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Práce se zabývá možnostmi rozvoje pěveckých dovedností žáků 1. ročníku 

základní školy na základně uplatnění prvků motivace pěveckých činností a vývojem zájmu 

žáka o pěvecké činnosti během 1. ročníku základní školy. Autorka po nastínění vývoje

názorů na pěveckou výchovu žáků mladšího školního věku charakterizuje specifické 

zvláštnosti žáka mladšího školního věku, zabývá se lidským hlasem včetně vývoje hlasu 

dětského. Po vymezení základních hudebních pojmů a charakteristice pěveckých 

dovedností se zaobírá pojmem motivace a jejím uplatněním ve školním a hudebně 

výchovném procesu. Na základě navrženého modelu vyučování věnuje nejrozsáhlejší 

část práce metodice a organizaci výzkumu a především vyhodnocení a interpretaci 

výsledků zadaných dotazníků pro rodiče žáků, rozhovorů se žáky, prověrek hudebnosti a 

pěveckých dovedností, zjištěnému hlasovému rozsahu žáků a vyhodnocení míry zapojení 

žáků do pěveckých a dalších hudebních činností. Výzkum verifikoval stanovené hypotézy 

a potvrdil vhodnost využití navrhovaného didaktického modelu při vyučování hudební 

výchovy v 1. ročníku základní školy. Ověřil, že motivace žáků v hudebně výchovném 

vyučování pomáhá rozvíjet pěvecké dovednosti žáků, jejich zájem o hudbu a zpěv, a  tak 

se stává účinným a efektivním prvkem učitelovy práce. 
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Úvod
                                                                          „Co konáno býti má, konáním se učí; 

psaní se učí psaním, zpívání zpíváním.“

(J. A. Komenský – Velká didaktika)

Je všeobecně známé, že zpěv je nejpřirozenější hudební projev člověka. Zlepšuje 

náladu, přináší radost, zbavuje jedince stresu. Měl by být i samozřejmou součástí života 

dětí, protože přirozenou cestou rozvíjí jejich hudební schopnosti a řečové dovednosti, má 

pozitivní vliv na dětskou psychiku i zdraví, rozvíjí emocionalitu a sociálního chování. 

Průzkumy rozvoje hudebnosti ukazují, že v základním výchovném článku, který

představuje rodina, zpěv mnohdy zcela chybí. Proto záleží především na učiteli hudební 

výchovy, aby vynaložil zvýšené úsilí a zpěv v rodinném prostředí nahrazoval 

intenzivnějším vyučováním ve škole. 

I když klademe důraz na komplexnost hudební výchovy, jednotlivé činnosti nemají 

v hudebním rozvoji dětí stejný význam. Dominující činností je kultivovaný a esteticky 

působící zpěv. Navozování kladného vztahu ke zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností 

začíná od vstupu žáka do základního školy, kterou, jako jedinou etapu v našem systému 

vzdělávání,  povinně absolvuje celá populace žáků. Psychologické potřeby dětí, které se 

s vývojem společnosti mění a vyvíjejí, vedou k neustálému hledání alternativních 

možností tvořivého vedení a motivace hudebně výchovného procesu tak, aby byl u dětí již 

od 1. ročníku základní školy navozován zájem o hudbu a  efektivně rozvíjeny pěvecké 

dovednosti.

Předmětem této práce je návrh didaktického modelu vyučování, který na základě 

motivačních principů rozvíjí pěvecké dovednosti žáků 1. ročníku základní školy. Cílem 

disertační práce je prokázat opodstatněnost využití prvků motivace ve vyučování žáků 

mladšího školního věku pro efektivní rozvoj pěveckých dovedností a pro navozování 

kladného vztahu k hudebním činnostem.

Teoretická část práce seznamuje s vývojem názorů na pěveckou výchovu žáků 

mladšího školního věku. Přináší stručný přehled vývoje pěvecké výchovy  dětí, seznamuje 

s českými hudebními pedagogy 20. století a výzkumy dětského hlasu v mladším školním 

věku. Počátek tohoto období je zlomový pro život člověka – jedná se  o vstup jedince do 

základní školy. V textu je proto věnována pozornost jak hlediskům školní zralosti, tak 

charakteristice žáka mladšího školního věku z hlediska fyzického, psychického, sociálního 

i emocionálního. Neméně významná je část uvádějící poznatky z anatomie a fyziologie 

hlasového ústrojí, na kterou navazuje  ontogeneze dětského hlasu včetně výzkumu jeho 

rozsahu. Vymezení základních hudebních pojmů, s nimiž se v práci operuje, se týká 

především pojmů hudebnost, hudební schopnosti a dovednosti, hudební vlohy a nadání. 
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Široký prostor je věnován vymezení pěveckých dovedností jako je postoj a držení těla, 

dýchání, tvoření tónu a znění hlasu, artikulace, intonace, rytmus a emocionální výraz.  

V textu je významným pojmem motivace. Té je věnována poslední kapitola teoretické 

části. Seznamuje s vnějšími a vnitřními zdroji motivace a pro navrhovaný pedagogický 

model  významnými  motivačními i demotivačními prvky vyučování.

Další část práce je věnována metodickým východiskům a principům navrhovaného 

modelu rozvíjení pěveckých dovedností žáka 1. ročníku základní školy. Výzkum vhodnosti 

a efektivity modelu probíhal v rámci 35 vyučovacích hodin v průběhu školního roku 

2010/11 v experimentální třídě ZŠ Klatovy, Čapkova ul. Další dvě paralelní třídy této školy 

tvořily třídy kontrolní. Pro výzkum úrovně hudebních schopností a pěveckých dovedností 

byly, vzhledem k nízkému věku žáků, voleny individuální vstupní a výstupní prověrky. 

Experimentální třída byla zkoumána také prověrkami průběžnými v pololetí školního roku. 

Rodičům žáků experimentální třídy byl na začátku školního roku zadán anamnestický 

dotazník, v průběhu roku pak další dva dotazníky, které mapovaly frekvenci zpěvu 

v domácím prostředí a zájem o hudební výchovu. Během roku byl s žáky experimentální 

třídy několikrát veden rozhovor ohledně frekvence zpěvu a obliby či neobliby hudebních 

činností. Interpretace výsledků široce pojatého výzkumu vedla k verifikaci hypotéz a 

k zobecnění výzkumných závěrů. 

Současné pojetí základního vzdělávání  včetně hudební výchovy klade důraz na 

přátelskou a vstřícnou atmosféru, která podněcuje žáky k činnostem a poskytuje jim 

prostor a čas k aktivnímu učení a plnému rozvinutí jejich osobnosti. Doufám, že navržený 

model vyučování nebo jeho jednotlivé prvky poslouží učitelům hudební výchovy  jako 

inspirace pro vlastní tvořivý a efektivní rozvoj pěveckých dovedností během vyučování.
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1   Vývoj názorů na pěveckou výchovu žáků mladšího školního 

      věku

Pěvecká výchova a pěvecké činnosti byly ve všech historických obdobích naší 

hudební pedagogiky a hudebního vzdělávání považovány za základ hudebně výchovného 

a hudebně vzdělávacího procesu. V počátcích se jednalo o liturgické zpěvy katolické 

církve, pro jejíž obřady byli zpěváci speciálně školeni. Později se v souvislosti se 

světským zpěvem setkáváme v hudebně výchovném působení s písněmi lidovými a 

dětskými školními písněmi. 

