváme čtyři typy dýchání: žeberní, bránicové, svrchní a umělý.54 

Při žeberním dýchání se hrudník rozšiřuje do stran. Je sice vydatné, 

ale dost namáhavé. Při bránicovém dýchání se hrudník zvětšuje do 

                                       
54 DANIEL, Ladislav, Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy, 1992, 

str. 14. 
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břicha, je pohodlné, ale ne vydatné. Svrchní dýchání je typické pro 

malé děti, když je na dýchání upozorníme. Nadechují se do ramínek, 

což je pro ně velmi namáhavé. Ladislav Daniel uvádí, že umělý typ 

dýchání byl vycvičen pro potřeby zpěvu.  Je to spojení výhod žeberního 

a bránicového dýchání a zpěvák se ho naučí jen dlouhým cvikem pod 

vedením zkušeného pedagoga. U malých dětí stačí prohlubovat 

bránicové dýchání. Každá hodina by měla začínat krátkým dechovým 

cvičením. 

 Po seznámení s nástrojem zařazuji do první lekce netradiční 

dechové cvičení. Cílem tohoto prvního dechového cvičení není 

rozdýchání se, ale zážitek z dechu. Hravou formou vytvářím situace, 

při nichž se dětem dech zrychluje nebo uklidňuje, kdy dýchají 

zhluboka nebo povrchně, kdy musí foukat silně nebo slabě. Cvičím s 

nimi hluboký nádech, zadržení dechu a následně pomalý zdlouhavý 

výdech. Jak to vypadá prakticky. Nejprve je učím správně dýchat do 

břicha. Hrajeme hru, jak nafukujeme balónek. Ve stoje se 

nadechujeme a vydechujeme. Ruku máme položenou na břiše, aby si 

děti uvědomily, že při nádechu se nafoukne a při výdechu zatáhne. 

Děti to umí přirozeně i bez upozornění. Po upozornění jsou některé 

dost zmatené a nadechují se do hrudi, zvedají při tom ramena apod. 

Považuji však za důležité jim správné dýchání zdůraznit. Potom se 

hluboce nadechujeme a zfoukáváme peříčko z dlaně. Peříčko je lehké, 

proto nemusíme foukat tolik. Potom zfoukáváme např. list nebo papír - 

musí foukat více. Zkoušíme nafukování balónku. V případě 

dostatečného prostoru zařadím pohybovou hru na zadýchání a potom 

upozorním děti na to, aby pozorovaly, jak se jim dech zklidňuje. Na 

závěr je učím pracovat s nádechem a řízenými výdechy. Hluboce se 

nadechnout ústy a pomalu buď dlouze vydechovat např. na slabiku 

TÝ, nebo krátce vydechovat na krátké slabiky TY, TY, TY. Spojím to s 

hrou, kdo na jeden nádech vydrží nejdéle vydechovat. 

 V dalším kroku přistoupíme k vlastnímu hraní. Na prvním tónu 

- h - je učím správně foukat do flétny. Začínám hrou „traktůrek“. Děti 
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se tak učí nasadit a ukončit tón. V tomto věku to ještě nejsou schopné 

dostatečně pochopit. Málo které dítě se to hned na začátku kurzu 

naučí správně i při opakovaném upozorňování. Začínám tak, že 

předvedu, jak jede „traktůrek“ - dttt dttt dttt. Děti to po mě nejprve 

opakují. Cílem této činnosti je uvědomění si polohy jazyka mezi zuby. 

Potom vyslovují do flétny – při tom by si měli uvědomit, jak jazyk 

zakrývá otvor zobce. Jako porovnání zkoušíme i „mašinku“ - hů hů hů 

– při tom se jazyk nezapojuje, flétna vydává jiný zvuk. Děti, kterým to 

ze začátku nejde, upozorním jednou, dvakrát, pak už ne. Mohlo by jim 

to hru znepříjemnit a není to zas tak podstatné. Ve vyšších kurzech se 

to naučí bez problémů. 

4.3 Motorická cvičení 

 Spousta učitelů, lektorů ale i odborníků zapomíná na to, že při 

hře na flétnu hraje podstatnou roli také motorika. A to jemná i hrubá. 

Zvláště u dětí předškolního věku, u kterých se motorika teprve vyvíjí 

(viz kap. Zvláštnosti předškolního věku).  

 Hrubou motoriku zapojujeme jen částečně. Jedná se o správné 

držení těla při hře, tj. buď správné sezení, nebo stání. Vypozorovala 

jsem u některých dětí, že pokud se soustředí na čtení a hraní not, 

zapomenou na to, jak sedí. Trup se jim potom uklání do strany, zvedají 

příliš lokty, hrbí se, uklánějí hlavu apod. Co se týká dolních končetin, 

různě si na ně sedají, kříží je atd. Pro správné dýchání je správná 

poloha těla velmi důležitá. Pokud lektor v samém začátku tento 

význam opomene, děti si vytvoří špatné návyky a těžko si je potom 

přeučují.  

 Jak by měly sedět? Základem je správná výška nábytku. Při 

sedu by dítě mělo mít nohy na zemi, klouby by měly být v úhlu min 

45°. Měly by tvořit oporu tělu. Záda můžou být opřená, ale narovnaná. 

Při držení flétny lokty mírně od těla, hlava lehce sklopená. Toto by byla 

ideální poloha těla při hře na flétnu, kdyby každá mateřská škola měla 

dostatečně vybavené prostory, v nichž se konají činnosti s dětmi.  
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 Pro rozvoj hrubé motoriky můžeme na začátku hodiny, společně 

s dechovým cvičením, zařadit pár cviků. Zaměřeny budou na uvolnění 

horních končetin, procvičení zádových a břišních svalů. Nejde však o 

žádné posilování. Pro uvolnění rukou zvolíme např. kroužení rukou v 

rameni, v lokti, v zápěstí. Mávání rukama apod. Pro posílení zad 

otáčení trupu vsedě i ve stoje ze strany na stranu, úklony trupu ve 

stoje. Pro posílení břicha zatahování a povolování břišních svalů vsedě 

i ve stoje. Tyto cviky nám zároveň zajistí rozdýchání se. Při sestavování 

tohoto krátkého rozcvičení musíme myslet na uspořádání prostoru, ve 

kterém se hodina koná. Zda je něco takového vůbec možné. A také na 

předchozí činnosti, abychom např. děti nenamáhali hned po obědě. 

 Rozvoj jemné motoriky je pomalejší, nastupuje kolem třetího 

roku a začíná u ruky jako takové, dlaně a částečně prstů. Rozhodně 

nemůžeme mluvit o schopnosti jemné manipulace. Pro představu 

uvedu schopnost navlékání korálků. Děti tohoto věku jsou schopny 

navlékat korálky o průměru jednoho centimetru. Menší zvládají s 

obtížemi, záleží samozřejmě na individuálních schopnostech. Pokud se 

v kroužku sejdou děti různého věku, musíme předpokládat různou 

úroveň rozvoje jemné motoriky. Čím mladší, tím pomalejší prstíky 

budou mít, menší cit v konečcích prstů a horší schopnost pracovat s 

nimi. U některých se při hře na flétnu objevuje dokonce výrazná 

ztuhlost celkové ruky. Svou roli hraje také obezita dětí, která je čím dál 

častější. Proto doporučuji zařadit alespoň do prvních lekcí uvolňovací 

cviky na jemnou motoriku. Začneme zatínáním ruky v pěst a 

uvolňováním, pokládáním ruky na stůl střídavě dlaň - pěst. To buď 

oběma rukama současně, nebo každou rukou zvlášť. Následně 

přejdeme k uvolnění prstů např. spojováním palec - prsty postupně. 

