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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou využití českého folklorního odkazu ve výuce 

hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Přináší teoretické informace týkající 

se českého folkloru. Analyzuje současnou nabídku učebnic hudební výchovy určených pro 

druhý stupeň základní školy z hlediska obsahu folklorní tematiky a prezentuje výsledky 

výzkumu orientovaného na výuku folkloru na druhém stupni základních škol. Na základě 

těchto výsledků je v závěru práce navržen projekt, který přináší možnosti, jak efektivně 

zapojit výuku českého folkloru do hodin hudební výchovy i jiných předmětů vyučovaných 

v rámci druhého stupně základních škol. 

 

Abstract 

The graduation thesis deals with the problem of engagement of Czech folklore  

into the process of music education at lower secondary schools. It presents theory  

about Czech folklore and analyzes contemporary offer of music course books intended  

for lower secondary schools from the point of view of their content of folklore material.  

It reveals results of the research oriented on the folklore education at lower secondary 

schools. On the basis of these results, the diploma thesis proposes a project  

how to integrate Czech folklore into the music lessons as well as into other subjects taught 

at lower secondary schools.  
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1 Úvod 

Česká republika je zemí s velmi bohatou kulturní tradicí. Ta se projevuje nejen ve velkém 

množství dochovaných lidových zvyků, tradic či lidových písní a tanců, ale  

i v jejich pestrosti a rozmanitosti. Přestože je Česká republika z geografického hlediska 

zemí nepříliš rozlehlou, její folklorní bohatství tuto skutečnost více než kompenzuje. 

Každá z národopisných oblastí České republiky se od pradávna vyznačuje osobitým 

folklorním projevem, kterým se odlišuje od oblastí ostatních, a již několik generací z řad 

našich předků se snažilo o jeho uchování, aby tak poskytly doklad o národní tradici 

dalšímu pokolení a zároveň předaly bohatý hudební a taneční materiál. 

V současné době lze však obecně spatřovat jistý odklon české společnosti od folklorních 

tradic a zvyků, s nímž je spojen i snížený zájem o dochovaný folklorní materiál. Aktivní 

provozování folkloru se stalo spíše výsadou členů folklorních souborů a nadšenců z řad 

národopisných sdružení, kteří se snaží o prezentaci folkloru široké veřejnosti. Z běžného 

života rodin však folklor prakticky vymizel. Často se tak můžeme setkat s negativními 

postoji českých dětí a mládeže k poslechu či produkci folklorního materiálu, protože 

k těmto aktivitám nejsou vedeni. Ze společnosti se vytrácí jakási zdravá národní hrdost, 

díky které by si současná mládež mohla uvědomit důležitost našeho kulturního dědictví. 

V důsledku toho dochází u jedinců z řad mladé populace k neznalosti kulturního dědictví 

vlastního národa a k neschopnosti toto bohatství rozvíjet a uchovávat. 

Tato diplomová práce v teoretické části přináší obecné informace o českém folkloru. 

Zaměřuje se na charakteristické folklorní projevy národopisných oblastí České republiky  

a na druhy lidových písní a tanců, se kterými se lze v rámci českého folklorního odkazu 

setkat.  

Praktická část diplomové práce se orientuje na analýzu současných učebnic hudební 

výchovy pro druhý stupeň základní školy s ohledem na jejich obsah folklorní tematiky 

v porovnání s učebnicemi hudební výchovy z devadesátých let. Dále prezentuje výsledky 

výzkumu zaměřeného na zapojení českého folkloru do výuky hudební výchovy na druhém 

stupni základních škol. V závěrečné části přináší návrh projektu s názvem Folklor kolem 

nás i v nás, jehož prostřednictvím by se dala současná situace znalosti a obliby českého 
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folklorního odkazu mezi žáky druhého stupně základní školy změnit a zkvalitnit tak, aby se 

české folklorní bohatství zachovalo v aktivní podobě i pro další generace.  
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2 Cíl a metodika 

Cílem diplomové práce je přinést obecné informace o českém folkloru, zanalyzovat 

učebnice hudební výchovy s ohledem na obsah folklorní tematiky a navrhnout  

a zrealizovat výzkum, kterým by se dal objektivně zjistit stav znalostí a vědomostí 

současné žákovské populace druhého stupně základní školy z oblasti folklorní tematiky  

a jejich vztah k českému folklornímu odkazu.  

Na základě výsledků analýzy a výzkumu dále navrhnout efektivní řešení výsledné situace 

tak, aby došlo k obnovení pozitivního vztahu společnosti k českému folklornímu bohatství 

a k jeho aktivnímu provozování a uchovávání pro další generace. 
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3 Folklor 

Slovo folklor je termín anglického původu, který se začal používat přibližně v polovině  

19. století a rozšířil se po celém světě. Autorem termínu je anglický starožitník, později 

zástupce knihovníka v parlamentu Spojeného království, William John Thoms  

(1803-1885). Poprvé slovo folklor použil v tištěné podobě dne 22. srpna roku 1846 

v dopisu adresovaném tehdejšímu periodiku The Athenaeum. Slovo vzniklo jako složenina 

dvou samostatných lexémů folk (lid) a lore (vědomost, tradice). (9) 

Vymezení obsahu pojmu nebývá vždy jednoznačné a s postupem času se v důsledku 

vývoje společnosti mění. V minulosti byl pojem folklor spojován pouze s projevy nejnižší 

nevzdělané společenské vrstvy. Toto vymezení u některých odborníků přetrvává dodnes,  

a proto například Webster´s Online Dictionary ve své definici uvádí, že v mnoha oblastech 

světa folklor mizí z důvodu toho, že se rozvíjí pouze v primitivních komunitách s nízkou 

mírou vzdělanosti. (37)  

Definice pojmu se mění i v závislosti na vědecké disciplíně, která ji formuluje. Dochází 

tedy k různým vymezením z hlediska sociologie, psychologie, historie, etnografie, 

muzikologie či archeologie, kdy každá disciplína staví do centra zájmu odlišné aspekty.  

(3, s. 219) 

Dnes se termín folklor obecně používá k souhrnnému označení lidových projevů, tradic, 

zvyků, příběhů, pohádek, písní, tanců, říkadel, pověr atd., které jsou předávány z generace 

na generaci formou ústního podání a postrádají tak písemný záznam. Tato skutečnost 

umožňuje folklorním projevům projít takzvaným variačním procesem (obměnou), což je 

společně s anonymitou autora daných projevů jeden ze základních znaků folkloru. 

Vymezení folkloru je vázané na sepětí způsobu života daného společenství v určitém 

časovém období s konkrétní geografickou oblastí. Folklorní projevy jsou chápány jako 

projevy spontánní, živelné, přirozené v porovnání s profesionální produkcí. (3, s. 219) (37) 

Publikace Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska definuje 

folklor jako „osobité, formálně a obsahově vyhraněné projevy hudební, slovesné, taneční  

a dramatické kultury, závislé na tradování a těsném spojení se způsobem života, 

zvyklostmi a myšlením venkovského zemědělského obyvatelstva i městského lidu“  

(3, s. 219). Dále uvádí současné pojetí folkloru z přelomu 20. a 21. století, které člení  
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do několika oblastí zahrnujících jednotlivé folklorní projevy. Tato klasifikace je 

zpracována v tabulce č. 1. 

 

Folklor Folklorní projevy 

slovesný 
slovesná stránka lidových písní, pohádky, pověsti, legendy, povídky, 

vyprávění ze života, anekdoty, přísloví, pořekadla, pranostiky 

hudební hudební stránka lidových písní, nástroje lidové hudby, lidová hudba 

taneční 
základní druhy lidových tanců (např. skoky, kola, točivé, vířivé, 

figurální tance, taneční svity) 

dramatický 
obřadní hry, obchůzky, sousedské, selské hry, lidové zpěvohry, 

loutkové divadlo 

Tabulka č. 1 - Klasifikace folkloru (3, s. 219) 

 

Tyto jednotlivé projevy folkloru bývají často využívány jako inspirace pro umělce z řad 

spisovatelů, skladatelů, architektů či choreografů. Za významné období se z tohoto 

hlediska dá považovat období romantismu, kdy se umělci často vraceli do minulosti, kde 

často právě ve folkloru své země nacházeli cenné podněty pro svá díla. (3, s. 220) 

V současné době se pro prezentaci folkloru folklorními soubory a národopisnými 

sdruženími mezi odborníky užívá spíše termínu folklorismus. Toto označení v sobě 

zahrnuje přenesení původní lidové kultury do jiného kontextu. Jedná se o tzv. druhou 

existenci folkloru, kdy interpreti čerpají hudební a taneční materiál z původního prostředí 

venkova a s jistou mírou stylizace ho rekonstruují a připravují pro jevištní účely. Lidový 

projev tak ztrácí svou živelnost a spontánnost a stává se organizovaným celkem určeným 

k prezentaci před publikem. (30) 
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3.1 Národopisné oblasti České republiky 

K odlišnostem folklorních projevů společnosti lze přistupovat z pohledu diachronního, 

který mapuje vývoj projevů v závislosti na průběhu času, či z hlediska synchronního, který 

se věnuje zkoumání odlišností v rámci jednoho daného časového úseku v různých 

geografických oblastech. Podle synchronního přístupu se Česká republika dělí  

na národopisné oblasti neboli etnografické regiony, které vykazují jistou podobnost 

folklorních projevů typických pro danou oblast. Jednotlivé regiony rozkládající se kolem 

většího centrálního města se dají dále detailněji rozčlenit na menší úseky – subregiony, 

které se skládají z několika sousedících lokalit v daném okruhu. (3, s.196) 

Východiskem k rozlišení jednotlivých regionů (subregionů) jsou typické jazykové projevy 

určité komunity (nářečí, dialekty), lidové písně, lidové tance, lidové oděvy a lidová 

architektura, která se vyskytuje na území daného kraje. Etnografické regiony nemají přesně 

vymezené hranice, protože etnografické komunity žijící v daných oblastech se často 

vzájemně prolínají. Regiony (subregiony) tak sestávají spíše z výčtu oblastí, ve kterých je 

konkrétní jev dominantní. (3, s.191) 

V následujícím členění jednotlivých regionů je kladen důraz na geografickou polohu 

národopisné oblasti, její charakteristické folklorní projevy a popis typické místní lidové 

hudby a lidového tance. U některých oblastí je uveden i výrazně odlišný jazykový projev. 

Výchozím zdrojem k uvedenému členění jsou materiály Folklorního sdružení České 

republiky.  

Jednotlivé etnografické regiony jsou vyobrazené a očíslované na přiložené mapě České 

republiky (obrázek č. 1). 

 

Brněnsko - mapa č. 1 

- centrální město: Brno  

- etnografické subregiony: Slavkovsko, Vyškovsko 

Region se rozkládá směrem od centrálního města Brna na západ po město Rosice,  

na sever po Kuřim, na východ po Rousínov a na jih po Hrušovany. Tvoří tak jakési 

přechodové pásmo mezi Podhoráckem a Hanáckým Slováckem. Z hlediska národopisu 

není oblast Brněnska příliš výrazná. Vlivem rozvoje průmyslu spojeného s přílivem 

nových obyvatel do města společně s germanizací se v regionu nerozvinuly jednotné 
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folklorní projevy, které by zůstaly pro Brněnsko typické. Region se projevuje spíše 

provázáním kultur západomoravské, hanácké a německé.  

Lidová hudba na Brněnsku čerpá převážně z pramenů hanáckých. Jedná se buď  

o seskupení houslistů s cimbálem a dudami, nebo o kapelu složenou ze dvou houslí, dvou 

klarinetů a cimbálu.  

I po stránce taneční je brněnský region silně ovlivněn hanáckou kulturou. Typickým 

tancem ve tříčtvrťovém rytmu je hanácká cófavá. V tempu dvoučtvrťovém se obvykle 

tančí tanec skočná. (3, s. 70) (10) (39) 

 

Haná – mapa č. 2 

- centrální město: Prostějov  

- etnografické subregiony: Prostějovsko, Kroměřížsko, Tovačovsko 

Region Haná je jednou z nejvýraznějších a historicky také jednou z nejstarších 

národopisných oblastí České republiky. Oblast vznikla v povodí řeky Haná, která jí 

protéká. Později se rozšířila na sever až po Litovel, na jih k Napajedlům a pomyslné 

hranice tvoří dále města Vyškov a Lipník nad Bečvou.  

Region se vyznačuje výraznými folklorními projevy společně s typickým hanáckým 

nářečím (např. prodloužené dvojhlásky, krátce vyslovené dlouhé í). Pro lidovou muziku 

jsou typické dvoje housle, basa, cimbál, klarinet a flétna. Od poloviny 19. století se formují 

uskupení složené pouze z dechových nástrojů tzv. „turecké muziky“, které se dají 

považovat za předchůdce dechových muzik.  

Oblast se vyznačuje velkým množstvím figurálních tanců. Nejcharakterističtějším tancem 

pro hanácký region je tanec cófavá, klidný obřadní tanec ve třídobém metru s výraznými 

podupy, který pronikl i do oblastí sousedních regionů. (2, s. 36) (3, s. 238) (10)  

 

Hanácké Slovácko – mapa č. 3 

- centrální město: Hustopeče  

- etnografické subregiony: Kloboucko, Mikulovsko, Ždánsko 

Hanácké Slovácko je národopisnou oblastí s dosud velmi živou lidovou tradicí. 

Geografickou polohou tvoří přechod od Hané ke Slovácku. Rozkládá se přibližně mezi 

městem Ždánice na severu a Velkými Pavlovicemi na jihu. Region je zajímavý nejen 
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z hlediska folklorních projevů, ale i z hlediska jazykovědného, jelikož v něm dochází 

k prolínání hanáckého a dolského nářečí a každá obec má vlastní odlišný dialekt.  

Lidová zábava byla původně doprovázena na dudy, které byly později vytlačeny 

cimbálem, kontrabasem a klarinety. Charakteristickým tancem pro oblast Hanáckého 

Slovácka je obřadní tanec zavádka, patřící do typologické skupiny kráčivých hanáckých 

tanců s tříčtvrťovým taktem. Název tance naznačuje průběh ceremoniálu, kdy stárek 

(svobodný mládenec) se stárkou postupně zavádí všechny přítomné do tance kolem máje 

(4, s.1200). Dalším z typických tanců je párová skočná. (3, s. 240, 241) (10) (25) 

 

Horácko – mapa č. 4 

- centrální město: Jihlava  

- etnografické subregiony: Boskovicko, Blanensko, Třebíčsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko, 

Dačicko, Žďársko 

Národopisná oblast Horácko tvoří hranici mezi Čechami a Moravou. Rozkládá se na území 

Českomoravské vrchoviny mezi městy Hlinsko a Humpolec po Třebíč, Poličku a Nové 

Město na Moravě. V důsledku své polohy vykazuje region nápadné rozdíly v dialektu. 

Obyvatelé obcí blíže Čechám používají moravsko-český dialekt, oproti tomu na straně 

blíže Moravě je dialekt silně ovlivněn hanáckým nářečím. Od něj se horáčtina liší 

především výslovností slov začínajících na samohlásku, kdy samohlásku předchází 

konsonanta v nebo h (vokolo, hóroda). (2, s. 33)  

Horácká lidová muzika se původně skládala z dud, houslí a cimbálu. Později byla doplněna 

o další muzikanty s klarinety, příčnou flétnou, violou a kontrabasem. V regionu často 

hrávala i tzv. dyndácká kapela, která měla název odvozený od dynd neboli skřipek (strunný 

smyčcový nástroj houslového typu). Podobně jako v jiných moravských krajích,  

i na Horácku byla později smyčcová muzika vytlačována hudbou dechovou.  

K základním typům tanců na Horácku patří tance kolové, pro které je typické i otáčení 

nazpátek proti obvyklému směru kola. Dalším regionálním projevem jsou tuše, předzpívání 

nápěvů nejprve ve volné chůzi po kruhu, po kterém následuje vlastní tanec. Dalšími tanci 

Horácka jsou tance figurální, sousedské či mazurky. (2, s. 33) (10)  
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Kraj Pražský – mapa č. 5 

- centrální město: Praha  

- etnografické subregiony: Mělnicko, Kladensko, Nymbursko, Posázaví 

Název regionu nese jméno hlavního města České republiky, což značí jistá specifika této 

národopisné oblasti. Oblast je na severu vymezená městem Mělník, směrem na východ je 

zakončená u města Nymburk, na západ se rozkládá po město Kladno a na jihu je 

ohraničena oblastí Podblanicka. Jednotlivá města a obce odrážejí silný vliv hlavního města, 

které se ale z hlediska národopisu nijak výrazně nevyznačuje. V bližším okolí Prahy 

vznikaly velké příměstské statky, které brzy splynuly s městkou kulturou. Naopak dále od 

hlavního města se udržely menší usedlosti, díky kterým se podařilo uchovat některé 

z typických místních folklorních projevů.  

Lidové písně pražského kraje jsou často třídobého či dvoudobého metra. Doprovázeny jsou 

tanci figurálními, sousedskou, polkou či skočnou, vyskytují se i tance typu polonéza  

a menuet, které odrážejí vliv hlavního města. (10) (25) (39) 

 

Lašsko – mapa č. 6 

- centrální město: Ostrava  

- etnografické subregiony: Ostravsko, Frýdecko 

Region Lašska se rozprostírá na moravsko-slezském pomezí a zahrnuje města jako 

Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor nebo Nový Jičín. Centrálním městem regionu je Ostrava, 

ale kulturním centrem Lašska jsou spíše Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka, který se svou 

sběratelskou činností velmi zasloužil o uchování lidových písní a tanců regionu.  

Lašská lidová hudba tvoří svou charakteristickou melodičností významnou část 

moravského folklorního odkazu. Typickým lidovým nástrojem je cimbál, často 

doprovázený hudeckou muzikou v sestavě několika houslí, violy, basy a klarinetu.  

(4, s. 895) 

Po stránce taneční se Lašsko vyznačuje velkým bohatstvím lidových tanců. Nejznámějším 

tancem je starodávný, párový tanec třídobého metra polonézového charakteru (4, s. 959). 

Dalším tancem je dvoudobý párový točivý tanec zvrtek, kdy pár tančí v čardášovém držení 

(tanečníci stojí proti sobě, tanečník drží tanečnici v pase, ona jeho za ramena) (3, s. 96)  

(4, s. 1232). Sólový kolektivní mužský tanec ondraš (skok) pochází také z oblasti Lašska. 
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Je založen na improvizaci a na určité rivalitě tanečníků, kdy nejlepší z nich určuje taneční 

pohyby (4, s. 648). Ze skupiny tanců figurálních pochází z Lašska například čeladensky, 

dymak či hulan. (10) (39) 

 

Podhorácko – mapa č. 7 

- centrální město: Znojmo  

- etnografické subregiony: Znojemsko, Moravskokrumlovsko 

Národopisná oblast Podhorácko navazuje na Horácko a rozkládá se směrem na jihovýchod 

k Moravskému Krumlovu a na jih k městu Znojmo. Folklorní projevy Podhorácka se velmi 

podobají Horácku. Mísí se v nich jak vlivy české, tak vlivy moravské, které na Podhorácku 

převažují. Ve srovnání s Horáckem zde dominují charakteristické prvky Hanácka.  