V této kapitole bych chtěla nastínit hlavní znaky historického vývoje podoby 

pěvecké výchovy dětí, a to od nejstarších zdokumentovaných období až do současnosti.

1. 1  Stručný nástin vývoje pěvecké výchovy dětí do konce 19. století

Snahy o rozvoj pěveckého hlasu dětí můžeme vystopovat až do počátků 

křesťanství, kdy dětský hlas (chápejme chlapecký) byl součástí náboženských obřadů. 

Postupně vznikaly školy, kde se vyučoval obřadní zpěv (v českých zemích škola v  

Budči1). V období Karla IV. zaujímal zpěv důležité místo ve všech typech škol. V husitské 

době se ve zpěvu zdokonalovali chlapci i dívky. Jednota bratrská podporovala hromadný 

zpěv, který se stal jedním z důležitých výchovných prvků. V 16. století se začaly 

v kancionálech vyskytovat písně určené dětem. Ve své knize Muzika aneb Knížka 

zpěvákům náležité zprávy sobě zavírající se Jan Blahoslav zabýval výchovou a 

kvalitou pěveckého hlasu, včetně hlasové hygieny, intonace, artikulace a frázování. 

Jan Amos Komenský zařazoval muziku mezi obory, které rozvíjejí mysl i jazyk. 

Pohlížel na ni především z pohledu zpěvu a jeho přirozenosti pro člověka. V Informatoriu 

školy mateřské2 kladl důraz na hlasový a sluchový rozvoj dítěte, poukazoval na zvukové 

experimentování dítěte s hlasem a předměty denní potřeby, všímal si individuálních 

rozdílů v hudebním vývoji jednotlivých dětí. Při rozvoji dětského zpěvu vycházel z lidových 

zvyků a popěvků. Zdůrazňoval význam přípravy na školu: dítě se má do školy těšit, má se 

u něj navozovat radost z činností, které ve škole bude dělat. Ve Velké didaktice vybízel 

k dennímu zpěvu dětí. Hudbu a zpěv chápal jako součást vzdělávání na všech stupních 

škol.

                                               
1 První známá škola v Čechách, ve které se vyučoval římský liturgický zpěv, byla v 10. století v Budči u 
   Slaného.
2

PATOČKA, J., et al. Vybrané spisy Jana Amose Komenského : Svazek 1. 1. Praha : SPN, 1958. s. 298
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Náplň školního zpěvu byla stanovena zavedením Schulkodexu v roce 1805. 

Povinností učitele triviálních škol se stal nejen zpěv školní, ale také zpěv v kostele. O 

změny ve vyučování a zkvalitnění dětského zpěvu usiloval Jakub Jan Ryba3. Zařazoval 

do vyučování po jedné hodině zpěvu denně, ale zpívalo se ještě před i po vyučování. Ve 

svých pedagogických statích se věnoval pedagogickým zásadám zpěvu, kladl důraz na 

ušlechtilý zpěv a sám ve věnoval komponování dětských písní na mravoučné verše. Ryba 

je považován za prvního učitele zpěvu své doby.

První českou metodiku zpěvu sepsal Jan Nepomuk Filcík.4 Vycházel z názoru, že 

zpěv je pro dítě přirozený, a proto by se v něm měli vzdělávat všichni žáci. Josef Vacek

vypracoval metodické postupy pro výuku zpěvu na obecných školách. Na počátku školní 

docházky kladl důraz na cvičení hlasu a sluchu. Za neméně důležitý pokládal zpěv z not. 

Přípravou pro samotný zpěv bylo zvládnutí pěveckého postoje, správné otvírání úst a 

ovládání dechu, přičemž pěvecké dýchání se stalo základní dovedností. Používal pěvecká 

cvičení pro rozvoj čisté intonace v rozsahu dětského hlasu a přiměřené délky a zpěv 

duchovních i světských písní. Věnoval také pozornost pěvecké artikulaci a hlasové 

hygieně. Dalším významným hudebním pedagogem 2. poloviny 19. století byl František 

Pivoda.5 Zaměřoval se zejména na hlasový výcvik. I v současnosti je považován za 

významného metodika hlasové výchovy u nás, neboť vytvořil systém výuky postupující od 

elementárních začátků zpěvu až po úroveň zpěvu uměleckého. Jeho snahou byla co 

největší aktivita žáků  při hodinách zpěvu, podporoval radostnou a tvůrčí atmosféru 

hudebních hodin, uplatňoval povzbuzování, pochvalu a ocenění i drobných úspěchů.  Na 

počátku školní docházky děti rozlišovaly mluvenou řeč od zpěvu, poznávaly tón silný a 

slabý, tón vyšší a nižší. Jan Mazánek věnoval pozornost účelově upraveným hlasovým 

cvičením a cvičením sluchovým. Na počátku školní docházky se děti učily zpívat písně 

nápodobou, a to vždy po přípravě. Mazánek kladl důraz  na přiměřenost písně věku žáků 

zejména v případě jejího rozsahu. Většina hudebních pedagogů té doby vycházela ze 

stupnice jako hlasového cvičení pro děti v 1. a 2. třídách, což v současnosti považujeme 

za náročné. 

Od 2. poloviny 19. století se začínáme setkávat s rozlišováním školní hudební 

pedagogiky a hudební pedagogiky speciálních škol (konzervatoř, soukromá pěvecká 

škola, varhanická škola). Počátek 20. století přinesl nový pohled na pěveckou výchovu 

z hlediska výzkumu vývoje dětského hlasu, hudební psychologie a hudební pedagogiky.

                                               
3  NĚMEČEK, J. Školní deníky Jakuba Jany Ryby. 1. Praha: SPN, 1957. s. 20
4

GREGOR, V.; SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. 2. Praha: 
    Supraphon, 1990. s. 50 
5  Tamtéž, s. 51 - 52
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1. 2  Rozvoj metodiky hlasové výchovy u nás ve 20. století

Berlínský hudební pedagog Max Battke, tvůrce komplexní vokální intonační 

metody „primavista“,  považoval zpěv za přirozený prostředek rozvoje hudebnosti. Jeho 

názory u nás propagoval Stanislav Jiránek,6 který tuto metodu upravil pro český školní 

systém. Jednalo se především o rytmická, intonační, sluchová, dechová a hlasová cvičení 

(v 1. ročníku metodou nápodoby). Důraz kladl také na správnou výslovnost. Uvedením 

Battkeho metody do praxe českých škol nastalo období orientace na intonační postupy, 

což bylo podle Gregora a Sedlického7 i jednou z příčin poklesu zájmu dětí o školní 

zpěv. 