Doporučuji začít nejprve jednou rukou. Pro malé děti je tato činnost 

zvláště obtížná. Když se ji ale naučí, mívá velmi pozitivní účinky na 

hraní. Dalším cvikem může být „hra na klavír“. Spočívá v postupném 

pokládání prstů na podložku zase nejprve jedna ruka, potom druhá, 

kdo zvládne, může oběma najednou). Tyto cviky lze použít i uprostřed 
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hodiny. Zvláště když si všimneme, že děti svírají flétnu křečovitě - 

prsty jim bělají, konečky nepřirozeně červenají. Křečovitým svíráním se 

jim flétna jakoby v ruce „kroutí“. Dělají to často děti, které nedokáží 

správně zakrýt dírky tak, aby flétna zněla. Při velké snaze používají k 

zakrývání dírek sílu. 
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5. Metoda „barevné notičky“ 

 Metoda „barevné notičky“ je jeden ze způsobů nebo technik, jak 

učit noty. Spočívá v tom, že každá nota má svou barvu a podle toho 

jsou i barevné linky notové osnovy. Pro děti je snadnější si notu 

zapamatovat, umět ji pojmenovat a číst při hraní.  

5.1 Výzkum 

 Celkový výzkum spočíval v několika složkách výuky hry na 

flétnu. Základní složkou byla samotná výuka, při níž jsem vyvíjela 

metodu „barevné noty“. Další složkou byl čas, který mi byl vymezen a 

prostor, ve kterém se kroužek konal.  

5.2 Metoda, cíl a průběh 

 Jako metodu výzkumu jsem zvolila pozorování dětí předškolního 

věku při vedení kroužku Flétnička pro nejmenší ve vybraných 

mateřských školách v Praze. V průběhu zkoušení a vývoje metody 

„barevné notičky“ jsem si stanovila za cíl své práce vytvoření učebnice, 

jež by aplikovala metodu v praxi. Tato metoda má dětem (především 

čtyřletým, nevyzrálým, popř. s rizikem poruchy učení či jinou 

poruchou) ulehčit, urychlit a zpestřit osvojení si hry na flétnu. Barevné 

noty urychlí fixaci noty v paměti, urychlí vybavení hmatu a tím pádem 

urychlí hraní, které je pak přesnější a efektivnější.  

 Práci lektorky zájmových kroužků mi zprostředkovala agentura 

Rytmik s.r.o., která v Praze působí už víc jak deset let. Cílovou 

skupinou byly děti od 4 do 6 let, výjimečně kroužek navštěvovaly i 

tříleté děti. Skupinu tvořilo 5-10 dětí. Jedna lekce trvala 20 - 45 min. 

V některých školkách jsem měla více skupin po 3-5 dětech. V takovém 

případě jedna lekce trvala 20 - 30 min podle počtu skupin (2 skupiny - 

30 min, 3 a více skupin 20 min). Ve školkách, kde bylo přihlášeno 

do10 dětí, trvala lekce 45 min. (Na kurzech flétny takto malých dětí by 

mělo být maximálně 5 dětí. Z důvodu dostatečného časového prostoru 
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jsem přistoupila na vyšší počet, jelikož jsem měla možnost se dětem 

věnovat individuálně. Navíc málo kdy se na hodině sešly všechny). 

 V rámci výuky pro agenturu jsem používala jimi zvolenou 

učebnici Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od Ivety Hlavaté55. 

Autorka nespecifikuje, pro jakou věkovou kategorii je učebnice 

vhodná. Podle mého názoru je určená spíš pro děti od šesti let. 

Předpokládá, že děti už umí, nebo se alespoň učí, číst. Usoudila jsem 

tak podle úvodních stran, ve kterých např. píše.: „Chtěla bych si s 

tebou, malým muzikantem, hrát a zpívat. Když si ve mně zalistuješ, 

zjistíš…“56 Oslovuje přímo dítě. Je koncipována tak, že notičky jsou 

pojmenovány jmény jako např. Honzík (nota h) nebo Amálka (nota a) 

apod. Není nijak rozdělena do lekcí, u každé notičky je několik 

písniček a lektor si může zvolit, zda bude hrát s dětmi všechny, nebo 

jen některé. S počtem osvojených not roste i počet písniček. Většinou 

jde o lidové písničky nebo zhudebněná říkadla. Každá nota je 

vyobrazena ve větším formátu jako postavička, u které je zvýrazněná 

hlavička - nota. Notová osnova má přiměřenou velikost. Učebnice 

počítá s možností vybarvovat obrázky, což děti mnohdy baví víc, než 

samotné hraní. Pro čtyřleté děti je však příliš velká (formát A4, po 

otevření A3) a špatně se v ní orientují. Také se s ní špatně pracuje v 

menším prostoru. Na běžný stolek v mateřských školách se vejdou jen 

4 otevřené učebnice. K této učebnici neexistuje metodická příručka pro 

lektory ani pomocné karty, které každý lektor v mateřské škole velmi 

ocení. To mě vedlo k myšlence, vytvořit novou učebnici, upravenou 

speciálně pro tyto kroužky a obohacenou pomocnými materiály. 

 Další složkou výzkumu byl prostor, kde se výuka konala. Vedla 

jsem kroužky cca v deseti mateřských školách po Praze a v každé jsem 

měla jiné podmínky pro výuku. Základní faktor, který ovlivňoval místo 

konání, byla denní doba.  Důležitou roli hrál počet dětí, které kroužek 

navštěvovaly. V některých školkách jsem měla k dispozici celou třídu i 

                                       
55 HLAVATÁ, Iveta, Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, 1995. 
56 HLAVATÁ, Iveta, Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, 1995, str. 1. 
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s vybavením, což bylo naprosto ideální. Jinde jsem měla vyhrazený 

prostor, který sloužil právě pro kroužky s malým počtem dětí. Pastelky 

a podobné pomůcky jsem si musela donášet ze třídy, na hry tu prostor 

nebyl. V jedné školce jsem vedla kroužek v tělocvičně. Velkou výhodu 

měl veliký prostor. Jenže tam děti seděly na zemi na žíněnkách, bez 

stolečků, nebo jsem jako stoleček použila lavičku či dřevěné kostky 

z velké stavebnice (Snímek 1). K tomu tam nebyla příliš vhodná 

akustika. I při malém ševelení dětí nebylo slyšet, co říkám. Bylo velmi 

obtížné „překřičet“ zvuk flétny, což je při výuce malých dětí nezbytné.  

Jiný nevhodný prostor, se kterým jsem se setkala, byla školní 

knihovnička. Místnost dva na dva metry, zarovnaná policemi 

s knihami. Vybavená klasickým stolem, na který se stěží vešly tři 

otevřené učebnice, a k němu patřila jedna židle a nízké lavice. Nedaly 

se tu hrát žádné hry, nedaly se zde využívat pastelky ani jiné obdobné 

pomůcky, protože se nikam nevešly. Jediné, co mi pomáhalo, byly 

kartičky se zvětšenými notami, které jsem lepila samolepicí hmotou na 

hrany polic.  

Snímek 1: Hodina flétny v tělocvičně. Děti sedí na molitanových kostkách, z dřevěné 

stavebnice mají stolečky. 
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Úplně nevhodný prostor byla předsíň mezi vchodem do třídy a 

chodbou. Děti zde seděly na zemi, nebyly zde žádné pomůcky, nábytek 

naprosto nedostačující. Při hraní se dalo sedět jen v tureckém sedu 

nebo na kolenou (Snímek 2), při kreslení děti ležely na břiše (Snímek 

3).  

Co se týká správného sezení, naprosto nevhodný a nedostačující 

prostor. Navíc děti nevydržely v jedné poloze, často ji měnil a celkově je 

to rušilo v soustředění. Co se týká zábavnosti, pro děti byl prostor 

atraktivní, změna všednodennosti třídy. Hry jsme hrály na chodbě 

(Snímek 4). 