Vyskytují se zde podobné typy písní a tanců jako v sousedním Horácku, což jsou převážně 

tance kolové a figurální. (10) (39) 

 

Podkrkonoší – mapa č. 8 

- centrální město: Náchod  

- etnografické subregiony: Jičínsko, Náchodsko, Orlicko, Pojizeří 

Národopisná oblast Podkrkonoší se rozkládá na území krkonošského podhůří a dá se 

vymezit městy Nová Paka, Lomnice nad Popelkou a na východě městem Úpice. Region je 

typický specifickou architekturou v podobě roubených stavení. Typické je také 

podkrkonošské nářečí, kdy se v některých slovech hláska v nahrazuje samohláskou u 

(diuný, koneu). (2, s. 14)  

Z lidových písní jsou nejznámějšími lidové koledy a svatební písně. V nástrojovém 

obsazení lidových doprovodů se vyskytuje kromě houslí harfa a později i harmonika.  

Mezi lidovými tanci se často objevují tance figurální, mateníky a polky. (2, s. 14)  

(4, s. 752) 

 

Polabí – mapa č. 9 

- centrální město: Pardubice  

- etnografické subregiony: Hradecko, Pardubicko, Chrudimsko, Litomyšlsko, Hlinecko, 

Podřipsko 
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Region Polabí leží severovýchodně od hlavního města a rozprostírá se v povodí řeky Labe. 

Pomyslné hranice Polabí tvoří města Hradec Králové na severu, Litomyšl na východě  

a Chrudim na jihu. Ukázky typické lidové architektury, krojů a jiných dochovaných 

předmětů jsou vystaveny v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem.  

Lidová hudba Polabí má český charakter. V muzice hrávaly housle, klarinet, kontrabas  

a později příčná flétna. V regionu se k doprovodu písní v průběhu 13. století rozšířil 

doprovodný nástroj zvaný kobza (strunný drnkací nástroj loutnového typu). (3, s. 372) (10) 

Z tanečního hlediska se v regionu vyskytovaly české lidové tance jako je sousedská, polka, 

mazurka a tance s proměnlivým metrem, mateníky. (10) (39) 

 

Povltaví – mapa č. 10 

- centrální město: České Budějovice  

- etnografické subregiony: Budějovicko, Doudlebsko, Blatsko, Písecko, Milevsko, 

Táborsko (Kozácko), Soběslavsko 

Národopisná oblast Povltaví se rozkládá v povodí řeky Vltavy. Patří sem například města 

Tábor, České Budějovice, Písek nebo Soběslav. Region zahrnuje dva významné 

národopisné subregiony – Doudlebsko a Blatsko, které výrazně ovlivňují charakter 

folkloru v sousedních oblastech.  

V lidové hudbě se objevovaly dudy, které bývaly později doplněny o housle a klarinet. 

Tomuto uskupení se začalo říkat malá selská muzika (4, s. 895). Na Budějovicku bývala 

sestava malé selské muziky obohacována ještě o malý cimbál a basu. 

Tance Povltaví jsou ovlivněny dudáckým doprovodem, jedná se tedy převážně o tance 

typu do kolečka, které byly nejdříve doprovázeny zpěvem a capella, později hrou na dudy. 

Jiné tance Povltaví jsou štajdyš (třídobý tanec mazurkového charakteru) nebo šoupavá 

(sousedská). (4, s. 949, 1033) (10)  

 

Pošumaví – mapa č. 11 

- centrální město: Klatovy  

- etnografické subregiony: Chodsko, Prácheňsko, Klatovsko 

Národopisná oblast Pošumaví leží na jihozápadě Čech a vyznačuje se velmi osobitým 

folklorem. V minulosti v regionu působili královští strážci hranic – Chodové, kteří dali 
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oblasti název později často používaný souhrnně pro celou národopisnou oblast. Chodsko se 

vyznačuje typickým nářečím zvaným bulačina (odvozeno od minulého tvaru slovesa „být“ 

ve třetí osobě jednotného čísla – „bul“). Oblast se stala centrem zájmu sběratelů lidového 

umění, kteří se zasloužili o uchování tradičních chodských folklorních písní, tanců  

a pohádek (např. Jindřich Jindřich aj.). (2, s. 22) (3, s. 305)  

Neodmyslitelnou součástí chodského či prácheňského folkloru jsou dudy, které do jisté 

míry ovlivňují melodiku pošumavské lidové hudby. Lidové písně jsou převážně durové  

a zpívají se v lidovém dvojhlasu s doprovodem dud. Dříve chodil dudák sám, později se 

k němu přidal houslista a klarinetista. Společně tak tvořili malou selskou muziku. Dalším 

typickým nástrojem pro tento region je fanfrnoch (džbán s ústím překrytým kůží, kterou 

prochází svazek žíní). (3, s. 77) (10)  

Charakteristickým tancem je chodské kolečko, hbité otáčení dvojice či kola na místě  

ve dvoučtvrťovém či tříčtvrťovém taktu, a tanec s proměnlivým metrem – mateník, zde 

zvaný zelený kúsek. (2, s. 22) (10) 

 

Slezsko – mapa č. 12 

- centrální město: Opava  

- etnografické subregiony: Těšínsko, Opavsko, Hlučínsko, Jablunkovsko 

Etnografický region Slezsko zahrnuje národopisné oblasti kolem měst Český Těšín, Opava, 

Hlučín a Jablunkov a rozkládá se až k polským státním hranicím. Z hlediska národopisu se 

Slezsko dělí na Těšínské Slezsko a Opavské Slezsko.  

Nejrozšířenějším tancem Slezska je tzv. taněc, třídobý tanec polonézového typu. Dále se 

tančily tance kolové a tance figurální. (10) 

 

Slovácko – mapa č. 13 

- centrální město: Uherské Hradiště 

- etnografické subregiony: Horňácko, Podluží, Moravské Kopanice, Luhačovské Zálesí, 

Dolňácko 

Oblast Slovácka je jednou z národopisných oblastí, kde je i dnes původní folklor stále živý. 

Region se rozkládá na jihu Moravy a kopíruje hranice se Slovenskem a Rakouskem. 

Slovácko je souhrnným názvem pro několik národopisných oblastí, které jsou 
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charakteristické svým svérázným folklorním projevem. V severnější části Slovácka 

(Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín) se jedná o subregion Dolňácko, v části jižní 

(Strážnice, Velká nad Veličkou) o Horňácko, v oblasti kolem Starého Hrozenkova leží 

subregion Moravské Kopanice a v okolí Luhačovic se rozkládá subregion Zálesí. Každá 

z těchto oblastí má určité typické prvky (kroj, druh tance), které ji odlišují od ostatních.  

Pro celé Slovácko jsou však určité lidové projevy společné. 

Pro lidovou hudbu jsou to typické baladické táhlé písně, u kterých převažují mollové 

tóniny nad durovými. Původním doprovodem písní byla gajdošská muzika, ve které hrál 

jeden muzikant na dudy, druhý na housle. Postupem času byly gajdy vytlačeny cimbálem. 

K tomu se pak přidali ještě další houslisti, kontrabas a klarinet a vznikla cimbálová 

muzika, jaká je známa dnes.  

Slovácké tance jsou velmi temperamentní. Mezi charakteristické tance patří párové točivé 

tance jako danaj (Dolňácko) (3, s. 121), vrtěná (Podluží) (4, s. 1155), sedlácká (Horňácko) 

(4, s.889) či mužské tance verbuňk a odzemok. (2, s. 38) (10) (25) 

 

Valašsko – mapa č. 14 

- centrální město: Rožnov pod Radhoštěm  

- etnografické subregiony: Zlínsko, Vizovicko, Rožnovsko, Valašskokloboucko, 

Valašskomeziříčsko, Frenštátsko, Vsacko 

Severovýchodní část Moravy od Frenštátu pod Radhoštěm po Valašské Klobouky patří 

národopisné oblasti Valašsko. Na západě sahá po město Zlín a na východní straně je 

ukončena hranicí se Slovenskem. Název oblasti pochází z někdejšího označení  

pro rumunské Valachy, kteří dříve oblast obývali. Mnoho slov užívaných na Valašsku má 

původ v rumunštině (bača, vatra, bryndza). (2, s. 43)  

V lidové hudbě na Valašsku se objevují dudy, píšťaly, housle a později cimbál. Doprovází 

nejčastěji tance párové točivé valaské nebo mužské odzemky a tance obuškové. Z Lašska na 

Valašsko pronikl a hojně se rozšířil tanec starodávný. (2, s. 43) (10)  

 

Západní Čechy – mapa č. 15 

- centrální město: Karlovy Vary  
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- etnografické subregiony: Berounsko, Příbramsko, Rakovnicko, Plzeňsko, Karlovicko, 

Slánsko, Karlovarsko, Stříbrsko, Plassko, Chebsko  

Region Západní Čechy svou rozlohou pokrývá téměř celou oblast České republiky 

sousedící s německou hranicí. Zahrnuje města jako Karlovy Vary, Plzeň, Beroun či Cheb. 

Kromě výrazných hudebních a tanečních prvků se region vyznačuje také typickou 

architekturou dřevěných chalup s doškovou střechou.  

Lidová hudba v oblasti je spojená převážně s dudami a má silně taneční charakter. Dalším 

nástrojem, který se uplatnil zejména v období baroka, byla niněra. Později se jako 

doprovod lidové písně uplatňuje malá selská muzika, podobně jako v sousedních oblastech.  

Charakteristickým tancem jsou tance typu do kolečka, které se současně rozvíjely ve více 

regionech (například v Povltaví či Pošumaví). Dalším typickým západočeským tancem je 

polka. (2, s. 18) (10) (25) 

 

 

Obrázek č. 1 – Etnografické regiony České republiky 

 

3.2 Lidová píse ň 

Lidová píseň je útvar, který v sobě kombinuje složku hudební, slovesnou a často i složku 

pohybovou (21, s. 4). Typickým autorem lidové písně je interpret z řad venkovského 
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obyvatelstva, který zůstává v anonymitě, protože píseň je bez jakéhokoli písemného 

záznamu okamžitě přebírána, obměňována a předávána dál. Lidová píseň je vázána  

na konkrétní prostředí, vzniká v určité sociální situaci a většinou tak vyjadřuje momentální 

rozpoložení samotného tvůrce.  

Charakteristickými znaky lidové písně jsou anonymita autora, variabilita, která je 

způsobena procesem ústního tradování, typizace a vazba na aktuální situaci v životě 

venkovského lidu.  

Pojem lidová píseň je překladem německého výrazu Volkslied, který zavedl německý 

filozof Johann Gottfried Herder jako ekvivalent k anglickému výrazu popular song  

či k francouzskému poésie populaire. Termín lidová píseň postupně zcela nahradil dřívější 

označení prostonárodní nebo národní píseň.  

Označení lidová píseň představuje protiklad písně umělé. Může tomu však být pouze 

tehdy, kdy dochází k rozvrstvení obyvatelstva na tzv. nižší a vyšší vrstvu, přičemž nižší 

vrstva je sociální třídou, která dává prostor ke vzniku lidové písně v evropském smyslu.  

Bohatý repertoár lidových písní lze dělit několika způsoby. Encyklopedie Lidová kultura: 

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska uvádí stručné shrnutí všech možností: 

- podle věku interpreta (dítě, dospívající, dospělý),  

- podle pohlaví interpreta (žena, muž),  

- podle prostředí vzniku (venkov, město, vojna, škola),  

- podle míry dějovosti (lyrické, lyricko-epické, epické),  

- podle religiozity textu (světské, světské s duchovními prvky, duchovní), 

- podle funkce (obřad, svatba, tanec, pastva, Vánoce, Velikonoce), 

- podle životní situace (rodina, nemoc, smrt, zaměstnání).  

(3, s. 486) 

Českou lidovou píseň lze klasifikovat i podle etnografické oblasti jejího pravděpodobného 

vzniku. Dvě hlavní oblasti pokrývající rozlohu celé České republiky jsou oblast západní  

a oblast východní.  
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Lidové písně spadající svým původem do oblasti západní (Čechy a západní Morava) jsou 

označovány jako písně instrumentální. Charakteristickým momentem jejich vzniku je 

dřívější existence nápěvu před samotným textem. Jedna melodie se tak stává podkladem 

pro texty další. Písně mají taneční charakter, jsou převážně durové v pravidelném 

dvoudobém či třídobém metru.  

Lidové písně východního typu (východní Morava) jsou označovány jako písně vokální. 

Proces vzniku je opačný, melodie vzniká až v závislosti na konkrétním textu. Jeden text tak 

může existovat v několika různých nápěvech. Písně jsou častěji v mollových tóninách  

a chybí jim přesná metrická pulsace. Často se objevují recitativní pasáže, které kopírují 

přízvukovost textu. (31, s. 18, 19)  

3.2.1 Klasifikace českých lidových písní 

Dle publikace profesora slovanských literatur University Karlovy Dr. Jiřího Horáka Naše 

lidová píseň můžeme lidové písně zařadit do tří hlavních kategorií – písně světské, písně 

duchovní a do kategorie písní jarmarečních. Ty se pak dále ještě větví na užší kategorie, 

jak ilustruje tabulka č. 2. 

Balady 
Osnova obecná 

Osnova domácí 

Historické 
Krátké úryvky, popěvky 

Historické kramářské písně 

Písně světské 

Lyrické 

Ukolébavky 

Dětské písně 

Písně milostné 

Písně pracovní 

Písně svatební 

Písně vojenské 

Písně pohřební 
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Taneční   

Obřadní  

Legendy 

Lyrické Písně duchovní 

Obřadní 

 

Písně jarmareční 
Kramářské neboli 

špalíčkové 
 

Tabulka č. 2 – Klasifikace českých lidových písní 

 

Balady 

Balady jsou lyricko-epické skladby, které se řadí mezi písně světské. Písně se většinou váží 

k ponuré dramatické události ze života venkovského lidu. Mají tak výpravný charakter 

a seznamují posluchače s průběhem události či vyjadřují určitou formu autorova protestu, 

jako je tomu například u písní zbojnických. Balady jsou rozdělené na jednotlivé sloky, 

které bývají provázány opakujícím se refrénem.  

Balady ještě dále můžeme klasifikovat podle původu samotného obsahu – osnovy, a to  

na osnovy obecné a osnovy domácí. Balady s osnovou obecnou jsou takové písně, kdy je 

obsah děje přejatý z jiné země. Může být doplněn o motivy místní, ale jak dokazuje 

podobnost některých balad různých zemí, linie příběhu s vyvrcholením i závěrem vychází 

z jednoho příběhu, který se udál v konkrétní zemi a ústním tradováním se dostal i do písní 

jiných národů. Příkladem takových balad jsou písně Sirotek, Mrtvá milá nebo Zlý milenec, 

jejichž téma je rozpracováno v baladách po celém světě.  

Naopak balady s osnovou domácí vycházejí pouze z událostí, které se odehrály v zemi 

vzniku balady. Líčí nešťastné příhody, bitky nebo vraždy a jejich znalost se často  

ani nerozšířila mimo oblast, kde se událost odehrála.  
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Písně historické 

Píseň historická se vztahuje k významné události nebo k historicky důležité osobě, a měla 

by tak být faktickým dokladem z dob minulých. Písní se však nedochovalo mnoho, protože 

procesem předávání z generace na generaci docházelo ke zkreslování historických faktů 

přidáváním zázračných a pohádkových motivů (například píseň o Janu Sladkém Kozinovi).  

Původní historické písně se zachovaly pouze v případech, kdy byly historické události 

podložené písemnou formou, díky které pak nedocházelo ke zkreslení informací. Tyto 

písně ale postrádaly obohacení o prvky senzace, a tak se mezi venkovským lidem příliš 

nešířily. Zachovaly se z nich buď pouze krátké úryvky, nebo výrazné popěvky.  

O významných událostech se dochovaly spíše písně kramářské, které stručně popisovaly 

historickou událost a byly distribuovány v tištěné podobě. Nejsou však chápany jako písně 

lidové, protože od samého vzniku disponovaly tištěným zápisem.  

 

Lyrické světské písně 

Písně lyrické mají delší tradici než písně lyricko-epické (balady, legendy), protože se 

bezprostředně váží na vnímání a prožitky osobnosti autora. Odráží v sobě povahu lidu, 

jejich city, starosti i radosti, vnímání přírody, úvahy o společnosti. Přibližují obraz 

všednodenního života i svátečních chvil.  

Jedním z typů lyrických písní jsou ukolébavky. Jednoduché klidné melodie s vyrovnaným 

rytmem, které navozují klid a pohodu pro uspávané děťátko. Dalším typem jsou dětské 

písně, které jsou naopak dynamičtějšího rázu, mají jednoduchou zapamatovatelnou melodii 

a pravidelné tempo. Často bývají doprovodem různých dětských her a nabízejí tak dítěti 

první hudební materiál, který je schopno přirozeně reprodukovat. (21, s. 7) 

Nejpočetnějším typem lyrických písní jsou písně milostné, které jsou vyjádřením 

pozitivních či negativních citů, které k sobě lidé chovají. Jsou charakteristické svou 

jemností a po stránce slovesné bývají velmi výstižné. Kromě vyznání lásky písně často 

vyjadřují bolest a žal nad láskou neopětovanou. Někdy odráží pocity mileneckého páru, 

který se potýká s nesouhlasem rodin či společnosti s jejich vztahem.  

Nemalou skupinu lyrických písní tvoří písně pracovní. Jedná se buď o písně určitého 

tempa a výrazného rytmu, které navozovaly dobrou náladu a sjednocovaly kolektivní práci 
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(mlatci, ženci), nebo o písně s pracovním námětem, které o dané práci vypovídají 

(trávnice, kosecké písně). (4, s. 799) 

Do lyrických písní spadají i písně svatební, které se zpívaly v určitých částech svatebního 

obřadu, při hostině a při tanci. Jedná se buď o písně se svatební tematikou, nebo o určité 

soubory písní, které se pevně váží pouze k určité fázi obřadu. Svatební písně vyjadřují 

radost z události společně s lidovou moudrostí. (4, s. 1001)   

Dalším typem jsou písně pohřební, které se zpívají při pohřebním obřadu nebo v průvodu 

ke hřbitovu a vyprovázejí zesnulého ze světa živých.  

 

Písně taneční 

Tanec je odedávna přirozeným pohybovým vyjádřením jednotlivce, páru i kolektivu. Lidé 

se po staletí oddávali tanci, a proto některé lidové písně vznikaly buď přímo s potenciálem 

stát se taneční písní nebo se z jiných písní taneční písně postupně staly. Pro taneční píseň je 

charakteristické, že její nápěv je důležitější než samotný text.  

Text písně může být buď lyrický či epický. Často však vychází z pohybu, který píseň 

doprovází (například špička, pata, celá noha), nebo napodobuje zvuk hudebního nástroje 

(tra-da-da). Taneční písně mají někdy formu taneční hry, kdy text písně doprovází taneční 

akci, kterou tanečníci provádí (například hra Na kocoura).  

Názvy písní často ovlivní název daného tance (Řezník), jindy se zase charakteristický 

pohyb promítne do názvu písně (Dupavá).  

 

Písně obřadní 

Písně obřadní v sobě zahrnují písně duchovní i světské. Jedná se o písně, které se váží  

ke koloběhu roku a doprovází určité obřady a rituály spojené s církevními událostmi. 

Většina obřadních písní zaznívá v průběhu Vánoc, Velikonoc a Letnic. Obřadní písně se 

často vytrácejí z obecného povědomí z toho důvodu, že většinou plní doprovodnou funkci 

konkrétním obřadům, které se už v krajích neudržují.  

