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Úvod 

„Hudba je tak mocná síla, že ji - jak praví legendy - museli stvořit bohové. 

Jedna řecká báje například vypráví, jak bohové obdarovali hudebním talentem 

Orfea. Na svou lyru pak Orfeus hrál tak nádherně, že svou hudbou očaroval stromy, 

hory, a dokonce i divou zvěř. 

V minulosti se lidé často spoléhali na magickou sílu hudby a věřili, že jim 

pomůže v každodenním životě. Některé kultury používají hudbu jako léku proti 

nemoci a tísni." 1 

Hudba má v mém životě jedno z nejdůležitějších postavení. Dokáže mne rozčílit, 

uklidnit, rozesmát i rozplakat, často za mne mluví a myslím si, že i díky ní se pohybuji 

v životě tím správným směrem. 

Na českých základních školách jsou většinou hodiny hudební výchovy pojímány 

jako hodiny zpěvu. Je spousta učitelů, kteří prožívají tyto hodiny jako nutné zlo, a to se 

samozřejmě odráží i ve vztahu dětí k hudebnímu světu. Bylo by ideální, kdyby se této 

činnosti věnovali jen učitelé „zapálení pro věc" a především hudební praktici. Je celkem 

nevyhovující, když pedagog dokáže vyjmenovat stupnice, ale své znalosti nevyužije 

v praxi (transponovat písně do potřebné tóniny apod ). Doufám, že se k této skupině 

neřadím a dětem, se kterými hodiny hudební výchovy prožívám, poskytuji víc, než jen 

pouhý výřad informací. 

Tato skutečnost mne vedla i při výběru tématu diplomové práce. Lidová píseň má 

v životě našich dětí důležitou funkci. Ať už jsou to jednoduché nápěvky typické pro 

říkadla, nebo zachování tradice, či nenásilný vývoj hudebnosti dětí. Každé se s lidovou 

písní setká i v dnešní přetechnizované době. Některé prostřednictvím vlastní rodiny, jiné 

díky své paní učitelce v mateřské škole nebo i v televizních pořadech pro děti. Lidové 

písně jsou krásné a mohl by nás přepadnout pocit, že snad ani není třeba je nějakými 

nástroji doprovázet. Přirozená dětská hravost a chuť objevovat souvisí i s tím, že naše děti 

nebudou jen sedět a poslouchat, ale i samy se spontánně zapojovat do tvorby hudby. Na 

1 BARBER, N., BARRAT, M., BLACKWOOD, A., KELLY, E., CHRIZ DE SOUZA. : Zázrak zvaný 
hudba, Knihcentrum s.r.o., 1997, str. 94. 

6 



základních školách bychom měli dát dětem možnost si hudbu vlastníma rukama „osahat". 

Neměli bychom se zaleknout ani skutečnosti, že některé dítě je nadané více a jiné zase 

méně, každé se chce ukázat a pochlubit. 

Proto je cílem této diplomové práce nabídnout úpravy lidových písní jak velmi 

jednoduché, tak i náročnější, dále též seznámení s nejčastějšími metodami nácviku 

těchto písní a hry, které přirozeným způsobem seznamují děti s dalšími oddíly 

hudebního světa. Můj cíl je především praktický, protože jen s teorií bychom u dětí 

neuspěli, a také proto, že dlouhodobá praxe nabízí učiteli snad nej bohatší možnosti 

a neustálého růstu. Pro vytvoření uceleného náhledu na tuto problematiku je potřebné 

seznámení s obsahem vzdělávání na prvním stupni základní školy, s hudebními nástroji, 

kterých se při výuce užívá. Historie hudební pedagogiky nám pomůže pochopit směry a 

metody, které se nám v dnešní hudební pedagogice nabízejí. 

K vypracování těchto cílů jsem využila mnoha zdrojů a metod. Hlavním zdrojem 

byla má osobní praxe. Je naprosto samozřejmé, že bych se neobešla bez vhodné a 

nepostradatelné literatury, která zahrnovala slovníky, metodické příručky, již zpracované 

úpravy (použity jako vzor a inspirace), zpěvníky a učebnice pro budoucí hudebníky a 

hudební pedagogy. Internet a různé nahrávky mi též výrazně pomohly. 

Protože se na prvním stupni základních škol setkáváme i s hudebními elévy, 

je někdy zapotřebí i pomocná ruka pedagogova. V některých úpravách se tedy najde místo 

i pro učitele. Myslím, že je to jen dobře, protože ukážeme dětem svou odvahu a svůj 

hudební um. Děti poté pracují s větším nadšením a chtějí dosáhnout toho, co umíte vy 

sami. Stáváme se tak jejich vzorem s přirozenou autoritou i kamarádem. 
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1. Hudební výchova na prvním stupni základní školy 

„ Byly doby, kdy objevování nejblížšího světa bylo nerozlučně spojeno s veršem 

a se zpěvem. Ke zpěvu pak patřil t a n e č n í pohyb a hra, které tento svět ještě víc 

zdůvěrňovaly."2 

Tímto citátem lze nastínit, čím vším se zabýváme v hudební výchově na prvním 

stupni základní školy. Obsahově by se dala výuka rozdělit do tří bloků : 

Období hudebních her - 1 . - 3 . ročník 

Hudební dílna - 4 . - 6 . ročník 

Hudba a společnost, její funkce - 7. - 9. ročník 

Vzhledem k tématu a problematice se budu zabývat prvními dvěma skupinami. 

V hudební výchově využíváme několika prvků jako zpěv, instrumentální hra, pohyb 

a poslech. Děti vedeme ke zvládnutí dovedností vokálních, instrumentálních, pohybových 

i poslechových. K tomu využíváme i teoretických znalostí, které dětem postupně 

přibližujeme. Je to velmi náročné, protože děti se nerady nechávají svazovat poučkami a 

pravidly. Bohužel to bez alespoň minimálních základních teoretických poznatků není 

možné. Proto je důležité děti vhodně motivovat a tyto informace jim předkládat pozvolna, 

a pokud možno zábavnou formou. Záleží hlavně na osobnosti a schopnostech učitele, jak 

děti zaujme, jak jim přiblíží a nabídne hudbu, jakým jim bude vzorem a průvodcem. Měl 

by sám být zdatným hudebníkem, což bohužel není pravidlem. Spousta pedagogů bere 

hudební výchovu jako nutné zlo a to se poté přenáší i na jejich žáky. Když je na nich 

následně požadováno na druhém stupni více, mají především zábrany a jejich přirozená 

touha tvořit a předvádět se naprosto mizí. Z toho vyplývá, že hlavní náplní by mělo být 

pokračování v přirozeném vývoji a navazování na schopnosti a dovednosti nabyté 

v mateřských školách a rodině. 

2 JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve Škole. Muzikservis, 1998. 
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1.1 Vzdělávací programy na základních školách 

V současné době se můžeme na základních školách setkat se vzdělávacími programy, 

které od roku 2007 pozbudou platnosti. Nastupuje nový Rámcově vzdělávací program, ve 

kterém má každá škola dle svých individuálních specifik možnost charakterizovat způsob a 

obsah výuky všech předmětů, včetně hudební výchovy. Shledávám v tomto způsobu 

obrovskou výhodu, především v mezipředmětovém propojení. Hudební výchovu lze 

kombinovat s ostatními výchovami, jako je výchova výtvarná a tělesná, ale též s předměty 

vážnějšího významu - českým jazykem, prvoukou. Přesto si myslím, že osnovy 

vypracované v dosavadních vzdělávacích programech nebudou nijak zvlášť náročnější 

nebo snadnější a jejich rámec bude nadále využíván. 

1.2. Hudební výchova v prvním ročníku ZŠ 

Učivem jsou zde základní pojmy jako zvuk - tón, řeč - zpěv, rozpoznávání jejich 

odlišností. Také by děti měly chápat rozdíl mezi krátkým, dlouhým, silným, slabým, 

vysokým a nízkým tónem, veselou a smutnou melodií. Také třídění hlasů na mužský, 

ženský a dětský by jim nemělo být cizí. Součástí jsou také hudební dovednosti - správné 

dýchání, výslovnost, hra jednoduchých rytmických a melodických doprovodů na Orffův 

instrumentář ve 2/4 a 3/4 taktu, hra na tělo a poznávání hudebních nástrojů i podle jejich 

zvuků. 

1.3. Hudební výchova ve druhém ročníku ZŠ 

Samozřejmé a logické je navázání na znalosti a dovednosti z prvního ročníku a 

jejich upevňování a zdokonalování. Objevují se nové pojmy — piano, mezzoforte, forte, 

lidová a umělá píseň. Seznamujeme děti se základními délkami not a pomlk (půlová, 

čtvrťová, osminová). Upevňujeme schopnost pracovat ve 2/4 a 3/4 taktu. Ve vokální praxi 

se setkávají s kánonem a rozvíjíme jejich hlasový rozsah i s využitím pentatoniky. 

Rytmické a melodické doprovody jsou již náročnější (využíváme 1. a 5. stupeň) a jejich 
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pohybovým vyjadřováním lze vystihnout další hudební výrazivo, jako je zesilování, 

zeslabování, zrychlování, zpomalování, stoupající a klesající melodie. Nezapomínáme ani 

na instrumentální rozmanitost a k těm nejběžnějším nástrojům připojujeme i ty méně 

známé (pozoun, baskytaru apod.) V těchto dětech podporujeme i jejich vlastní tvořivost a 

měli bychom jí dát větší prostor, než sejí v dnešní době dostává. 

1.4. Hudební výchova ve třetím ročníku ZŠ 

V tomto období je čas seznámit žáky s notovou osnovou, taktovými čarami a 

připojit další délky not a pomlk (celá). Na řadu přichází náročnější poslechové zkušenosti 

(předvětí, závětí, motiv, lomená melodie), které můžeme prakticky napodobit a tak lépe 

přiblížit. 

Sociální funkce hudby se dostávají do obzoru dětí pochopení rozdílů mezi hudbou 

rockovou, taneční a ke slavnostním příležitostem a seznámením s orchestrem. Ve hře 

rytmických a melodických doprovodů na OrfFovy nástroje děti získávají zkušenost se 4/4 

taktem, souzvuky dvou i více tónů (využití kvintakordů) a doprovody známých lidových a 

umělých písní při zpěvu ostatních žáků. Vokální projevy pokračují ve zdokonalování a 

získávání nových rozměrů (zvětšování hlasového rozsahu, nácvik volných nástupů na 3. 

stupeň v Dur, pravidelné a správné dýchání, nácvik vícehlasu). Pohybové projevy dětí 

získávají lad po nácviku dvoudobých a třídobých tanců . Emocionální prožívání dětí je již 

na vyšší úrovni a to lze dobře vyjádřit pomocí výtvarného projevu, který je velmi vhodný 

ve spojení s hudbou. 