Snímek 2: Hodina flétny v chodbičce. Děti hrají vsedě. 

Snímek 3: Hodina flétny v chodbičce. Děti si vybarvují obrázky vleže a vpololeže. 
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 Poslední důležitou složkou výzkumu byl čas. Podle stanoveného 

času (20, 30 nebo 45 min) jsem plánovala činnosti, které stihnu. 

Důležitou zvláštností v tomto věku je doba, po kterou děti udrží 

pozornost. Např. Přehled vývojové psychologie popisuje, že pozornost je 

v tomto věku dost nestálá a přelétavá57. Obecně lze říci, že děti 

předškolního věku udrží pozornost zhruba do dvaceti minut. Ve 

skutečnosti je potřeba měnit činnosti po pěti až deseti minutách. Velký 

vliv měla nejen doba vymezená pro kroužek, tedy zda lekce trvala 20, 

30 nebo 45 min, ale také to, ve kterou dobu se kroužek konal. Brzy 

ráno, v půl osmé, přicházely děti rozespalé, zvláště v zimních měsících. 

Na výuku se nesoustředily, pomalu si vybavovaly noty a samotné hraní 

jim moc nešlo. Jediná činnost, která je nejvíc bavila, bylo vybarvování 

obrázků v učebnici. Od osmi do půl deváté, v době ranních her v 

mateřské škole, to byl dobrý čas. Děti přišly čilé a natěšené. Byly plné 

energie, vše jim šlo a bavilo je to. Podstatná otázka však byla, zda je 

kroužek v tuto dobu neokrádá o čas určený pro hru a nevytrhuje je z 

kolektivu ostatních dětí. Občas jsem vypozorovala, že některé děti by si 

raději hrály v kolektivu. Další doba, vyhrazená pro zájmové kroužky 

tohoto typu, je po obědě. V mateřských školách se poslední dobou 

nahrazuje doba spánku, či odpočinku ve třídách předškolních dětí 

různými alternativními činnostmi. Hra na flétnu je jedna z nich. 

Bohužel předškoláků ve školkách nebývá tolik, aby se jich do kroužku 

přihlásil dostatečný počet, proto je kroužek nabízen i dětem mladším.  

                                       
57 ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, Jitka, Přehled vývojové psychologie; 2003, str. 69. 

Snímek 4: Hra „Kytky“. Na chodbě mateřské školy. 
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V takovém případě trochu postrádá smysl. I na dětech předškolního 

věku je patrné, že si hned po obědě potřebují alespoň 15 min 

odpočinout. V kroužku však vyžaduji pozornost, což je logické, a také 

aktivitu. Zvláště malé děti po náročném dnu a těžkém obědě mají 

problémy udržet pozornost. Ty, co jsou zvyklé pravidelně spát, dokonce 

usínají i při samotné hře na flétnu. Snažila jsem se s učitelkami 

domluvit na pořadí skupinek. Původně to určili tak, že první šly 

nejmladší děti z druhé třídy, po nich děti ze třetí třídy a nakonec 

předškoláci. Hned od začátku jsem věděla, že toto pořadí není příliš 

moudré. Nejmladší děti si potřebovaly po obědě odpočinout. 

Vyjednávání s učitelkami nebylo snadné. Chtěla jsem pořadí 

kompletně obrátit. Učitelky mi tvrdily, že malé děti nevzbudí a že 

rodiče si hned po kroužku děti vyzvedávají. Zdlouhavým vyjednáváním 

se mi to nakonec podařilo usmlouvat. Jako první šla skupinka dětí ze 

třetí třídy, potom předškoláci a nakonec nejmladší děti z druhé třídy. 

Ty byly sice rozespalé, ale odpočinuté. Hned potom následovala 

svačina a doba spánku se jim nikterak nezměnila. Samozřejmě by bylo 

ideální, kdyby tento kroužek měly v době spánku jen děti předškolní a 

mladší až po svačině. 
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5.3 Vývoj metody 

 Metodu jsem vyvíjela postupně. Učebnice mi už od samého 

začátku nestačila. K výkladu mi chyběly pomocné kartičky, které by 

znázorňovaly ve zjednodušené formě probíranou látku. Měla jsem 

potřebu dělat si kartičky se zvětšenými notičkami jak pro výuku, tak 

pro opakování. Pro první lekci jsem kreslila notovou osnovu 

s houslovým klíčem (Obr. 1) a zvětšené noty znázorňující délku - 

přirovnané ke koláči (Obr. 2). Vyhovovalo mi více, když se děti při 

výkladu dívaly na mě. Měla jsem tak větší jistotu, že se opravdu dívají 

na to, na co mají. A zároveň jsem od nich dostávala zpětnou vazbu, 

zda látku chápou.  

  

Obr. č. 1: Notová osnova s houslovým klíčem. 

Obr. č. 2: Noty podle délky přirovnané ke koláči. 
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 První pomocné kartičky byly jen černobílé. Vytvořila jsem je 

celkem ze spontánní potřeby přímo na hodině, kdy jsem měla k 

dispozici jen papír a fixy. Nebyl čas na vybarvování ani promýšlení 

barev. Bez pomocných kartiček už jsem potom neučila. 

 Pro zpestření a ozvláštnění výuky jsem v některých školkách, 

kde byla hodina ve třídě, používala barevné molitanové kostky, ze 

kterých děti skládaly písničky. Každé notičce jsem přidělila barvu 

podle počtu kostek a děti je poté skládaly vedle sebe na lavičku jako 

notičky na notovou osnovu. Souběžně s tím si vybarvovaly noty 

v učebnici. V jiné školce (kde jsem je neměla k dispozici) jsem přidělila 

každému dítěti (dvojici, skupince) jednu barvu a notu a při čtení not 

měly „hlídat“ svou notičku. Podle toho si všechny děti vybarvovaly 

celou písničku. Toto vše začínalo být užitečné pro výuku a osvojování 

si not dětmi, ale nedostačující. Potřebovala jsem systematizovat 

barevnost. Proto jsem dostala nápad udělat barevnou notovou osnovu 

- každá linka má svou barvu – s černými notami. Učila jsem děti 

rozlišovat noty podle toho, na které, nebo mezi kterými, barevnými 

linkami jsou. To však bylo také nedostačující. Děti si vybarvovaly noty, 

ne linky. Proto jsem přešla k metodě barevných not - každá vyučovaná 

nota má svou barvu. Zvolila jsem pět základních barev pro linky 

notové osnovy - černou (h), modrou (g), červenou (e), zelenou (d2) a 

žlutou (f2). Pro další noty jsem zvolila doplňkové barvy - růžovou (c2), 

oranžovou (a), fialovou (f) a šedou (d). Pro notu c jsem barvu nezvolila, 

nechala jsem ji bílou. Pod notovou osnovu jsem ke každé notě napsala 

její jméno (Honzík, Amálka), aby rodiče při ukázkové hodině viděli, 

jakou notičku mají děti hrát. Jenže jsem později zjistila, že starší a 

chytřejší děti poznávají notu podle začátečního písmene názvu na 

kartičce. To by bylo skvělé, kdybych je učila číst, ne, když se měli učit 

noty. To byla první verze. Pomocné kartičky jsem vytvořila z běžného 

papíru, s notami měly velikost A5. Velmi častým používáním se 

pomačkaly a ušpinily, takže vydržely jen jeden školní rok. Pro výuku 
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začaly být nenahraditelné, bez nich jsem si výuku už nedokázala 

představit. Daly se používat i jako forma opakování a pro různé hry. 