Nejrozšířenějšími obřadními písněmi jsou koledy zaznívající v průběhu Vánoc. Termín 

koleda má původ v latinském výrazu calendae, který označoval první den v měsíci  
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a později první lednové dny, kdy se slavil svátek zimního slunovratu. Koledy jsou buď 

písně duchovní, nebo světské. Duchovní koledy se váží ke Kristovu narození a událostem 

v Betlémě. Texty tak vypráví o narození děťátka, o Panně Marii, o pastýřích a jejich 

darech. Naopak koledy světské pojednávají o koledníkových příhodách nebo slouží jako 

doprovod k obchůzkám.  

Velikonoční obřadní písně mají také charakter koled s jarní tematikou. Často doprovází 

rituál „vynášení smrti“, „vítání jara“ a samotnou velikonoční koledu.  

O svatodušních svátcích – Letnicích obřadní písně zaznívají při „jízdě králů“ nebo  

při slavnostech „královniček“. (3, s. 475) 

 

Legendy 

Legenda je lyricko-epický útvar a stejně jako balada vypráví příběh. Legendy jsou  

na rozdíl od balad vázány více na duchovní literaturu, která byla lidu předčítána v rámci 

kázání. Osnovy příběhů svatých se tak dostávaly mezi prostý lid a ten je upravil do písňové 

formy, která se pak šířila ústním tradováním. Legendy často vypráví zázračné příběhy  

ze života Ježíše Krista, Panny Marie, svatého Jiří, svaté Doroty a jiných světců.  

 

Lyrické duchovní písně 

Lyrické písně duchovní mají na rozdíl od lyrických písní světských konkrétní literární 

podklad, nejčastěji Bibli. Proto nejsou považovány čistě za projev lidového folkloru, 

protože z důvodu tištěného zápisu nedochází k variačnímu procesu. Písně zaznívaly 

v průběhu církevních obřadů a bohoslužeb nebo i při domácích pobožnostech  

a sjednocovaly kolektivní modlitbu. Lyrické duchovní písně jsou uspořádány v tištěných 

kancionálech. (3, s. 481) 

 

Písně jarmareční 

Písně jarmareční, často nazývané kramářské nebo špalíčkové, jsou písně, které na rozdíl  

od písně lidové mají i tištěnou verzi, a podobají se tak spíše písním umělým. Spojují v sobě 

stránku hudební, výtvarnou a dramatickou. Jedná se o písně přednášené v rámci poutí  
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a jarmarků, kdy interpret píseň zpívá s jistou dávkou komediantství a opírá se  

o obrazové výjevy na malované tabuli. Text jarmarečních písní je často založen  

na duchovních legendách, je ovšem dokreslen o pohádkové motivy a senzace, aby vyvolal 

zájem posluchačů. Melodie jarmarečních písní nebývá původní, často se vytvořený text 

podkládá již existujícím lidovým nápěvem. 

Mnoho jarmarečních písní se dochovalo díky tzv. špalíčkům, bločkům podomácku 

sešívaných z jednotlivých letáků s jarmarečními písněmi. (3, s. 428, 429) 

(12) 

 

3.3 Lidový tanec 

Lidový tanec je označením pro umělecký projev, který v sobě spojuje prvky hudební 

(melodii včetně zpěvu), pohybové a výtvarné (kroj), které se vzájemně ovlivňují. Tímto 

termínem označujeme převážně tance, které mají původ ve venkovském prostředí. Patří 

sem však i tance městské, cechovní, aristokratické a tance z prostředí dělnického, které 

měly na vývoj lidového tance v průběhu staletí nemalý vliv. V důsledku vzájemného 

prolínání společenských vrstev se tak ovlivňovaly i prvky jejich hudebně-pohybového 

projevu.  

Lidový tanec je vzácným bohatstvím každého národa, protože stejně jako lidová píseň 

v sobě odráží skutečný život našich předků a charakterizuje rysy národní povahy. Vyvíjel 

se po celou dobu lidské existence v různých geografických oblastech v závislosti  

na místních sociálních a ekonomických podmínkách. Z odlišností těchto proměnných 

vyplývá i různorodost lidových tanců. Ta je podpořena ještě variačním procesem, kterým 

lidový tanec prochází, a vysokou mírou improvizace, kterou do tance interpret vkládá.   

Tanec měl v minulosti významné postavení, býval důležitým jmenovatelem lidových 

slavností (masopust, dožínky, posvícení) a podstatných událostí v životě člověka (svatba). 

Pohyby a krokové variace byly projevem osobitosti, tvořivosti, pohybové zdatnosti, ale  

i ztělesněním radosti a vztahů, které k sobě lidé navzájem chovali. Pro společnost fungoval 

tanec jako přirozené a bezprostřední vyjádření emocí, postojů a pocitů, čímž plnil jistou 

terapeutickou funkci.  

(1) (3) (21) (24) 
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3.3.1 Vývoj lidového tance 

Vývoj lidového tance souvisí s vývojem společnosti a je provázán s dominantním vlivem 

jednotlivých společenských vrstev a s významnými historickými událostmi. Tanec měl 

původně funkci obřadnou a doprovázel hudbu spojenou s určitým rituálem. Později začal 

plnit i funkci společensko-zábavní v rámci slavností a oslav. 

Relativně dlouhá doba vývoje tance není dostatečně zmapovaná, protože byl projevem  

tak přirozeným, že mu kronikáři nepřikládali velkou důležitost a nezaznamenávali ho  

do svých spisů. První zmínky o lidovém tanci přicházejí paradoxně z kritických záznamů 

duchovních hodnostářů, kteří vnímali tanec jako hřích, který škodí společnosti, a detailním 

popisem jednotlivých figur se snažili prosadit jeho zákaz.  

První rozsáhlejší popis jednotlivých tanců z různých krajů Čech a Moravy byl vytvořen 

v průběhu korunovačních slavností císaře Františka I. v roce 1792 v Bubenči, kde se 

během slavnostního průvodu v tanci a zpěvu předvedli venkované z několika krajů. Další 

podobně významnou událostí z hlediska dokumentace lidových tanců byla v roce 1836 

korunovace Ferdinanda V., kdy kronikáři do popisu události zahrnuli i zběžný popis tanců. 

V období mezi dvěma korunovacemi roku 1819 proběhla pod nadvládou rakouské 

monarchie tzv. Guberniální sběratelská akce, která byla historicky první akcí zaměřenou 

přímo na záznam lidových písní a tanců z oblasti Čech, Moravy, Slezska a dalších zemí 

tehdejší rakouské monarchie. Ze záznamů sběratelů vzniklo sedm základních rukopisů 

(např. Kolovratský rukopis, České národní písně, dva rukopisy z Hluboké), ve kterých jsou 

zachyceny převážně české písně a tance. (38) 

K podrobnému zápisu lidových tanců docházelo až od 90. let 19. století, kdy byla 

uspořádána Národopisná výstava československá (1895) a sběratelé (jako byli Karel 

Jaromír Erben, Václav Krolmus či František Sušil) se záměrně věnovali folklorním 

projevům určité oblasti a doložili jejich existenci v četných sbírkách. Z této doby pochází 

většina tanečního a hudebního materiálu (3, s. 501), ze kterého etnografové  

a etnochoreologové vycházejí dodnes.  

Ve stejné době taneční učitel Karel Link spolu se skladatelem Ferdinandem Hellerem 

vytvořili z deseti českých lidových tanců taneční suitu tzv. Českou besedu (1862), která se 

stala symbolem národního uvědomění a začala být velmi oblíbenou ve městech i na 



29 

venkově (3, s. 46). To však mělo za důsledek postupné vytrácení původních lidových tanců 

z českých venkovů. Podobný efekt vyvolal příliv tanců z ciziny (ländler, mazurka, valčík) 

a později nástup dechových hudeb, které vytlačily hudecké a dudácké muziky a vytvořily 

naprosto odlišnou taneční kulturu.  

Lidový tanec dnes z prostředí vesnic téměř vymizel. Tanec našich předků je tak uchováván 

díky aktivitám folklorních souborů, které sice lidový tanec přenášejí do jiných podmínek,  

ale konají velmi záslužnou činnost z hlediska prezentace a předávání povědomí o lidovém 

tanci široké veřejnosti. 

(3) (30) 

 

3.3.2 Klasifikace českých lidových tanc ů 

Typy lidových tanců lze klasifikovat do několika skupin podle různých hledisek. 

Encyklopedie Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska uvádí 

toho dělení: 

- podle pohlaví (ženské, mužské tance), 

- podle počtu účastníků (sólové, párové, trojicové, skupinové tance), 

- podle prostorového utváření (kolové, řetězové, řadové, párové tance + točivé na místě 

a postupové), 

- podle funkčního hlediska (obřadní, společensko-zábavní tance), 

- podle vazby na hudební doprovod (tance s vazbou pevnou, polopevnou, volnou), 

- podle podstaty tance:  

o podle příznačného tanečního motivu (např. vrták, skočná), 

o podle pohybově plastického prvku (např. rejdovák), 

o podle obsahové náplně (např. furiant, tkadlec), 

o podle motivu hry (např. kaplanka), 

o podle vystižení rytmické struktury (např. dupák), 

o podle proměny metra (např. mateník), 
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- podle názvu tance – toto dělení je považováno za méně spolehlivé, protože jeden 

název může označovat tance rozdílné struktury a naopak. 

(3, s. 501, 502) 

    

3.3.3 Historické vrstvy lidových tanc ů  

Podle doby vzniku můžeme jednotlivé lidové tance zařadit do tří historických vrstev: 

I. vrstva 

Mezi nejstarší lidové tance na českém území patří tzv. chorovody, tance, které plnily 

obřadnou funkci a tančily se již v době osídlení země pohanskými Slovany. Byly to tance 

prováděné za doprovodu zpěvu, převážně ženského, ve dvoučtvrťovém nebo tříčtvrťovém 

taktu. Charakteristickým krokem chorovodu je prostá chůze až mírný běh. Tančí se ruku 

v ruce ve formě zástupu, kola nebo spirály s obměnami typu proplétání nebo procházení 

branami. Chorovody doprovázely například obřady Velikonoc, dožínek, masopustu  

či lidové zvyky spojené s vítáním jara (vynášení Moreny, královničky). (3, s.308) (24) 

Z typicky mužských tanců se do historicky nejstarší vrstvy řadí sólové tance, které se dají 

souhrnně označit termínem skoky. Muži tančí buď sólově, nebo hromadně po úvodním 

zpěvu v pomalém tempu, hudba se postupně zrychluje, a tanečníci tak mohou projevit svůj 

taneční potenciál. Každá oblast si postupem času vytvořila svou variantu skoků 

v souvislosti s významnými událostmi, které skoky doprovázely. Jednalo se například  

o verbování na vojnu – verbuňk, zakládání salaší – odzemok, a jiné – hajduch, marš, 

cigán. 

Dalšími tanci z první historické vrstvy jsou tance cechovní, které se vyvíjely společně se 

zakládáním cechů a jejich obřady. Patří mezi ně například tanec soukeníků s praporcem, 

tanec bednářů s obručemi nebo cechovní tanec řezníků s meči.  

 

II. vrstva 

Vrstva druhá zahrnuje tance, které se vyvinuly v průběhu 16. a 17. století. Jedná se 

především o tance točivé a jejich regionální varianty. Točivé tance se vyskytují téměř 

v každé oblasti – na Valašsku a Lašsku starodávný nebo čardáš, na Horňácku sedlácká, 
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v Podluží vrtěná, na Dolňácku danaj nebo tanec do kolečka v oblasti západních Čech  

a Povltaví.  

Průběh tance bývá ve všech krajích podobný. Tanečník předzpívá své sólo před muzikou, 

vyzve tanečnici k tanci a do mezihry společně tančí točivý tanec. Druhou sloku zpívá 

tanečník na místě, drží tanečnici za ruku a společně se pohupují do rytmu, poté do mezihry 

znovu tančí.  

 

III. vrstva 

Třetí historickou vrstvu tvoří tance historicky nejmladší, které se vyvinuly v průběhu  

18. a 19. století. Jedná se o tance figurální. Figurální tance jsou vázány na konkrétní 

lidovou píseň, do které se tančí určité taneční figury (například píseň manšestr, kde se 

opakuje figura kroku přísunného, cvalu a kroku polkového v uzavřeném otáčení). 

Do třetí vrstvy patří i typické české tance proměnlivého metra – mateníky, jejichž figury 

jsou založeny na tanečních krocích tanců obkročák a sousedská a vyžadují důsledné 

dodržení rytmu.  

Nejmladšími figurálními lidovými tanci jsou tance, které se začaly tančit v době národního 

obrození. Jedná se o tanec polonéza, valčík, mazurka nebo kvapík.  

(24) 

 

3.3.4 Charakteristika vybraných lidových tanc ů  

Dlouhodobým vývojem lidového tance v různých oblastech České republiky došlo 

k vytvoření různých tanečních kroků a pohybových prvků, které od sebe odlišují lidový 

taneční projev obyvatel z různých regionů. Repertoár lidových tanců je velmi bohatý. 

Podstatu všech lidových tanců však tvoří taneční kroky, které se podle svého charakteru 

dají zařadit do několika skupin tanců s podobnými pohybovými prvky.  

Následující kapitola se věnuje zmíněným skupinám tanců a popisuje historii daného tance, 

jeho základní taneční krok a charakteristický pohyb. Skupiny tanců byly vybrány 

s ohledem na vhodnost nácviku v rámci výuky hudební výchovy na druhém stupni 

základní školy v souladu s tématem diplomové práce. Metodické řazení vyplývá  
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ze základních principů didaktiky - od tanců jednoduchých po složitější a od tanců známých 

k tancům méně známým. Složitější tanec je vždy postaven na ovládnutí pohybových prvků 

tance předchozího. Kapitola sleduje metodickou řadu uvedenou v publikaci Františka 

Drdáckého Lidové tance. (8) 

 

Polka 

Polka je typickým českým párovým tancem ve dvoučtvrťovém taktu a bývá často 

označována za český národní tanec. Nejhojněji se rozšířila v průběhu 30. let 19. století  

a začala pronikat mezi tance společenské a do choreografií baletních mistrů. Na venkově se 

polka tančila na písně dvoudobého metra středně rychlého tempa. Polka se rozšířila po celé 

republice, a má tak nespočet variant (polka natřásaná, staročeská, valašská aj.).  

(4, s. 770-771) 

Základním polkovým krokem je krok přeměnný, který je složen z kroku, přísunu a dalšího 

kroku. Označení přeměnný vyplývá z přeměny vykračující nohy v každém taktu. Polkový 

krok typicky tančí pár v zavřeném držení a každým polkovým krokem se otáčí o 180°. 

Další variantou je tanec polkového kroku přímo vpřed či vzad bez otáčení.  

Základní typy polek jsou polka poskočná, polka hladká a polka natřásaná. 

Nejrozšířenějším typem je polka hladká, kdy dochází k přeměně kroků bez přidání jiných 

pohybových prvků (např. Kdyby byl Bavorov). Při polce poskočné se poslední krok ozdobí 

lehkým poskokem (např. Neťukej) a při polce natřásané neboli třasáku je každý krok 

včetně přísunu ozdoben drobným natřesením (hmitem) (např. Dal husar koně kovat). (24) 

 

Sousedská 

Tanec sousedská tvoří třídobý protipól polky. Tančí se spíše v pomalejším tempu, existují 

však i varianty v tempu rychlejším. Sousedská má své předchůdce v menuetu a ländleru. 

Původně byla sousedská tancem městským, postupně se rozšířila na venkov a zlidověla. 

Stejně jako polka i sousedská má mnoho tanečních variant. (4) 

Základním krokem je chůze společně s krokem přísunným. Dvojice tančí buď v zavřeném 

držení po kruhu s otáčením kolem své osy, nebo postupuje vpřed či vzad vedle sebe 

v držení otevřeném. 
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Třemi základními typy sousedské jsou sousedská hladká, která se skládá ze dvou kroků  

a přísunu, sousedská vyšlapávaná, která se od hladké liší pouze ve vyšlapání jednotlivých 

kroků s mírnými pohupy v kolenou (např. Na Bílé hoře) a posledním typem je sousedská 

přísunná dvoukroková (neboli valčík), kdy se přísun uskuteční už ve druhé době s mírným 

výponem a třetí dobu nahradí stoj spatný (např. Náchodský zámeček). (4) (8) (24)  

 

Chodské kolo 

Chodská kola jsou skupinovým tancem kruhového charakteru, kdy interpretkami jsou 

převážně ženy. V jiných krajích, kam se kolo rozšířilo, se později účastnili i muži, takže 

vznikala kola smíšená. Historicky se tanec vyvinul v období figurálních tanců a jeho 

předchůdcem byl párový točivý tanec do kolečka. Tanec se původně tančil v třídobém 

metru, později se začal tančit i na písně dvoudobé.  

Tanec má vždy stejný průběh, nejdříve se zpívá v půlkruhu, který je otevřen čelem 

k muzice, a tanečníci se mírně pohupují do rytmu. Po první sloce se tanečníci rozejdou  

a spojí do uzavřeného kruhu, kdy tančí směrem doleva buď hladkou chůzí, krokem 

poskočným či houpavým krokem, kdy se měkce pokrčí v koleni na každou těžkou dobu.  

U chodských kol je specifický způsob držení. Tanečníci stojí velmi blízko u sebe, aby se 

mohli rukou chytit za zády tanečníka „ob jednoho“. Dojde tak ke zkřížení rukou (levá 

nahoře, pravá vespod), které je nejenom zajímavým estetickým prvkem, ale slouží hlavně 

jako pevná opora držení kruhu při zrychlení tance, ke kterému často dochází a které 

způsobí určitou odstředivou sílu, kterou by prosté držení neudrželo (např. My jsme se 

k vám přišli ptáti, Hyjbejte se kosti moje). V průběhu tance tanečnice často bezprostředně 

výskají či juchají. Po taneční mezihře se kruh znovu rozevře a další sloka se zpívá znovu 

v otevřeném půlkruhu na místě.  

Specifikem chodským kol je, že se tančí pouze směrem doleva. 

(1) (8) (24) 

 

 

 



34 

Do kolečka 

Tanec do kolečka je párovým předchůdcem chodských kol. Původně tanec třídobého metra 

se později začal tančit i na písně metra dvoudobého. Je typickým tancem k doprovodu 

dudáka a nejvíce se rozvinul v jižních a západních Čechách. Je jedním z nejstarších 

českých lidových tanců.  

Taneční kroky jsou obdobné jako v chodském kole. Tančí se v páru na místě, kdy se 

tanečníci otáčejí v zavřeném držení kolem společné osy. Došlapy pravých nohou zůstávají 

stále na stejném místě, levá chodidla opisují kruh. Při rychlém tempu dochází 

k odstředivému tlaku stejně jako u chodských kol, a proto je třeba stabilního tanečního 

držení obou tanečníků.  

(3) (24) 

 

Mazurka 

Mazurka je tancem třídobého metra volnějšího tempa. Do české městské společnosti se 

dostala z Polska a postupně pronikala i do venkovských lidových zábav a vytvořila si tak 

nespočet různých variant. Charakteristický rytmus (první těžká doba, druhá lehká a třetí 

těžká) ovlivňuje i charakter tanečního kroku, kdy je první a třetí doba zdůrazněná podupem 

či výkyvem celého těla.  