1.5. Hudební výchova ve čtvrtém ročníku ZŠ 

Ve čtvrtém ročníku se poprvé děti setkávají se jmény a osudy českých hudebních 

skladatelů a záměrným poslechem jejich skladeb (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák). 

Poznávají prakticky první tóny (hl,al,gl) a teoreticky osmitónovou řadu - stupnici 

C dur a G klíč. Vokální nároky nabývají, prodlužujeme výdech, vážeme tóny, snažíme se 

dosáhnout většího hlasového rozsahu, dvojhlas má již své stále místo a také volné nástupy 

rozšiřujeme o 5.stupeň. Na Orffovy nástroje hrajeme již jednoduché melodie lidových 
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písní a také je doprovázíme (2/4, 3/4, 4/4 takt, dur i moll kvintakord). Tvořivé hudební hry 

(děti se pokoušejí tvořit notový záznam) mísíme s pohybovým doprovodem a dáváme 

prostor improvizaci. 

v 
1.6. Hudební výchova v pátém ročníku ZS 

Závěrem prvostupňové hudební výchovy je pátý ročník, ve kterém naše snahy 

vrcholí. Bohužel pro mnoho dětí je to poslední období, kdy jsou schopny a ochotny hudbu 

tvořit. Přístup učitelů Hv na druhém stupni jich mnoho odradí a nástup pubertálního období 

nijak nepřispívá spontánním projevům, kterých je v hudební výchově potřeba. Proto je 

nej důležitějším úkolem naladit děti co nejpozitivněji. Princip variace, polyfonie, mollová 

stupnice a koruna jsou náplní hudebního poznání v pátém ročníku. Také symfonický 

orchestr, dirigent, sbormistr a kapelník jsou novými pojmy. Vokální dovednosti osvojené 

v nižších ročnících stále upevňujeme, dále zdokonalujeme hlasový rozsah. Nacvičujeme 

volný nástup na 4., 7. a 8. stupni. Orffovské nástroje používáme ke 

složitějším doprovodům lidových i umělých písní. Improvizace, hudebně tvořivé a 

pohybové hry jsou samozřejmě nedílnou součástí hudebních projevů žáka pátého ročníku. 

1.7. Shrnutí 

Hudební svět i hudba sama mají v životě dětí tak důležitou úlohu, že pouhá hodina 

týdně, která je ve školách hudební výchově vyhrazena, je naprosto nedostačující. Proto vidím 

velkou výhodu v již zmíněném nastávajícím RVP (rámcově vzdělávací program), který 

rozšiřuje možnosti propojení hudební výchovy s dalšími předměty a tím i větší časové dotace. 

Samotná výuka ovšem nikdy tento široký objem nepojme, proto je velmi důležitěji 

obohacovat výchovnými koncerty, zájmovými útvary a v neposlední řadě mimoškolní 

hudební činností. Některým hudební výchova nedává tolik, kolik bychom očekávali. Je to věcí 

zájmu, vloh a prostředí, ve kterém děti vyrůstají a záleží jen na učiteli, do jaké míry dětem 

hudební svět otevře. 
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2. Hudební nástroje 

Nejprve nastíním třídění hudebních nástrojů, které na prvním stupni využíváme k 

tvorbě hudby, hudebních doprovodů, k rozvíjení fantazie a dalším neméně důležitým 

prvkům hudební výchovy. 

Tradiční členění hudebních nástrojů je pojato z hlediska tvoření tónu. Takto 

bychom je rozdělili na: 

1. nástroje samozvučné a) s vyladěným tónem b) se zvukem neurčité výšky 

2. nástroje blanozvučné a) s vyladěným tónem b) se zvukem neurčité výšky 

3. nástroje strunné a) smykací b) drnkací c) úderné 

4. nástroje dechové a) ústní b)jazýčkové c) nátrubkové d) vícehlasé 

Existuje však ještě jedna skupina, o které v tradičním členění nenajdeme mnoho 

informací - a to jsou nástroje elektrické a automatofonické 3 

Je zřejmé, že všechny nástroje nemůže školní kabinet pojmout, ale i tak bychom 

měli mít dobrý přehled a vždy k dispozici nějaký obrazový materiál, abychom mohli dětem 

danou skupinu přiblížit. 

Nástrojů, kterých využíváme běžně, je také dostatečné množství a je dobré vědět, 

do které skupiny patří. Proto nabízím jejich členění. 

Do skupiny samozvučných nástrojů s vyladěným tónem můžeme zařadit 

zvonkohru, xylofon - dřevozvučný, metalofon - kovozvučný. Se zvukem neurčité výšky 

zde nalezneme triangl, talíře, trubicový blok, claves, tamburínu. Ve skupině 

blanozvučných s vyladěným tónem máme pouze jednoho zástupce, a to jsou kotle 

(tympány). Se zvukem neurčité výšky je nabídka daleko širší a to velký buben, malý buben 

a bonga. Strunné nástroje smykací (smyčcové) nám nabízejí housle. S jinými nástroji této 

skupiny se v běžné základní škole těžko shledáme , a proto je do výčtu ani nezařazuji. Snad 

nejčastěji využívaný a velmi praktický nástroj, kytaru, vložíme do nástrojů strunných 

drnkacích. V neposlední řadě nástroje strunné úderné. Ve školách se setkáváme častěji 

s pianinem než klavírem, ale i ten občas krášlí učebny našich základních škol. O další 

skupině, nástrojích dechových, bych uvedla, že jejich členění z hlediska tvorby tónu je pro 

1 MODR, A. Hudební nástroje. 7.vyd. Praha : Supraphon, 1982, str. 236. 
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nás méně využitelné, než jejich roztřídění podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Proto 

tedy jejich třídění na dřevěné a žesťové. V dechových nástrojích dřevěných máme 

vděčného pomocníka zobcovou flétnu, která nám nabízí několik alternativ (sopránová, 

altová, tenorová, basová). S žesťovými nástroji se také v praxi na základní škole 

nesetkáme, a proto zmiňuji pouze jednoho, mezi dětmi nejznámějšího zástupce - trubku. 

Setkávám se ještě s jedním nástrojem, je velmi oblíbený a patří k nástrojům dechovým 

vícehlasým. Je to harmonika ústní, která má velkou výhodu, protože se vyrábí v mnoha 

ladění. Poslední nástroj, o kterém bych se chtěla zmínit, je právě nástroj elektrický -

keyboard. 

Tyto dvě desítky nástrojů nám poskytují obrovské možnosti, kterých v hodinách 

hudební výchovy můžeme využít. Proto také úpravy, které jsou v této práci uvedeny se 

snaží zapojit, co nejvíce nástrojů z této nabídky. 

2.1.Nástroje samozvučné s vyladěným tónem 

Zvonkohra 

italsky - soneria di campane, cariglione; anglicky - cup bells, francouzsky - carillon 

Zvonky jsou nahrazeny kovovými destičkami, podloženy a upevněny na dřevěných 

trámcích. Rozechvíváme je úderem dřevěné paličky. Tón je jasný, stříbřitý a má delší 

dozvuk. Přitom se ale doporučuje pro hru kratších tónů v ostinátním doprovodu nebo i 

melodie. Užívá se ve dvou podobách : sopránová (c3 - a4) a altová (c2 - c3). Notace je 

v houslovém klíči a rozsah od jedné do tří oktáv, podle velikosti. Zvuk zní o oktávu výš. 

Kdysi se tomuto nástroji říkalo zvonková hra. Do Evropy se dostala v 17. století 

z asijských ostrovů. Myji též přiřazujeme k nástrojům patřícím do Orffova instrumentáře. 

Xylofon 

italsky - xilofono, anglicky a francouzsky - xylophone 

Má lichoběžníkový tvar jako zvonkohra, ale destičky jsou ze dřeva, nejčastěji 

palisandrového. Je zvukově barevný. Tón je krátký, úsečný, proto se hodí k reprodukci 

drobných hodnot (osminové, šestnáctinové). Rozezníváme jej paličkami s gumovou nebo 
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filcovou hlavičkou. Má tři podoby sopránový, altový a basový. Školní nástroj mívá 

rozsah cca dvě oktávy a notuje se většinou normálně, někdy se notuje o oktávu níže, než 

zní. V 15. století byl přivezen z Asie do Evropy. Do 19. století byl nástrojem pouze 

lidovým, poté se stal nástrojem koncertním. Ve škole jej také řadíme k Orffovu 

instrumentáři. 

Metalofon 

Dalším nástrojem z Orffova instrumentáře je metalofon. Kameny jsou kovové a 

rozeznívají se plstěnou paličkou. Jeho zvuk je oblý , sametový a dlouho doznívající. 

Svěřujeme mu tedy hodnoty delší (nejlépe celé a půlové). Vyrábí se ve třech podobách -

sopránový, altový a basový.Rozsah nástroje je podmíněn počtem kamenů. Sopránový a 

altový se notují v jednočárkované až dvoučárkované oktávě. Altový odpovídá notaci 

(cl - a2), ale sopránový zní o oktávu výše. Basový metalofon se notuje v basovém klíči a 

má většinou rozsah c - al. Vyrábí se též velice výhodná alternativa tohoto nástroje, kdy je 

každý kámen zvlášť a má svůj rezonátor. Tento princip je velice využitelný a praktický. 

2.2. Nástroje samozvučné se zvukem neurčité výšky 

Triangl 

italsky - triangolo, anglicky a francouzsky - triangle 

Má tvar rovnostranného trojúhelníku s jedním otevřeným koncem a vyrábí se z tzv. 

stříbrné oceli. Zavěšuje se na silonový vlasec a rozeznívá se kovovou tyčinkou. Má 

pravděpodobně původ v Evropě. V orchestru je využíván od počátku 19. století, ale jako 

nástroj lidový jej známe od 15. století. Má vysoký jasný jiskřivý tón s neurčitou výškou, 

která je ovlivněna velikostí trianglu. Ve skupině bicích nástrojů je nejvyšší. Notuje se 

v houslovém klíči notou e2, nebo jen na jedné lince. Jeho zvuk dlouho doznívá, a tak mu 

svěřujeme vesměs dlouhé hodnoty (půlové, celé nebo úder na začátku či konci hudební 

fráze). 
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Talíře 

italsky - piatti, cinelli; anglicky - cymbals, francouzsky - cymbales 

Vyrábí se z bronzu nebo mosazi. Mají orientální původ. V Egyptě se vyskytly již 

dva tisíce let před našim letopočtem.Notují se v basovém klíči notou g. Rozechvíváme je 

úderem jednoho o druhý nebo úderem plstěné paličky. Jejich zvuk je dlouhý a tajemný. 

V Orffově instrumentáři nalezneme ještě jeden druh činelků, a to prstové. Malé činelky 

s gumičkou pro navléknutí na prsty. 