 Další školní rok jsem barvy přeházela. Linky měly barvu 

červenou (e), modrou (g), fialovou (h), zelenou (d2) a hnědou (f2 - tuto 

notu v prvním roce neučím, pro linku jsem však barvu určila). Černou 

měla nota c, nota d byla šedá, nota f růžová, nota a oranžová a nota c2 

žlutá. Toto barevné provedení jsem zvolila na základě znalosti barev 

dětmi. S takto zvolenými barvami jsem vytvořila pomocné kartičky 

(Obr. 3 a 4).           

Pro ně jsem zvolila velikost A5 na šířku. Před každou notou je houslový 

klíč a linky sahají až do kraje papíru, při sestavení řady lze klíč zakrýt 

pod předchozí kartičku, vytvoří to dojem jednoho řádku (Obr. 5). Papír 

jsem tentokrát zvolila pevnější - čtvrtku - aby déle vydržel.  

   

Obr. 4. nota a. Obr. 3. Nota d.  

Obr. 5. Spojené pomocné kartičky. 
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5.4 Aplikace do výuky 

 Ve výuce jsem používala „barevné noty“ hned od samého začátku 

kurzu. Nejprve jsem dětem ukázala kartičku s notou, potom notu v 

učebnici. Snažila jsem se, aby si zafixovaly její polohu na notové 

osnově díky barvě. Následně jsem ukázala, jak se hraje. Když byl čas a 

prostor, děti si vybarvily buď novou notičku na řádcích písničky, nebo 

všechny noty.  

 Hodinu jsem začínala opakováním not pomocí kartiček. Pro 

opakování jsem vždy vymyslela nějakou hru. Hledání notiček 

schovaných ve třídě (to jsem připravila ještě před tím, než přišly děti), 

„kytičky“, „kroužky“ apod. (pravidla ke hrám viz kap. 6.2 Hry). V 

malém prostoru jsem přidělala kartičky samolepící hmotou na zeď 

nebo na skříňku a při ukazování je děti hrály. 

 Pomocné kartičky mi byly velmi nápomocné i při vysvětlování 

souvislostí a rozdílností mezi notami, které si děti pletly. Byly to 

převážně nota a a c2. Barvy velmi pomohly noty rozlišit (viditelné na 

Obr. 5). 

 Po nějaké době jsem zjistila, že by bylo dobré, kdyby děti mohly 

hrát podle barevných not celou písničku. Na běžných lekcích však 

nebyl ani čas ani prostor na vybarvování stávající učebnice. Navíc mi 

chyběla pomůcka, podle které by mohly hrát všechny děti najednou. 

V případech, kdy se ve skupince sešly děti méně nadané, které 

nezvládaly sledovat noty v učebnici, jsem potřebovala zvětšenou 

písničku, abych v ní mohla jednotlivé noty ukazovat (dětem ukazování 

sloužilo k lepší orientaci v notové osnově a udávala jsem tím také 

jednotné tempo). Proto jsem metodou „barevné noty“ překreslila 

několik písniček ve formátu velikém čtyř A4 vedle sebe (Obr. 6, 7 a 8). 

Tento plakát jsem samolepící hmotou přilepila k polici nebo na stěnu 

tak, aby na něj všechny děti viděly. Následně podle něj hrály. Já jsem 

ukazovala notu po notě a tím jsem udávala tempo. Vždy jsem zvolila 

takové, aby ho zvládly i ty nejpomalejší. Mělo to pozitivní ohlas jak ze 
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strany dětí, tak ze strany rodičů. Děti, které podle učebnice neuměly 

zahrát samy takřka nic, najednou zahrály podle plakátu a ukazování 

celou písničku. Plakáty se daly použít ve všech školkách a 

v jakémkoliv prostoru. Pro nadané a šikovné děti to bylo hlavně 

zpestření výuky, pro děti pomalejší významná pomůcka. Od té doby 

jsem chtěla mít takto barevnou celou učebnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Písnička: Žába leze do bezu. 

Obr. 7: Písnička: Běžela ovečka. 

Obr. 8: Písnička: Černé oči, jděte spát. 
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6. Podoba učebnice s barevnými notami 

 Při sestavování nové učebnice je potřeba myslet na několik 

důležitých faktů. Jakou bude mít koncepci - obsah lekcí, forma výuky 

apod. A jak bude vypadat po stránce vizuální - barvy, velikost, tvar, 

obrázky.  

 Používání učebnice by mělo být snadné a praktické. Po otevření 

by neměla zabírat moc místa, ale na stránku se musí vejít celá 

písnička, popř. celá lekce i s ilustracemi. Učebnice musí otevřená 

držet. Nesmí být moc veliká, aby se s ní dětem dobře manipulovalo. 

Např. formát A4, ideálně po otevření, je podle mé představy maximální 

velikost, se kterou se dá dobře pracovat. 

 Vizuální podoba by měla být dostatečně barevná, ale nesmí 

zastínit barevné noty. Ilustrace by měly být částečně barevné a 

částečně černobílé – určené pro vybarvování.  Tematicky musí 

odpovídat konkrétní lekci a písničce. Nesmí odpoutávat pozornost od 

not, měly by být jen doplňkem, bonusem pro děti – cílem ani obsahem 

výuky není vybarvování. 

 Sestavit obsah je to nejnáročnější. Výběr písniček není snadný, 

pokud máte omezený počet not, které se děti učí postupně. Při výběru 

písniček vycházím z lidových skladeb a říkadel, u kterých se dá 

předpokládat, že už je děti znají. Cílem kurzu není naučit se zpívat 

nové písničky, ale hrát na flétnu. Zpěv písniček je doprovodná činnost, 

která pomáhá utvořit představu o melodii při hraní a udržení 

správného rytmu. Zároveň melodii přizpůsobuji konkrétním notám, 

proto jsou některé písničky převedené např. o tercii výše nebo níže. 

Také lze použít písničky pouze v C durové stupnici, neboť děti ještě 

neumí zahrát půltónové noty. 

 Co se týká sestavení lekcí, vycházím z  pořadí výuky not, které 

jsem si ověřila během vedení kroužků. Začínám tónem h - Honzík, 

neboť je nejjednodušší. Následují tóny a - Anička, g - Gustík, c2 - 
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Cecilka, d2 - Davídek – tyto tóny se hrají sice levou rukou, jejíž 

používání je pro některé děti nezvyklé a možná i obtížné, ale i tak je to 

jednodušší. Toto pořadí měla i učebnice Hrátky s flétnou58. Po nich 

však řadí notu d - Danuška. Ze zkušeností však vím, že tento hmat je 

pro děti dost obtížný (z hlediska motoriky a velikosti prstů), proto při 

řazení postupuji směrem dolů po stupnici C dur. Následují tedy noty f 

- Fanynka, e - Edík, d - Danuška, c - Cyrílek. Tato varianta může být 

náročnější pro vytvoření učebnice, těžko se hledají písničky 

odpovídajících not. Tuto cestu volím, protože učebnice by měla sloužit 

dětem. Pro snadnější pamatování má každá nota své jméno, nejen 

hudební označení. 

 Další noty v prvním roce kurzu flétny neučím. Vycházím z časové 

dotace kroužků (ročně 30 lekcí, doba trvání jedné lekce záleží na počtu 

dětí, jak už jsem psala výše) a kladu důraz spíš na kvalitu naučeného, 

než na kvantitu. V praxi jsem si ověřila, že nelze chtít tytéž dovednosti 

po všech dětech ve všech školkách. Proto s každou skupinkou stihnu 

probrat jiné množství látky. 