Stanislav Dobš, pedagog učitelského ústavu v Hradci Králové, se věnoval 

metodice zpěvu dětí od 6 do 14 let a vycházel ze systému St. Jiránka. Pro první školní rok 

doporučoval vyučovat hudební výchově ve dvou půlhodinách týdně. V prvních 6 týdnech 

školní docházky dokonce zpívat mimo pravidelný rozvrh hodin, aby se docílilo „větší 

rozmanitosti ve vyučování, kterou malým žáčkům prvý pobyt ve škole zpříjemníme“.8

Metodika pěvecké výchovy zahrnuje dechová, hlasová a artikulační cvičení. Sluch Dobš 

rozvíjel nejprve pomocí napodobování tónů, opakováním téhož tónu, rozeznáváním a

napodobováním tónů silných a slabých, dlouhých a krátkých.  Na konci 1. ročníku zařadil 

po rozeznávání a napodobování tónů hlubokých a vysokých  intonační cvičení prvních 

pěti tónů stupnice na solmizační slabiky. 

Vladimír Helfert  ve své knize Základy hudební výchovy na nehudebních 

školách  dokazoval, že neexistují nehudební lidé, a proto by měla být hudební výchova 

nedílnou a povinnou součástí vzdělávacího systému. „Hlavním účelem předmětu by bylo

budit lásku k hudbě“.9  Zpěv je podle Helferta hlavní prostředek hudební výchovy a pro 

věk 6 – 9 let by měl být základem vyučovacího předmětu. Uvádí, že by se nejednalo o 

„žádný strašák pro žáky, nýbrž předmět, na nějž by se žáci těšili, protože by zde našli kus 

osvěžení, radosti a povznesení“.10 Prohlašoval, že neexistují nehudební děti. Podle 

Helferta touha jedince poslouchat hudbu je projevem jeho hudebnosti. Jeho snahy o 

komplexnost hudební výuky se odrazily ve změně názvu školního předmětu „Zpěv“ na 

předmět „Hudební výchova“. 

                                               
6

GREGOR, V.; SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku.   2. Praha: 
    Supraphon, 1990. s. 70 
7

Tamtéž, s. 71
8 DOBŠ, S. Metodický nástin vyučování zpěvu na školách obecných i občanských metodou tonální. Praha:
    Nákladem české grafické unie, 1923. s. 13
9  HELFERT, V. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. 2. Praha : SPN, 1956. s. 50
10  Tamtéž.
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Na základě zkušeností z vlastní pedagogické práce František Krch a Jaroslav 

Křička rozvíjeli široce pojatou estetickou výchovu, v níž hudební rozvoj dítěte byl spojen 

s pohybem, literárními, dramatickými a výtvarnými prvky. Výchovné působení se 

zaměřovalo na rozvoj dětské fantazie. Uváděli, že „začátek a rozvoj hudebnosti jde u 

dítěte ruku v ruce s rozvojem jeho sluchu a smyslů vůbec“.11 Proto počátek hudebního 

vzdělávání směřoval nejprve k rytmu, postupně vystupovala samostatná melodie a 

následně pohyb v podobě dětské hry a tance. Propagovali, aby se u nejmenších dětí hned 

nezačínalo se zpěvem, protože tyto děti chtějí hru a pohyb, který má pro ně smysl a něco 

představuje. Prožívají krásu a radost, touží po pohádkovosti a rozletu fantazie. Jejich 

snaha o hudební rozvoj dítěte byla založena na přirozenosti hry, zpěvu a tance. 

Zdůrazňovali prožívání písně a rozvoj estetického cítění („píseň je zrcadlem tělové a 

duševní nálady okamžiku“12). Podle Krcha s Křičkou dítě postupuje metodou neustálého 

cvičení smyslů, pozorným vnímáním a imitováním života a přírody. Vedli děti k zájmu o 

zvuky a rytmy, k zálibě a radosti z nich. Postupně u nich rozvíjeli chápavost, vnímavost a 

radost z příjemných známých dojmů.

V Metodice zpěvu pro školy národní, kterou sestavil Karel Kolář, se setkáváme

kromě cvičení hlasového, dechového a artikulačního také s hlasovou hygienou. Autor po 

dětech požaduje „měkké a lehké, nenásilné nasazení tónu a pak syté a plné jeho znění“.13

Upozorňoval na chyby při dechových cvičeních jako zvedání ramen, neklidný dech. U 

malých dětí spojoval dechová cvičení s tělovýchovnými prvky pro rozvoj klidného a 

přirozeného dechu. Při artikulačních cvičeních vycházel z dětských říkadel a jejich 

dramatizace. Hlasová cvičení vedl od malého rozsahu na dvou tónech k postupnému 

rozšiřování nahoru i dolů.

Na základě systému rozvoje dětské hudební tvořivosti C. Orffa byla vytvořena 

autory  Ilja Hurník a Petr Eben  česká adaptace Orffova Schulwerku. Systém vychází 

z rytmizace a melodizace slov. Respektování přirozeného vývoje dítěte můžeme sledovat 

v postupu od říkadel a jednoduchých básní k písním a hudebním pohádkám. Své 

uplatnění nachází  kromě durové a mollové tonality také pentatonika. Součástí systému 

byl snadno ovladatelný rytmický a melodický instrumentář. Mezi první hudební pedagogy, 

kteří přepracovaný Orffův systém propagovali na školách, patřil Pavel Jurkovič, Božena 

Viskupová aj.

Sbormistři dětských pěveckých sborů či členové kateder hudební výchovy  

pedagogických fakult (např. J. Kolář, B. Kulínský, J. Říha, J. Skopal, Č. Stašek, J.

                                               
11 KRCH, F.; KŘIČKA, J . Dítě a hudba : 1. díl. 2. Praha : [s.n.], 1918. s. 6
12 Tamtéž, s. 15
13

KOLÁŘ, K. Metodika zpěvu pro školy národní: Výklad učiva škol obecných a měšťanských podle nových 
     normálních osnov na podkladě písňovém. Praha: Československá grafická unie, 1936. s. 8
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Vrchotová – Pátová) se od 70. let 20. století věnovali hudební pedagogice a psychologii. 

Svými výzkumy přispěli k rozvoji hlasové výchovy a sborového zpěvu dětí. 

Ladislav Daniel svými názory významně ovlivnil vývoj hudební pedagogiky. Jeho 

tonální písňová metoda, která vznikla v polovině 20. století, využívá při výuce zpěvu 

opěrné lidové písně. Navrhl tzv. olomoucký model školy s rozšířenou hudební výchovou, 

který byl vzorem pro obdobné školy vznikající u nás v 80. letech 20. století. Při svých 

úvahách o zlepšení stavu hudební výchovy na 1.stupni základních škol vyšel z koncepce 

Schulwerku C. Orffa. Vypracoval osnovy, plány učiva a učebnice s metodickými 

příručkami pro učitele 1. - 5. ročníku. Pro každou třídu vytvořil ucelenou řadu hlasových, 

rytmických a intonačních cvičení včetně improvizace. Jeho přehledná metodická příručka 

pro 1. ročník má na každý měsíc rozfázované jednotlivé úkoly s didaktickým postupem. 

První místo každé kapitoly zaujímá hlasová výchova, na které spolupracovala A. Tichá. 

Na počátku školního roku se jedná především o správný pěvecký postoj a sezení. 