Claves 

italsky - claves, anglicky - Claves 

Dvě oblé dřevěné hůlky asi 20 cm dlouhé. Rozezvučí se úderem jedné o druhou. 

V hodinách hudební výchovy je nejvíce využívaným nástrojem. Užíváme též název 

ozvučná dřívka . Pro svůj krátký a jasný zvuk nevyužíváme k rychlejším rytmickým 

doprovodům. 

Tamburína 

Dřevěný kruh pravidelně protnutý vždy dvěma kovovými talířky. Má chřestivý 

zvuk, který vytváříme údery o nějakou část těla (druhou ruku, stehno). Je velmi blízká 

rámovému bubínku . Má také svou alternativu, a to tamburínu s blánou. 

Dřevěné bloky 

Také se jim říká dřevěné rourové bubínky. Mají tvar zaobleného hranolu 

s ozvučným otvorem. Na dřevěný blok tlučeme dřevěnou paličkou tam, kde je ozvučný 
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otvor. Mohou být jednodílné nebo dvoudílné s vyšším a hlubším zvukem. Zvuk je 

podobný hůlkám. S tímto nástrojem snadno napodobíme cval koní. 

Drhlo 

Je dutý váleček s vypilovanými příčnými drážkami. V notovém zápisu je označen 

vlnovkou. Lze je mít i dvoudílné s rukojetí, a tedy i dvěma rozdílně vysokými zvuky. Zvuk 

má drnčivý a ostrý, podobá se zvuku valchy. 

Do skupiny těchto nástrojů řadíme též rolničky, zvonky, pandeiro (talířky na 

rukojeti), kastaněty, vozembouch a templbloky. 

2.3. Nástroje blanozvučné s vyladěným tónem 

Kotle 

italsky - timpani, anglicky - kettle drums, francouzsky - timbales 

Mají orientální původ. K nám pronikly až kolem 15. století. Obvykle se používají 

dva, kdy jeden má vyšší a druhý nižší tón. Kotle můžeme i dolaďovat. Profesionální 

nástroje se značně liší od školních. Jak použitím materiálu, tak velikostí. Tón kotlů vzniká 

úderem plstěné paličky na napjatou kůži. 

2.4. Nástroje blanozvučné se zvukem neurčité výšky 

Bubínky 

italsky - causa, anglicky - drums, francouzsky - caisse 

Protože většina škol je vybavena nástroji z Orffova instrumentáře, jsou 

nejčastějšími druhy bubínku velký a malý buben.. Do Evropy se dostaly z perských a 
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arabských zemí. Ve vojenských kapelách se velký buben objevuje od 19. století a malý 

buben již ve století 16. Bubny mají válcovitý tvar nahoře ukončen kovovou obručí, která 

upevňuje blánu. Kdysi se blány vyráběly z kůže, dnes jsou vyráběny z umělých materiálů. 

Zvuk vniká údery plstěnou nebo dřevěnou paličkou. V nabídce nástrojů základních škol se 

nejvíce vyskytují rámové bubínky (uváděné jako tamburína bez talířků). Využívá se 

k pulzování základní doby. Stejnou roli má i závěsný malý buben beze strun. 

Bonga 

Jde o dva bubínky kuželovltého tvaru spojené dřevěným trámcem . Na horním 

konci mají blánu. Dnes mívají bonga napínací šrouby, kterými je lze částečně doladit. 

Zvuk bonga je jasný a rozezníváme jej údery prstů a dlaní. Notujeme je do notové osnovy 

spodní - el a horní hl. 

2.5. Strunné nástroje smykací 

Tyto nástroje můžeme dále dělit na smyčcové a kolové. Do smyčcových lze zařadit 

housle, violu, violoncello, kontrabas. Z kolových nástrojů uvedu pouze jeden, a to niněru 

neboli organistrum. Na prvním stupni se však setkáme pravděpodobně pouze s houslemi. 

Housle 

italsky - violino, anglicky - violin, francouzsky - violon 

Housle jsou sopránový smyčcový nástroj. Vznikly na počátku 16. století z nástroje 

lira da braccio. Mají podobný tvar a stejné ladění. Kolébkou houslí je Itálie. Tón 

vyluzujeme tažením smyčcem z žíní potřených kalafúnovým práškem po strunách. Housle 

jsou složeny z trupu (ozvučné skříňky), krku s hmatníkem (24 cm dlouhý), který je 

zakončen hlavicí zvanou šnek. Rezonanci podporuje tzv. duše. Tónový rozsah houslí je od 

g do g4. Notují se v houslovém klíči. 
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2.6. Strunné nástroje drnkací 

Skupinu strunných nástroju drnkacich můžeme ještě rozvrstvit na skupiny nástroju 

s hmatníkem, bez hmatníku a s klaviaturou. 

Kytara 

italsky - chitarra, anglicky - guitar, francouzsky - guitare 

Kytara je hudební nástroj, který se těší velké oblibě jak u dětí, tak i u učitelů. Je 

velmi mnohostranný. Její název pochází z arabského kitára a to z řeckého kithara, má 

hodně společného s loutnou, se kterou se dostala společně na Pyrenejský poloostrov v 8. 

století. Stala se španělským národním nástrojem. Ze Španělska se pak rozšířila do Francie, 

Itálie a do celé Evropy. Koncem 18. století se stala kytara velmi oblíbeným a módním 

nástrojem. Trup je tvořen dvěma plochými deskami spojenými vysokými luby. V horní 

desce je vyřezán ozvučný otvor a je na ni přilepena kobylka. Celková délka kytary je asi 

90 - 95 cm. Na tělo je připojen krk s hmatníkem rozděleným půltónovými pražci: Kytara 

je ukončena hlavicí se šroubovým ladicím zařízením. Dnes má kytara šest strun E A d g h 

e2, vyrobené z kovu, či nylonu. Její tónový rozsah je od e do d2. Notuje se v houslovém 

klíči o oktávu výše, než skutečně zní. Kytarový zápis lze též provést pomocí akordových 

značek. Pro rychlou transpozici se používá kapodastr (umožní nám hru obtížných akordů 

snazšími hmaty). Zvuk kytary vzniká tak, že drnkáme buď prsty nebo trsátkem (plektrum) 

na struny. Tón vyluzený bříškem prstu je jemnější a kulatější, za to trsátkem je ostrý a 

jasný. Je rozdíl mezi hrou klasickou a doprovodnou. Používají se jiné struny a jiné 

techniky hry. Na kytaru můžeme taky hrát flažolety (tón vzniká pouze lehkým dotekem 

prstu struny) přirozené či umělé. 

2.7. Nástroje strunné úderné 

Nástroje strunné úderné mají dvě podskupiny první - nástroje s klaviaturou a druhá 

- nástroje paličkové. 
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Klavír 

italsky - pianoforte, anglicky a francouzsky - piano 

Klavír je hudební klávesový nástroj. Tón vzniká rozechvěním kovových strun 

pomocí úderů dřevěnými kladívky, které jsou kryté plstí. Pratvarem klavíru bývá uváděn 

monochord. Následuje helikón, který má již větší počet strun. Volný clavichord měl více 

kláves než strun a zkonstruoval jej v roce 1725 varhaník Daniel Tobiáš Faber. Udržel se 

téměř do dob Beethovena. Používalo se též Clavicembalo. Vyvinulo se z z psaltéria. 

K rozezvučení strun různých délek se používala havraní brka, kožené nebo kovové trny. 

Menší druh cembala se nazýval spinet. V 19. století pomalu ustupovaly tyto nástroje 

kladívkovému klavíru (Florencie, Bartoomeo Cristofori). Havraní brky byly nahrazeny 

mechanickými kladívky a jejich dřevěné hlavice se potáhly kůží. Byla umožněna 

dynamická hra od piana do forte. Dnešní podoba klavíru má klávesovou mechaniku 

vynalezenou počátkem dvacátých let 19. století v Paříži Sebastienem Érardem (tzv. dvojitá 

opakovací mechanika). Známe dva hlavní druhy klavírních mechanik, a to vídeňskou a 

anglickou. Klavír bývá opatřen dvěma nebo třemi pedály k prodlužování (pravý pedál) a 

tlumení zvuku (levý pedál). Třetí pedál umožňuje prodlevu určitého tónu nezávisle na další 

hře i při současném použití pravého pedálu. Chromatický tónový rozsah moderního klavíru 

je od A2 do a4 (c5). Notuje se na dvou osnovách v houslovém a basovém klíči. Jako 

náhražka klavíru a řešení v malých prostorách se používá pianino, jehož tónový rozsah je 

shodný s rozsahem klavíru.Tento nástroj bude vždy pro svou univerzálnost, velké 

harmonické a dynamické možnosti, rozpětí tónů nejužívanější v nácviku a doprovodu 

písní. 
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2.8. Nástroje dechové - dřevěné 

Flétna 

italsky - flauto, anglicky- flute, fransouzsky - flute 

Jeden z nej starších dřevěných nástrojů, který znali již staří Egypťané, Rekové i 

Římané. Pochází asi z Asie, odkud se dostala ve tvaru jednoduché dřevěné trubice se šesti 

dírkami do Evropy. Známe dva druhy flétny, a to podélnou - zobcovou a příčnou. 

Flétna podélná - zobcová 

italsky - flauto dolce 

V Evropě byl tento hudební nástroj známý již v i l . století. Původně z jednoho kusu 

dřeva, později ze tří částí, jako dnes (hlavice, středního dílu a nálevkovitého spodního 

dílu). Hlavice má tvar zobce, střední kuželovitá část má jeden otvor pro palec (zespodu) a 

sedm otvorů pro ostatní prsty (shora).Tón vzniká nárazem výdechu v hlavici a 

rozechvěním vzduchového sloupce v nástroji. Podélná flétna byla zdokonalena v 15. 

století. Ve století 16. byla celá řada těchto fléten s různým tónovým rozsahem. Diskantová 

flétna (cl - d4) v notaci o oktávu nižší, altová (cl - d3) znějící o čistou kvartu výš, 

tenorová (cl - d3) v notaci odpovídající zvuku a basová (cl - d3) znějící o kvintu níže. 

Poté nastal pokles její obliby a v druhé polovině 18. století zcela mizí a ustupuje příčné 

flétně. Na začátku 20. století získává flétna podélná opět na popularitě a stává se velmi 

oblíbenou pro její jednoduchost a skladnost. 

V polovině minulého století získává další obrovský význam dokonce v medicíně, 

kdy se účinky hry na zobcovou flétnu praktikují jako způsob léčby dětí s problémy 

dýchacích cest (astmatiků a alergiků). Otcem myšlenky byl americký alergolog M. B. 