 Jedna lekce se sestává z jedné noty, jedné lehké písničky na 

naučení nové noty a jedné nebo dvou písniček na procvičení. Po třech 

lekcích takto sestavených následuje jedna lekce opakovací 

s písničkami. Mezi to lze vložit lekci s hudební teorií typu – nota 

půlová s tečkou, tříčtvrteční takt apod. Je však nutné dobře zvážit, co 

dětem při výuce prospěje, a co je pro ně v tomto věku přítěž. Více o 

hudební teorii v kapitole Metodika hudební výchovy. Učebnice by měla 

dát dostatek prostoru lektorce pro zvážení, čemu se bude s dětmi 

věnovat. V lekci by mělo být dostatek materiálu pro nadanější žáky a 

musí v ní být i materiál pro ty méně nadané, nevyzrálé apod. 

 Při promýšlení konečné podoby jsem zvažovala, zda nesestavit 

řádky písniček metodou „barevné noty“ v kombinaci s klasickými 

černobílými. Obávala jsem se, aby děti později zvládly hrát podle 

                                       
58 HLAVATÁ, Iveta, Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, 1995. 
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klasických notových zápisů. Po konzultaci s pí. docentkou Zelinkovou 

jsem došla k závěru, že tato forma není třeba. Že děti zvládnou 

přirozeně přechod od barevných not k černobílým. (S podobnou 

metodou pracuje učebnice Danielčina píšťalka59, která má v notách 

červeně nakreslená zvířátka. Podle nich se děti noty naučí. Když 

zvládnou toto, nasadí si červené brýle, které nakreslená zvířátka 

skryjí). Docentka Zelinková mě ujistila, že pro předškolní děti je 

metoda „barevných not“ vhodná a že není potřeba je učit noty 

černobíle. 

6.1 Volba písniček 

 Pokud mám vycházet z výše jmenovaných požadavků na 

písničku, není výběr jednoduchý. Znovu je shrnu. Písnička musí mít 

jednoduchou, dobře zapamatovatelnou melodii, nejlépe, aby ji děti už 

znaly. V prvních lekcích máme k dispozici málo not, ale i v pozdějších 

lekcích by písnička neměla být složená hned ze všech not, které děti 

umí.  

 Písničky jsem hledala převážně ve zpěvníku Já, písnička. 

Nápomocná mi k tomu byla čtyřletá sestřenice a další děti 

předškolního věku, podle kterých jsem zjišťovala, které písničky umí ze 

školky nebo z rodiny. Lidové písně a říkadla jsem volila také proto, 

abych předešla problémům s autorskými právy. Vybrala jsem tyto 

písně, které se podle mého názoru dají vložit do některé lekce: Cib, cib, 

cibulenka; Utíkej, Káčo; Bude zima, bude mráz; Černé oči, jděte spát; 

Červená, modrá fiala; Já jsem z Kutné Hory; Jede, jede poštovský 

panáček; Jedna, dvě, tři, čtyři, pět; Když jsem husy pásala; Běží liška k 

táboru; Když jsem já sloužil; Maličká sú; Marjánko, Marjánko; Na tý 

louce zelený; Ovčáci, čtveráci; Pec nám spadla; Pod naším okýnkem; 

Prší, prší; Ptala se Zuzana Kuby; Spi, děťátko, spi; Šla nanynka do zelí; 

Šel zahradník; Šel tudy, měl dudy; Stála basa u primasa; Tluče 

bubeníček; Travička zelená; Vyletěla holubička; Rybička maličká; 

                                       
59 Fečaninová, Hana: Danielčina píšťalka. 
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Zajíček běží po silnici; Už je to uděláno. Pro začínající lekce je dobré 

použít známá říkadla, ta zhudebnit jedním, dvěma, třemi tóny (h, a, g). 

Jsou to např: Žába leze do bezu, Šnečku šnečku; Pekař peče housky; 

Ententýky, dva špalíky atd. S těmito zvolenými písněmi je potřeba dále 

pracovat. Transformovat je do potřené tóniny nebo převést o tercii či 

kvartu výše apod. 

6.2 Hry 

 Jak jsem psala v kapitole 2., hra je základní činností dětí 

předškolního věku. I výuku hry na flétnu je potřeba pojímat hravou 

formou. Proto v této části popíšu pár her, které jsem si ověřila v praxi a 

které měly úspěch u dětí. Ve správné metodice nesmí chybět. Jsou 

variabilní, dají se použít na začátku hodiny, uprostřed jako 

odreagování nebo na konci jako odměna. Děti baví, těší se na ně a 

žádnou jinou činnost by nemusely dělat. 

6.2.1. „Kytky“ 

Je to nejoblíbenější hra u všech dětí.  

Pomůcky: barevné plastové kytky (mají v každé mateřské škole jako 

značky ke cvičení; daly by se vytvořit z barevného papíry), pomocné 

kartičky. 

Příprava: z barevných kytek vytvořit na podlahu řady, každé dítě má 

svou řadu kytek, počet podle možností a potřeby (3-5-7; volí se podle 

dovedností dětí a časových možností). 

Pravidla: každý hráč - dítě - si s flétnou stoupne před svou řadu kytek, 

lektorka si stoupne před ně v přiměřené vzdálenosti a ukazuje 

postupně noty na pomocných kartičkách, děti bez promluvení nebo 

okukování notu zahrají; podle správnosti lektorka vyzve dítě, aby si 

postoupilo na další kytku; v případě porušování pravidel na kytku 

zpět; dítě, které jako první projde celou řadu, může být označeno za 

vítěze, dostat nějakou odměnu. 
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Cíl hry: opakování not, fixace hmatů, schopnost rychlého vybavení a 

správného zahrání; cílem není vzbudit soutěživost mezi dětmi, řadu by 

měly projít všechny. 

6.2.2 „Kroužky“ 

Je to jakási varianta předchozí hry, jen rozvíjí kromě hudebních 

schopností také prostorovou orientaci. Tato hra není soutěživá. 

Pomůcky: barevné plastové kytky, obruče, pomocné kartičky. 

Příprava: na zem se položí obruče, do nich se vloží pomocná kartička, 

kolem obručí se pokladou barevné kytky podle počtu dětí. 

Pravidla: děti se připraví jen s flétnou, lektorka řekne, jakou notu mají 

najít a zahrát, děti potom musí najít notu v obruči, postavit se na 

kytku a zahrát ji. 

Cíl hry: opakování not, fixace hmatů, schopnost zahrát notu bez 

absolutního soustředění na danou dovednost, rozvoj prostorového 

vnímání. 

Snímek 5: Hra „Kytky“. 
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6.2.3 „Hledání not“ 

Tato hra je dobrá na začátek hodiny jako opakování a procvičování. Je 

nejméně náročná na pomůcky a prostor. 

Pomůcky: pomocné kartičky 

Příprava: před příchodem dětí lektor schová pomocné kartičky v 

prostoru, kde je kroužek realizován tak, aby vždy kousek byl vidět. 

Pravidla: velká variabilita - děti hledají karty, kdo najde, jde si 

sednout, nebo kdo najde, dá kartičku na své místo a hledá dál, nebo 

hledá jeden ze skupinky / dvojice, kdo najde, vymění se se spolužákem 

atd. 

Cíl hry: opakování zábavnou formou  

Snímek 7: Hra „Kroužky“. Děti našly zadanou notičku a hrají ji. 

Snímek 6: Hra „Kroužky“. Děti hledají zadanou notu. 
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6.2.4 „Překážková dráha“ 

Tato hra je pro děti také velmi oblíbená. Kromě samotného hraní a 

opakování se pojí i s pohybem, což je další přirozená činnost dětí. 

Pomůcky: vybavení prostoru, různé překážky (bezpečné), které děti 

zdolávají a plní při tom úkoly; pomocné kartičky 

Příprava: připravíme překážky, ke každé dáme pomocnou kartičku, 

př.: dvě židličky k sobě opěradlem od sebe - děti přelezou a zahrají 

notu; obruč položená na zem - děti v ní udělají dřep a při tom zahrají 

notu; kuželky - projdou trasu, na konci zahrají notu; atp. 