Hlavním úkolem 1. ročníku je navození hlavového tónu pomocí dětem přirozených  zvuků 

(houkání, mňoukání, výskání). Pozornost je také věnována pěvecké artikulaci (vokál o, a). 

Z vlastní zkušenosti jsem dospěla k názoru, že jeho metodická řada cvičení je dobře 

uplatnitelná v současném 1. ročníku základní školy. 

Blanka Chládková se věnovala především počátečním pěveckým dovednostem 

dětí tehdejších lidových škol umění. Přesto je její systematická metodika pěvecké výchovy 

dobře uplatnitelná i v nejnižších ročnících základní školy. Ve 22 kapitolách publikace 

První pěvecké kroky,  stejně jako v publikaci Slabikář začínajícího zpěváčka 

rozpracovala  nácvik jednotlivých pěveckých dovedností. Jedná se o správný pěvecký 

postoj  a dýchání, artikulaci a měkké nasazení tónu, počáteční nácvik kantilény, 

vyrovnávání vokálů, rozvoj dynamiky a hlasového rozsahu zpěváka. U každé kapitoly je 

kromě notového materiálu pro procvičení dovednosti metodický postup nácviku a 

vysvětlení základních principů dané dovednosti. Z vlastní zkušenosti vím, že metodické 

řady jsou  odborně a systematicky propracované a pěvecká cvičení (ve Slabikáři 

začínajícího zpěváčka lidové a umělé písně) jsou pro žáky přiměřená a zároveň přitažlivá. 

Sama Chládková uvádí, že „výuka zpěvu není jen běžným učením se zpívat, ale i 

tvořením“.14

G. Prokšová15 se věnuje hlasové výchově dětí předškolního věku.  Dokazuje, že 

předškoláci mohou úspěšně rozvíjet své elementární dovednosti  pomocí pěveckých her 

spojených s přirozeným pohybem a v součinnosti s vhodným a přiměřeným zpěvním 

                                               
14  CHLÁDKOVÁ, B.; SNÍŽKOVÁ, J. Slabikář začínajícího zpěváčka. 2. Praha: Supraphon, 1988. s. 7
15  SLAVÍKOVÁ, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. 1. Plzeň : ZČU, 2004. s.
    19
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repertoárem. Vyzdvihuje význam hudebnosti učitelek, u kterých pokládá za nutný 

kultivovaný a  příjemně znějící zpěvní hlas ve spojení s promyšlenými didaktickými 

postupy. Zdůrazňuje přirozenost a spontánnost dětských hudebních her, kde je učitelka 

partnerem, nikoli dominantní osobou. Tvořivá motivace, trpělivost, postup v malých 

krocích a opora o kvalitní hlas učitele rozvíjí také pěveckou intonaci dětí. Hudební 

výchova v předškolním, ale také mladším školním věku se podle Prokšové nesmí 

„vyučovat“, ale je nutné podnítit u dětí zájem o zpěv a hudbu.

Luděk Zenkl se dlouhodobě věnuje  příčinám dětské nezpěvnosti. Pro nejnižší 

ročníky základní školy stanovuje zásadní úkol: rozezpívat všechny děti. Vyzdvihuje 

význam pěveckých dovedností učitelů hudební výchovy na 1. stupni jako základního pilíře 

pro zpěvnost jejich žáků. 

Josef Fryščák vycházel při tvorbě svého systému z poznatků F. Huslera 

(laryngolog a hlasový fyziolog). U malých dětí evokuje nápodobu přírodních zvuků. 

Hlasová cvičení jsou seřazena do 9 skupin, z nich lze vytvořit individuální sestavy. 

Navrhuje dětský hlas rovnoměrně zatěžovat v hloubkách i výškách. Měla jsem možnost 

absolvovat autorův metodický seminář a následně jsem uplatnila některé jeho prvky 

v pedagogické praxi (např. zpěv pomocí interjencí, uvolňování hlasu glissandem, 

procvičování střední polohy pomocí „meluzíny“ a „ zvonečků“). 

Na základě dlouhodobých zkušeností práce s dětmi sestavila Alena Tichá

metodiku vokálních činností, která komplexně působí na rozvoj zpěvnosti žáků.  Autorka 

uplatňuje psychosomatickou jednotu tvorby hlasu v řadě cvičení a her, které pomáhají 

pěvecky zaostávajícím dětem rozvíjet čistý zpěv. Vytvořená metodika učí děti být 

citlivějšími a vnímavějšími k tělesným a sluchovým prožitkům a k vlastnímu hlasu. 

Motivace jednotlivých cvičení je blízká dětskému světu, povzbuzuje děti ke hře se svým 

hlasem a objevování jeho možností. Hrou procvičuje správné dýchání, uvolnění, 

koordinaci a posílení svalových partií potřebných pro zpěv, probouzí hlavový rejstřík a 

rezonanci hlasu. V hrách založených na komunikaci zlepšuje sluchovou pozornost, 

hudební představivost a čistotu intonace. Věnuje pozornost artikulaci nejen při zpěvu, ale 

také při mluvě. Ve vyučování hudební výchovy jsem si sama ověřila funkčnost a 

efektivnost autorčiných metodických postupů.

Pro základní školy je od přelomu 21. století vydáván KAFOMET (Katalog forem a 

metod práce), ve kterém je každoročně oddíl věnovaný hudební výchově. Učitelé z praxe

ale i vysokoškolští hudební pedagogové (např. I. Ašenbrenerová, L. Daniel, D. 

Močubová, D. Novotná, Z. Petržela, J. Říha) se v jednotlivých metodických textech 

věnují kromě jiných oblastí hudební výchovy také pěveckým dovednostem. V současnosti 

můžeme najít mnoho statí o hlasové výchově dětí v časopisu Hudební výchova. Autoři 

se věnují této problematice jak z hlediska hudební pedagogiky, tak i hudební psychologie, 
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např. E. Baranová, St. Pecháček, M. Slavíková, A. Tichá. Při rozboru  odborných textů 

jsem zjistila, že pozornost mnohých autorů se v současné době obrací k motivaci 

pěveckých aktivit. Důvodem je zvýšení zájmu dětí o zpěv. Podle mého názoru je důležité 

si uvědomit, že motivace pěveckou činnost pouze navozuje a pomáhá vytvářet u žáka 

asociace podporující prvotní vytváření představ pěvecké dovednosti. Podstatou je vždy 

sama pěvecká aktivita. 

1. 3  Výzkumy vývoje dětského hlasu

Na počátku 20. století se vývoji dětského mluvního a zpěvního hlasu věnoval 

František Čáda. Vycházel z poznatků, že zpěv úzce souvisí s mluvou a sluchem. 

Věnoval se zkoumání rozsahu dětského hlasu šestiletých dětí. Došel k závěru, že každé 

dítě má právo na hudební výchovu, protože nehudební děti neexistují. Zaznamenal, že se 

vstupem do školy přetrvává dětská záliba ve zpěvu. Dokonce když si dítě přivykne 

školnímu zpěvu nebo začne hrát na hudební nástroj, jeho zájem se prohlubuje a rozvíjí se 

spontánní hudební tvořivost.16

František Lýsek se zabýval především vědeckou prací o rozvoji dětského hlasu. 