Marks z Miami. V roce 1957 přišel s nápadem zvát si na svou pediatrickou kliniku učitele 

hry na dechové hudební nástroje. M B. Marks sedmnáct let prověřoval tento léčebný 

projekt než jej v rove 1974 nabídl na mezinárodním kongresu americké alergologie 

v Paříži. Holandští lékaři specifikovali nástroj nejvhodnější pro terapii, zobcovou flétnu. 
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Ta při hře klade nejmenší odpor vzduchu, je nejlevnější, nejskladnější a vhodná i pro malé 

dítě. U nás se touto problematikou zabývá Prof. Václav Žilka ve spolupráci s doc. MUDr. 

V. Petrů, CSc., PaedDr. L. Smolíkovou a MUDr. E. Čadkovou. Rozšířil tento projekt 

o spolupráci s rodiči. Základním panelem pro výuku na zobcovou flétnu s účelem dechové 

rehabilitace se stala učebnice Veselé pískání - zdravé dýchání. 

Flétna příčná 

Původě nástroj potulných pištců, první záznamy pocházejí ze 13. století. Původně 

byla z jednoho kusu dřeva . Od poloviny 17. století se skládá ze třech dílů. Od doby 

J. S. Bacha se užívala stále častěji. Koncem 18. století byla obohacena o další klapky. 

Flétnista Theobald Böhm reformoval tento nástroj v létech 1846 - 47. Moderní flétny se 

vyrábějí z kovu , mají 1 6 - 1 8 klapek. Tón vzniká tak, že hráč nárazem výdechu na hranu 

retného otvoru rozechvěje vzduchový sloupec v nástroji. Prudším nárazem vzduchu lze 

hrát další oktávu. Má chromatický rozsah od cl - c4. Notuje se v houslovém klíči. Flétna 

je kromě pikoly nejvýše znějící dechový nástroj. 

Další nástroje této skupiny zde pouze vyjmenuji, protože se s nimi na základních 

školách v hudební výchově prakticky nesetkáváme. Jsou to píkola, hoboj, anglický roh, 

fagot, klarinet, saxofon. 

2.9. Dechové nástroje - žesťové 

Dechové žesťové nástroje na běžných základních školách, na jejich prvním stupni, 

nevyužíváme. Proto nabízím pouze jejich základní členění. 

Trubka - italsky tromba, basová trubka , trubka kachovka , trubky aidovky , 

fanfárová trubka , jazzová trubka. 

Pozoun - italsky trombone. 

Lesní roh - italsky corno. 

21 



Kornety - italsky cornetto, sopránový kornet, malý kornet, altový kornet 

Tenorový roh - basová křídlovka - italsky flicorno tenore, tubový roh, saxovy rohy -

italsky - saxhorn, křídlovka - italsky flicorno soprano, signálový roh - italsky corno 

a squillo. 

Basová tuba, kontrabasová tuba. 

2. 10. Dechové nástroje vícehlasé 

Varhany - italsky organo 

Harmonium 

Akordeon - tahací harmonika 

Harmonika ústní 

Dudy - italsky cornamusa 
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3. Hudební pedagogika 

Tak jako má svou historii hudba, tak má svou historii i hudební pedagogika - obor 

zabývající se výukou hudby, ale v dnešní době především vztahem k celému hudebnímu 

světu. Chtěla jsem se zmínit o tomto oboru, protože popisuje metody, systémy a důvody, 

proč je hudba v lidském životě tak důležitá a potřebná. Její historie se datuje už od doby 

Sparty a starého Řecka a Říma a pokračuje a vyvíjí se až do současnosti. Vyskytují se v ní 

velké osobnosti světové pedagogiky, ale také zahrnuje spoustu řadových „pěšáků", bez 

kterých by se nikdy vývoj kupředu neposunul. Citát z knihy doc. PhDr. Milana 

Holase, CSc. jsem pojala jako definici termínu hudební pedagogika. Následující kapitoly 

se týkají hudební pedagogiky světové, české hudební pedagogice a také nejčastějším 

metodám nácviku hudebnosti v nich užívaných. V závěru jsem připojila informace o České 

Orffově společnosti, která je dnes nezbytnou součástí hudební pedagogické praxe. 

„Hudební pedagogiku můžeme chápat jako otevřený systém realizace 

dynamiky subjekt-objektových vztahů při přijímání, zpracování a interpretaci 

širokého spektra poznatků o základních faktorech determinujících efektivitu procesu 

formování hudebního vědomí jedince, jeho schopností, dovedností a postojů 

k hudební kultuře jako celku."4 

Existuje spousta společensko-historických vlivů, které působí na jednotlivé složky 

hudební výchovy. Hudební pedagogika zahrnuje teorii hudební pedagogiky, prostředky 

a metody práce, dějiny hudební pedagogiky, experimentální hudební pedagogiku, teorii 

vyučování a mimoškolní hudební výchovu. Jejím úkolem je zachovávat, předávat, 

rozšiřovat a tvořit nové hudební hodnoty a tím rozvíjet plnohodnotné chápání hudby. 

Je samozřejmé, že se musí spolupracovat s mnoha muzikologickými disciplínami, jako 

jsou hudební teorie, historiografie, hudební psychologie, sociologie a estetika, ale také s 

dalšími společensko-vědními obory zvláště filozofií, pedagogikou, psychologií, estetikou a 

sociologií. 

4 HOLAS, M. Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově. Praha : Hudební fakulta AMU v Praze. 
1995, str. 4. 
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3.1. Historie hudební pedagogiky 

První zmínky o hudební výchově nacházíme ve Spartě, kde hudby, tanec a zpěv 

měly podněcovat odvahu statečnost a bojeschopnost. V Aténách se propojovala estetika, 

etika, filozofie, politika a pedagogika. Byly zde kitharistické školy, kde se učilo hrát na 

Lotharu, loutnu, zpívat, tančit a recitovat. I Platón (427 - 347 př.n.l.) a Aristoteles 

(348 - 322 př.n.l.) zdůrazňoval význam hudby v harmonickém rozvoji osobnosti. Jejich 

odkazy ovlivnily pedagogické myšlení o mnoho později, ve 12. a 14. století n. 1. 

Helénistická doba pokračuje v aténských principech výchovy a vzdělávání a nachází 

inspiraci v kultuře starého Východu. V Alexandrii se vyučovalo sedmero svobodných 

umění (trivium - gramatika, rétorika, dialektika a kvadrivium - aritmetika, geometrie, 

astronomie a muzika). Byl zde založen vědecký ústav zasvěcený múzám - Múseion. 

V Římě, v prvním královském období (od 8. do 6. st. př. n. 1.) byla výchova „rodinného 

charakteru" a zde měla hudební výchova podobu náboženských písní. Druhé období 

republiky (od 6. st. do roku 30 př. n. 1.) i období třetí - císařské (od roku 30 př. n. 1. do roku 

476 n. 1.) bylo již zcela odlišné. Kladl se důraz na výchovu řečníků, a proto se hudba, 

poezie a tanec pěstovaly méně.5 Srov. 

Zlom v pedagogickém myšlení přinesl rok 313, kdy se křesťanské náboženství 

stává oficiálním. S rozvojem křesťanství vznikají i školy (katechúmenické 

a katechétské). Augustinus se snažil o propojení výuky sedmera umění s výukou 

křesťanství. Dále vznikaly školy katedrální a klášterní, které měly velký vliv na šíření 

kultury v počátcích raného středověku. Velmi důležité bylo na těchto školách studium 

liturgického zpěvu (u nás Metodějova vyšší slovanská škola z 9.st., katedrální škola při 

chrámu sv. Víta v Praze - ta se od roku 1344 věnovala přípravě učitelů zpěvů a varhaníků). 

Klíčovou osobností hudební pedagogiky je Guidon z Arezza, který se věnoval 

rozvoji vokálně intonačních dovedností. Využíval systém slabik označujících vztah 

jednotlivých tónů k tonu základnímu. Původní slabiky „ut, re, mi, fa, sol, la" byly 

doplněny, v 16. století o slabiku „ut", která se změnila na „do". V této podobě se užívá 

dodnes. 

5 HOLAS, M. Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově. Praha : Hudební fakulta AMU v Praze, 
1995, str. 6. 
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Od 13.století byly zakládány školy městské, které se velmi věnovaly i rozvoji 

partikulárních škol, pro které vydávaly školní řády, pro udržení úrovně výuky a velkou 

pozornost věnovaly výuce zpěvu. Například řád Petra Kodocilla z Tulechova, rektora 

Karlovy univerzity, podle něhož měli žáci v první třídě znát písně latinské, německé 

a české. Ve třídě druhé a třetí se věnovali vokální intonaci a hudební teorii a ve čtvrté třídě 

se přidaly i instrumentální dovednosti. 

Období renesance a humanismu přináší návrat k antickému, harmonickému, pojetí 

rozvoje člověka. Proto i Vittorio de Feltre přiřazuje hudební výchově ve své škole 

v přírodě důležitou funkci. Francouzský filozof, teolog, lékař a spisovatel Francois 

Rabelais prosazoval reálné vzdělání a morální výchovu založenou na názorném vyučování 

s důrazem zejména na hudební výchovu. 

Od 16.století nacházíme první pokusy o teoretickou reflexi pedagogické praxe. 

Český teolog, historik, hudební teoretik a pedagog Jan Blahoslav (1523 - 1571) byl 

autorem první české knihy o hudební výchově „Musica, tj. knížka zpěvákům náležité 

zprávy v sobě zavírající". Napsala i další jako „Regule zpěvákům do kůru". Pro rozvoj 

hudebnosti českého národa byla podstatná činnost literátských bratrstev, která 

spolupracovala s kantory a sbormistry a podporovala školy pomůckami kontrolovala 

úroveň hudební výchovy prostřednictvím inspektorů. Neměli bychom opomenout jezuity, 

kteří též zasáhli do vývoje výchovně vzdělávacího systému ( pražské Klementinum). 

Nejvýznamnější osobností pedagogiky 18. století byl Jan Ámos Komenský 

(1592 - 1670), který ve svém rozsáhlém díle vytvořil základy novověké pedagogiky. Svůj 

pedagogický systém rozdělil na čtyři etapy po šesti letech: 1. dětství - klín mateřský, 

2. chlapectví - elementární škola v mateřském jazyce, 3. jinošství - škola latinská -

gymnázium, 4. mužný věk - studium na akademii. Cíl výchovy rozdělil do třech stupňů: 

1 vzdělání (eruditio) - poznat sebe a svět, 2. mravnost (virtus) - ovládnout sebe sama, 

3. zbožnost (pieta) - povznést svoji mysl k Bohu. Kladl velký důraz na význam hudební 

výchovy pro celkový rozvoj osobnosti, hudební činnosti jsou základem všeobecného 

vzdělání. Vše nalezneme v „Informátoriu školy mateřské" a v „Orbis pictus" nebo 

„Schola ludus", kde se problematikou hudební teorie, intonace a harmonie zabývá. 

V 17. a 18.století se setkáváme i s negativními názory na výuku uměleckých 

předmětů, jako je právě hudba. Angličan John Locke (1632 - 1704) prosazoval 

prakticizmus ve vzdělání a tvrdil, že literatura a hudba je dle jeho kritérií mařením času. 