Mazurkové kroky dělíme do tří kategorií. Podstatou mazurky na tři kroky je mazurkově 

rytmizovaná chůze nebo mírný běh. V mazurce na dva kroky je třetí krok nahrazen 

poskokem. Mazurka na jeden krok je nejtypičtějším mazurkovým krokem, kdy se 

k prvnímu kroku skokem přinoží druhé chodidlo (dojde k podtržení stojné nohy)  

a na stejné noze se poskočí do rytmu třetí doby (např. Naše husa). Trojdupem lze 

jednostranný krok vystřídat.  

Tančí se typicky v páru směrem vpřed či vzad. Pár se může poskoky i pootáčet kolem své 

osy.  

(3) (24) 
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Obkročák a skočná  

Tanec obkročák v sobě nese výstižné pojmenování svého charakteristického tanečního 

kroku. Jedná se o obkračování dvojice v zavřeném držení o 180°. Tanec se tančí na písně 

dvoudobého i třídobého metra. Kroky obkročáku se většinou vyskytují v kombinaci 

s krokem polkovým či sousedskou nebo bývá obkročák součástí mateníků.  

Obkročákový krok se tančí vždy přes patu, aby mohlo dojít k dostatečnému otočení a pár si 

zároveň udržel stabilitu. Tanečníci musí být ve velmi těsném držení, aby se mohli 

vzájemně obkročit a nevzdalovali se z osy tance. Základním obkročákovým krokem je 

obkročák poskočný (např. Hajho, husy, ze pšenice), kdy se poskočí dvakrát na jedné noze  

s půlotáčkou ve směru tance. Další variantou je obkročák natřásaný, který se tančí 

převážně na písně třídobého taktu a tanečníci se na první dobu zhoupnou v kolenou,  

na dobu druhou se otočí o 180° s mírným nátřesem a na třetí dobu se vrátí do počátečního 

podřepu (např. Motovidlo). Nejnáročnější variantou je obkročák hladký, kdy k celé 

půlotáčce musí dojít v rámci jedné doby a jednoho kroku (např. Sekyra, motyka). Tato 

varianta má svou obtížností velmi blízko k tanci skočná, který je obdobou obkročáku. 

Používá se jako zpestření obkročákového kroku nebo se objevuje jako samostatný tanec.  

Skočná se tančí v rychlém tempu ve dvoudobém metru. Otáčení dokola se provádí 

přeskokem z nohy na nohu s charakteristickým zakopáváním (např. Náš pán nemůže). 

(4) (8) (24) 

 

Mateník (furiant) 

Označení mateník nebo furiant se používá pro tance s proměnlivým metrem. Nejčastěji se 

jedná o střídání dvoudobého a třídobého metra. Tance se vyvinuly v oblasti jihozápadních 

Čech, kde k tanci hrávaly jako doprovod dudy. Rytmicky nevýrazný doprovod dud 

umožnil plynulou změnu taktu. Odtud se mateníky rozšířily po celém území republiky. 

Historie vzniku mateníků souvisí s vývojem písňových textů. Právě slovesná stránka písně 

bývala často důvodem ke změně taktu (např. Poznám, která je panynka, Eště mě nemáš). 

Tance proměnlivého metra vyžadují u tanečníků nejen taneční dovednosti, ale i přesné 

rytmické cítění.  
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V mateníku a furiantu se mohou objevit různé taneční kroky. Převažují kroky 

obkročákového typu, sousedské a polky.  

(3) (8) (24) 

 



37 

4 Analýza u čebnic hudební výchovy 

Kapitola se věnuje analýze učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy 

z hlediska obsahu folklorní tematiky. Konkrétně zkoumá učebnice z řady Hudební výchova 

pro 6. – 9. ročník základní školy autora Alexandra Charalambidise a kol. (14) (15) (16) 

(17) a řadu učebnic Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy autora Jaroslava 

Mihule a kol. (26) (27) (28). Obě učebnicové řady patří mezi publikace pedagogického 

nakladatelství SPN.  

V případě Hudební výchovy pro 6. – 9. ročník základní školy se jedná se o učebnice, které 

v současné době dominují výběru učebnic k výuce hudební výchovy na druhém stupni 

základních škol, protože jsou momentálně jediným hudebním učebnicovým zdrojem 

s udělenou jednotnou schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky z roku 2005.  

Druhá řada učebnic Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy je pro rozbor 

vybrána jako předchůdce knih Hudební výchovy pro 6. – 9. ročník základní školy, protože 

stejně jako knihy Alexandra Charalambidise a kol. dominovala v devadesátých letech 

výuce hudební výchovy na druhém stupni základních škol, jelikož všechny její díly měly 

udělenou schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky z let 1988, 1990 a 1994.  

Cílem analýzy je zjistit, zda se současně používané učebnice svým obsahem folklorní 

tematiky liší od učebnic používaných v devadesátých letech, což by mohlo být jednou 

z příčin rostoucí neznalosti folklorního materiálu v české společnosti. 

Analýza přináší informace, které se týkají rozsahu a obsahu folklorní tematiky  

ve výkladových částech jednotlivých učebnic. Zabývá se počtem a procentuálním 

zastoupením lidových písní v celkovém počtu notových ukázek, které jsou v učebnicích 

uvedené, přičemž se zaměřuje i na rozdělení lidových písní z hlediska jejich geografického 

původu. Dále přináší abecední seznam názvů lidových písní, které jsou uvedeny 

v jednotlivých dílech učebnic, se zvýrazněnými písněmi, které se nachází v obou 

učebnicových řadách. 
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4.1 Analýza u čebnicové řady Hudební výchova pro 6. – 9. ro čník 
základní školy  

V řadě učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy autora Alexandra 

Charalamdibise a kol. jsou folkloru věnovány celkem čtyři kapitoly, které jsou rozděleny 

do učebnic pro šestý a sedmý ročník. Každá učebnice obsahuje kapitoly dvě.  

V učebnici Hudební výchova pro 6. ročník základní školy se nachází kapitola Zpíváme 

v lidovém dvojhlasu, která je uvozena definicí slova nářečí, jejímž prostřednictvím se 

dostává k podstatě lidové písně. Žáci se v kapitole dozví, o čem lidová píseň nejčastěji 

pojednává (radost, smutek, láska) a o propojení lidové písně s životem tehdejších obyvatel. 

Dále se žáci seznámí s rozdělením lidových písní podle oblasti jejich vzniku na písně 

západní (instrumentální) a východní (vokální) a s důvody, které k tomuto členění vedly. 

Dalším učivem v kapitole je lidový dvojhlas, který se stává podkladem k výuce intervalů, 

konkrétně tercií a sext. Kapitola je zakončena krátkým odstavcem pojednávajícím o lidové 

písni jako inspiraci pro díla významných hudebních skladatelů. Tento stručný závěr 

funguje spíše jako motivace k následujícímu poslechu písně Zajatá z písňového cyklu 

Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. 

V kapitole Když se sejdou housle s basou (hudební nástroje v lidové hudbě) jsou v úvodu 

stručně shrnuty informace z předešlé kapitoly o rozdělení lidových písní do dvou oblastí. 

Toto shrnutí slouží jako úvod k výkladu zaměřenému na lidová muzikantská seskupení. 

Nejdříve se žáci seznámí s obsazením a zeměpisnou oblastí působení dudácké kapely, dále 

s podrobným popisem dud a s výkladem způsobu hry na dudy. Dalším muzikantským 

seskupením, se kterým se žáci seznámí, je cimbálová muzika. V rámci výkladu o 

nástrojovém obsazení a oblasti působení cimbálové muziky se žáci dozvědí  

i o hudeckých kapelách a o historii a typech lidových nástrojů používaných k doprovodu 

lidových písní a tanců.  

Dalším dílem z této řady učebnic hudební výchovy, který se věnuje folkloru, je Hudební 

výchova pro 7. ročník základní školy. V něm najdeme jednu rozsáhlou kapitolu, která 

podrobně pojednává o lidové písni, a další kapitolu o tanci, kde je část věnována tanci 

lidovému.  

V úvodu kapitoly Putování za lidovou písní (a nejen naší) si žáci zopakují vědomosti  

o lidové písni z předchozího ročníku. Důraz je kladen na význam lidové písně a lidového 

umění, což je podloženo výkladem o lidovém umění jiných národů. Autoři v kapitole 
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podporují k pozitivním multikulturním názorům, kdy při popisu lidové písně vycházejí  

ze znaků, které jsou společné všem lidovým písním z celého světa. Žáci si tak zopakují, že 

lidová píseň je odrazem života dané kultury a její autor v důsledku ústního tradování není 

znám. Na příkladu dvou lidových písní pokračuje výklad o variačním procesu, kterým 

lidové písně prochází.  

Velká část kapitoly je věnována typům lidových písní. Uvádí dělení písní na ukolébavky, 

písně k vyprovázení na vojnu, milostné písně, pracovní písně, písně obřadní a koledy.  

V rámci výkladu o ukolébavkách je znovu zdůrazněn multikulturní přístup, kdy je česká 

ukolébavka Halí, belí porovnána s ukolébavkou africkou. Do výuky písní vojenských je 

doporučeno zařadit i pohybovou aktivitu, kdy jsou chlapci vyzváni k tanci verbuňk 

za doprovodu příslušné lidové písně, kterou si buď zazpívají sami, nebo je přiložena  

na kompaktním disku. Výklad pokračuje písněmi milostnými, kde není opomenuto jejich 

rozdělení na písně o lásce šťastné a nešťastné. U písní pracovních je sice uveden typ písní 

trávnice, v notové ukázce však autoři uvedli pouze pracovní píseň americkou. U písní 

obřadních a koled je věnována pozornost i českým zvykům a hudebním nástrojům, které 

jsou s obřady či svátky spojené (např. Morena, fanfrnoch). 

V závěru kapitoly se žáci mohou dozvědět o sběratelské činnosti lidových písní společně 

se jmény významných sběratelů. Dále je zopakována informace z předchozího dílu  

o lidové písni jako inspiraci v tvorbě hudebních skladatelů, která je podložena notovými  

i poslechovými ukázkami. Učebnice se věnuje i rozdílu mezi písní lidovou a písní 

zlidovělou. Zlidovělé písni je věnován výklad zahrnující i jména některých autorů, jejichž 

díla zlidověla (Adam Michna z Otradovic, František Hřebačka z Mikulčic neboli Fanoš 

Mikulecký). Tento fakt dokládá notovými příklady, které jsou žákům jistě známé, a mohli 

by si je tak chybně spojit s písněmi lidovými. Kapitola je zakončena výkladem o významu 

termínu etnikum a informacemi o práci etnografů, které jsou podloženy ukázkami 

písní romské, židovské a anglické kultury. 

V kapitole My jsme hráli na cimbály, všechny myši tancovaly, která je věnována tanci, se 

autoři na několika stránkách věnují i tanci lidovému. Vysvětlují jeho historické propojení 

s lidovou písní a s životem tehdejších obyvatel. Znovu je kladen důraz na společnou 

podstatu lidových tanců všech oblastí i národů. Učebnice dělí české lidové tance podle 

oblasti vzniku (např. Valašsko, Haná), podle místa, kde se tančily (městské, venkovské), 

podle zaměstnání tanečníků (např. kovářské, zemědělské) či podle taneční společenské 
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funkce (svatební, vojenské). Výklad pojednává i o současné interpretaci lidových tanců 

lidovými soubory. V závěru vybízí k tanci polky s pěveckým podkladem písně Kdyby byl 

Bavorov. 

Celkem je tedy v celé řadě učebnic Hudební výchova pro 6. – 9. ročník základní školy 

folklorní tematice věnováno 40 stran rozdělených do šestého a sedmého dílu.  

V učebnicích se kromě výkladu o folkloru objevují notové záznamy jednotlivých lidových 

písní, se kterými by se žáci v průběhu roku měli seznámit. Převažují jednohlasé úpravy 

s akordickými značkami pro doprovodný nástroj. Celkově je v celé řadě učebnic pro druhý 

stupeň uvedeno 177 písní a ukázek, z čehož pouze 33 % zastupují písně lidové. Jak 

dokazuje graf č. 1 , zbylých 67 % tvoří písně umělé, ukázky z klasických děl či lidové 

písně jiných národů. 

 

Hudební výchova pro 6. - 9. ro čník základní školy

lidové písně
33%

ostatní 
67%

 

Graf č. 1 – Poměr zastoupení lidových a ostatních písní 

 

Na grafu č. 2 lze vidět rozdělení obsažených lidových písní dle jejich geografického 

původu. Polovina lidových písní, které se v učebnicích nachází, pochází z oblasti Čech. 

Zbylých 50 % sestává z písní původu moravského (25 %), slovenského (10 %)  

a z lidových písní, u kterých autoři učebnice geografický původ neuvádí (15 %).  
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Graf č. 2 – Poměr zastoupení lidových písní dle geografického původu 

 

Největší procento lidových písní dle grafu č. 3 vykazuje sedmý díl učebnicové řady  

- 53 %. Naopak díl osmý neobsahuje v počtu 40 uvedených notových ukázek ani jednu 

českou lidovou píseň. Díl šestý obsahuje v přepočtu na procenta lidových písní 52 % a díl 

poslední, devátý 7 %.  
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Graf č. 3 – Poměr zastoupení lidových a ostatních písní v jednotlivých dílech 

učebnicové řady 

 

Abecední seznam lidových písní je uveden v příloze 1. 
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4.2 Analýza u čebnicové řady Hudební výchova pro 6. – 8. ro čník 
základní školy  

V učebnicích řady Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy Jaroslava Mihule  

a kol. je výkladu o folkloru věnováno vždy několik stránek v každém ze svazků. Učebnice 

jsou členěny na rozsáhlejší kapitoly zahrnující informace z různých okruhů hudební nauky. 

Folklorní tematice nejsou věnovány celé kapitoly, jako tomu je v učebnicích Alexandra 

Charalambidise a kol., ale je vyučována v souvislostech různých hudebních oblastí.  

V učebnici Hudební výchova pro 6. ročník základní školy se výklad o folkloru objevuje 

v rámci kapitoly Jak k nám mluví hudba celkem dvakrát. Poprvé se jedná o stručný úvod 

do problematiky lidové písně, kdy se autor prostřednictvím písně Čtyři koně ve dvoře 

dostává k obecnému obsahu lidových písní. Uvádí jejich spojitost s běžným životem 

v dřívějších dobách. Volně navazuje výkladem o lidovém dvojhlasu, který je propojen 

s výukou intervalů (tercie a sexty). Podruhé se folklor objevuje na samém konci kapitoly  

ve spojitosti s lidovými zvyky v průběhu jara, konkrétně s masopustem. Podkladem 

k výkladu je píseň Masopust držíme, která je doplněna doporučením, že ji lze zrealizovat 

jako masopustní scénku na návsi.  

Druhá kapitola Hudba spjatá s jinými druhy umění je uvozena uměním tanečním a prvním 

tancem je polka podložená lidovou písní Kdyby byl Bavorov. Od této ukázky se odvíjí další 

výklad o lidovém tanci. Kromě polky se žáci mohou dozvědět ještě o furiantu, mazurce, 

slovenských karičkách či typu tance do kolesa. Přes slovenské tance se autoři dostávají 

k výuce o slovenském folkloru, kdy zdůrazňují jeho odlišnost od folkloru na území dnešní 

České republiky, a k výkladu o cimbálové muzice, který se ještě zaměřuje na popis 

cimbálu a způsobu hry na něj.  

Učebnicí s nejobsáhlejším výkladem věnovaným folklorní tematice je Hudební výchova 

pro 7. ročník základní školy. Obsahuje nejvíce notových ukázek lidových písní společně 

s rozsáhlým výkladem. V úvodní kapitole stručně vysvětluje rozdíl mezi písní lidovou  

a písní zlidovělou, který dokládá ukázkami zlidovělých písní. Hlouběji se učebnice 

folkloru věnuje v rámci výkladu o vánočních koledách. Vypráví o jejich typickém obsahu  

a informuje i o vánočních pastorelách. Po notové ukázce písně Fanfr, fanfr, fanfrnoch 

zahrnuje popis lidového nástroje. Na následujících stránkách se učebnice věnuje popisu 

folklorního odkazu z jednotlivých národopisných oblastí, které dělí na oblast Čech, 

Moravy a Slovenska. Dále se věnuje podrobněji několika vybraným regionům, například 
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Chodsku, Podkrkonoší, Hané, Slovácku, Valašsku a dalším, u kterých vždy uvádí známé 

lidové písně, které z oblasti pocházejí. Národopisným oblastem Slovenska je věnována část 

výkladu až v závěrečné kapitole. Zmínka o lidové písni se nachází i v kapitolách Z naší 

hudební minulosti a Hudební slohy, kdy první z uvedených kapitol rozebírá variační proces 

lidových písní na příkladu textu lidové písně Proč kalino v struze stojíš a další pak vliv 

klasicismu na podobu lidové písně. V průběhu kapitoly ještě autoři naznačí dělení lidových 

písní na instrumentální a vokální.  

Největší část učebnice věnovaná folkloru se nachází v kapitole Zpěv rodné země. Věnuje se 

vývoji sběratelství lidových písní či dělení lidových písní z různých hledisek. Uvádí 

například dělení podle námětů (dětské písně, písně s tématem „láska“, písně svatební, 

vojenské), podle nálady (písně lyrické, epické, baladické), podle ročního období (písně 

novoroční, masopustní, jarní, posvícenské). Další část kapitoly je věnována lidovým 

tancům. Nejprve chodskému tanci kolečko a dále mazurce či mateníku s notovými 

ukázkami písní vhodných k doprovodu.  

Nejméně prostoru je folklorní tematice ponecháno v posledním svazku učebnicové řady 

Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. Několik stránek je věnováno zásadnímu 

rozdílu mezi termíny folklor a folk. Dále je obsažen výklad o muzikantských seskupeních, 

která se věnovala stylizaci folklorního odkazu do oblasti soudobých hudebních žánrů 

(například Spirituál kvintet nebo Javory). Poté je folklor zmiňován v souvislosti 

s periodizací dějin hudby (například v období klasicismu). 

V řadě učebnic Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy se folklorní tematika 

objevuje na 62 stranách ve všech třech dílech. Učebnice jsou prostoupeny notovým 

materiálem, který je uveden převážně ve dvouhlasých úpravách s partem pro melodický 

nástroj (klavír, flétna, housle).  

V učebnicích je uvedeno celkem 185 notových ukázek. Přiložený graf č. 4 uvádí,  

že lidové písně tvoří 41 %, zbylých 59 % patří písním umělým.  
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Graf č. 4 - Poměr zastoupení lidových a ostatních písní 

 

Graf č. 5 dokazuje, že notové ukázky lidových písní mají téměř z poloviny původ v oblasti 

Čech (48 %). 20 % patří písním moravským, 16 % písním slovenským a 7 % písním 

z oblasti Slezska. U zbylých 9 % ukázek není jejich geografický původ uveden.  
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Graf č. 5 – Poměr zastoupení lidových písní dle geografického původu 

 

Největší procento lidových písní je dle grafu č. 6 zastoupeno v sedmém svazku učebnicové 

řady – 61 %. V počtu lidových písní následuje svazek Hudební výchova pro 6. ročník 

základní školy, který obsahuje 48 % lidových písní. Nejméně lidových písní obsahuje 

poslední díl Hudební výchova pro 8. ročník základní školy (13 %).  
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Graf č. 6 – Poměr zastoupení lidových a ostatních písní v jednotlivých dílech 

učebnicové řady 

 

Abecední seznam lidových písní je uveden v příloze 1. 