Ve své knize Vox liberorum zkoumal hlasové projevy novorozenců a batolat. Při 

výzkumech zaznamenával hlasovou polohu a rozsah dětského hlasu, bádal v oblasti 

pěveckých schopností dětí z mateřské školy. Považoval zpěv do jisté míry za stylizovanou 

řeč, která se za pomoci intonace stává základem zpěvu.

Bohumil Kulínský zkoumal především možnosti rozvoje hudebního sluchu. 

Uvádí, že „amuzikální“ sluch má psychologický vliv na jedince – rozvíjí pocit 

méněcennosti.17 Zabýval se systematickou výchovou hudebních představ a koordinací 

představ a reprodukčních složek včetně tvořivých intonačních činností.

Nejdůsledněji z našich autorů se hudebním vývojem jedince zabýval František 

Sedlák. V 70. letech zkoumal pěvecké výkony žáků na počátku školní docházky. Uvádí, 

že jen 20 % žáků zpívalo intonačně a rytmicky přesně, s emocionálním prožitkem a 

přednesovou jistotou. 26 % žáků při zpěvu sice sledovalo základní půdorys melodie, ale 

intonace vykazovala nepřesnosti hlavně v okrajových oblastech hlasového rozsahu. 

Rytmická struktura písně byla zachována nebo se v ní objevily nepatrné nepřesnosti. Se 

správným rytmickým půdorysem zpívalo 18 % žáků, ale melodie byla reprodukována 

nepřesně. 14 % žáků zachytilo správně pouze některé tóny melodie a  přibližnou podobu 

                                               
16 ČÁDA, F. Vývoj dětské schopnosti hudební. Praha : [s.n.], 1914. s. 20
17 KULÍNSKÝ, B. Máte hudební sluch? 1. Praha : SPN, 1964. s. 42
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písně. Mluvní recitace textu na jednom či několika tónech v nižší oblasti hlasového 

rozsahu byla zaznamenána u 18 % žáků. Některé děti (4 %) dokonce odmítaly zpívat.18

Sedlák konstatuje, že předpoklady k plnění požadavků hudební výchovy měla jen 

polovina zkoumaných dětí vstupujících do 1. třídy. Více než třetina dětí vývojově 

zaostávala. Anamnézy hudebního prostředí dítěte ukázaly, že charakter rodinného 

prostředí se značně změnil a nepodporuje rozvoj aktivních hudebních činností. Jejich 

vznik se tak u mnoha dětí posouvá až do 1. třídy základní školy. Tím je způsobeno, že 

pěvecké výkony dětí na počátku školní docházky vykazují veliké individuální rozdíly.

Marie Slavíková se zabývala výzkumem aktuální úrovně pěveckých dovedností 

dětí a jejich předpokladů pro zpěv. Společně s týmem pedagogů z Katedry hudební 

kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni konstatuje, že na konci 1. ročníku bylo ve 

sledovaných třídách v průměru kolem 30 % nezpěváků.19 Jednalo se o děti, které 

neuměly zazpívat samostatně ani jednu píseň podle vlastního výběru. Kromě výzkumu se 

věnuje didaktice metodických postupů efektivní hlasové výchovy. Využívá projevů vnější 

motoriky (pohyby částí těla) k navození uvolněnosti částí těla potřebných pro zpěv a 

k vytváření neurosvalových pocitů a představ pěveckého úkonu.

Jiří Skopal zkoumal hlasový rozsah žáků a studentů na školách 1. – 3. stupně 

v souvislosti s hudebně výchovným procesem. Věnoval se kromě zkoumání horní a 

spodní hranice hlasového rozsahu také hlasovému rozsahu hudebně nerozvinutých žáků 

a zjišťoval možnosti a perspektivy jejich rozvoje. Zaměřil se na problematiku hlasového 

rozsahu třídy jako východiska pro pěvecké aktivity dětí a vhodnou hlasovou výchovu.

Od nejstarších dob zaujímal zpěv významné místo v životě člověka. Proto také měl 

přední místo i v elementárním školství. Častý zpěv ve škole i kostele zajišťoval přirozený 

pěvecký rozvoj dětí. Teprve ve 2. polovině 19. století se objevují první metodické postupy 

rozvoje pěveckých dovedností. Je to také období, kdy se začíná oddělovat umělecké 

školství od proudu běžných škol. 

Od 20. století se zájem přesouvá od zpěvu k novému pojetí obsahu vyučovacího 

předmětu a pod vlivem nízkých požadavků na kvalitu zpěvu dochází k postupnému 

snižování pěveckých dovedností. Toto období také přináší nové poznatky z výzkumů 

rozvoje dětského hlasu a hudební psychologie. Koncem 20. století se objevují nové 

metodické postupy a snahy o zefektivnění hlasové výchovy a pomocí rozmanitých 

prostředků navozování zájmu dětí o pěvecké činnosti. Některé z těchto nových systémů a 

metod (Daniel, Fryščák, Chládková, Tichá aj.) jsem si během své učitelské praxe mohla 

                                               
18 SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. Praha : Supraphon, 1989. s. 192 - 193
19 SLAVÍKOVÁ, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. 1. Plzeň : ZČU, 2004. s. 20
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ověřit při vyučování hudební výchovy dětí mladšího školního věku. Efektivní metodické 

prvky a získané zkušenosti se pro mne staly základem vlastních didaktických postupů.
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2  Žák mladšího školního věku

Vstup dítěte do školy patří mezi zlomové body jeho života. Dítě se ocitá 

v neznámém prostředí, jeho činnost je řízena cizí autoritou, chybí mu jistota rodiny a musí 

se spoléhat pouze samo na sebe. Všechny tyto prvky se odrážejí ve specifičnosti 

vzdělávání a výchovy žáků 1. ročníku základní školy. Abychom porozuměli zákonitostem 

i zvláštnostem období, ve kterém se vytvářejí základy školního hudebního vzdělání včetně 

pěveckých dovedností, je nutné znát specifika tělesného, psychického, sociálního a 

emocionálního rozvoje dítěte mladšího školního věku.

První část této kapitoly se věnuje vstupu žáka do základní školy, který souvisí 

s mírou rozvoje jeho fyzických, psychických a sociálních dovedností. Školní hudební 

výchova  urychluje hudební a pěvecký vývoj dítěte a pozitivně působí na jeho duševní a 

tělesný rozvoj. To znamená, že úroveň školní zralosti se odráží v kvalitě vytvářených 

pěveckých dovedností a ty zároveň rozvíjejí obecné schopnosti a dovednosti žáka. 

Znalost znaků školní zralosti je základem k pochopení specifičnosti hudebně výchovné 

práce se žákem těsně po jeho vstupu do 1. třídy.

Druhá část kapitoly navazuje na znalosti školní zralosti a věnuje se vymezení 

charakteristických rysů mladšího školního věku v souvislosti s rozvojem pěveckých 

dovedností žáka v 1. ročníku základní školy. 

2. 1  Vstup žáka do základní školy

Nástup žáka do základní školy je významným sociálním mezníkem v životě dítěte. 