Pravý opak šířil francouzský pedagog Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778). Navazuje na 
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něj řada pedagogických směrů 19. a 20. století. Ve svém spise „Emil čili o výchově" 

popisuje potřebu harmonického, všestranného a přirozeného rozvoje osobnosti. V hudební 

výchově klade důraz na hlasovou a rytmickou výchovu, na rozvoj harmonického cítění a 

v neposlední řadě na dětskou hudební tvořivost. 

V 18. století vznikla první učebnice metodiky, jejímž obsahem bylo členění 

učebního materiálu, návody na systémový rozvoj hudební pedagogiky a profesionální 

hudební výchovy. Dalšími významnými pedagogy byli švýcarský teolog a právník Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746 - 1872) a Johann Friedrich Herbart (1776- 1841). 

Na Pestalozziho navazuje v 19. století Friedrich Fróbel (1782 - 1852), německý pedagog. 

Propracoval metodiku předškolní výchovy, včetně výchovy hudební, kde propagoval 

tvořivý rozvoj hudebních schopností (rytmická cvičení, hra na tělo, rýmovánky, tvořivé 

osvojování základních hudebních prostředků). Věnoval se didaktickým hrám a učebním 

pomůckám. Stala se tak základním principem hudebně pedagogických systémů 

ve 20.století. V roce 1837 založil první MŠ v Německu a v roce 1839 v Drážďanech první 

ústav dětských her.6 Viz. 

Počátkem 20. století se snaží o modernizaci hudební pedagogiky německý pedagog 

Max Bartle (1863 - 1916). Metodou „Primavista" se snažil o celkový rozvoj hudebního 

sluchu a podporuje tvořivé osvojování poznatků z hudební nauky, věnoval se hudební 

paměti a představivosti. Základem byla melodizace a rytmizace slov, vět a veršů 

s využitím vizuální paměti. Intonační metodu založil na relativní solmizaci, na principu 

jednotného klíče (každá tonika je „do"). Pěvecko-reprodukční dovednosti nacvičoval 

pomocí tzv. pohyblivé noty na notové osnově. Věnoval se i rozvoji harmonického cítění a 

metodice výuky hudebních forem. 

Emil Jacques Dalcroze (1865 - 1950), švýcarský pedagog, přišel s návrhem 

hudebně pohybové výchovy. Vedl žáky k vyjádření hudebního prožitku pohybem. Jeho 

metoda má tři základní složky: 1. rytmickou gymnastiku, 2. sluchovou a intonační výchovu, 

3. improvizaci. Základem metody je rozvoj rytmického cítění. Podle Dalcroze je tělo 

nástrojem hudebního výrazu a prožitku. Věnoval se i práci s dospělými (choreografie 

Stravinského Svěcení jara). 

Zoltán Kodály (1882 - 1967), maďarský hudební skladatel, se zabýval metodou 

komplexního rozvoje hudebnosti. Vycházel z maďarských lidových písní, které sestavil do 

" HOLAS, M. Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově. Praha : Hudební fakulta AMU 
v Praze, 1995, sir. 16. 
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metodické řady intonačních opor. Ve výuce intonace přebírá systém solmizace a 

fonogestiky a rytmických slabik, které přizpůsobil maďarským podmínkám. Základem 

metody je pěvecká aktivita žáků, hudební paměť a hudební představivost. 

Dalším představitelem byl Carl Orff (1895 - 1982), o kterém se zmiňuji 

v samostatné kapitole"Česká Orffova společnost". Sepsal sborník říkadel, písní, rytmicko 

melodických-cvičení a instrumentálních skladbiček pro hudební a hudebně pohybovou 

výchovu. Navazoval na E. J. Dalcroze. Využíval hru na tělo tleskáním, dupáním, luskáním, 

kterou propojoval se zpěvem a hrou na dětské hudební nástroje, s pohybem a tancem. 

Základem metody byl rozvoj hudebně tvořivého myšlení. V roce 1961 byl založen Orffův 

institut při Mozarteu v Salzburgu. Českou verzi Orfeovy školy zpracovali v 60. letech naši 

hudební skladatelé Ilja Hurník a Petr Eben, se kterými spolupracoval Vladimír Poš. 

Bohužel se o něm v dobových publikacích nedozvídáme, protože emigroval, a stal se tak 

ideologicky nevyhovující. 

Švýcarský hudební pedagog E. Willems vychází ze smyslového poznání hudby, 

uvědomělé vokální intonace a tvořivého osvojování hudby, hudebně pohybových projevů a 

instrumentálních zkušeností (klasické hudební nástroje). Francouz M. Martenot využíval 

ve 20. letech minulého století osvojení spontánních tělesných rytmických pohybů, 

pěveckých reprodukcí rytmických figur vyjádřených taktováním, chůzí, vytleskáváním a 

rytmických slabik. 

Vývoj evropské hudební pedagogiky je ovlivňován úsilím o využití 

mezipředmětových vztahů mezi všeobecnými a hudebními obory. Integrativní pedagogika 

má dva aspekty:teoretická reflexe problémů a pedagogická opatření (změna v přípravě 

učitelů a změna v organizaci výchovně vzdělávacího procesu). Polyestetická výchova 

spojuje umění s vědou a s kulturní politikou pro všechny sociální vrstvy a rozšiřuje pohled 

na tradici a budoucnost. Existují organizace sdružující pedagogy jako například 

ISME - Mezinárodní společnost pro hudební výchovu.7 

HOLAS, M. Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově. Praha : Hudební fakulta AMU v Praze 
1995, str. 19. 
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3.2. Česká hudební pedagogika 

V 17. a 18.století si soukromě přivydělávali učením hry na hudební nástroje zemští 

trubači a tympanisté. Zakládali i vlastní hudební cechy a městské hudební soubory. 

V 18. a 19.století byli čeští hudebníci v Evropě velmi oblíbení. Na rozvoji hudebnosti 

měly podíl církevní řády, literátská bratrstva a klášterní fundace, které tato studia 

podporovaly. Ovšem nej významnější byla činnost českých kantorů, hlavně na sklonku 

18. století, kdy hledali nové možnosti hudebního rozvoje. Výraznou osobností byl Jakub 

Jan Ryba (1765 - 1815). Komponoval a zaměřil se i na metodiku rozvoje hudební výchovy 

a hudební teorie. Snažil se o zavedení české hudební terminologie „Počáteční a všeobecní 

základové ke všemu umění hudebnímu" a sestavil sborník dětských a školních písní 

„Kancyonálek pro českou školní mládež". Další osobnosti české hudební pedagogiky je 

učitel a autor metodických příruček a učebnic Jan Nepomuk Josef Filcík (1785 - 1873). 

Zabýval se i otázkou vzdělávání učitelů. Napsal první českou školu hry na housle, na flétnu 

a metodiku zpěvu. 

Na počátku 19.století existovaly soukromé hudební ústavy:Klavírní škola F. X. 

Duška, škola Václava Jana Tomáška a Žofínská akademie. V roce 1811 byla založena 

pražská konzervatoř a v roce 1830 pražská varhanická škola. K pedagogům patřili 

J. L. Zvonař, J. Proksch, J. Janatka. Hudební výchově se též věnoval Karl Slavoj Amerling 

(1807 - 1884). Na jeho myšlenky navazovaly učitelské ústavy připravující pedagogy 

hudební výchovy. V roce 1850 císařská vyhláška určovala podmínky zakládání a vedení 

soukromých hudebních škol a ústavů a v roce 1869 byly vydány učební osnovy pro 

všeobecnou hudební výchovu na obecných a reálných školách a zpěv se stal povinným 

předmětem. Tyto osnovy platily do roku 1915. 

Na počátku 20. století proběhly první výchovné koncerty. Po vzniku samostatného 

Československa se v roce 1918 spojila pražská konzervatoř a varhanická škola, byly 

zestátněny a byla ustanovena i konzervatoř v Brně. Ladislav Daniel a další tvořili vlastní 

metody na základě odkazů Battkeho a Dalcroze. V roce 1934 byla založena 

československá Společnost pro hudební výchovu (ČSHV) - V. Talich, J. B. Foester. 

V roce 1936 byl v Praze pořádán 1. mezinárodní kongres o hudební výchově. Po Mnichově 

byla činnost ČSHV utlumena a v roce 1951 ukončena. V sedmdesátých letech byla 

založena Česká hudební společnost (ČHS) a ČSHV se stala její součástí. Po roce 1989 

působí samostatně jako složka ČHS. Tato společnost se snaží o zvýšení úrovně hudební 
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výchovy, pořádají konference a seznamují veřejnost s novými trendy hudební pedagogiky. 

Vydává řadu příruček a sborníků a zabývá se mládeží. Ve třicátých letech zahájil 

Československý rozhlas pravidelné vysílání pro školy. Vydávaly se hudebně výchovné 

časopisy:Hudební výchova, Hudba a škola. V roce 1945 byla založena Akademie 

múzických umění v Praze, v roce 1947 Janáčkova akademie múzických umění v Brně. 

V roce 1947 byl vypracován statut a učební osnovy pro hudební školy v Československu. 

Výchova pedagogů je svěřena pedagogickým, filozofickým a hudebním fakultám a 

konzervatořím (L. Zenkl, F. Sedlák, L. Neokus). Na HAMU a JAMU vznikají hudebně 

pedagogické koncepce, které se věnují metodikám výuky hudební výchovy.8 Srov. 

3.3. Česká OrfTova společnost 

Protože Orífův instrumentář a vůbec jeho myšlenky a metody využíváme na 

základních školách docela často, chtěla bych podat ještě pár informací o společnosti, která se 

touto problematikou a šířením těchto idejí zabývá. 

Je to Česká Orfeova společnost (ČOS), která byla založena v roce 1995. Jejím hlavním 

cílem je prosazování koncepce humanistické tvořivé pedagogiky, která je mezi hudebníky 

známá jako Schulwerk a naplňuje ideu „Škola hrou". Její motto lze vyjádřit slovy Carla 

Orffa „ Žádný člověk není hudebně nevzdělavatelný".9 

Nejdůležitější myšlenkou OrfTovy výchovné metody je nejprve si s hudbou hrát, 

později ji studovat. Věnovat nejprve pozornost praxi a teprve po zvládnutí elementárních 

hudebních dovedností začít s hudební teorií. Rozvíjel myšlenku jednoty jazyka, hudby, 

pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje, vše vedoucí k podpoře přirozené 

lidské tvořivosti. Nejde jen o hudební výtvor, ale jedná se o atmosféru, zážitek ze společného 

muzicírování. Styčným momentem se zde jeví i prvek sociální, zapojení všech dětí, dát šanci i 

těm méně talentovaným. Smysl spočívá zejména v ukázání cesty, po které mohou jít. 