Pravidla: děti s flétnou procházejí překážkovou dráhu, u každé např. 

zahrají notičku, nebo ji přečtou apod. Lze měřit čas a ohodnotit 

nejrychlejšího. 

Cíl: opakování, procvičování, upevnění správného dýchání 

6.2.5 „Na slepého muzikanta“ 

Pomůcky: šátek, pomocné kartičky 

Příprava: jednomu nebo dvěma dětem zavážeme oči, připravíme 

pomocné kartičky 

Pravidla: děti se zavázanýma očima hrají noty, které lektorka ukazuje 

ostatním dětem na pomocných kartičkách 

Cíl hry: procvičení správného zakrývání dírek bez zrakové kontroly 

6.2.6 „Flétničková pohádka“ 

Tuto hru používám při hraní venku. Když je pěkné počasí, snažím se 

vždy domluvit s učitelkami a realizovat kroužek venku na zahradě. Ta 

není často vybavena pro používání učebnice. Proto jsem vymyslela hru 

„Flétničková pohádka“. Je velmi variabilní. 

Pomůcky: nakreslené notičky 

Příprava: nakreslit si seřazené notičky podle potřeby, vymyslet legendu 
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Realizace: lektorka vypráví dětem pohádku (legendu), kterou doprovází 

hrou na flétnu, děti to po ní opakují. Při tom můžou různě procházet 

zahradu atd. 

Př. legendy: pohádka o princezně Cecilce (nota c), která s pomocí svých 

kamarádů Amálku (a), Davídka (d2) a Gustíka (g) vyhánějí z království 

myši (nota d - podle učebnice Hrátky s flétnou Myška Dáša60).  

Realizace: motivace legendou: Milé děti, jestlipak znáte pohádku o 

princezně Cecilce? Co kdybychom si ji teď zahráli. Bylo jedno 

království a v něm žila krásná princezna Cecilka, která si moc ráda 

zpívala. A její hlásek zněl takto -  hrajeme notu c. Princezna si nechtěla 

zpívat sama, proto chodila za kamarádkou Amálkou, která měla zase 

jiný hlásek - hrajeme notu a. Jednou odpoledne zjistili, že se do 

království nastěhovalo moc myší - hrajeme d. Nevěděli, co s nimi, tak 

si na pomoc zavolali kamarády Gustíka - hrajeme g a Davídka - 

hrajeme d2. Obešli království a společným zpěvem myši zahnali. 

Opakujeme noty různě. V průběhu vyprávění se pohybujeme po 

zahradě, tempem takovým, aby děti zvládly při hraní správně dýchat.

                                       
60 HLAVATÁ, Iveta, Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, 1995, str. 23. 
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6.3 Vzorová lekce - Nota f - Fanynka 

 Jako úvod lekce jsem zvolila obrázek s vyobrazením noty f (Obr. 

9). Vedle tohoto obrázku bude obrázek flétny, na kterém bude 

vyznačen hmat, jakým se tón hraje (Obr. 10). Pro děti předškolního 

věku pro tento hmat volím variantu německy. 

 Hned vedle těchto menších obrázků bude nákres notičky v 

podobě nějaké postavičky (Obr. 11) - panenka, princezna, hoch apod. 

Tento obrázek je větší, aby si ho děti mohly vybarvit. 

Obr. 11: Nota f vyobrazena v podobě 

holčičky. 

Obr. 9: Ukázkový obrázek nové noty. Obr. 10: Hmat tónu f. 
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 Pro počáteční procvičení nové noty bude sloužit následující 

řádek (Obr. 12). Střídání dvou not pro zafixování hmatu a poznání 

nové noty. 

 

 Po procvičení přijde na řadu písnička (Obr. 13). Pro tuto lekci 

jsem zvolila - Běží liška k Táboru. 

  

 

 

 

Po této písničce by následovala ještě jedna, trochu složitější pro 

nadané děti. A doplňovala by ji pěkná omalovánka. 

 Metodické pokyny a rady budou shrnuty zvlášť, podobně jako 

vyhotovení pomocných kartiček a plakátů. 

 

 

Obr. 12: Řádek na procvičení. 

Obr. 13: Písnička: Běží liška k Táboru. 

Běží  liška   k Táboru,   nese pytel   zázvoru, 

ježek za ní   pospíchá,   že jí pytel   rozpíchá. 

Běží liška k Táboru 
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6.3.1 Kazuistika jako příklad 

 O významu metody „barevné noty“ snad už nemusím nic víc 

psát. Jen bych chtěla uvést příklad, jak jí využít pro nadané děti. 

 V každé mateřské škole, kde jsem učila hru na flétnu, kroužek 

navštěvovalo alespoň jedno dítě, které kroužek nebavil, 

nespolupracovalo, nedávalo pozor atp. U takto malých dětí platí, že 

když je nezaujmete, dají vám to patřičně pocítit. V lepším případě si 

jen vybarvují a jsou klidné. V horším případě svým chováním ruší 

nejen vás, ale i ostatní děti. I takto se projevoval Péťa. 

 Péťu do kroužku přihlásili rodiče proti jeho vůli. Už od první 

lekce na něm bylo patrné, že ho flétna nezajímá, že se noty nechce učit 

a že ho to prostě nebaví. V takové situaci se učitel může třeba stavět 

na hlavu, vymýšlet miliony motivací, a pokud se netrefí do vkusu a 

zájmu dítěte, má prostě smůlu. Ani já jsem se netrefila hned. Jako 

standardní motivaci pro práci dětí jsem používala bonbony. Za 

zahranou písničku nacvičenou doma dostal každý bonbon. Na většinu 

dětí to zabíralo, na Péťu ne. Hry s pomocnými kartičkami všechny děti 

bavily, sáhnout si na ně byl pro ně svátek, jen Péťu to nechávalo 

chladným a otráveným. Až jednou jsem zapojila do čtení not barevné 

molitanové kostky. Skládali jsme z nich písničku. Kdo poznal notu, 

mohl jít za odměnu dát kostku na lavičku, která symbolizovala 

notovou osnovu. Takhle činnost Péťu konečně oslovila. Nejen, že se 

snažil číst všechny noty sám, aby mohl rovnat molitanové kostky. 

Dokonce si je s chutí vybarvoval v učebnici a na konci hodiny písničku 

zahrál. Úplně mě to ohromilo. Zatímco jsem si myslela, že nedává 

pozor a nic neumí, v jednom okamžiku mě přesvědčil, že práce v 

předešlých lekcích s ním nebyla marná.
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7. Význam hudby a hry na flétnu při rozvoji 

dětské osobnosti 

 Na závěr své práce bych chtěla předložit zamyšlení nad tím, co 

vlastně hudba může znamenat pro děti a jakým způsobem je může 

rozvíjet. Také jaký význam a přínos má hra na flétnu. 