Role školáka je pro něj nová a je zahájena společenskými rituály (zápis do 1. třídy, první 

školní den). Dítě chápe, že se něco podstatného v jeho životě mění. Škola na něj klade 

zcela nové požadavky: zapojit se v novém kolektivu do společných činností, učit se a 

pozorně sledovat vyučování, podřizovat se učitelovu vedení. Dítě opouští dosavadní 

soustavu životních návyků a vytváří si zcela novou. 

2. 1. 1 Školní zralost

Školní zralost dítěte významným způsobem ovlivňuje zvládnutí školního vyučování 

a jeho úspěšnost ve škole. Hudební výchova je součástí vzdělávání od 1. ročníku 

základní školy a zvládnutí jejích požadavků včetně rozvoje pěveckých dovedností žáků 

souvisí se znalostí obecných znaků školní zralosti jako předpokladů pro úspěšný rozvoj 

hudebních schopností a dovedností.
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Již Jan Amos Komenský se v XI. kapitole Informatoria školy mateřské20 věnuje 

problematice vstupu žáka do školy. Jako nejvhodnější dobu pro počátek školního 

vzdělávání určuje věk 6 let. Přesto upozorňuje na možné individuální zvláštnosti a snaží 

se vymezit kriteria zralosti dítěte. Dřívější koncepce školní zralosti vycházely z vývojové 

psychologie, ve které byl věk 6 let chápán jako kritické období vývojových změn. Toto 

pojetí bylo jednostranné, protože přeceňovalo zrání a podceňovalo učení. Od 70. let 20. 

století se v pedagogice začal používat pojem školní připravenost pro stanovení určité 

úrovně vědomostí, dovedností a návyků, které by mělo dítě při vstupu do školy zvládat. 

Od 80. let 20. století se setkáváme s pojmem školní způsobilost, který byl chápán jako 

široce komplexní pojem pro způsobilost žáka zahájit školní docházku. V současnosti není 

žádný z uvedených pojmů charakterizujících soubor vědomostí a dovedností žáka 

nastupujícího do základní školy ustálený. Ve většině případů bývá označován výrazem 

školní zralost. V textu práce používáme pojem školní zralost pro vyjádření připravenosti 

dítěte na školu.

Josef Linhart definuje školní zralost jako „celkovou připravenost dítěte ve věku 

okolo šesti let pro vstup do školy“.21 Vladimír Hrabal a Izabella Pavelková ji chápou jako 

„soubor dispozic, které žákovi umožňují plnit požadavky školy“.22 Hovoří o psychických 

předpokladech vzdělávání především v oblasti socio-psychických dispozic, které se 

projevují v základních vědomostních, kognitivních a motivačních strukturách (jedná se 

např. o znalosti, dovednosti, schopnosti, učební styly, motivaci). Milan Nakonečný23

zahrnuje do složek školní zralosti také hledisko zdravotní i přiměřeně rozvinutý intelekt a 

sociabilitu. K úspěšnému školnímu startu přispívá absolvování mateřské školy a vedení 

k samostatnosti. Uvádí, že předchozí úspěšnost dítěte se odráží v jeho přiměřeném 

sebevědomí a sociální aktivitě. Marie Vágnerová24 vymezuje předpoklady vstupu do 

školy v oblasti zralosti nervového systému, zrakového a sluchového vnímání, motoriky, 

poznávacích procesů, rozvoje řeči, sociálních dovedností a motivace.

Z uvedených názorů vyplývá, že současné chápání školní zralosti je založeno na 

komplexním pojetí vývoje dítěte. Z tohoto pohledu chápeme v textu školní zralost jako 

fyzickou, duševní a sociální připravenost dítěte pro vstup do školy, kdy vývoj dosahuje 

takového stupně, aby se dítě mohlo bez obtíží účastnit společného vyučování. Důraz 

klademe na to, aby dítě dobře zvládlo základní učivo 1. ročníku. V navrhovaném modelu 

                                               
20  PATOČKA, J., et al. Vybrané spisy Jana Amose Komenského : Svazek 1. 1. Praha : SPN, 1958, s. 334 -
     335
21  LINHART, J. Základy psychologie učení. 2. Praha : SPN, 1986, s. 126
22  HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. 1. Praha : Portál, 2010, s. 70
23  NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. 1. Praha : Academia, 1997, s. 416
24 VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. Praha : Karolinum, 2001, s. 
     125 – 127
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vyučování vycházím ze současných požadavků, aby bylo dítě během vstupu do základní 

školy úspěšné ve všech oblastech, tedy i v hudební výchově. 

2. 1. 2  Obecné znaky školní zralosti

Tělesná zralost

V našem školském systému je stanoven věk pro zahájení povinné školní docházky 

na 6 let (formální a zároveň ideální ukazatel školní zralosti). V tomto období se nápadně 

mění tělesná proporcionalita. Postava se protahuje a  končetiny  prodlužují. Pohyby dítěte 

se zpřesňují a dochází ke zlepšení koordinace. Ve vývoji zubů nastává období druhé 

dentice. Dítě je odolnější vůči nemocem a únavě než tomu bylo v předešlých letech, je 

samostatné v dodržování základních hygienických návyků. Možným ukazatelem školní 

zralosti je tzv. Filipínská míra, kdy ruka dítěte natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne 

na ušní lalůček na druhé straně hlavy. Helena Malá a Josef Klementa uvádějí, že „tato 

pomůcka je pouze orientační a je třeba ji doplnit dalšími hledisky“.25

Z teoretického pohledu i vlastních pedagogických zkušeností mohu říci, že 

z hlediska rozvoje pěveckých dovedností umožňuje tělesná zralost dítěte v přiměřené 

míře ovládat svalový aparát při správném pěveckém postoji, zajistit plnohodnotnou funkci 

dechu a hlasu včetně pohyblivosti a pružnosti artikulačních orgánů při zpěvu. 

Nedostatečná tělesná zralost  se projevuje ve snížené pohybové koordinaci a nepřesnosti 

dětských pohybů (nesoulad pochodových kroků, neuvolněné pohyby rukou apod.). Nástup 

druhé dentice na počátku školní docházky vede ke snížení schopnosti artikulace a při 

vadách řeči k oddálení logopedické nápravy. 

Psychická zralost

Tento souborný pojem zahrnuje celou řadu aspektů. V oblasti poznávacích 

procesů dochází k přechodu od globálního vnímání k diferenciovanému, a to v oblasti 

zrakové i sluchové. Zvyšuje se kapacita paměti, zejména schopnost záměrného 

zapamatování. Důraz je kladen na dosaženou úroveň rozvoje řeči. Významná je míra 

úrovně pracovní zralosti. Sice ještě přetrvává zájem o hru, ale současně se rozvíjí zájem 

o činnosti související se školou a vyučováním. 