Poslání ČOS: Tato organizace by měla doplňovat nabídku kurzů a seminářů pod 

vedením zkušených lektorů. Šířit komunikaci mezi lidmi hudební cestou , prostřednictvím 

hudebních zážitků nabídnout alternativu výuce. ČOS pořádá semináře, kurzy pro zájemce 

z řad učitelů, studentů, sociálních a výchovných pracovníků, terapeutů a rodičů s dětmi. 

Spolupracuje v mezinárodním měřítku s podobnými společnostmi na Slovensku, v Polsku a 

x HOLAS, M. Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově. Praha : Hudební fakulta AMU v Praze 
1995, str. 22. 
9 Webové stránky ČOS. 
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ve Slovinsku. Udržuje kontakty s Orff Fórum v Rakousku, německou společností Orff 

Schulwerk. Hlavním cílem ČOS je podpořit kreativitu a originalitu pedagogů, propagovat a 

dále rozšiřovat myšlenky Carla Orffa. 

Pravidelné akce ČOS: 

1. Vánoční a jarní víkendová setkání v podobě hudebních kurzů a prázdninový pobyt 

v Janově. 

2. Mezinárodní hudební kurz ve Slavonicích (jednou za dva roky) - syntéza výtvarné, 

hudební a dramatické složky. 

3. Prázdninový kurz „Rodina zpívá, hraje, tancuje". 

4. Seminář „ Hudba třetího tisíciletí". 

Carl Orff se stal osobností, která dodnes ovlivňuje naše hudební školství, 

využíváme tzv. Orffovský instrumentář - sestava nástrojů určena pro elementární hudební 

výchovu. Kromě zobcových fléten zde máme bohatou řadu bicích nástrojů se zvukem 

neurčité výšky a s tónem vyladěným. Podnětem k jejich vzniku byla spolupráce C. Orffa 

s Dorothee Giintherovou ve škole pro gymnastiku, hudbu a tanec, kterou založili v roce 

1924. Pracoval na principu improvizace nebo realizace elementárních skladeb. K těmto 

dvěma se připojil Karel Maendler, nástrojár z Mnichova. Na návrhy C.Orffa vznikly 

nástroje jako zvonkohry, metalofony , xylofony a další. V roce 1949 navázalo na tento 

počin Studio 49 v Gräfelfingu, ve kterém se tyto nástroje vyrábí a vyvíjí stále. Carl Orff má 

také zásluhu na opětovném návratu zobcových fléten tím, že dal sestavit kvarteto 

zobcových fléten podle historických exponátů slavné sbírky v Berlíně. 

U nás se zpracováním Orffovy školy zabývali především tito hudební skladatel: 

Petr Eben, Ilja Hurník a Vladimír Poš. V dnešní době navazují osobnosti jako Pavel 

Jurkovič a Lenka Pospíšilová, kteří se zabývají především praktickým využitím a aplikací, 

ale též vytváří své úpravy a tvoří nové skladby pro využití při práci s dětmi. 
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3.4. Metody rozvíjení hudebnosti 

V dnešní době se setkáváme s velkým výběrem metod pro výuku hudební 

výchovy. Bohužel už méně častěji se s nimi setkáváme v praxi na našich základních 

školách. Na vysokých školách se přípravě budoucích pedagogů hudební výchovy věnuje 

značná pozornost, ale i přesto se ti zkušení a kreativní jaksi ze základních škol vytrácejí. 

Chtěla bych proto shrnout alespoň částečně metody, se kterými lze v našich podmínkách 

pracovat, či alespoň využít hlavní myšlenky a nápady pro obměnu tradičních způsobů. 

Nejefektivnější je uvědomělá intonace. Intonační metody slouží k osvojení 

vokálních a instrumentálních dovedností. Lze je rozdělit na tonální a intervalové. 

Tonální metoda vychází z rozvoje tonálního cítění (melodického sluchu). Každý 

tón se odvozuje ve vztahu k tónice. 

Intervalová metoda chápe melodii jako sled intervalů. Navazuje na tonální 

metodu. Bývá uplatňována při intonaci alterovaných a chromatických tónů, při vybočení a 

modulaci. 

Číselná metoda pracuje s tóny označenými arabskými čísly. Vychází z tradic 

francouzské hudební pedagogiky 17. a 18.století. Tato metoda zavedla i systém rytmických 

slabik. 

Metoda „Tonic-so-fa" byla vytvořena na počátku 19.století Angličankou 

S. A. Gloverovou. Užívá solmizačních slabik ve smyslu absolutního označení tónů. Tuto 

metodu dále propracoval J. Curven. Využil slabik pro označení funkčních tónových vztahů 

a začal používat znaků rukou (fonogestiku). 

Metoda „Tonika -Do" je německá aplikace metody Tonic-sol-fa. 

A. Hundoeggerová vypracovala hlouběji principy solmizačník slabik a fonogestiky. 

Objevují se zde slabiky pro alterované tóny přidáním koncovek („di" pro zvýšené stupně 

a „du" pro snížené stupně). 

Z Japonska k nám pronikly metoda Sužuji a systém Yamaha. 

Metoda Suzuki představuje komplexní způsob rozvoje hudebnosti od předškolního 

věku. Vytvořil ji japonský houslista a hudební pedagog Shinichi Suzuki po II. světové 

válce. Základem je rozvoj tvořivých hudebních schopností a obecné kulturní úrovně i u 

dětí méně nadaných. Využívá profesionálních nahrávek, jejich poslechu i hry ostatních 

žáků. Děti začínají hrát zpaměti a v hodinách bývají přítomni i jejich rodiče. 
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Yamaha - systém vypracoval Genichi Kawakami a podstatou je týmová práce při 

výuce hry na klávesové nástroje. Jméno je převzato z názvu světoznámé firmy.Propagaci 

této metody v Evropě se věnuje společnost Yamaha Europe GMBH. Smyslem je rozvoj 

hudební paměti, rytmického cítění, tvořivého osvojování hudebních forem, nácvik 

improvizace a komplexní rozvoj chápání současné i staré hudby. 
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4. Rytmicko-melodické a hudebně pohybové hry 

Rytmus, melodie a pohyb jsou naprosto nezbytné prvky hudební výchovy. K jejich 

osvojení se nám nabízí spousta prostředků a metod. Protože se věnuji výuce hudební 

výchovy na prvním stupni ZŠ jsou nejvhodnější a nej přirozenější hry. Známe jich celou 

řadu a kromě toho, že je lze využít k nácviku rytmizace a melodie, je lze uplatnit i v jiných 

odvětvích, jako je sociologie a psychologie. Dokonce máme obor, který se těmito 

činnostmi zabývá. Je to muzikoterapie. Proto nabízím pár praktických her, které 

využíváme i v běžné výuce. 

4.1. Hry 

„Rapeři" 

V této hře se prohlubuje cítění rytmu na již dětem velmi známých lidových i umělých 

písní. Využívám keybord pro nastavení základního tempa a rytmu (podle druhu písně 

2/4 nebo 3/4 atd.). Při této hře nezpíváme, a tudíž není nutné se soustředit na intonaci. 

Učitel společně s dětmi rytmicky odříkává původní text písně vždy s důrazem na předem 

určenou dobu. 

Příklad: Pr-ší, pr-ší, jen se le-je, kam s ko-níč-ky po-je-de-me. Po-je-de-me na lu-ka, až 

ku-kač-ka za-ku-ká. 

Tučně zvýrazněné slabiky jsou s důrazem. Jako variaci lze změnit dobu důrazu, popřípadě 

starší děti nechat improvizovat a vymýšlet si vlastní text, podle aktuální nálady. Lze též 

nechat děti, navazovat jednoho na druhého. Takový slabikový řetězec. Hraje využitelná na 

celém prvním stupni podle volby obtížnosti písně. 

„Stádo koní" 

Už název hry napovídá, že se bude hodně dupat. Děti se při této hře maximálně 

uvolní a vyřádí. Stojíme v kroužku. První sloka je pomalá a druhá rychlá, což napovídá 

text říkanky. Podle zdatnosti dětí přidáváme postupně části těla. Nejprve jen levá noha na 

první dobu, potom noha pravá na dobu druhou (nácvik čtvrťové noty). Ve druhé sloce se 

nohy střídají rychleji na osminové doby, i když slovo dup a chrup vzbuzuje pocit, že musí 
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dupnout jen jednou. Je to záměrné, protože děti mívají problémy s udržením rytmu daného 

(osminové noty), když v něm nepokračuje text. 

Příklad: 

/ / / / 

4/4 Vyšli koně ze stáje, 

/ / / / 

kdo si s nimi pohraje? 

/ / I I 

Práská bičem táta, 

I I I I 

Spadli jsme do bláta. 

/ / / / / / / / 

Pak se koně rozběhli, 

/ / / / / I I I 

udělali dup! 

/ / / / / / / 

Asi něco pojedli 

/ / / / / / / / 

a bolí je chrup. 

Modulací této hry může být zapojení tleskání, dupání, rychlejší tempo, či udávání tempa na 

claves, bubínek, tamburínu nebo i rolničky. Můžeme též rozdělit děti do dvojic či trojic, 

které na sebe jako koně najíždějí a mají za úkol udržet tempo právě své skupiny. 

„Rytmický rozhovor" 

Hrajeme nejčastěji ve dvojicích. Používáme nástroje z OrfFova instrumentáře (bubínky, 

claves, drhlo). Vytvořím rytmickou otázku údery a děti mi údery odpovídají. Jde 

o pochopení otevřené nebo dokončené rytmické fráze. 

Příklad: Tam ta ta da da - otázka 

Ta da da da da - odpověď 

Ke znázornění rytmu můžeme užít rytmických slabik. 
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Štafeta" 

Stojíme v kruhu. První vytleská, zadupe nebo i jiným způsobem znázorní krátký 

rytmický celek. Ostatní v kruhu jej společně zopakují. Navazuje další v řadě a situace se 

opakuje tolikrát, až přijde na řadu první dítě. Učitel udržuje metrum. 

„ Tajní agenti" 

Dětem vysvětlíme, že budeme hrát různé melodie, rytmy, písně a že jejich úkolem 

bude splynutí s hudbou, aby nikdo neměl pocit, že vidí děti, ale hudbu. Svá splynutí 

vyjádří pohybem, výrazem tváře, prostě hrou těla. Touto hrou sleduji procvičování rozdílů 

mezi hlasitým a tichým, pomalým a rychlým, stoupající a klesající melodií, smutným a 

veselým atd. 

„Hádanky" 

Jakýkoli hudební nástroj, který se u nás ve škole vyskytuje, se ve hře „Hádanky" 

uplatní. Děti s nimi nejprve seznámíme, řekneme, jak se jmenují (jen pro pořádek, většinou 

si děti jejich názvy pamatují) a připojíme ukázku zvuku a tónu, který nástroje vydávají. 