4.3 Závěry analýzy 

Analýza dvou učebnicových řad hudební výchovy určených pro výuku na druhém stupni 

základních škol dospěla k závěru, že i přes rozdílné členění obsahu látky do jednotlivých 

dílů je folklorní tematice v obou řadách učebnic věnován téměř totožný prostor. Jak 

ilustrují grafy č. 7 a č. 8, o 2 % převažuje v počtu stran věnovaných folkloru řada učebnic 

Jaroslava Mihule a kol. Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy.  
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Graf č. 7 – Poměr zastoupení folklorní a jiné tematiky 
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Graf č. 8 – Poměr zastoupení folklorní a jiné tematiky 

 

Z grafů č. 1 a č. 4 lze vyčíst, že učebnice Jaroslava Mihule a kol. obsahují i větší procento 

notových ukázek lidových písní – 41 %, zatímco učebnice Alexandra Charalambidise  

a kol. Hudební výchova pro 6. – 9. ročník základní školy vykazují celkem 33 % lidových 

písní. Výrazným nedostatkem této učebnicové řady je naprosté opomenutí zařazení 

lidových písní do svazku Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. 

Učebnicové řady se shodují v umístění nejvíce notových ukázek lidových písní do dílu 

určeného k výuce v sedmém ročníku. Téměř se shodují i v procentu výběru lidových písní 

z hlediska jejich geografického původu. 18 totožných lidových písní se nachází v obou 

učebnicových řadách, z nichž se jedna píseň (Štědrej večer nastal) vyskytuje v obou 

učebnicových řadách dvakrát. V příloze 1 jsou zmíněné písně zvýrazněny šedou barvou. 

Učebnice z řady Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy se na rozdíl od učebnic 

Alexandra Charalambidise a kol. věnují i lidovým písním z oblasti Slezska a nechávají 

větší prostor písním původu slovenského.  

Z výsledků analýzy vyplývá, že ve srovnání s učebnicovou řadou z devadesátých let je 

v současných učebnicích hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy folklorní 

tematice věnováno méně prostoru. Rozdíl však není natolik výrazný, aby se dalo říci,  

že učebnice Hudební výchova pro 6. – 9. ročník základní školy podporují soudobý 

celospolečenský trend vzrůstající neznalosti folklorního materiálu.  
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5 Výzkum 

5.1 Předmět a cíle výzkumu 

V průběhu listopadu a prosince roku 2011 proběhl výzkum, který byl orientován  

na zapojení českého folkloru do výuky hudební výchovy na základních školách. Výzkum 

se uskutečnil celkem na patnácti základních školách na území hlavního města Prahy  

a Středočeského kraje a zapojilo se do něj 441 respondentů, z toho 424 žáků sedmých 

ročníků a 17 učitelů, kteří v daných třídách hudební výchovu vyučují.  

Primárním cílem výzkumu bylo získat potřebná data ke zjištění, zda se žáci sedmých 

ročníků v současné době ve škole v rámci hudební výchovy setkávají s českým folklorem. 

Sekundárním cílem bylo zjistit, zda žáci znají pojem folklor a jaký k němu mají vztah. 

V neposlední řadě se pak výzkum snažil odhalit souvislosti mezi praktickou výukou 

folkloru a faktickými znalostmi žáků.  

5.2 Metodika a organizace výzkumu 

Výzkum probíhal formou anonymních dotazníků a odehrával se převážně v hodinách 

hudební výchovy, a to po předchozí domluvě s vedením školy i se samotným učitelem 

hudební výchovy. Vyhrazený čas pro vyplnění dotazníků byl stanoven přibližně  

na 10 minut. K  bezproblémovému průběhu výzkumu bylo třeba zajistit přehrávač 

kompaktních disků a psací potřeby.  

Data pro výzkum byla získávána pomocí dvou druhů anonymních dotazníků, ve kterých 

byly zahrnuty různé typy otázek otevřených, uzavřených i polozavřených (viz příloha 2). 

Dotazník určený žákům byl vytvořen pro žáky sedmých ročníků v souvislosti s obsahem 

učiva v učebnicích Hudební výchova pro 6. – 9. ročník nakladatelství SPN, které jsou 

v současnosti jediným hudebním učebnicovým zdrojem s udělenou jednotnou schvalovací 

doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2005, a jsou proto hojně 

využívány k výuce hudební výchovy na základních školách. Předpokladem výzkumu byl 

fakt, že žáci disponují znalostmi obsaženými v šestém dílu učebnice, kde je folkloru 

věnována značná pozornost v kapitolách Zpíváme v lidovém dvojhlasu a Když se sejdou 

housle s basou (hudební nástroje v lidové hudbě). Dalším předpokladem bylo čerstvé 

probrání látky z úvodu sedmého dílu učebnice, tedy kapitoly věnované lidové písni 
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Putování za lidovou písní (a nejen naší), kde se autor učebnicové řady navrací 

k informacím z šestého ročníku a dále vědomosti žáků prohlubuje a rozšiřuje.  

Dotazník pro žáky obsahoval osm otázek rozdělených do dvou částí – části vědomostní  

a části poslechové související s poslechem ukázek dvou folklorních písní. Smyslem 

vědomostní části bylo získat potřebná data k uvedeným cílům formou zjištění aktuálních 

znalostí žáků v této oblasti společně s uvedením objektivních informací týkajících se jejich 

vztahu k folkloru. Smyslem poslechové části bylo porovnat dvě různá zpracování téže 

lidové písně Vojenské mundúry - verzi tzv. původní, která je nahrána s pomocí lidových 

nástrojů folklorním souborem Gaudeamus (11), s verzí od skupiny Čechomor (6), kde jsou 

zapojeny nástroje elektronické společně s bicí soupravou doplněné o elektroakustické 

efekty. Z tohoto porovnání pak dále vyvozovat subjektivní vztah žáků k ukázce čistě lidové 

a k ukázce zpracované v nástrojovém obsazení písně umělé. 

Dotazník pro učitele hudební výchovy se skládal z pěti otázek a jeho vyplnění probíhalo 

souběžně se zadáním žákovských dotazníků. Dodatečný dotaz, který nebyl zahrnut  

do znění dotazníku, se týkal uvedení názvu učebnic (popř. autora učebnic), které jsou 

v dané třídě k výuce hudební výchovy používány, a byl zodpovězen formou osobního 

rozhovoru zadavatelky s učiteli. 

 

5.2.1 Zadání dotazník ů 

K zadání dotazníků na jednotlivých školách docházelo převážně v úvodu hodin hudební 

výchovy. Zadavatelkou byla ve všech případech autorka diplomové práce. Žáci byli 

nejprve informováni o totožnosti zadavatele a o smyslu výzkumu. Zároveň byli srozuměni 

se skutečností, že veškerá vzniklá data jsou anonymní a budou využita pouze pro účely 

daného výzkumu. Dále byli informováni o způsobu a organizačním a časovém průběhu 

vyplňování dotazníku. U všech otázek měli žáci možnost zdržet se odpovědi v případě,  

že si svou odpovědí nebyli jisti či svou odpověď z jakýchkoli jiných důvodů nechtěli uvést. 

Samozřejmá byla i možnost informovat se v průběhu vyplňování dotazníku přímo  

u zadavatelky, pokud by měl respondent problém s pochopením znění otázky, což by mu 

mohlo zabránit v jejím vyplnění. 

Zadávání žákovského dotazníku bylo rozděleno do dvou částí v souvislosti s dělením 

dotazníku. Nejdříve žáci dostali informace k vyplnění vědomostní části. Až po jejím 
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vyplnění zadavatelka informovala o způsobu organizace a vyplnění části druhé, 

poslechové, aby se zamezilo případným nedorozuměním.  

Učitelé dostávali svůj dotazník současně s žáky a vyplňovali ho ve stejném čase 

vyhrazeném pro žákovský dotazník. Byli srozuměni se smyslem dotazníků a své odpovědi 

měli volit s ohledem na výuku ve třídě, kde výzkum probíhal. S případnými dotazy se 

obraceli přímo na zadavatelku.   

Sběr vyplněných dotazníků zajišťovala zadavatelka po domluveném gestu respondentů, 

kteří již byli s vyplňováním dotazníku hotovi, aby se zamezilo případnému předávání 

informací dalším stranám. Po odevzdání všech dotazníků zahájila zadavatelka řízenou 

diskusi na témata otázek z dotazníku s cílem informovat všechny žáky o správných 

odpovědích.  

5.2.2 Použité materiály 

Výzkum nekladl velké nároky na množství pomůcek nutných k provedení. S předstihem 

bylo nutné zajistit použití přehrávače kompaktních disků a prostory k provedení výzkumu 

(školní třída, hudebna). Zadavatelka vždy přinesla dostatečný počet dotazníkových 

formulářů a žáci s učiteli byli požádáni o jejich vyplnění za použití dobře čitelné psací 

potřeby.  

Pro poslechovou část bylo využito nahrávek skupiny Čechomor (6) a folklorního souboru 

Gaudeamus (11). Jednalo se o ukázku lidové písně Vojenské mundúry z kompaktních disků 

Místečko (2011) a Ze čtyř soudků (2004).  

 

5.3 Interpretace výsledk ů výzkumu 

5.3.1 Vyhodnocení žákovských dotazník ů 

Vyhodnocení žákovských dotazníků se věnuje každé otázce zvlášť a probíhalo součtem 

všech odevzdaných odpovědí s jejich následným procentuálním vyjádřením vyhotoveným 

ve formě výsečového grafu. Pro výzkum bylo použito všech 424 žákovských dotazníků. 

 

Vědomostní část 

Při odpovídání na otázky ve vědomostní části vycházeli žáci pouze ze svých aktuálních 

znalostí a vědomostí, bez možnosti konzultovat své odpovědi s jakoukoli další stranou 
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nebo učebnicovým materiálem. Při zadání byli informováni o možnosti nevyplňovat 

otázku v případě, že odpověď nebudou znát či si svou odpovědí nebudou jisti.  

Vyhodnocení přistupuje ke každé otázce zvlášť, aby nedocházelo ke zkreslení výzkumu 

z důvodu výše uvedených skutečností.  

 

Otázka č. 1 – Co znamená pojem FOLKLORNÍ PÍSEŇ? 

Úkolem respondentů bylo zakroužkovat jednu z nabízených možností, z nichž každá byla 

podložena příklady typických písní, které by měly být v obecném povědomí žáků sedmých 

ročníků. Důvodem zařazení této otázky do výzkumu bylo zjistit, zda žáci znají pojem 

folklor a zda jsou schopni ho odlišit od termínu folk.  

Výzkum došel k výsledkům, které vyobrazuje přiložený graf č. 9. 57 % žáků si je jistých 

přiřazením pojmu k jeho synonymnímu označení. Zbylých 43 % procent buď označilo 

nesprávnou možnost, či se vyplnění otázky zdrželo.  

Správné odpovědi z otázky č. 1 jsou dále využity jako podklad k vyhodnocení otázky č. 5 

žákovského dotazníku.  
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Graf č. 9 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 1 

 

Otázka č. 2 – V hodinách HV zpíváme lidové písničky.  

Žáci měli v otázce č. 2 na výběr ze dvou možností „ano“ či „ne“. Smyslem otázky bylo 

zaručit zmapování objektivního stavu využívání lidového notového materiálu ve výuce 
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hudební výchovy v sedmém ročníku základní školy v porovnání s odpověďmi učitelů.  

Na tomto základě pak dále vyvozovat závěry z dalších otázek i z celého dotazníku.  

Z grafu č. 10 vyplývá, že 86 % dotazovaných uvedlo, že lidové písně v rámci hudební 

výchovy zpívají. 12 % vyplnilo, že se s lidovou písní ve výuce hudební výchovy 

nesetkávají a 2 % žáků odpověď neuvedla.   
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Graf č. 10 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 2 

 

Otázka č. 3 – Uveď 3 lidové písničky, které znáš.  

V otázce č. 3 měli žáci za úkol napsat názvy tří lidových písní, které znají, přičemž byla 

vyloučena možnost uvádět stejné písně, jaké jsou uvedeny jako příklady u otázky č. 1. 

Požadavkům otázky dle přiloženého grafu č. 11 vyhověla pouze necelá třetina 

respondentů, tedy 28 % žáků. Zbylých 72 % uvedlo buď menší počet písní, než bylo 

požadováno, či uvedlo zadaný počet písní, ovšem některé z uvedených písní byly písně 

umělé.  

Data z otázky č. 3 byla následně použita jako podklad k vyhodnocení otázky č. 4 

učitelského dotazníku s cílem zjistit, nakolik práce učitelů ve smyslu výuky lidových písní 

ovlivňuje dlouhodobou znalost žáků.  

Podrobný rozpis uváděných lidových písní i s frekvencí jejich výskytu je uveden v příloze 

3. 
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Graf č. 11 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 3 

 

Otázka č. 4 – Více mě baví zpívat lidové / umělé písničky. Proč? 

V otázce č. 4 byli žáci tázáni, který z typů písní raději využívají ke své vlastní  hudební 

produkci a jaký je důvod této volby. Výsledky otázky směřují k cíli výzkumu, který se týká 

vztahu žáků k folkloru.  

Jak dokazuje graf č. 12, 64 % respondentů uvedlo, že ke zpěvu raději volí písně umělé. 

Uváděným důvodem byl často zajímavější a zábavnější text, soudobý hudební ráz (rytmus, 

melodie), možnost zpěvu na táboře s doprovodem kytary, text v anglickém jazyce nebo 

názor, že se její produkcí neznemožní před publikem.  

Pouhých 19 % žáků by si ke zpěvu raději zvolilo píseň lidovou. Často z důvodu její 

srozumitelnosti a jednoduchosti jejího nácviku. Dále kvůli líbivé melodii, veselému 

obsahu, textu o lásce či z důvodu, že jich mají ve svém repertoáru více než písní umělých. 

Zbylých 17 % žáků odpověď neuvedlo nebo zakroužkovalo obě možnosti, z čehož nelze 

usoudit, která píseň je jim k produkci bližší, a není tak možné do výsledků šetření jejich 

odpovědi zahrnout. 
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Graf č. 12 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 4 

 

Otázka č. 5 – S folklorem se setkávám i mimo školu. 

Podkladem k této otázce se staly správné odpovědi z otázky č. 1., protože u nesprávně 

zodpovězených otázek nelze určit, zda se respondent setkává opravdu s folklorem, přestože 

otázku č. 5 zodpověděl kladně. Výchozím počtem pro tuto otázku se stalo  

243 dotazovaných, z toho méně než polovina (45 % žáků) uvedla, že se s folklorem 

setkává i mimo prostory základní školy, jak lze vyčíst z grafu č. 13. Jako příležitosti žáci 

nejčastěji uváděli různé kulturní akce a slavnosti nebo oslavy svátků (Vánoce, 

Velikonoce). Další početná skupina uvedla možnost setkání se s folklorem v rámci 

koncertů, při poslechu rádia nebo sledování televize. Méně často pak byly uvedeny 

příležitosti jako je aktivita v základní umělecké škole, členství ve folklorním souboru  

či setkání se s produkcí folklorního materiálu v prostorách vlastního domova.  
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Graf č. 13 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 5 
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Poslechová část 

Poslechová část následovala po vyplnění vědomostní části všemi respondenty. Žáci dostali 

jasné informace k vyplnění jednotlivých otázek bezprostředně před poslechem, aby se 

předešlo případnému nepochopení.  

V poslechové části zazněly ukázky v pořadí: č. 1 – Čechomor (6), č. 2 – Gaudeamus (11). 

Otázka č. 1 je do poslechové části dotazníku umístěna z didaktických důvodů, aby byl 

zajištěn aktivní poslech obou nahrávek. Není tedy zahrnuta do výsledků výzkumu  

a nemůže tak zkreslit konečné výsledky.  

 

Otázka č. 1 – Uveď, jaké nástroje jsou v písni použité. 

Otázka plní pouze didaktickou funkci k vyplnění odpovědí na následující otázky. Není 

vyhodnocena ani zahrnuta do výsledků výzkumu. 

 

Otázka č. 2 – Která z nahrávek se ti více líbila? Proč? 

V otázce č. 2 měli žáci za úkol vybrat z ukázek tu, která se jim z určitých důvodů více 

líbila. Důvody pak měli uvést na následující řádek. Cílem otázky bylo zjistit podvědomý 

vztah žáků k folkloru v původní verzi. 

Z výsledného grafu č. 14 vyplynulo, že 64 % žáků považuje za líbivější ukázku 

v provedení skupiny Čechomor. Jako nejčastější důvod této volby byla uváděna rytmičnost 

nahrávky, výrazné použití bicích nástrojů, subjektivní prožívání rychlosti interpretace, 

drsnější poloha zpěvákova hlasu. 25 % žáků označilo jako líbivější ukázku ve zpracování 

folklorního souboru Gaudeamus z důvodu jemnější melodie či zajímavějšího souzvuku 

nástrojů. Dále žáci uváděli, že tato ukázka byla příjemnější na poslech, protože vyzařovala 

klid, či že byla zajímavěji zpracovaná. Zbylým 11 % se nelíbila ani jedna z nahrávek nebo 

nebyli schopni určit, která se jim líbí více. 



55 

64%

25%

11%

č. 1 (Čechomor)

č. 2 (Gaudeamus)

nevyplněno

 

Graf č. 14 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 2 

 

Otázka č. 3 – Která nahrávka je zpracována v původní verzi, která je tzv. zmodernizovaná? 

V závěrečné otázce měli žáci za úkol spojit čarou charakter ukázky s jejím pořadovým 

číslem. Účelem bylo dovést žáky k zamyšlení a uvědomění si hlavního rozdílu v ukázkách 

a přimět je tak k utřídění informací z předchozích dvou otázek. Dle grafu č. 15 

zodpověděla tuto otázku správně více než polovina žáků – 63 %. Další respondenti se buď 

o přiřazení nepokusili, či ukázky přiřadili špatně.  
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Graf č. 15 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 3 

 

5.3.2 Vyhodnocení u čitelských dotazník ů  

Vyhodnocení učitelských dotazníků probíhalo stejnou metodou jako vyhodnocení 

dotazníků žákovských. Každá otázka byla vyhodnocena samostatně nezávisle  

na odpovědích z otázek dalších a byla následně zpracována do podoby grafu s vyjádřením 
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procentuálního údaje u každé varianty odpovědi. Do výzkumu bylo zahrnuto  

17 vyplněných učitelských dotazníků.  

 

Otázka č. 1 - Do výuky hudební výchovy zapojuji český folklor (lidové písně, tance, 

říkadla). 

Učitelé měli možnost vybírat ze dvou možností – „ano“ či „ne“. Jak je vidět na grafu č. 16, 

celých 100 % dotazovaných bez výjimky uvedlo, že český folklor v rámci své výuky 

hudební výchovy v sedmém ročníku základní školy využívají. 
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Graf č. 16 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 1 

 

Ve druhé části otázky se již odpovědi jednotlivých učitelů lišily. Učitelé měli možnost volit 

více odpovědí než pouze jednu. Dle grafu č. 17 více než polovina respondentů (55 %) 

uvedla, že český folklor do výuky zapojují z toho důvodu, že se domnívají, že žáci by  

o folkloru měli mít povědomí. Dalších 17 % uvedlo jako důvod k volbě folklorního 

materiálu jiné důvody než ty, které byly uvedeny v dotazníku. Častým důvodem byla 

podstata lidových písní a říkadel ve smyslu kvalitního materiálu pro aktivní elementární 

múzickou výchovu. Dále pak charakter určitých lidových písní, které dokáží žáky 

zaujmout, či hledisko textově-obsahové, které může vést k hlubšímu zamyšlení nad písní  

a k další práci s ní. 