Z výše uvedených poznatků a mé vlastní zkušenosti vyplývá, že psychická zralost 

dítěte usnadňuje učiteli nastavit určitou normu pro dílčí hudební schopnosti jako nutný 

předpoklad úspěšného hudebního vzdělávání. V pěvecké oblasti se především jedná o 

kvalitu hudebního sluchu, hudební paměť a představy. Nelze opomenout úroveň dalších 

obecných schopností dítěte, např. pozornosti, samostatnosti, aktivity, rozvoj vyjadřování 

                                               
25  MALÁ, H.; KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. 1. Praha : SPN, 1985, s. 60 – 61
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atd. V některých oblastech  pozoruji v současnosti snižování úrovně. Jedná se především 

o kratší soustředěnou pozornost, zhoršování vyjadřovacích dovedností včetně poruch 

výslovnosti, zvyšující  se podíl zrakového vnímání v poměru k sluchového vnímání. Tyto 

změny se zákonitě odrážejí i v kvalitě pěveckých dovedností žáků (chybná pěvecká 

artikulace, snížené intonační dovednosti, nižší úroveň sluchového vnímání v souvislosti se 

sníženou pozorností apod.)

Sociální a emocionální zralost

Dítě se dokáže odloučit na část dne od rodiny, řídí se stanovenými pravidly a 

diferenciovaně reaguje na učitele a spolužáky. Emočně je vyrovnanější, reguluje svá 

přání, potřeby a  chování.  Podřizuje se pokynům dospělých, chápe jejich nutnost, i když 

mu mohou být v dané chvíli nemilé. Chápe pravidla her, podle situace se účastní hry nebo 

ustoupí jinému dítěti. Je připraveno přijmout roli školáka a vstoupit do světa povinností.

Dítě sociálně zralé se lépe adaptuje na školní systém včetně specifika hodiny 

hudební výchovy, ochotně vstupuje do osobního kontaktu s učitelem i se spolužáky a 

zúčastňuje se pěveckých aktivit jak skupinových, tak individuálních. Emocionální zralost 

se projevuje v míře hudebních prožitků. U dítěte se začíná rozvíjet schopnost 

emocionálního vyjádření během vlastní reprodukce písně.

   Pokud uvažujeme o vstupu do školy z hlediska rozvoje pěveckých dovedností, 

musíme mít na zřeteli řadu faktorů jak na straně dítěte a jeho rodiny, tak na straně 

konkrétního učitele hudební výchovy. Všechny tyto okolnosti se v různé míře ovlivňují. Na 

začátku školní docházky jde o zajištění toho, aby děti zažily úspěch, protože je pro ně 

velmi silným impulzem k dalšímu hudebnímu rozvoji. Na základě prvotních zkušeností se 

školním zpěvem se formuje vztah jedince k této i dalším hudebním činnostem. 

2. 2  Charakteristika osobnosti žáka mladšího školního věku

    
Psychologové se v rozfázování školního věku, tedy období docházky do základní 

školy, téměř shodují. Zdeněk Matějček26 rozlišuje tři etapy školního věku:

 Mladší školní věk (7 – 8 let)

 Střední školní věk (9 – 12 let)

 Starší školní věk (kryje se s pubertou)

                                               
26  MATĚJČEK, Z. Výbor z díla. 1. Praha : Karolinum, 2005, s. 274
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Marie Vágnerová27 dělí školní věk obdobně na tři etapy:

 Raný školní věk (od nástupu do školy ve věku 6 – 7 let do věku 8 – 9 let)

 Střední školní věk (od 8 – 9 let do 11 – 12 let)

 Starší školní věk (období 2. stupně základní školy do věku přibližně 15 let)

Podle Matějčka je mladší školní věk období „relativně krátké, přechodné, kdy se 

s dítětem mnoho děje a kdy následkem toho jsou mezi dětmi poměrně velké rozdíly“.28

Toto období odpovídá první a druhé třídě základní školy (doba od 6 – 7 let do 8 – 9 let), 

kdy dochází ke změně sociálního postavení dítěte, k jeho významným vývojovým 

proměnám, které se odrážejí především ve vztahu ke škole. Poměrně krátké období 

mladšího školního věku se nachází mezi dvěma velkými vývojovými etapami – mezi 

předškolním věkem a středním školním věkem.

V souladu s těmito názory na rozfázování období školního věku do jednotlivých 

částí uvádíme v textu pojem mladší školní věk pro období od 6 - 7 let do 8 – 9 let, tedy 

období 1. a 2. třídy základní školy.

2. 2. 1  Fyzická oblast

Mladší školní věk  je obdobím relativně stálého růstu, který ale není rovnoměrný 

(jednotlivá tělesná ústrojí rostou různým tempem). Helena Malá a Josef Klementa29

udávají roční přírůstek hmotnosti okolo 2,5 kg a výškově okolo 5 cm. Zároveň s růstem se 

mění i tělesné proporce. Končetiny se prodlužují (paže ze 113,9 na 138,6 cm, dolní 

končetina ze 60,6 na 80,1 cm). O dětech tohoto věku se říká, že jsou „samá ruka – samá 

noha“.  Kosti rostou odlišným tempem a stále probíhá jejich osifikace. Krevní oběh a 

dýchání jsou rychlejší než u dospělého člověka. František Lýsek30 uvádí 20 – 27 vdechů 

za minutu u dítěte ve věku 6 – 10 let. První stálý zub se objevuje kolem 6. - 7. roku života. 

Na základě uvedených poznatků můžeme konstatovat, že somatický vývoj žáka 

mladšího školního věku umožňuje soustavnou pěveckou výchovu. Relativní stálý růst 

tělesných orgánů nezpůsobuje z fyziologického hlediska žádné výrazné hlasové změny 

ani problémy. Vlivem anatomických poměrů těla je v dětském hlasu obsažen velký podíl 

hlavových rezonancí. Rozvoj motoriky umožňuje hru na klasickém hudebním nástroji.

                                               
27 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie 1. : Dětství a dospívání. 1. Praha : Karolinum, 2008, s. 237
28  MATĚJČEK, Z. Výbor z díla. 1. Praha : Karolinum, 2005, s. 281
29  MALÁ, H.; KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. 1. Praha : SPN, 1985, s. 62
30

LÝSEK, F. Vox liberorum : Dětský hlas, výzkum jeho znaků a vývoje. 1. Brno : Blok, 1977, s. 42
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2. 2. 2  Psychická oblast

Vývoj percepce

          Mezi 5. – 7. rokem dochází k výrazným vývojovým změnám v oblasti percepce. 

Vnímání je diferencovanější a rozvíjí se v interakci s rozumovými schopnostmi. V oblasti 

zrakového vnímání se dítě nejprve naučí diferencovat vertikální polohu (rozdíl nahoře –

dole) a později obtížnější horizontální polohu (vpravo – vlevo). Mladší školáci jsou schopni 

systematické explorace (prohlížení podle určitého řádu), vizuální analýzy a syntézy

(vnímání celku jako souboru detailů, mezi kterými jsou vztahy; detaily chápány jako 

součást celku), sekvenční percepce (schopnost správně vnímat pořadí). Zvyšuje se 

úroveň senzomotorické koordinace u pohybů ruky a oka.