Dětem zavážeme oči šátkem a hrajeme postupně a pomalu na jednotlivé hudební nástroje. 

Necháváme vždy časový rozestup pro uvědomění si zvuku a tónu. Poté děti přiřazují název 

nástroje. Můžeme hrát ve skupinách a ztížit hru tím, že zahrajeme více nástrojů současně a 

skupina musí zvolit i správné pořadí, jak za sebou ukázky následovaly. 

„Barevná hudba v pohybu" 

Hraje určena pro děti třetího až pátého ročníku a pro práci ve skupinách nebo pro 

celou třídu s menším počtem žáků. Jde o propojení vnímání poslechu hudby a vyjádření 

pohybem a barvou. Nejdůležitější je vhodný výběr ukázky. Například Vltava Bedřicha 

Smetany. Děti seznámím pouze s postupem. Najeden velký společný papír (plochu) 

budete tvořit společný obraz (výraz) toho, co uslyšíte. Děti neseznámím dopředu ani 

s názvem ani s autorem ukázky, chci v nich podnítit naprosto spontánní pocity bez 

jakéhokoli vymezení. Pracujeme s velkým štětci a vodovými barvami nebo prstovými 
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barvami. Děti poslouchají ukázku a podle momentálního vnuknutí zvolí barvu a tvar linie, 

či obtisky, podle své fantazie a pocitů. Jediné, co je nutné vymezit, je prostor, kde mohou 

tvořit. Pokud se domluví dvojice, že budou mít prostor společný a své pocity chtějí 

překrývat, je to možné. 

Ukázka by neměla být delší než deset minut, děti při dlouhém poslechu ztrácejí zájem a 

koncentraci. Výsledkem je úžasně vybarvená plocha s rozličnými tvary, kterou použijeme 

při následném výkladu ukázky. Po dokončení práce si děti sednou do kruhu kolem díla a 

učitel je seznámí s názvem a autorem. Vždy se v dílku vyskytnou linie znázorňující 

například houpavý rytmus, rychlé a klidné části, na kterých jednotlivé formy úryvku 

můžeme dětem přiblížit. Ukázku pustíme znovu a vyhledáváme společné výtvarné a 

hudební prvky. 
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5. Instrumentální, vokální a vokálně - instrumentální úpravy, komentář 

5.5. Zkratky a značení užité v úpravách 

Bonga bng. 

Bubínek bk„ bub. 

Drhlo drh. 

Dřevěný blok dř.bl. 

Hůlky claves, clav. 

Chřestidlo chr. 

Klavír klav. 

Kytara kyt. 

Metalofon met. 

Rolničky rol. 

Tamburína tamb. 

Triangl tria. 

Velký buben v.b. 

Zobcová flétna altová fl.S. 

Zobcová flétna sopránová fl.A. 

Zpěv zp. 

Zvonkohra zv. 
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5.2. Vokální úpravy 

Dobrú noc 

Pro tuto slovenskou lidovou píseň, ukolébavku, jsem zvolila pouze vokální úpravu. 

Je napsaná pro 3 hlasy, v tónině F dur a celém taktu. První hlas vede hlavní melodii písně a 

je určen pro jednoho - sólového interpreta. Druhý a třetí hlas podbarvuje hlavní melodii 

dlouhými tóny brumendem a je určen zbývající skupině dětí. V úpravě je uvedeno „hm", 

lze jej však obměnit například „ó". Změnou v této úpravě od tradičního pojetí je čtvrtý 

takt, kdy je na poslední době koruna a přechod do akordu H7 (mimotonální dominanta). 

Pro vytvoření úplného závěrečného akordu Dmi, je na třetí době posledního taktu rozveden 

druhý hlas do dvojzvuku (a', f - děti zpívající druhý hlas rozdělíme do dvou skupin). 
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Aj, růže rozvila se 

Vánoční píseň ve vokální úpravě a 3/4 taktu pro tří hlasy je vybrána ze Šteyerova 

kancionálu. Často bývá uváděna při vánočních mších v naších kostelech a mezi lidmi je 

velmi oblíbená pro svůj jednoduchý a zároveň honosný zvuk. Když bývá doprovázena 

varhanami, je tento dojem ještě umocněn. Snažila jsem se dosáhnout takového efektu i 

v úpravě pro školní děti. Myslím, že tónina F dur je vyhovující a je možné ji pokrýt i 

hlasovým rozsahem dětí na prvním stupni. Připouštím, že předpokládám využití spíše 

v zájmových kroužcích zaměřených na výuku zpěvu než v tradiční hodině hudební 

výchovy. Čistě vokální úpravy vyžadují již určitou hlasovou vyspělost a zdatnost 

zpěváčků. Ráda bych vyzvedla 18 .takt, tam je nádhernou harmonickou ozdobou sextakord 

tvrdě zmenšeného subdominantního kvintakordu. Jinak se zde tradičně střídají tonika se 

subdominantou a dominantou 

(F, C, B). 
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5.3. Lidové písně cizích národů 

Můj koníček 

Triangl, zvonkohra a kytara jsou nástroje podporující zpěv v litevské lidové písni 

mírně rychlého tempa. Jemný zvuk trianglu a „cinkání" zvonkohry má za úkol navodit 

romantický pocit a snivou náladu textu, ve kterém zpívající přemítá o návratu domů. 

Umocnění jemného znění přispívají i rozložené akordy hrané na kytaru. Píseň 

v dvoučtvrťovém rytmu je upravena v tónině F dur. Dominanta je zde zastoupena 

septakordem C 7. Ve druhém taktu jsou využity vedlejší kvintakordy na druhém stupni g 

moll a na třetím a moll. Ve třetím taktuje mollový kvintakord d moll. Dále se střídá tonika 

s dominantou a v předposledním akordu se opět objevuje zjemňující mollový kvintakord 

a moll. Závěr tvoří ve všech hlasech společný tón f. 
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Rolničky 

Tato lidová americká píseň rozšiřuje řadu vánočních písní. Mezi dětmi je velmi 

známá a pro svou veselost a živost také oblíbená. Existuje mnoho jejich úprav a nahrávek. 

Zvolila jsem tóninu D dur a využila spoustu vedlejších kvintakordů a také septakord, které 

dávají této úpravě lehce swingový nádech. Ve čtyřtaktové předehře je využita zvonkohra 

navozující pocit cinkání zvonečků a kytara z již zmíněným swingovým doprovodem a 

střídáním akordů na každém druhém taktu (D, Hmi, Emi, A7). Ve slokách se uplatňuje 

samozřejmě zpěv a typické rolničky s pulzující druhou a čtvrtou dobou. Metalofon opět 

vede basovou linku celou písní a podporuje tak její celistvý zvuk. Triangl se rozeznívá 

vždy v pauze zpěvu. Sloka je harmonicky velmi zajímavá. Vyskytují se zde septakordy 

(na třetím stupni Fis7, subdominantní H7 a dominantní A7) a vedlejší mollové 

kvintakordy (na druhém stupni Emi, na čtvrtém Gmi) a dokonce v šestém taktu Adim. 

Refrén je harmonicky méně náročnější. Střída se zde tonika s dominantou a subdominantní 

septakord. Jedinou výjimkou je sedmý takt, kde je akord E7 (septakord postavený na 

druhém stupni). V refrénu je využita i zvonkohra, pro celkové zesílení zvuku a gradaci. 

Hraje dvojzvuky v terciových vzdálenostech. Čtyřtaktový závěr je naprosto shodný 

s předehrou. 
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Alunelu 

Alunelu je pavděpodobně rumunský lidový tanec. Zpívá se o něm ve stejnojmenné 

lidové dvoudobé rumunské písni. Úprava je jednodušší a určena i mladším a méně 

zdatným hudebníkům. Čtyři takty bubínku uvádějí tuto píseň a pokračuje společně se 

sopránovou zobcovou flétnu v dalších osmi taktech. Harmonický doprovod je velmi 

prostý. Jsou to dvojzvuky hrané na klavír. Tónikou je v této písni kvintakord G dur, 

dominantou D dur, které jsou doplněné vedlejšími mollovými kvintakordy (na třetím 

stupni Hmi, na šestém Emi objevující se v sedmém, osmém, patnáctém, šestnáctém, 

dvacátém druhém a dvacátém třetím taktu). Píseň je ukončena čtyřtaktovou dohrou na 

bubínek. 
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Kooka - Burra 

Hudební forma kánon, je právě tou, která je vhodná pro úpravu australské lidové 

dvoudobé písně z názvem Kooka - Burra. Píseň jsem upravila jen s rytmickým 

doprovodem a to dřevěnými bloky s různou výškou zvuku hrající osminový rytmický 

doprovod, které celou píseň uvádějí. Po čtyřech taktech se přidává chřestidlo (na první 

dobu) a drhlo (na druhou dobu). V devátém taktu se připojuje další rytmický nástroj -

bonga. Třináctým taktem začíná zpěv a vždy po dalších dvou taktech se připojují další. 

Záleží na našem rozhodnutí kolik skupin hlasů si zvolíme. V této úpravě jsou tři. 
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Tynom, tánom 

Slovenskou lidovou píseň v dvoučtvrťovém rytmu jsem upravila v tónině a moll 

pro jednohlasý zpěv s doprovodem dvou sopránových a jedné altové flétny, klavírem a 

tamburínou. V osmitaktové předehře se uplatnily dvě sopránové zobcové flétny hrající 

dvojhlasnou melodii v terciové vzdálenosti a flétna altová doplňující tuto melodii o hlas 

třetí, nejhlubší, nahrazující basovou linku. Dále nastupuje zpěv. Tamburína, zdůrazňující 

druhou dobu a klavír podporující harmonii, dynamiku a pulsaci temperamentní slovenské 

písně, jej doprovází po celou dobu, kdežto flétny se zapojují až ve čtyřtaktové dohře. 

V první části písně je harmonie tvořena mollovým akordem a moll (tonika) střídajícím se 

s tvrdě malým septakordem E 7 (dominanta). V druhé části (repetice) je harmonie bohatší. 