7.1 Hudba a její přínos při výchově 

 Hudba je bezpochyby již od nepaměti neodmyslitelnou součástí 

lidského života. Již nejstarší písemné památky nám napovídají, že 

hudba provázela život lidí ve všech zemích a skrz všechny vrstvy 

společnosti. Odráží náladu, přání, vypovídá o událostech, slouží pro 

zábavu, doprovází tanec atd. Její vliv na psychiku si uvědomovali už 

antičtí filosofové, Pythagorejci využívali hudbu v psychoterapii. „Podle 

Platóna se hudba spojuje s lidskou přirozeností, zušlechťuje ji a vede 

k poznání krásy. Aristoteles tvrdil, že člověk má vrozený smysl pro 

rytmus a melodii. Proto na něho hudba působí, může mu poskytnout 

radu i „očistu“ od nepříjemných a tísnivých psychických stavů (tzv. 

katarze). Pro tyto účinky oceňoval význam hudby v mravní výchově a 

kladl (podobně jako Platón a další antičtí filozofové) důraz na ethos písní 

a instrumentálních skladeb.“61   

 Přínos hudby je nejen v rovině psychické, ale i fyzické a 

samozřejmě sociální. V oblasti fyziologických procesů působí na krevní 

tlak, srdeční tep a hormonální pochody (ovlivňuje hladinu adrenalinu v 

krvi). V psychické oblasti ovlivňuje emoce, podněcuje představivost a 

fantazii. Emocionální charakter a rezonance aktivizuje emocionální 

složky a reguluje psychické stavy. Vytváří v člověku emocionální 

prožitek podobný skutečnému, spojenému se skutečným zážitkem.62  

 Hudba svou mnohovýznamovostí a abstraktností podněcuje k 

dotvoření, uvádí do světa i nehudebních představ. Ovlivňuje i myšlení 

                                       
61 KLAPALOVÁ, Monika, Význam hudby pro harmonický rozvoj dítěte. 
62 STIBOROVÁ, Zora, Hudební výchova, Metodika zájmové činnosti, 2005, str. 5. 
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svým sdělujícím obsahem. Člověk hudbu vyhledává za účelem 

saturace potřeb a to jak psychických, tak tělesných nebo sociálních. 

Stiborová uvádí tyto potřeby: 

„- potřebu sluchové stimulace, aktivity, tělesného pohybu 

- potřebu spoluprožívání, rezonance s něčím, někým (hudba navozuje 

různé duševní pochody, stavy, nálady, emoce, myšlenky – člověk se s 

nimi slaďuje), potřebu komunikace, spolupráce – mezilidské kontakty, 

sociální vazby (naplňuje se v kolektivních hudebních aktivitách) 

- potřebu relaxace, seberealizace, sebeaktualizace (uplatnění vlastních 

vloh a možností), tvořivosti, osobitého sebevyjádření, svobodného 

projevu, hry, exhibice, potřebu uznání při hudební sebeprezentaci 

(společenská prestiž) 

- potřebu vzdělávat se, získávat nové informace, potřebu emocionální a 

estetické kultivace (tyto společenské kulturní potřeby, včetně potřeby 

účastnit se kulturního dění, žít v kulturním prostředí, jsou závislé na 

individuálních podmínkách života jedince, mají u různých lidí rozdílnou 

podobu a hloubku a je jimi určován individuální kulturně vzdělanostní 

profil).“63 

 I ve výchově má hudba své nezastupitelné místo, přestože na ni 

současný Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu (RVP 

PV) trochu pozapomíná. Oblast Dítě a hudba v něm není 

zakomponována. Jediná zmínka o zpěvu je v oddíle 5.2.1 Jazyk a řeč 

ve Vzdělávací nabídce: přednes, recitace, dramatizace, zpěv,64 což je 

trochu smutné. Naštěstí se hudba do běžné činnosti vžila natolik, že 

jen tak z výchovy nezmizí. Dětem se zpívají písně na dobrou noc, 

pouští se jim písně vytvořené speciálně pro ně, nacvičují skladby na 

školní vystoupení apod. Písně doprovázejí některé denní rituály (ranní 

pozdravení, zklidnění před jídlem, poslech před spaním… Šikovné 

                                       
63 STIBOROVÁ, Zora, Hudební výchova, Metodika zájmové činnosti, 2005, str. 6. 
64 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2004, str. 19. 
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učitelky používají říkanky a písně takřka ke všem příležitostem). 

Hudbou lze smysluplně vyplnit volný čas dětí. A to nemluvím o tom, že 

hudba doprovází filmy a pořady nejen pro děti. Prostě se s ní 

setkáváme na každém kroku, a tam nás působí.  

 Ve svém výchovném záměru by měla plnit určité funkce. Je to 

funkce estetická, výchovná, specifického poznávání světa a 

terapeutická. 

Funkce estetická – umožňuje hudební estetický prožitek a poznání 

krásy.  

Funkce výchovná (etická): formuje mravní profil a životní filozofii 

člověka. 

Funkce specifického osvojování světa: hudba něco sděluje, o něčem 

vypovídá, je předmětem mezilidské komunikace. 

Funkce terapeutická: hudba dokáže zmenšovat a léčit některé duševní 

a neurotické problémy, poskytuje vnitřní klid, psychické odreagování 

od konfliktních situací a problémů, vytrhuje z každodenní všednosti, 

vyvádí z izolace, vybízí ke komunikaci.65 

Pokud se jedná o plnění funkcí, je potřeba na děti hudbou působit 

zcela záměrně a řízeně. Když k tomu přímo nevede RVP PV, může k 

tomu vést alespoň zájmový kroužek hra na flétnu. 

7.2 Význam výuky hry na flétnu dětí předškolního věku 

 V následující kapitole se dozvíte, v čem hra na flétnu spočívá, co 

všechno se hráč musí naučit a zda jsou děti předškolního věku 

dostatečně vyzrálé a připravené tuto dovednost zvládnout. Předem 

řeknu, že ne všechny předškolní děti jsou nadané, i když se hrát na 

flétnu učí. Ne všechny děti jsou muzikální, ne všechny děti jsou 

dostatečně vyzrálé na to, aby se učily číst noty atd. I přesto všechno 

má význam, a ne malý, je učit hrát na flétnu. 

                                       
65 STIBOROVÁ, Zora, Hudební výchova, Metodika zájmové činnosti, 2005, str. 7. 
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 V kapitole Metodika hry na flétnu jste se dozvěděli, že flétna je v 

mnohých případech první hudební nástroj, na který se děti učí hrát. 

Ovládnout tuto činnost pro průměrně inteligentní dítě dostatečně 

vyzrálé není problém, pokud ho to baví. V tomto případě asi nemusím 

o významu výuky hovořit. Ovšem do kroužku hra na flétnu rodiče 

přihlašují i děti méně nadané, nevyzrálé, psychicky a fyzicky 

nepřipravené, s poruchami učení, s poruchami chování, se špatnou 

motorikou. Z vyšších kapitol už víme, jaké předpoklady by dítě mělo 

splňovat. Tyto děti však takové předpoklady nesplňují, hru si osvojují 

těžce, mnohdy nejsou schopné se naučit noty v plném rozsahu 

(identifikování, schopnost zahrát, atd.). Má význam takové děti 

„mučit“, „týrat“ a „trápit“ „drilem“ potřebným pro zvládnutí hry na 

hudební nástroj? V každém případě ano, pokud se to pojme pozitivně. 

Proč bychom neměli učit dítě s nedostatečně rozvinutou motorikou, 

když mu to může v rozvoji pomoct? Proč bychom neměli učit dítě 

amuzikální, když mu to může přinést hudební zkušenosti? Proč 

bychom neměli učit dítě s nižší inteligencí, když by v tom mohlo pocítit 

úspěch? Hra na flétnu přece není o velikém přemýšlení. A tak bych 

mohla pokračovat do nekonečna.  

 Hra na flétnu přináší všem dětem spoustu nových zkušeností. 

Nejen dovednost samotnou. Můžou zažít úspěch a bohužel také 

neúspěch. Setkají se v kolektivu se společnou náplní, v některých 

školkách se tak setkají děti, které by si spolu jindy nehrály. V tomto 

smyslu je to význam sociální. Pod správným vedením hra děti baví, 

mají radost z úspěchu a nově naučených not a písniček, rády se svými 

schopnostmi chlubí, což pozitivně působí na budování sebevědomí. V 

tomto smyslu jde o význam psychologický. A v neposlední řadě má hra 

na flétnu vliv na tělo dětí. Učí se ovládat jemnou i hrubou motoriku. 