Dalších 14 % dotazovaných uvedlo jako důvod zapojení českého folkloru do výuky 

skutečnost, že je uveden v učebnicích, podle kterých hudební výchovu v sedmém ročníku 

vyučují. Zbylých 14 % vyplnilo, že využití českého folkloru v hodinách hudební výchovy 

je podmíněno samotnou volbou žáků při možnosti výběru hudebního materiálu.  
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Graf č. 17 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 1 

 

Otázka č. 2 - Myslíte si, že znalost lidových písní u dnešních žáků upadá? 

V otázce č. 2 bylo znovu na výběr z  kladné či záporné odpovědi. Pouze jeden 

z respondentů označil odpověď „ne“, všech ostatních 16 učitelů má dojem, že se znalost 

lidových písní z povědomí současných žáků sedmých ročníků vytrácí. Podle grafu č. 18 se 

tedy jedná o celých 94 %.  
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Graf č. 18 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 2 

 

Otázka č. 3 - Lépe se mi daří žákům předat lidovou píseň / umělou píseň / obě stejně. 

Otázka č. 3 byla orientována na praktický průběh výuky písní obecně. Učitelé měli dle 

svého subjektivního dojmu zhodnotit, která z písní se jim daří naučit lépe či zda v předání 
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obou typů písně nespatřují výrazný rozdíl. Vyhodnocení odpovědi je podkladem ke zjištění 

vztahu žáků k folkloru. 

Více než polovina respondentů uvedla, že výsledek výuky lidové i umělé písně hodnotí 

jako srovnatelný a daří se jim tedy oba typy písní předat stejným způsobem. Jako důvod 

této volby nejčastěji uváděli kvalitní motivaci a jistou „chytlavost“ dobře zvolené písně, 

která žáky sama o sobě aktivizuje k jejímu nácviku. Další názory braly v potaz hledisko 

kvalitní interpretace při přednesu písně, jiné názory se klonily k důvodu spojenému 

s vhodným způsobem nácviku konkrétních písní. 

Zbylých 35 % učitelů má pocit, že se jim daří lépe žákům předat písně umělé. Svou volbu 

podkládají názorem, že žáci vnímají umělé písně jako modernější v porovnání s písní 

lidovou. Jsou jim bližší i z toho důvodu, že se s nimi sekávají častěji (např. na táborech, v 

médiích). Dále prý žáci ocení doprovod kytary, který se k umělým písním využívá ve větší 

míře než k písním lidovým. 

Lidovou píseň jako lepší materiál k předání žákům sedmých ročníků neoznačil ani jeden 

z dotazovaných respondentů.  

Výsledky šetření jsou doloženy v přiloženém grafu č. 19. 
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Graf č. 19 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 3 

 

Otázka č. 4 – Do výuky zapojuji nejčastěji tyto lidové písně. 

V otázce č. 4 měli učitelé napsat tři lidové písně, které v hodinách hudební výchovy 

používají v dané třídě nejčastěji. Tato získaná data pak byla využita k vyhodnocení otázky 

společně s daty z otázky č. 3 vědomostní části žákovského dotazníku. Cílem výzkumu bylo 
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analyzovat souvislosti mezi výukou lidových písní uváděných učiteli společně s frekvencí 

výskytu totožných písní v žákovských dotaznících.  

Vyhodnocení probíhalo nejdříve na úrovni jednotlivých tříd a jejich učitelů hudební 

výchovy. Následně byl z jednotlivých dat vytvořen průměr, aby se došlo k výslednému 

číslu.  

Z grafického znázornění č. 20 je možné vyčíst procentuální vyjádření shody dat získaných 

od žáků jednotlivých tříd s daty uvedenými jejich učitelem hudební výchovy. Jeden 

respondent z řad učitelů lidové písně neuvedl, dotazníky celé třídy tedy nebyly  

do výsledných výpočtů zahrnuty.  

Po provedení průměru ze všech vzniklých výsledků výzkum došel k závěru, že celkově se 

uvedené údaje shodují v pouhých 9 %.  

Podrobný rozpis uváděných lidových písní i s frekvencí jejich výskytu je uveden v příloze 
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Graf č. 20 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 4 

 

Otázka č. 5 – Myslíte si, že je výběr lidových písní v učebnicích, podle kterých učíte, 

kvalitní?  

Poslední otázka učitelského dotazníku byla zvolena s ohledem na hodnocení učebnic, které 

jsou výuce používány, z hlediska kvality obsaženého folklorního materiálu. Z grafu č. 21 

vyplývá, že 76 %, tedy 13 učitelů, je s kvalitou folklorního materiálu spokojeno, přesto 

dále uvádí lidové písně, o které daný obsah učebnic obohacují.  
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Dle názoru 18 % učitelů kvalita folklorního materiálu obsaženého v učebnicích není 

uspokojivá. Tito respondenti uváděli jako doplňující folklorní materiál písně  

od populárních folkových či folklorních skupin (Čechomor, Hradišťan), které žáci znají,  

a jsou tak více motivováni k jejich nácviku a následné produkci.  

Zbylých 6 % učitelů se vyplnění otázky zdrželo.  
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Graf č. 21 – Grafické vyjádření výsledků otázky č. 5 

 

Uveďte název / autora učebnic, které v dané třídě používáte k výuce hudební výchovy. 

Tato otázka nebyla zahrnuta do dotazníků a odpovědi na ni získávala zadavatelka přímo 

z rozhovorů s učiteli. Výsledky měly potvrdit či vyvrátit předem stanovenou hypotézu,  

že výuka na druhém stupni probíhá podle učebnic Hudební výchova pro 6. – 9. ročník 

základní školy a žáci tak disponují znalostmi obsaženými v učebnicích, kde je folkloru 

věnována značná pozornost. 

Výzkum přináší výsledky v podobě sloupcového grafu č. 22, kde jsou u každého 

učebnicového materiálu uvedeny součty získaných odpovědí. Učitelé často uváděli více 

používaných materiálů.  

Z grafu vyplývá, že nejpoužívanějším materiálem jsou učebnice Alexandra Charalambidise 

a kol. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy. Často bývají doplněny o zpěvníky  

Já Písnička I. – IV. či o jiné materiály, které do výuky přináší sám učitel. Stanovená 

hypotéza byla tedy ze 71 % správná.  
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Graf č. 22 – Grafické vyjádření poměru používaných učebnic 

 

5.4 Závěry výzkumu 

Z provedeného vyhodnocení žákovských a učitelských dotazníků výzkum vyvodil závěry 

týkající se jednotlivých předem stanovených cílů.  

Z vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 vědomostní části žákovského dotazníku společně 

s výsledky z otázky č. 1 dotazníku učitelského je zcela zřejmé, že se žáci v současné době 

ve výuce hudební výchovy s českým folklorem setkávají a že si jsou této skutečnosti 

vědomi. Forma setkání se odehrává buď v podobě zpěvu lidových písní nebo nácviku 

lidových tanců či říkadel, jak vyplývá z výsledků učitelských dotazníků.   

Z výsledků otázky č. 1 žákovského dotazníku ovšem vyplývá, že přestože se výukou 

folkloru zúčastnění učitelé v sedmých ročnících zabývají, téměř polovina zkoumaných 

žáků není schopna propojit si pojem folklor se správnou představou, tedy s lidovým 

uměním. Z proběhlého šetření se lze domnívat, že učitelé výuku českého folkloru v praxi 

neopomíjejí. Závěrečné výsledky však mohou být způsobeny podceňováním předávaných 

teoretických informací ze strany učitelů současně s kladením nedostatečného důrazu  

na výsledné znalosti žáků v dané oblasti.  

Výsledky šetření vztahu žáků sedmých ročníků k českému folkloru vycházejí z výsledků 

otázek č. 4 vědomostní části a č. 2 poslechové části žákovských dotazníků společně 
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s vyhodnocením otázky č. 3 učitelských dotazníků. Výsledky obou otázek žákovských 

dotazníků potvrzují příklon nadpoloviční většiny dotázaných žáků k písním typu umělého. 

Výsledek vyplývá jak z objektivní volby výběru písní k samostatné produkci, tak  

ze subjektivního pocitu při výběru nahrávky při poslechu, kdy byla žákům bližší varianta 

lidové písně v nástrojovém obsazení písně umělé. Tuto skutečnost potvrzují i odpovědi 

respondentů z řad učitelů, kteří v hodnocení předání písně žákům uváděli jako snazší píseň 

umělou, popřípadě lidovou píseň kladli na roveň s písní umělou. Žádný z respondentů však 

neuvedl, že by se mu lépe dařilo předat píseň lidovou, což je zcela v souladu se zmíněnými 

výsledky.  

Otázka č. 5 vědomostní části žákovského dotazníku výsledný postoj žáků k folkloru 

potvrzuje, protože z ní vyplývá, že žáci sice ví o příležitostech, kde je možné  

se s folklorem setkat, aktivně je však nevyhledávají.  

Souvislost mezi praktickou výukou folkloru a faktickými znalostmi žáků byla zkoumána 

na podkladech z otázky č. 3 vědomostní části žákovského dotazníku vyhodnocené 

v návaznosti na získaná data z otázky č. 4 učitelského dotazníku. Výzkum došel ke zjištění, 

že přestože učitelé uvedli lidové písně, které s žáky nejčastěji zpívají, nemá tato aktivita  

na znalosti žáků patřičný dopad. V některých třídách sice došlo ke shodám mezi 

odpověďmi z dotazníku učitele s odpověďmi žáků, avšak tato shoda byla relativně vzácná 

a ve výsledném součtu z výzkumu vyplývá, že teoretické znalosti žáků v dané oblasti 

praktické výuce neodpovídají. 

Závěry výzkumu přinášejí znepokojující data, která potvrzují obecný trend odklonu 

mladých generací od kulturního dědictví svého národa, nedostatek úcty a respektu 

k dochovaným zvykům a tradicím zároveň s rozpaky spojenými s reprodukcí folklorních 

projevů. Tato situace má za následek upadající znalost folklorního materiálu, která 

v budoucnu může vést až k zapomenutí odkazu předchozích generací a ztrátě vzácného 

hudebního materiálu.  
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6 Návrh projektu 

Výstupy z analýzy učebnic společně s výsledky provedeného výzkumu přinesly jisté 

poznatky ohledně výuky folkloru na základní škole v rámci hudební výchovy společně 

s výsledky její efektivity. Skutečnost je tedy taková, že přestože je v učebnicových 

materiálech folklorní tematika zastoupena v téměř totožné míře jako v dřívějších 

učebnicových materiálech a přestože učitelé i sami žáci uvádějí, že se této tematice ve 

výuce věnují, výsledky výzkumu těmto faktům neodpovídají.  

Odhlédneme-li od obecného odklonu společnosti od folklorních tradic a zvyků a s ním 

souvisejícím sníženým zájmem o český folklorní materiál, možnou příčinu výsledků 

výzkumu lze spatřovat v nedostatečné informovanosti žáků o podstatě lidových písní, 

tanců či říkadel. Žáci tak nejsou dostatečně motivováni k aktivnímu a pozitivnímu 

přijímaní folklorního odkazu, což zamezuje následnému hlubšímu myšlenkovému 

zpracování a propojení s ostatními znalostmi a vědomostmi, a nedojde k uchování 

předaného hudebního materiálu.  

Dalším důvodem stupňující se žákovské neznalosti a nezájmu o český folklor může být 

způsob interpretace a přímá či nepřímá prezentace vlastního postoje ze strany učitele. 

Přestože je folklorní materiál ze své podstaty často nenáročný na kvalitu doprovodu  

ve smyslu virtuozity hry na doprovodný nástroj, vyžaduje bezpochyby jistou míru empatie, 

se kterou ho učitel žákům předává. Nemá-li sám učitel k lidové tvorbě pozitivní vztah, lze 

ho jen těžko vybudovat u žáků.  

Tato část diplomové práce přináší návrh projektu, jak by se současná situace dala změnit 

tak, aby přinášela lepší výsledky v oblasti efektivity výuky folklorní tematiky v hudební 

výchově. Jejím prostřednictvím by v souladu s průběžnými strategickými cíli Národního 

programu rozvoje vzdělávání v České republice docházelo k obnovení a posílení přístupu 

žáků k národním tradicím, kulturnímu dědictví a rodnému kraji. (29, s. 83) 

Návrh projektu respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

v aktuálním znění z roku 2010 (23). 
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FOLKLOR KOLEM NÁS I V NÁS 

Anotace 

Projekt vznikl jako reakce na výsledky výzkumu orientovaného na znalosti žáků sedmých 

ročníků základní školy z oblasti folklorní tematiky a jejich vztahu k českému folkloru. 

Přináší možnosti, jak zapojit výuku folkloru do hodin hudební výchovy na druhém stupni 

základních škol tak, aby její výsledky byly efektivnější a měly trvalejší charakter. 

V projektu je ve velké míře zastoupena skupinová a samostatná práce žáků s následnou 

prezentací, aby žáci měli možnost sami se zapojit do vyhledávání informací z folklorní 

oblasti, a byli tak více motivováni pro další činnost. Dále projekt prohlubuje 

mezipředmětové vazby v rámci předmětů druhého stupně základní školy a snaží  

se navazovat na obecné znalosti žáků z různých oborů a cíleně je prohlubovat. Výsledkem 

projektu by mělo být zkvalitnění vědomostí žáků v oblasti folklorní tematiky zároveň  

s obnovením a posílením jejich vztahu k národním tradicím.  

Projekt je navržen v souladu s obsahem teoretické části diplomové práce, která se tak stává 

podkladem k uvedeným činnostem v jednotlivých etapách projektu. Součástí projektu jsou 

notové a poslechové ukázky (viz příloha 4, příloha 5). 

 

Klí čové kompetence 

• Kompetence k učení  

- žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  

a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  

a praktickém životě 

• Kompetence k řešení problémů 

- žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky 

• Kompetence sociální a personální 
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- žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy  

na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 

požádá 

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, 

co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• Kompetence občanské 

- žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu  

a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

(23) 

Očekávané výstupy 

• Hudební výchova  

- žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

- žák rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu  

- žák uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě  

a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální 

projev druhého 

- žák realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně  

a skladby různých stylů a žánrů 
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• Taneční a pohybová výchova 

- žák uplatňuje návyky správného držení těla a dovednosti přirozeného 

pohybu nejen při výuce, ale i v běžném životě 

- žák vnímá měnící se prostorové vztahy a aktivně vytváří partnerství mezi 

svým tělem a prostorem 

• Výchova k občanství 

- žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti 

i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 

postoje k menšinám 

• Zeměpis (geografie) 

- žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat 

z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších informačních zdrojů 

- žák vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata  

a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech,  

pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, 

pro vytváření postojů k okolnímu světu 

• Jazyk a jazyková komunikace 

- žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití 

• Člověk a svět práce – příprava pokrmů  

- žák připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

(23) 

 

Mezipředmětové přesahy a vazby 

• Hudební výchova 

• Taneční a pohybová výchova 

• Občanská výchova 
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• Zeměpis 

• Dějepis 

• Český jazyk 

• Praktické činnosti 

• Výtvarná výchova 

 

Průřezová témata 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

(23) 

 

Klí čová slova 

Folklor, lidová píseň, lidový tanec, národopisná oblast, tradice, hudební nástroje, lidový 

oděv. 

 

Časová organizace 

Projekt je možné zapojit do výuky hudební výchovy v jakémkoli ročníku druhého stupně 

základní školy. Obsahuje osm etap, z nichž každá je rozdělena do vyučovacích jednotek  

– školních hodin (45 minut). Celkové trvání projektu je 9 vyučovacích jednotek  

+ etapa Lidová tradice v každoroční klasice a výstup projektu. 

 

Etapy 

1) Cizí slovo folklor  

2) Není folklor jako folklor  

3) Jiný kraj, jiný mrav i kroj  

4) Status versus píseň 
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5) Zahrajte ně muzikanti 

6) Prapradisco  

7) Lidová tradice v každoroční klasice  

8) Lidové dobroty  

 

Cizí slovo folklor (1 h) 

První etapa projektu je jakýmsi úvodem do problematiky folkloru a využívá metod 

kritického myšlení. Hodina hudební výchovy je zahájena zpěvem dvou písní v českém 

jazyce, které již žáci ovládají z předchozí výuky. Hlavním kritériem k výběru písní je jejich 

odlišnost s ohledem na jejich autorství. Zazní tedy jedna píseň lidová a jedna píseň umělá, 

při jejichž výběru bychom měli dbát na jednoznačnost jejich původu (např. nepoužívat 

písně Sbohem, galánečko, Mikulecké pole). 

Dále učitel napíše na tabuli slovo folklor a zahájí první fázi kritického myšlení - fázi 

evokace. V této fázi je použita metoda brainstormingu, kdy se žáci snaží skrze vlastní 

myšlenkovou aktivitu vygenerovat co nejvíce nápadů a myšlenek, které si s daným 

pojmem bez předchozí výuky spojí. Učitel v této fázi plní roli podněcovatele  

a zapisovatele. Vše, co v této fázi zazní, zapisuje na tabuli, žádné myšlenky nekomentuje  

ani nehodnotí. (33) 

Ve fázi uvědomění vytvoří žáci několik skupin, které mají k dispozici veškeré dostupné 

materiály (např. encyklopedie, slovníky, učebnice, Internet, obrazové materiály aj.),  

ze kterých se mohou o folkloru dozvědět více (5). Skupiny mají za úkol podrobit zápis 

vzniklý ve fázi brainstormingu redukci a následné vnitřní organizaci. Poté ho přepíší do 

podoby myšlenkové mapy.  

Závěrečnou fází kritického myšlení je reflexe, kdy každá skupina představí ostatním svou 

myšlenkovou mapu a společně s učitelem pak upraví původní zápis na tabuli do výsledné 

podoby, kterou mohou ještě doplnit o nové poznatky z fáze uvědomění. 

V závěru hodiny učitel přednese krátké ukázky z obou písní, které zazněly v úvodu. Žáci 

z nich vyberou tu, která patří do oblasti folkloru a společně si celou píseň znovu zazpívají.  
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Není folklor jako folklor (2 h)  

Další etapa projektu je rozdělena do dvou hodin. Jejím smyslem je, aby si žáci uvědomili 

jedinečnost našeho českého folklorního bohatství a byli schopni ho odlišit od folklorního 

materiálu jiných národů. Dále by měli pochopit důležitost folklorního odkazu předchozích 

generací všech národů jako podstatu národní příslušnosti. 

Hodiny probíhají formou nácviku vybraných lidových písní z jiných zemí společně 

s označením původu písně v zeměpisné mapě. Písně mohou být doplněny o nácvik 

jednoduchého pohybu, tance či s žáky můžeme nacvičit doprovod na nástroje Orffova 

instrumentáře. Písně do hodin přinese buď učitel nebo notové ukázky vyhledají a donesou 

sami žáci na základě zadání úkolu v dostatečném předstihu. Součástí nácviku písní může 

být i společná diskuse o zemích, odkud ukázky pocházejí.  

Žáci by si po této etapě měli uvědomit, že každý národ má své folklorní kořeny a je třeba 

je uchovávat, aby neupadly v zapomnění.  