Vyskytuje se zde durová subdominanta F dur a ve třetím taktu též kvintakord C dur, 

tvořený na třetím stupni. Závěr vytvořený čtyřmi takty klesající melodie je opět určen 

pouze flétnám. 
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5.4. České a moravské lidové písně 

Dú valasi, dú 

Lidová píseň z Valašska „Dú valaši, dú", bývá většinou upravena jako kánon. Ani 

já jsem nezměnila tento hlavní znak. Je určena dvěma hlasům, kdy oba mají stejnou 

melodickou linku, stejná slova. Pro usnadnění nástupu jsem zvolila jednoduchou 

dvoutaktovou předehru pro klavír. Potom nastupuje první hlas. Druhý se připojuje o takt 

později, stejně je to i v závěru, kdy první končí o takt dříve (princip kánonu).Doprovod je 

velmi prostý - ostinátní, jak pro klavír, tak pro claves. Z důvodu uzavření celku 

zakončuje v této úpravě opět klavír již zmíněným způsobem (jednotaktový rytmický 

útvar). Pro zpestření můžeme po zvládnutí této základní verze ještě rozšířit skupiny hlasů 

o další (každý se bude připojovat po taktu). Píseň je upravena v tónině G dur a 2/4 taktu. 
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Žežulička 

Opět tónina G dur a 2/4 takt je podkladem veselé české lidové písničky. Hlas 

ptáčka zde napodobuje zvuk zobcové sopránové flétny, která celou píseň uvádí sólovou 

dvoutaktovou předehrou. Poté nastupují všechny nástroje současně. Úprava této písně je 

vhodná pro děti hudebně vyspělejší. Flétnový hlas doplňuje melodickou linku zpěvu 

terciovým druhým hlasem. Zvonkohra a metalofon nejsou tolik náročné a můžeme zde 

zapojit děti, které se učí mechanickým způsobem. Pro usnadnění hry na tyto nástroje lze 

odstranit nepotřebné kameny a tím vyloučit nechtěné „překlepy" . Například u zvonkohry 

odstraníme kameny g, a, h, f l , e2, f2. U metalofonu ponecháme jen kameny g, a. 

Kytarový doprovod je v této písni asi nejnáročnější a v této úpravě bych doporučovala 

svěřit jej učiteli, či staršímu spolužákovi s delší praxí hry na nástroj. Nabízí se ještě jedna 

varianta, a to doprovod zjednodušit odstraněním harmonických ozdob v 7., 8. a 10. taktu. 
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Pásli ovce valaši 

Valašská koleda ve 2/4 taktu a tónině G dur by neměla chybět v dětském 

repertoáru. Doprovod je tvořen třemi nástroji kytarou, zvonkohrou a metalofonem. Pro 

gradování se uplatňuje ve sloce doprovod tvořený kytarou a metalofonem. V refrénu se 

přidává zvonkohra s ostinátním doprovodem a kytara mění způsob doprovodu na hru 

palcem - bas a prsty. Zpěv se opět zhostil tradiční úlohy hlavní melodie. 

61 



1 » S L / OV&E 7 

I 
To'-̂ e«- ov - ce m 

l/Q-fa 
* ' J 

'j>ri Cen - slem 

m m m m ' — > 

SQ- t(ü - ti 
+ * * 

'-dorn, haf-dmi i<jd- h' dorn j ba,j-domi het/ Y 

m m 

m m m 
Dm G d 

üm 

5 * 3 
i i 

)n G 
* * 

t fai 

0m 



Na tý louce zelený 

Do této písně se zapojí spousta nástrojů. Využijeme zde flétny altové i sopránové. 

Flétna altová má funkci druhého hlasu a flétna sopránová hraje v předehře hlas první a ve 

slokách melodické oživení. Česká písnička ve 3/4 taktuje též velmi harmonicky bohatá, 

využívá se zde mimotonálních dominant a septakordů, které jednotlivé nástroje tvoří 

dohromady (zvonkohra a metalofon). Rytmicky tento celek doplňuje buben svými 

pravidelnými prvními dobami a claves odlehčenou druhou a třetí dobou. Jiskřivé oživení 

dodává každým čtvrtým taktem triangl. 
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Na horách sejou hrách 

„Na horách sejou hrách" je dvoudobá česká lidová píseň, kterou jsem upravila 

v tónině C dur pro dvojhlasý zpěv, zvonkohru, metalofon, kytaru, claves a triangl. 

Předehra, která má v nácviku písní s dětmi na prvním stupni nepostradatelnou úlohu, zde 

má čtyři takty a uplatní se v ní všechny nástroje kromě kytary. Melodický motiv, hraný 

dvojhlasně na zvonkohru, napomáhá při nástupu dvojhlasého zpěvu do sloky. Je obdobný. 

Píseň je veselá a probouzí chuť k tanci, což můžeme využít i pro alternativu jejího nácviku, 

třeba pomocí pohybových rytmických her. Harmonicky je nenáročná a mohli bychom zde 

využít i ostinátní doprovody. Střídá se zde tonika s dominantním septakordem 

v dvoudoběm kytarovém doprovodu. Metalofon hraje hluboké čtvrťové tóny . Zvonkohra 

oživuje celou píseň svými osminovými vysokými tóny, které jsou navíc podpořeny také 

osminovým rytmickým doprovodem clavesu. Triangl v každém čtvrtém taktu ukončuje 

frázi. 
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Stará bába 

Úprava veselé české lidové písně „Stará bába" je určeno pro více hudebně vyspělé 

děti. Předehra obsahuje 24 taktů a první hlas je zde zastoupen sopránovou zobcovou 

flétnou. Svou funkci plní i druhá zobcová sopránová flétna, má druhý hlas, který je 

rytmicky náročnější díky tečkovanému rytmu. Metrum písně umocňuje claves, hrající 

v prvních osmi taktech čvtrťové tóny a v dalších šestnácti osminový rytmický doprovod. 

Obdobné schéma doprovodu dodržuje claves i ve slokách. Kytara zde využívá třídobého 

akordického doprovodu, pouze první čtyři takty po repetici hraje akordy rozkladem (pro 

zdůraznění dynamiky písně). 
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5.5. Autorská píseň 

Písmenková písnička 

Tato píseň sice není lidová, ale své místo si našla v hudební výchově první třídy, 

jako pomůcka při výuce prvních písmen, přesněji samohlásek. Je napsána ve tříčtvrťovém 

taktu a tónině C dur. Čtyřtaktová předehra začíná subdominantou F dur a jednoduchou 

melodií hranou na sopránovou zobcovou flétnu. Končí tónikou C dur. Sloka má vždy osm 

taktů a střídá se tonika s vedlejším kvintakordem d moll a dominantním septakordem G 7. 

Devátým taktem se dostáváme k refrénu, začínajícím subdominantou F dur (gradování). V 

dalších osmi taktech melodie postupně klesá a v závěru se ocitáme na prvním stupni 

tóniny. Mezihru mezi jednotlivými slokami, ale i konečný závěr, tvoří trojtaktí hrané 

kytarou, trianglem a metalofonem. K dalším hudebním nástrojům vyskytujícím se v této 

písní patří triangl, tamburína, metalofon. Kytara zde plní plnohodnotnou doprovodnou 

akordickou funkci. Tamburína zdůrazňuje druhou a třetí dobu v každém taktu. Metalofon 

zde svými hlubokými tóny doplňuje celistvou harmonii. 
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ó.Závěr 

Cílem mé práce byla tvorba vokálních a vokálně-instrumentálních úprav písní pro 

děti prvního stupně základních škol, nabídka her a metod využitelných k jejich nácviku. 

Další myšlenkou bylo vytvořit komplexní soubor informací o historii hudební pedagogiky, 

hudebních nástrojích využívaných na základních školách a ve vytvořených úpravách a 

pojetí oboru hudební výchova na prvním stupni základní školy. 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu, hlavním zdrojem pro tuto práci byly mé osobní 

zkušenosti s touto problematikou a praxe v práci s dětmi v oboru hudební výchovy. 

Využila jsem též odborné literatury, metodik a slovníků nabízejících informace a podklady 

k dané tématice. Největší inspirací mi byly semináře prožité s paní Mgr. Lenkou 

Pospíšilovou a panem Pavlem Jurkovičem, dále pak s Václavem Žilkou. Jsou to osobnosti, 

které se věnují práci s dětmi již dlouhá léta a jsou právě těmi pedagogy „praktiky". 

Výsledkem mé práce jsou úpravy nejen českých lidových písní, ale i písních jiných 

národů, jako jsou Rumunové, Slováci, Litevci, Američané a Australané. Seznamování dětí 

s písněmi jiných kultur je opodstatněnou činností, už vzhledem k celkovému přehledu, 

rozvíjení multikultur v naší zemi, možnostmi setkávání se lidmi těchto národů. Jde o 

soubor čtrnácti písní rozdělených do skupin právě podle země původu, ale též na čistě 

vokální a na vokálně-instrumentální úpravy. Připojila jsem jednu píseň vlastní tvorby. Cíl 

byl naplněný těmito úpravami, ve kterých je možné nalézt praktické využití jak pro úplné 

začátečníky, tak i pro děti nadané. Nabídka hudebních her různého zaměření je dobře 

využitelná právě k nácviku těchto úprav a vůbec k celkovému rozvoji hudebnosti, který je 

cílem hudebního vzdělávání na základních školách. 

Děti, práce a hry s nimi, vedoucí ke kvalitnímu prožívání života a smysluplným 

činnostem, jsou náplní naší práce. Myslím si, že svým zájmem o děti, hudbu a jejich 

tvořivost nemůžeme pochybit v cestě k vytyčenému cíli našeho snažení. Jednoznačnou 

odměnou je pro nás osobnost schopna citového i rozumového vnímání hudby, osobnost 

s kulturním přehledem a vystupováním a osobnost tvořivou a samostatnou. Hudba je 

skvělým prostředníkem, se kterým můžeme přispět k dosažení těchto cílů. 
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6. Resume 

The main purpose of this work was the creation of vocal and vocal-instrumental song 

arrangements for children attending the first five grades at primary school and the offer of 

plays and methods usable for their rehearsal. Another idea was to create a complex file of 

information about history of musical pedagogy, musical instruments used at primary schools 

and the conception of musical appreciation at primary school. 

As I mentioned in the introduction, the main source for this work was my personal 

experience in this issue and work experience in the work with children in the field of musical 

appreciation. I used special literature, methodologies and dictionaries offering the information 

and basis to this topic. The most significant inspirations for me were lessons with Mrs. Lenka 

Pospíšilová, Mr. Pavel Jurkovič, and Mr. Václav Žilka. They devoted their lives to the work 

with children and they have a lot of practical experience. 

I decided to arrange folk songs of many nations, such as Czechs, Slovaks, Lithuanians, 

Americans and Australians. In my opinion children should know songs of foreign countries 

with regard to development of multicultural life in the Czech Republic. As a result I arranged 

14 songs and divided them into several groups according to the country of origin. The songs 

are also divided into two groups according to the fact if they are purely vocalic or vocal-

instrumental. Finally I added one song by myself. It is possible to find the practical use for 

beginners and talented children as well in my arrangements. The offer of musical plays with 

different specializations is well used for training of the arrangement and for the general 

development of musical appreciation, which is the main purpose of musical education at 

primary schools. 

The work and playing with children, leading to the quality life and meaningful activities, 

are the contents of our work. In my opinion our interest in music, children and their creativity 

is the best way of our endeavour. The unique award for us is the personality capable of 

emotional and rational sensation of music, the personality with cultural orientation, the 

creative and individual personality. The music is very good instrument to the achievement of 

our aims. 