Učí se vnímat své tělo. Učí se správně dýchat. Hra na flétnu má tedy i 

význam fyziologický.  
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7.2.1 Kazuistika jako příklad 

 I když je význam hry na flétnu pro děti obrovský, dostatečná 

vyzrálost je také nezanedbatelná. Před vstupem do školy testují zralost 

dítěte učitelky při zápisu. Při zápisu do kroužku však lektorka zralost 

dítěte testovat nemůže. Zájmový kroužek je nabídnut rodičům a ty se 

podle svého nejlepšího přesvědčení rozhodnou, zda do něj dítě zapíší. 

Někteří rodiče však nemají dostatek zkušeností, a možná i úsudku, a 

přihlásí dítě kamkoliv bez ohledu na zájem, schopnosti a vyzrálost 

dítěte. Takové dítě je pak v kroužku nešťastné. Činnost mu nejde, 

proto není motivováno k jakékoliv snaze a v lepším případě to dopadne 

tak, že vymezený čas nějak protrpí a zabaví se jinak. Tak tomu bylo i v 

případě Alenky. 

 Rodiče bez hlubšího zvážení přihlásili Alenku do kroužku hra na 

flétnu v jejich třech a půl letech. Nedali na radu paní učitelky, aby 

ještě rok počkali. Alenka pro osvojování si not nebyla dostatečně 

vyzrálá. V prvních lekcích ještě měla snahu. Obrázky not nechápala, 

ale snažila se je zapamatovat alespoň podle pomocných kartiček. Ani 

to se jí moc nedařilo (v té době jsem byla při vývoji metody „barevné 

noty“ ve fázi barevných linek a černých not). 

 Nejen noty jí dělaly problémy. Nezvládala držet správně flétnu při 

jednotlivých hmatech, protože ještě neměla dostatečně rozvinutou 

jemnou motoriku.  

 Po pár lekcích se přestala snažit a projevovat jakýkoliv zájem. 

Nezabíraly bonbony, nezabíraly barevné molitanové kostky ani jiné 

motivace, které jsem vymýšlela. Alenka si jen vybarvovala. Ke konci 

pololetí jsem se přestala snažit i já. Doporučila jsem rodičům, aby ji do 

druhého pololetí už nezapisovali, že to nezvládá. Po ukázkové hodině, 

kdy Alenka nic nepředvedla, protože skutečně nic neuměla, maminka 

zmoudřela. 

 Takových případů nevyzrálých tříletých dětí na kroužku flétny 

jsem měla mnoho. Nechápou noty, neumí je číst a největší problém 
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mají s pozorností, která je v tomto věku opravdu nezáměrná a 

krátkodobá. 

 Souhlasím s tím, že i když dítě nezvládá hru na flétnu perfektně, 

stojí za to ho touto činností rozvíjet. V případě tříletých dětí to neplatí. 

I když si rok v kroužku odsedí - jinak se tomu říkat nedá - a něco málo 

si zapamatují, k urychlení vývoje jim to nepomůže. Jediné plus je, že 

další rok se hru na flétnu učí mnohem rychleji a snadněji. Proč je ale 

ten první rok trápit? 
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8. Závěr 

 Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na metodiku hry na 

zobcovou flétnu dětí předškolního věku. Rozebírá předpoklady 

potřebné k osvojení této dovednosti, zamýšlí se nad zvláštnostmi 

předškolního věku, nad významem hudby a hry na flétnu pro děti a 

pro rozvoj jejich osobnosti. Přináší metodu výuky nazvanou „barevné 

noty“ a návrh učebnice vycházející z této metody. 

 Zvláštnostmi předškolního věku se práce zabývá hned v první 

kapitole. Klade důraz na to, že učit hru na zobcovou flétnu děti od 4 do 

6 let je jiná práce, než při výuce dětí školního věku a proto je potřeba 

použít jiné metody práce. Podstatný rozdíl spočívá ve fyzické a 

psychické vyzrálosti dětí. Diplomová práce předkládá nejen jednotlivé 

schopnosti dítěte ve vývoji, předkládá také návrh, jak s těmito 

schopnostmi pracovat a jakým směrem je rozvíjet. Také vysvětluje, 

proč je nevhodné zapojit do hry na flétnu děti mladší, než čtyř let. 

 V další části rozebírá metodiku hudební výchovy obecně a 

obecnou metodiku hry na zobcovou flétnu. Předkládá ji z hlediska 

věkových zvláštností předškolních dětí. Ukazuje, že některé metody lze 

v tomto věku použít, poukazuje na hudební teorii, a na to, co z ní jsou 

děti do 6 let ještě schopny pojmout a jakým způsobem je to naučit. 

 Cílem diplomové práce Metodika hry na zobcovou flétnu pro děti 

od 4 do 6 let je v první řadě přinést efektivní metodiku hry na 

sopránovou zobcovou flétnu, která by byla vhodná pro práci s dětmi 

této věkové kategorie a pro práci s dětmi nevyzrálými, s nižší 

inteligencí, nebo nějakým jiným způsobem znevýhodněnými oproti 

průměru. Metodiku, kterou práce přináší, lze uplatnit při výuce všech 

dětí. Pro nadané děti je to hravá forma výuky, pro méně nadané děti 

nejen to, ale také výrazná pomoc při osvojování si čtení a hraní not. 

 V závěru práce pojednává o významu hudby a hry na flétnu pro 

děti předškolního věku. Zamýšlí se nad významem hudby obecně. Nad 
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vlastnostmi hudby a jejím vlivu na člověka. Formuluje význam hry na 

zobcovou flétnu nejen pro děti zdravé, s normálním průběhem vývoje a 

bez poruch, ale také význam pro děti s nějakou poruchou učení, 

nevyzrálostí v oblasti motoriky atp.  

 Doufám, že tato práce bude přínosem pro všechny učitelky 

mateřských škol a lektory věnující se výuce hry na sopránovou 

zobcovou flétnu. Jako návaznost na tuto metodiku bych chtěla vytvořit 

učebnici po vzoru lekce navržené v kapitole 6.3 Vzorová lekce. 
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Summary 

Metodika výuky hry na zobcovou flétnu dětí od 4 do 6 let 

Methodology of plaing the fluete of Children from 4 to 6 years 

Pavlína Bezchlebová 

Předkládaná práce Metodika hry na zobcovou flétnu dětí od 4 do 6 let se 

věnuje problému výuky hry na flétnu dětí předškolního věku. 

Teoretická část se zabývá významem této činnosti, jejím přínosem pro 

děti samotné. Zaměřuje se na vývojové charakteristiky tohoto období, 

fyzickou a psychickou vyzrálost a dovednosti potřebné k naučení se 

hry na flétnu. Porovnává rovněž metodologii a metodiku her hudební 

výchovy na zobcovou flétnu pro děti školního věku a děti mladší. V 

praktické části se zabývá konkrétní metodikou výuky hry na 

sopránovou flétnu - metodou „barevné noty“. Popisuje vznik metody, 

její výhody výuky hry na flétnu dětí od 4 do 6 let, aplikaci metody do 

výuky a v neposlední řadě, přináší návrh učebnice, jejíž koncept je 

založen na této metodě. 

This thesis Methodology of playing the flute of children from 4 to 6 years 

deals with the problem of learn to play the flute preschool children. 

The theoretical part deals with the importance of this activity, its 

contribution to the children themselves. It focuses on the 

developmental characteristics of this period, the physical and mental 

maturity, the skills needed for learning to play flute. It also compares 

the methodology and the methodology of music education games on 

the soprano recorder for children of school age and younger children. 

The practical part deals with the specific methodology you learn to 

play the soprano flute - using the „color music“. Describes the 

formation method, its advantages for the acquisition of flute playing 

children 4 to 6 years, application of methods in teaching and, not 

least, textbook design, the concept would be based on this method. 

 

 