 

Návrh písní: 

Afrika - Siyahamba (34) 

Amerika - Michael, Row the Boat Ashore (15, s. 23), Oh, When the Saints (28, s. 36)  

Anglie - Hi ho, Nobody Home (20, s.15) 

Francie - Frére Jacques (20, s. 13), Avignonský most  (15, s. 26) 

Izrael - Shalom chaverim (15, s. 31)  

Japonsko - Růžové červánky (22, s. 25) 

Německo - Má milá je jako růže květ (28, s. 204) 

Rakousko - Rozmilí přátelé (22, s. 49) 

Rusko - Dolů po matičce Volze (26, s. 63) 

Slovensko - To ta Hel´pa (15, s. 104), Limbora, limbora (19, s. 34)  

Švédsko - Jen pojď do kolečka (22, s. 38) 

Ukrajina - Jedna hora vysoká je (26, s. 107)  
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Notové ukázky písní jsou uvedeny v příloze 4. 

 

Jiný kraj, jiný mrav i kroj (2 – 3 h)  

Další část projektu je zaměřena na oblast České republiky a její národopisné oblasti. Této 

etapě je třeba věnovat minimálně dvě až tři vyučovací jednotky. Pro výuku je v úvodu 

využita frontální výuka, kdy učitel žákům předá obecné informace, podle jakých projevů 

k dělení na etnografické oblasti dochází - jazykové projevy (nářečí, dialekty), lidové písně, 

lidové tance, lidové nástroje, lidový oděv či lidová architektura.   

Výuka dále probíhá formou skupinové práce, kdy každá skupina dostane informace o jedné 

z národopisných oblastí. Dále mají žáci k dispozici materiály, ze kterých mohou k dané 

oblasti čerpat další informace (např. encyklopedie, slovníky, učebnice, Internet, obrazové 

materiály aj.). Jejich úkolem je vyhledat národopisnou oblast na mapě České republiky  

a z dostupných informací připravit přibližně pětiminutovou prezentaci pro své spolužáky, 

prostřednictvím které danou oblast charakterizují.  

Po prezentaci jednotlivých oblastí učitel s žáky nacvičí lidovou píseň či lidový tanec, který 

z dané oblasti pochází. Některé z navržených písní (zvýrazněny tučně) je možné využít 

k poslechové aktivitě, aby měli žáci možnost setkat se s jejich vkusným  

vokálně-instrumentálním zpracováním (viz příloha 5).  

 

Návrh písní: 

Brněnsko - Muzikanti, co děláte (13, s. 200) 

Haná - Tovačovský hatě (2, s. 36), Rostó, rostó (18, s. 56) 

Hanácké Slovácko - U Dunaja šaty perú (35, s. 530), Dolinečka, dolina (35, s. 534) 

Horácko - Přiletěl ptáček (2, s. 33) 

Kraj Pražský - Koupala se má panenka (2, s. 8) 

Lašsko - Pán Bůh vám zaplať (32, s. 49), Běži voda, běži (14, s. 45) 

Podhorácko - V dobrým sme se sešli (2, s. 35) 

Podkrkonoší - Pochválen buď, Ježiš Kristus (2, s. 17), Chroustovský mládenci (2, s. 15) 

Polabí - Husaři, husaři (13, s. 101), Zakukala žežulička (13, s. 375) 
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Povltaví - Měla jsem chlapce (2, s. 30), Přeškoda nastokrát (7) 

Pošumaví - Vosy, vosy (32, s. 73), Hdyž jsem koval koníčky (7) 

Slezsko - Šla děvečka do háječka (32, s. 48), V kolaji voda (26, s. 130) 

Slovácko - A já mám koníčka vraného (19, s. 8), Co to tam šupoce (27, s. 162) 

Valašsko - Stojí šohaj pod naším okénkem (2, s. 43), Rožnovské hodiny (13, s. 265) 

Západní Čechy - Plzeňská věž (2, s. 22) 

 

Notové ukázky písní jsou uvedeny v příloze 4. 

 

Status versus píseň (1 h) 

Název čtvrté etapy Status versus píseň je reakcí na soudobé vyjádření prožívání a emocí 

žákovské populace prostřednictvím statusu na sociálních sítích. V projektu je jí věnována 

jedna vyučovací hodina. Smyslem výuky je zamyslet se nad úlohou některých typů statusů 

a dostat se prostřednictvím společné diskuse k podstatě lidových písní. Uvědomit si,  

že stejně jako je pro nás v době Internetu jednoduché vložit své emoce či momentální 

rozpoložení do řádků virtuální reality, bylo pro naše předky přirozené vložit své emoce  

do pomyslných řádků lidové písně. Autorem lidových písní, které jsou známé dodnes, tedy 

nemusel být známý skladatel, ale mohl jím být jakýkoli obyčejný člověk z řad 

venkovského lidu.  

Úkolem každého žáka je najít ve zpěvníku tři lidové písně, které se již ve škole učili,  

a pokusit se je roztřídit do určitých kategorií - na písně, které v sobě odrážejí určitou emoci 

(láska, radost, smutek aj.), dále na písně, které vypráví nějaký příběh, písně vojenské, 

obřadní, pracovní, ukolébavky a jiné. Učitel v průběhu samostatné práce žáků na tabuli 

napíše hlavní kategorie písní a žáci pak postupně vyhledané písně do kategorií zapíší.  

Pro ověření správnosti zařazení písní si celá třída vybrané písně zazpívá.  

 

Zahrajte ně muzikanti (1 h) 

Pátá hodina projektu se váže k hudebním nástrojům používaným v lidové hudbě. Učitel 

žákům rozdá obrázky různých hudebních nástrojů, které jsou ve škole k dispozici, nebo si 
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je sám vytvoří. Žáci mají společně za úkol nástroje roztřídit na ty, které patří do lidové 

muziky a které nikoli. Učitel pak s žáky diskutuje na téma, v jakých uskupeních se asi 

lidové nástroje objevovaly a pro jaké národopisné oblasti je určitý nástroj typický  

(např. dudy, cimbál). Etapa tak navazuje na vědomosti získané ve třetí etapě projektu  

a dále je prohlubuje. Učitel následně pustí žákům několik nahrávek lidových písní a žáci se 

snaží zapsat co nejvíce nástrojů, které v nahrávce uslyší (viz příloha 5).  

V této etapě je vhodné navštívit expozici Českého muzea hudby nebo navštívit koncert 

lidové muziky (např. Gaudeamus, Vycpálkovci, Cimbálová muzika Jiřího Janouška, Malá 

česká muzika Jiřího Pospíšila aj.), aby měli žáci o hudebních nástrojích v lidové muzice 

reálnou představu. 

 

Prapradisco (1 h) 

Další hodina projektu je věnována lidovému tanci. V úvodu hodiny učitel pustí nahrávku 

soudobé taneční hudby (např. David Guetta, Lady Gaga aj.) a vyzve žáky, aby si na ni 

zkusili zatančit. Jako další nahrávku k tanci pustí nahrávku lidové písně v rytmu polky 

(např. Kdyby byl Bavorov, Doudlebská polka aj.). Smyslem této aktivity je, aby si žáci 

mohli prožít odlišnost hudby zároveň s odlišností pohybových prvků, které nahrávky 

evokují.  

Učitel pak s žáky rozvine diskusi o lidovém tanci. Snaží se zjistit, jaké druhy lidových 

tanců žáci znají a zda už někdy nějaký lidový tanec tančili. Znalosti žáků doplní 

informacemi o vybraných lidových tancích. Vysvětlí žákům, že naši předkové lidový tanec 

využívali při stejných příležitostech jako my dnes (zábava, oslava).  

Další část hodiny je věnována nácviku Doudlebské polky (nebo jiného tance dle výběru 

učitele). V závěru hodiny pak znovu zazní úvodní nahrávka polky, kterou již žáci 

doprovodí nacvičenými pohybovými prvky lidového tance polka.  

 

Lidová tradice v každoroční klasice 

Tato etapa projektu je značně variabilní s ohledem na roční období, ve kterém projekt 

probíhá. Doporučená období jsou doba posvícení, advent nebo čas Velikonoc. Projekt  

se v této etapě obrací k lidovým zvykům a tradicím, které se již v dnešní době vytrácejí. 
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Vede žáky k pochopení svátků a prohloubení znalostí o smyslu dochovaných vánočních  

či velikonočních zvyků (např. zdobení stromečku, předávání dárků, zdobení vajíček aj.).  

Úvodem etapy je výklad učitele o významu daného období. Dále může projekt mít 

v několika hodinách hudební výchovy podobu žákovských prezentací, aby došlo 

k hlubšímu zapojení žáků do problematiky a ke zlepšení efektivity výuky. Prezentace  

se mohou vázat k jednotlivým tradicím, tajemným postavám (sv. Ambrož, sv. Barbora,  

sv. Lucie, sv. Mikuláš) či k typickým pokrmům, které se v daném období konzumují 

(posvícenská husa, koláče, mazanec aj.) (36). Učitel prezentace doplňuje svým výkladem  

a prokládá je nácvikem souvisejících lidových písní, tanců a říkadel společně s nácvikem 

instrumentálních doprovodů na nástroje Orffova instrumentáře.  

Pokud organizace školní výuky dovolí, je vhodné v této etapě projektu navštívit instituce, 

které jsou věnovány folklorním expozicím (např. Národopisné muzeum - Musaion, 

skanzen v Kouřimi aj.) nebo představení folklorních souborů, které nabízejí zpracovaná 

vánoční či velikonoční pásma (např. Chorea Bohemica, folklorní soubor Kytice aj.). 

Žákům se tak lépe přiblíží představa o životě našich předků.  

 

Lidové dobroty 

Pokud škola disponuje učebnou vybavenou k výuce vaření, poslední část projektu  

před prezentací může být věnována přípravě lidových pokrmů, které se váží k předchozí 

etapě projektu. V rámci této etapy učitel s žáky připraví pohoštění podle původních 

lidových receptů, které se bude podávat v rámci prezentace projektu (např. posvícenské 

koláče, posvícenská husa s knedlíky, vánočka, houbový kuba, mazanec, nádivka aj.) (36). 

 

Výstup 

Výstupem projektu je uspořádání folklorního večera s účastí žáků z jiných tříd, učitelů  

a rodičů. V rámci večera žáci prezentují, co se o folkloru dozvěděli a představí publiku 

nacvičené písně, tance a říkadla s instrumentálním doprovodem. Žáci vyzdobí třídu  

ve stylu lidové zábavy a jako občerstvení nabídnou vlastnoručně připravené pokrmy podle 

původních receptů. V závěru večera se mohou do zpěvu a tance zapojit i návštěvníci z řad 

publika.  

 



74 

7 Závěr 

Diplomová práce vznikla jako reakce na současnou společenskou situaci, kdy  

se v důsledku globalizace česká společnost odklání od svých národních zvyků a tradic, 

které se na našem území pěstovaly po staletí, a ve velké míře přejímá životní styl 

západních národů. Tato situace je jistě nevyhnutelná, ale je třeba si uvědomit, že Česká 

republika je zemí s velmi bohatou folklorní tradicí, které je nutno věnovat určitou 

pozornost a péči, aby se nevytratila z obecného povědomí a mohla být nadále součástí 

národního kulturního dědictví. 

V první části diplomové práce je věnován prostor teoretickým informacím, které se týkají  

českého folkloru. Podrobně jsou charakterizovány jednotlivé národopisné oblasti České 

republiky z hlediska jejich folklorního odkazu s důrazem na místní lidovou hudbu a tanec. 

V další části se práce věnuje klasifikaci a charakteristice českých lidových písní a tanců. 

Vybrané lidové tance jsou zpracovány do formy metodické řady vhodné k nácviku  

na druhém stupni základní školy. 

V další části diplomové práce je věnována pozornost analýze učebnic hudební výchovy  

pro druhý stupeň základní školy z hlediska obsahu folklorní tematiky. Analýza zkoumá  

a porovnává zastoupení folklorního materiálu v učebnicích, které v současné době 

dominují výběru učebnic hudební výchovy, s učebnicovou řadou, která plnila stejnou 

funkci v devadesátých letech.  

Následující kapitola se zabývá výzkumem orientovaným na aktuální stav výuky českého 

folkloru v rámci hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Výzkum přináší 

výsledky týkající se efektivity výuky společně s informacemi, které odkrývají vztah 

současné žákovské populace k českému folkloru. Dále výzkum prezentuje data, která 

vypovídají o souvislostech mezi praktickou výukou folkloru a faktickými znalostmi žáků.  

Výsledky analýzy učebnic společně s výsledky výzkumu dochází k závěrům, že přestože 

folklorní tematika z učebnic ani z výuky hudební výchovy výrazně neubývá, znalosti 

žákovské populace těmto faktům neodpovídají.  

Na základě této skutečnosti je v závěrečné části diplomové práce představen projekt 

Folklor kolem nás i v nás navržený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem  

pro základní vzdělávání, který přináší možnosti, jak současnou situaci znalosti a obliby 
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českého folkloru na druhém stupni základních škol řešit. K českému folklornímu odkazu 

přistupuje velmi komplexně a kromě hudební výchovy integruje jeho výuku do několika 

dalších předmětů vyučovaných v rámci druhého stupně základní školy. Projekt je navržen 

tak, aby v jednotlivých etapách umožnil využití informací z teoretické části diplomové 

práce. Jeho součástí je přiložený notový a poslechový materiál připravený pro učitele 

hudební výchovy, kteří by chtěli projekt ve své výuce realizovat.  

Diplomová práce je velmi kompaktním celkem, který prostřednictvím analýzy učebnic  

a výzkumu mapuje současnou situaci využití českého folkloru na druhém stupni 

základních škol a zároveň přináší návrh, jakým způsobem k dané situaci přistoupit a jak ji 

efektivně řešit tak, aby si i dnešní žákovská populace vybudovala pozitivní vztah 

k českému folklornímu bohatství a byla schopna jej v aktivní podobě předávat dalším 

generacím.  
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9 Přílohy 

9.1 Příloha 1: Abecední seznam lidových písní z analýzy u čebnic 

Hudební výchova pro 6. – 9. ročník základní školy (Alexandros Charalambidis a kol.) 
 
Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ 
 
Běži voda, běži (Morava - Lašsko) 
Černé oči, jděte spát (Čechy) 
Červená růžičko, rozvíjej se (Čechy  
- Chodsko) 
Holka modrooká 
Jaké je to kořeníčko (Čechy - Berounsko) 
Kdyby byl Bavorov (jižní Čechy) 
Koulelo se, koulelo (Čechy) 
Louka široká (Čechy) 
Měsíček svítí (Čechy) 
Muzikanti, co děláte (Morava) 
Naše husa (východní Čechy) 
Pase ovčák ovce (Čechy) 
Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku (Čechy) 
Spievanky, spievanky (Slovensko) 
Štědrej večer nastal 
Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
Teče voda teče (Čechy) 
Tráva neroste (Morava - Valašsko) 
Voděnka studená (Morava - Slovácko) 
Vyletěla holubička z rychtářovi okénečka 
(Čechy) 
Vyletěla holubička ze skály (Čechy) 
Žádnyj neví, co sou Domažlice (Čechy  
- Chodsko) 

 
Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ 
 
Bodaj by vás, vy mládenci (Slovensko) 
Den přeslavný (Čechy) 
Ej lásko, lásko (Morava) 
Ej, od Buchlova (Morava - Slovácko) 
Ej, točí sa mi, točí (Slovensko) 
Ej, vy páni, vy (Morava - Horňácko) 
Fanfr, fanfr, fanfrnoch (Čechy - Chodsko) 
Halí, belí I. (Morava) 
Halí, belí II. (Morava) 
Já do lesa nepojedu 
Já husárek malý (Čechy) 
Já mám žežuličku (Čechy - Kouřimsko) 
Jakú sem si frajírenku (Morava - Slovácko) 

Jede, jede poštovský panáček 
Káča má (Čechy) 
Kdyby byl Bavorov (jižní Čechy) 
Kdyby tady byla taková panenka (jižní 
Čechy) 
Když jsem já šel tou putimskou branou 
(Čechy - Písecko) 
Kucmoch (Čechy) 
Láska, Bože, láska (Slovensko) 
Mateník 
Měla jsem holoubka (Čechy) 
Na rozloučení, mý potěšení (Čechy  
- Chodsko) 
Nechal mě můj milej (jižní Čechy) 
Neviděli jste tu mé panenky 
Ó, řebíčku zahradnický (Čechy) 
Pásli ovce Valaši (Morava) 
Po valašsky od země (Morava) 
Sluníčko za hory zachází (jižní Čechy) 
Smrtná neděla (Morava) 
Široký, hluboký (Čechy) 
To ta Heľpa (Slovensko) 
V Hodoníně za vojáčka (Slovácko) 
Verbuňk (Slovensko) 
Voděnka studená (Morava - Slovácko) 

 
Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ 
 
0 

 
Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ 
 
Ach synku, synku  

Štědrej večer nastal 
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Hudební výchova pro 6. – 8. ročník základní školy (Jaroslav Mihule a kol.) 
 
Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ 
 
Andulko šafářova (Čechy) 
Beži voda, beži (Morava - Lašsko) 
Co to máš, děvečko (Morava) 
Což se mně, má milá (Čechy) 
Čtyři koně ve dvoře (Čechy) 
Ej, pred hostincom hudci hudú (Slovensko) 
Ej, zalužicky poľo (Slovensko) 
Išli dievky ľan trhať (Slovensko) 
Ještě já se podívám (Čechy) 
Kdyby byl Bavorov (jižní Čechy) 
Masopust držíme (západní Čechy) 
Na rozloučení, mý potěšení (Čechy  
- Chodsko) 
Náš táta mě pořád nutí (Čechy) 
Naše husa (Čechy) 
Petrovický zámek (Čechy) 
Pod těšínskym mostkem (Slezsko) 
Sedlák, sedlák, sedlák (Čechy) 
Spievanky, spievanky (Slovensko) 
Štědrej večer nastal (Čechy) 
Tráva neroste (Morava - Valašsko) 
V kolaji voda (Slezsko) 
V širem poli (Slezsko) 
Vyletěla holubička ze skály (Čechy) 

 
Hudební výchova pro 7.  ročník ZŠ 
 
Aj, tam na dolince (Morava) 
Až já budu nade dvorem (Čechy) 
Bejvávalo (Čechy) 
Bodaj by vás, vy mládenci (Slovensko) 
Co je po takové panence (Čechy) 
Co to tam šupoce (Morava - Slovácko) 
Což se mě, ma milá  
Červené jabĺčko (Slovensko) 
Čtyři koně jdou (Čechy - Klatovsko) 
Dobrú noc, má milá  
Dýnom, dánom (Slovensko) 
Ej, duby, duby (Slovensko) 
Ej, hory, hory, hory černé (Morava  
- Slovácko) 
Ej, točí sa mi, točí (Slovensko) 
Ej, vy páni, vy (Morava - Slovácko) 

Fanfr, fanfr, fanfrnoch (Čechy - Chodsko) 
Hnalo dzievča krávy (Morava - Kopanice) 
Chodíme, chodíme (Morava) 
Jel sedlák orati (jižní Čechy) 
Ještě já se podívám  
Kam pureš, pojereš (Čechy - Chodsko) 
Když jsem šel z Domažlic (Čechy  
- Chodsko) 
Když jsem, když jsem (Čechy - Klatovsko) 
Kole Jarošova (Morava) 
Měsíček svítí  
Nechoď tam, poď radš k nám (Čechy) 
Ó, řebíčku zahradnický (Čechy) 
Okolo Frýdku (Slezsko) 
Pasala volky (Slezsko) 
Pase ovčák ovce (Čechy) 
Prídi ty, šuhajko (Slovensko) 
Proč kalina v strouze stojí (Čechy) 
Proč, kalino, v struze stojíš (Čechy  
- Berounsko) 
Proč, kalino, v struze stojíš (Morava) 
Půjdem spolu do Betléma (Čechy) 
Spadla mi šablička (Morava - Slovácko) 
Široký, hluboký (Čechy) 
Štědrej večer nastal - opakování 
Tatíčku můj starý (Morava) 
To ta Heľpa (Slovensko) 
Tráva neroste  
U Těšina bubny bijom  
Vosy, vosy, vosy (Čechy - Chodsko) 
Zelený hájové (Čechy - Chodsko) 
Znám já jeden krásný zámek (Čechy) 

 
Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ 
 
Čis nebyl doma (Morava) 
Ej, Janku, Janíčku (Morava) 
Hej, slniečko horúce (Slovensko) 
Poslechněte mě málo (Čechy) 
Teče voda, teče (Čechy) 
Teče voda, vodička (jižní Čechy) 
Vlaštovička lítá (východní Čechy) 
Žádnyj neví, co sou Domažlice (Čechy  
- Chodsko) 
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9.2 Příloha 2: Dotazníky   

Žákovský dotazník 
 
1)  Co znamená pojem FOLKLORNÍ PÍSEŇ? Zakroužkuj.  
 

a. lidová píseň (Já jsem muzikant, Pásla ovečky, ...) 
 
b. umělá píseň (Dajána, Tři kříže, …) 
 

2)  V hodinách HV zpíváme lidové písničky:  ANO – NE 
 

3)  

 

4)  Více mě baví zpívat  
 

a. lidové písničky - Proč? 
…………………………………………………………………………………… 

 
b. umělé písničky -  Proč? 
…………………………………………………………………………………… 

 
5)  S folklorem se setkávám i mimo školu:  ANO – NE 

 
Při jaké příležitosti?     …………………………………………………………………

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

1)  Uveď, jaké nástroje jsou v písni použité. 
 

▪ č. 1 
……………………………………………………………………………………... 
 
▪ č. 2 
……………………………………………………………………………………... 
 

2)  Která z nahrávek se ti více líbila? Zakroužkuj. 
 

▪ č. 1 Proč? 
…...……………………………………………………………………………. 

 
▪ č. 2 Proč? 

………………………………………………………………………………… 
 

   3)  Která nahrávka je zpracována v původní verzi, která je tzv. zmodernizovaná? Spoj čarou. 
 

▪ č. 1 ▪ zmodernizovaná 

▪ č. 2   ▪ původní 

Uveď 3 lidové písničky, které znáš: 
 (jiné, než z otázky č. 1) 

…………………………………………........... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 
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Učitelský dotazník 
 
 

1)  Do výuky hudební výchovy zapojuji český folklor (lidové písně, tance,     
     říkadla,…):  

 
        ANO - NE  
 

Proč? 
a.      je uveden v učebnicích pro daný ročník 
b.      žáci by český folklor měli znát 
c. žáci sami si lidové písně žádají 
d. jiný důvod: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2)  Myslíte si, že znalost lidových písní u dnešních žáků upadá?  
 

ANO - NE 
  

3)  Lépe se mi daří žákům předat  
 

a. lidovou píseň - Proč? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
b. umělou píseň – Proč? 

……………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………… 

 
c. obě stejně – Proč? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
4)  Do výuky zapojuji nejčastěji tyto lidové písně (uveďte, prosím, 3 písně):  
 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 
5)  Myslíte si, že je výběr lidových písní v učebnicích, podle kterých učíte, kvalitní?  
 

ANO – NE 
 

O které lidové písně případně repertoár obohacujete?  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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9.3 Příloha 3: Abecední seznam lidových písní z dotazník ů 

Žákovské dotazníky 
 
Skákal pes 90 
Prší, prší 48 
Ovčáci, čtveráci 29 
Pásli ovce valaši 28 
Holka modrooká 21 
Beskyde, beskyde 19 
Černé oči, jděte spát 18 
Já do lesa nepojedu 18 
Kdyby byl Bavorov 18 
Kočka leze dírou 17 
Travička zelená 17 
Pec nám spadla 16 
Vyletěla holubička 14 
Běžela ovečka 11 
Čerešničky 10 
Na tom pražským mostě 10 
Nesem vám noviny 10 
Když jsem husy pásala 10 
Čas radosti 9 
Maličká su 9 
V Hodoníně za vojáčka 9 
Hruška 8 
Já jsem z Kutné Hory 8 
Červený šátečku 7 
Já mám koně 7 
Když jsem já šel tou putimskou 
branou 7 
Koulelo se, koulelo 7 
Šla Nanynka do zelí 7 
Tancuj, tancuj, vykrúcaj 7 
Kdyby tady byla taková panenka 6 
Morena 6 
Bejvávalo dobře  5 
Jede, jede, poštovský panáček 5 
Na tý louce zelený 5 
Narodil se Kristus pán 5 
Okolo Frýdku  5 
Gorale 4 
Muzikanti, co děláte 4 
My tři králové 4 
Okolo Hradce 4 
Teče voda, teče 4 
Ach, synku, synku 3 
Běží liška k Táboru 3 
Čížečku, čížečku 3 
Chodíme, chodíme 3 
Já husárek malý 3 
Marjánko má 3 

Masopust držíme 3 
Červená, modrá fiala 2 
Jaké je to kořeníčko 2 
Když jsem husy pásala 2 
Když jsem já sloužil 2 
Měla babka 2 
Pod naším okýnkem 2 
Poslyště, křesťané 2 
Pridi, Jano, k nám 2 
Půjdem spolu do Betléma 2 
Štědrej večer nastal 2 
V dobrém jsme se sešli 2 
A já mám koníčka vraného 1 
A já sám 1 
A vy páni muzikanti 1 
Boleslav, Boleslav 1 
Cib, cib, cibulenka 1 
Čí jsou to koníčky 1 
Dú, valaši, dú 1 
Ej, lásko, lásko 1 
Hajho, husy, ze pšenice 1 
Išla Marína 1 
Jak jsi krásné, neviňátko 1 
Kdybys měla má panenko 1 
Když jsem byla u maměnky 1 
Když jsem jel do Prahy 1 
Když panna Maria 1 
Na tom bošileckym mostku 1 
Náchodskej zámeček 1 
Nestůjte mládenci pod okny 1 
Okolo Třeboně 1 
Pod naším okýnkem 1 
Slyšte, slyště, pastuškové 1 
Spi, děťátko, spi 1 
Šly panenky silnicí 1 
Ten chlumeckej zámek 1 
Tluče bubeníček 1 
To ta Hel´pa 1 
Tráva neroste 1 
U panského dvora 1 
Utíkej, Káčo 1 
Veselé vánoční hody 1 
Vondráši, Matóši 1 
Vrby se nám zelenají 1 
Vrť sa, dívča 1 
Zajíček v své jamce 1 
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Učitelské dotazníky 
 

 

Kdyby byl Bavorov 4 
To ta Hel´pa 4 
Kdyby tady byla taková panenka 3 
Bejvávalo 2 
Eště som sa neoženil 2 
Když jsem já šel tou putimskou branou 2 
Teče voda, teče 2 
Andulka konopě močila 1 
Andulko, mé dítě 1 
Což se mě má milá 1 
Čerešničky 1 
Dobrú noc, má milá 1 
Ej, padá, padá rosička 1 
Holka modrooká 1 
Já husárek malý 1 
Já jsem muzikant 1 
Jaké je to kořeníčko 1 
K Budějicům cesta 1 
Káča má 1 
Masopust držíme 1 
Muzikanti, co děláte 1 
Na tu svatú Katerinu 1 
Nestarej se ženo má 1 
Po valašsky od země 1 
Proměny 1 
Ráda, ráda 1 
Sivá holubičko, kdes byla 1 
Široký, hluboký 1 
Voděnka studená 1 
Vondráši, Matóši 1 
Vyletěl sokol 1 
Zelení hájové 1 
Žežuličko, kde jsi byla 1 
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9.4 Příloha 4: Návrh lidových písní k projektu   

 
Lidové písně z jiných zemí 
 
Siyahamba - africká 

 

 

Michael, Row the Boat Ashore - americká 
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2. Michael´s boat is a music boat, Hallelujah! 
 
3. Sister help to trim the sail, Hallelujah! 
 
4. Jordan´s River is deep and wide, Hallelujah! 
Meet my mother on the other side, Hallelujah! 
 
5. Jordan´s River is chilly and cold, Hallelujah! 
Kills the body but not the soul, Hallelujah! 

 

Oh, When the Saints - americká 

 

 

Hi ho, Nobody Home - anglická 

 

 

Frére Jacques - francouzská 
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Avignonský most  - francouzská 

 

2. Dámy tančí tahle, a pak zase takhle. 
 
3. Vojáci tančí tahle, a pak zase takhle. 
 
4. Kněží tančí tahle, a pak zase takhle. 
 
5. Chlapci tančí tahle, a pak zase takhle. 
 
6. Dívky tančí tahle, a pak zase takhle. 

 

Shalom chaverim - izraelská 

 

 

Růžové červánky - japonská 
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Má milá je jako růže květ - německá 

 

 

Rozmilí přátelé - rakouská 

 

 

Dolů po matičce Volze - ruská 

 

2. Po široké její pláni pohoda se rozehrála. 
 
3. Pohoda se rozehrála, větrná a rozbouřená. 
 
4. Větrná a rozbouřená, rozbouřená, rozvlněná. 
 
5. Rozbouřená, rozvlněná, na vlnách nic vidět není. 
 
6. Na vlnách nic vidět není, jenom lodička se černá.  
 
7. Jenom lodička se černá, nikoho v ní vidět není. 
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8. Nikoho v ní vidět není, jenom plachty bělají se. 
 
9. Jenom plachty bělají se, veslařům se klobouk černá. 
 
10. Veslařům se klobouk černá, pás se na nich červená.  

 

To ta Hel´pa - slovenská 

 

2. Za Janíčkom, za Pavlíčkom, krok by nespravila, 
za Ďuričkom, za Mišičkom, Dunaj preskočila. 
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj, to širé pole, 
len za jednym, len za jednym, počešenie moje. 

 

Limbora, limbora  - slovenská 

 

2. [: Padajú oriešky, drobné oriešata, :] 
ktože vás poberie, ktože vás poberie, 
chudobné divčata. 

 

Jen pojď do kolečka - švédská 
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Jedna hora vysoká je - ukrajinská 

 

2. A ta, která daleká je, bohatá má stáda, 
blízká má jen černé oči, ale má tě ráda. 
 
3. A tak já tu vzdálenější lidem podaruju, 
a k té blízké černooké pěšky povandruju. 
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Lidové písně z národopisných oblastí České republiky 
 

Muzikanti, co děláte - moravská od Slavkova 

 

2. Zahréte mně na husličky, a rozveselte ty dróžičky. 
 
3. Zahréte mně na cimbále, ať moja milá veselá je. 
 
4. Zahréte mně na ty dudy, a rozveselte všecky všudy. 
 
5. Zahréte mně na tó basu a rozveselte všecku chasu. 
 
6. Zahréte mně všici spolu a doprovoďte mě až domu. 

 

Tovačovský hatě - moravská z Hané 

 

2. Zapomeneš snadně, má panenko na mě, 
[: až se bodo v kole točet, nedivé se na mě. :] 
 
3. Šak já se nedivám, divajó se oči, 
[: překterak se muj syneček s inó v kole točí. :] 
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Rostó, rostó - moravská z Hané 

 

2. Mládenečku mladé, poslechni mé rade, zanech toho ženění. 
Oženíš se jednó, tvářičke ti zblednó, krása se ti promění. 

 

U Dunaja šaty perú - moravská z Pavlovic 

 

 
2. Počkej, synku, vyplatím tě, za sto zlatých, dajú-li tě.  
Za sto zlatých mě nedajú, kyrisarů málo majú. 
 
3. Jak to milá uslyšela, přežalostně zaplakala: 
Ach, Bože, Bože, Bože můj, už nebude šohajek můj.  

 

Dolinečka, dolina - moravská z Pavlovic 

 

2. Kdo dolinu maloval, hezké děvče miloval. 
 
3. Maloval ju Janíček, jeho vraný koníček. 
 
4. Maloval ju dokola, jeho zlatá podkova. 
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Přiletěl ptáček - horácká 

 

2. Bych se podíval do země české, že jsou tam taky děvčátka hezké. 
 
3. Zůstanu radši v Jihlavském kraji, najdu si děvče hezké z Moravy. 
 
4. Moravka chodí přímo jak svíce, každá má k chlapcům upřímné srdce. 

 

Koupala se má panenka -česká z Nymburska 

 

2. „Co tu děláš, má panenko, v vodě studený?“ 
„Peru čepce, viju věnce, z tý pěkný rozmarýny.“ 
 
3. „Komu ty dáš, má panenko, věnec zelený?“ 
„Jeden tobě, druhý sobě, třetí družbovi.“ 

 

Pán Bůh vám zaplať - moravská z Lašska 

 

2. Pán Bůh vám zaplať, můj tatíčku starý, 
co ste mě chovali, dyž sem já byl malý. 
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Běži voda, běži - moravská z Lašska 

 

2. Dycky mně sliboval, stoja v našej sini, 
že mne nezanechá, dyby měl sto jinych. 
A ješče žadnej něměl, a už na mne zapomněl. 
 
3. A ja tebe prosim, bys se něhněvala, 
červenym hedvábím, šatek vyšivala, 
neb sem ja ten, co sem byl, navrátiť se zas minim. 

 

V dobrým sme se sešli - podhorácká z Lipovce  

 

2. Já na tě vzpomenu, to nejednó v roce, 
já na tě má panenko, já na tě v každém kroce. 

 

Pochválen buď, Ježiš Kristus - podkrkonošská 

 

2. Naši hoši večír pásli blízko Betléma, 
velká jasnost na obloze jako den byla. 
Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi, 
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Že se narodil Kristus Pán, pravdu mluvili. 
 
3. Nechoďme tam jako blázni, milej Ondřeji, 
abychom tam nešli prázdni, když nic nemají. 
Pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary, 
Až toho trošku shledáme, půjdem spěšněji.  
 
4. Vzhůru bratři, kamarádi, budeme hráti! 
Kdepak jsou ty malé děti, ať jdou zpívati! 
Franto, pískej klarinety, Ondřeji, vem valdhorny, 
Tadeáši, polní trouby a Nácku, bubny! 

 

Chroustovský mládenci - podkrkonošská z Hořicka 

 

2. [: Věneček zelenej po vodičce plyne, :]  
[: zastavte ho šátečkem s červeným kvítečkem, ať mi neuplyne. :] 

 

Husaři, husaři - česká z Chrudimska 

 

2. Kterého jiného, než toho vraného, já si ho osedlám, sednu si na něho.  
 
3. Já si osedlám bílými povlaky, abys mne poznala, až půjdu s vojáky. 
 
4. Já si ho osedlám červenou dykytou, abys mě poznala, až bude před bitvou. 
 
5. Já si ho osedlám zeleným brokátem, abys mě poznala, až pomašírujem. 
 
6. Až pomašírujem tři sta mil za Prahu, tam spatřím, má milá, tureckou armádu. 
 
7. Až pomašírujem tři sta mil, za Vídeň, tam spatřím, má milá, celou tureckou zem. 
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8. Celou tureckou zem, tu cizou krajinu, tam já ti, má milá, tam já ti zahynu. 

 

Zakukala žežulička - česká z Chrudimska 

 

2. Pročpak pláčeš a naříkáš, vždyť ty budeš má, ach, vždyť ty budeš má. 
Až žežulka o Vánocích třikrát zakuká, ach, třikrát zakuká. 
 
3. Jakpak nemám naříkati, když nebudu tvá, ach, když nebudu tvá. 
Vždyť žežulka o Vánocích nikdy nekuká, ach, nikdy nekuká. 

 

Měla jsem chlapce - česká z Budějovicka 

 

2. Dobře mé srdce vědělo, povědít mně neumělo, 
že ta láska není stálá, co se před lidmi schovává. 
 
3. Šel můj milej, šel do Slezska, vzal mně klíček od srdéčka, 
vzal od svého i od mého, nenechal mně od žádného. 

 

Přeškoda nastokrát - česká z Táborska 

 
2. Po trávě zelený, po studený rose, 
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až mě můj koníček, až mě můj koníček, po poli roznese. 
 
3. Neumřu na zemi, umřu já na koni, 
až se z něho svalím, až se z něho svalím, šavle mi zazvoní. 

 

Vosy, vosy - chodská 

 

2. To já tě, holečku, povídám, že já tě naposled votvírám. 
Přídeš-li ty k nám ještě, vemu na tě koščišče. 

 

Hdyž jsem koval koníčky - chodská 

 

2. Hvězdičky huž nebuly, ha já říkám svý milý,  
Poj má mjilá vyprovoj mě, vyprovoj mě na míli. 

 

Šla děvečka do háječka - slezská 

 

2. Malerečku černookej, pěkně tě prosim, 
vymaluj mi obrazeček, co v srdci nosim. 
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V kolaji voda - slezská 

 

2. Jedu maliři, švarna děvucho, jedu maliři. 
Aj, dam si tě ja vymalovať, aj, dam si tě ja vymalovať. 
Třa na papiře, švarny synečku, třa na papiře. 
 
3. Už tě maluju, švarna děvucho, už tě maluju. 
Aj, už tě vidim malovanu, aj, už tě vidim malovanu 
jako leluju, švarna děvucho, jako leluju. 

 

A já mám koníčka vraného - moravská z Horňácka 

 

2. Enom mňa, koníčku, pěkně nes, 
přes hory, přes doly, přes ten les. 
Dám ti podkověnky, na štyry noženky, 
ešče dnes, ešče dnes, ešče dnes.  

 

Co to tam šupoce - moravská ze Slovácka 
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2. Nemohli ju najít, chtělo sa jim pít, 
mosela šenkérka, mosela šenkérka, 
mosela šenkérka pro víněčko jít. 
 
3. Špatný jsi, synečku, špatný hospodář, 
že svojim koníčkám, že svojim koníčkám,  
že svojim koníčkám vody nepodáš.  

 

Stojí šohaj pod naším okénkem - valašská z Prušánek 

 

2. Má mamičko, prosím vás pro Boha, už sem mu aj pérečko uvila. 
Jak mu svědčí za jeho klobúčkem, jak mé líčko s jeho pravým líčkem.  

 

Rožnovské hodiny - moravská z Valašska 

 

2. Ale nerozvedú, nebojím sa, 
příde ta hodina, příde ta hodina, ožením sa. 
 
3. Ožeň sa, synečku, s Pánem Bohem, 
vyber si děvčátko, vyber si děvčátko sobě roveň.  
 
4. Šak já sa ožením, ty sa nezvíš, 
ty moje ohlášky, ty moje ohlášky nezastavíš. 
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Plzeňská věž - česká z Plzeňska 

 

2. Vona myslí, že to žádný neví, 
že tam za ní dva myslivci chodí. 
 
3. Já jsem chodil, víc chodit nebudu, 
já miloval, milovat nebudu.  
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9.5 Příloha 5: Kompaktní disk s nahrávkami lidových písní  
k projektu 

 
Pořadí nahrávek na kompaktním disku: 
 

1. Koupala se má panenka (42) 

2. Běži voda, běži (40) 

3. Pochválen buď Ježíš Kristus (43) 

4. Husaři, husaři (41) 

5. Zakukala žežulička (42) 

6. Přeškoda nastokrát (42) 

7. Hdyž jsem koval koníčky (44) 

8. Plzeňská věž (45)   
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