Marie Vágnerová31 souhlasí s Matějčkem, že sluchová percepce dozrává mezi 

5. – 7. rokem. U nezralých dětí mohou nastat obtíže v rozlišování podobně znějících 

hlásek. Na počátku školní docházky se zlepšuje fonologická diferenciace a děti jsou 

schopné rozlišit délku samohlásek, tvrdé a měkké slabiky apod. Rozvíjí se také sekvenční 

percepce (vnímání časové posloupnosti sluchových podnětů). Kvalita sluchové percepce 

závisí na pozornosti dítěte. Sluchová analýza a syntéza se rozvíjí až ve škole. Školní 

činnosti vyžadují koordinaci a integraci různých způsobů vnímání, zejména zrakového a 

sluchového.

Z hlediska pěveckých dovedností žáků chápeme jako zásadní rozvoj sluchového 

vnímání dětí mladšího školního věku. V souvislosti se zráním korových částí sluchového 

analyzátoru dochází ke zlepšení koordinace sluchu a hlasu, rozvíjí se jemnější sluchová 

diferenciace a vnímání časové posloupnosti sluchových podnětů. Na počátku školní 

docházky se stále uplatňuje pouze obrysové vnímání. U zvýšeného počtu dětí 1. třídy se 

setkáváme se sníženou nebo nesoustředěnou pozorností, která ovlivňuje sluchové 

vnímání jedince. U těchto žáků se snažíme podporovat sluchové vnímání pomocí vizuální 

opory.

Vývoj myšlení

U dítěte na počátku školní docházky dochází ke kvalitativní proměně uvažování a 

nastává období konkrétních logických operací. Myšlení dítěte mladšího školního věku je 

vázáno na realitu a zaměřeno na poznávání skutečného světa. Ve svých úvahách vychází 

především z vlastní zkušenosti a postupně dochází k zobecnění reálných zkušeností a 

integraci dílčích poznatků. Postupně se u něj rozvíjí chápání souvislostí a vztahů, a tím 

dokáže lépe využívat dostupných informací. Ve svých úvahách vychází nejraději ze své 

                                               
31  VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie 1. : Dětství a dospívání. 1. Praha : Karolinum, 2008, s. 240
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vlastní zkušenosti. Dítě ve věku 6 – 8 let objevuje schopnost zachovat si v mysli podstatu 

učiva. Přesto je podle Fontany32  ve svém myšlení omezeno a má sklon popisovat své 

okolí, místo aby ho vysvětlovalo.

Uvedené obecné znaky rozvoje myšlení dítěte mladšího školního věku tvoří základ 

pro vytváření nejelementárnějších projevů hudebního myšlení, které se v tomto období 

začíná utvářet. Jedná se o prvopočáteční procesy hudební analýzy a syntézy, procesy 

elementárního zobecňování a vytváření vztahů mezi hudebními prostředky. 

Vývoj pozornosti

Vývoj pozornosti je závislý na stupni zralosti centrální nervové soustavy. Pozornost 

je prostředkem regulace psychické aktivity a závisí na ní aktuální orientace v prostředí, 

přispívá k integraci zkušeností a je složkou plánování budoucí činnosti. Kapacita a

kvalita pozornosti se v průběhu školní docházky mění. Zpočátku nemá dítě ještě zcela 

vyvinutou schopnost udržet zaměření pozornosti a nechá se odpoutat nepodstatnými 

podněty. (Malá a Klemanta33 uvádějí v roce 1985  délku soustředěnosti dítěte na počátku 

školní docházky 10 – 12 minut, Vágnerová34 v roce 2008 pouze 7 – 10 minut). 

Koncentrace pozornosti na vizuální podněty má výhodu delší expozice, koncentrace 

pozornosti na sluchové podněty je náročnější, protože tyto podněty rychle a nenávratně 

mizí. Koncentrace pozornosti na sluchové podněty se výrazněji  zlepšuje až mezi 8 . – 11. 

rokem.

Na základě teoretického poznání i pedagogických zkušeností konstatujeme, že 

kvalita pozornosti v hudební výchově se odráží v kvalitě hudebního vnímání. Hudební 

činnosti, které jsou pro děti zajímavé,  přitahují jejich bezděčnou pozornost. Vhodně 

volená učitelova motivace k pěveckým činnostem postupně směřuje bezděčnou 

pozornost k pozornosti úmyslné. 

Vývoj paměti

Mezi 6 – 12 lety se velmi intenzivně rozvíjejí paměťové funkce včetně kapacity 

paměti.  Dochází ke zvýšení rychlosti zpracování a zapamatování si informace a selekci 

nepodstatných podnětů. Základní paměťovou strategií dítěte ve věku 6 – 7 let je 

opakování formou např. mechanického memorování. Přemýšlení nad učivem se jim jeví 

zbytečné. 

                                               
32 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. Praha : Portál, 1997, s. 69
33 MALÁ, H.; KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. 1. Praha : SPN, 1985, s. 62
34 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie 1. : Dětství a dospívání. 1. Praha : Karolinum, 2008, s. 256
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Dítě ve věku 6 let je schopno uchovat v paměti jednoduchý nápěv, reprodukovat 

krátkou neznámou melodii35 nebo si vybavit hudební útvary, které vnímalo v minulosti. Při 

nácviků písní se rychlost paměťového zpracování a samotného zapamatování věkem 

zrychluje a zpřesňuje, i když se zpočátku jedná převážně o mechanické procesy.

Vývoj autoregulačních mechanismů

Rozvoj autoregulace souvisí s vývojem poznávacích procesů. Na počátku školní 

docházky se děti teprve učí svoje schopnosti adekvátně posuzovat. Nedovedou zvolit 

účinnou strategii a nedokážou přiměřeně posoudit vlastní kompetence. Chybí jim 

zodpovědnost a sebekontrola (nedokáží odolávat lákavějším podnětům). Nejsou také 

schopni adekvátního sebehodnocení. Nevnímají rozdíly, co sami dovedou a co ne. 

Nedokážou posoudit obtížnost úkolu ani potřebný čas pro jeho zvládnutí, a proto často 

pracují neefektivně. Potřebují být řízeny a kontrolovány dospělými.

V souladu s uvedenými poznatky vyzdvihujeme význam učitelova přesného vedení 

a okamžitou nápravu při nácviku jednotlivých fází pěveckých úkonů, aby nedocházelo 

zafixování jejich nesprávného provádění. Učitel již od 1. třídy citlivě a taktně přistupuje 

k hodnocení pěveckých výkonů žáka, aby ho od činnosti neodradil a zároveň mu pomohl 

ke kvalitnějšímu výkonu. Žáci na počátku školní docházky bezvýhradně přejímají názor 

učitele a  teprve postupně se učí samostatně hodnotit pěvecké projevy. Necitlivost 

pedagoga při hodnocení může způsobit sebepodceňování žáka nebo u něj dokonce 

vytvářet psychické zábrany ke zpěvu. V mladším školním věku se rozvíjejí i sebehodnotící 

emoce. Přispívají k tomu nové zkušenosti s vlastním pěveckým výkonem, hodnocení 

dospělých a spolužáků. Sebehodnotící emoce ovlivňují sebelásku i sebeúctu, potvrzují 

kvality jedince z hlediska výkonu. Určité elementární sebehodnotící prvky se vytvářejí již 

během 1. ročníku základní školy (při závěrečném rozhovoru se žákem jsem se také 

zaměřila na nejjednodušší typ autoevaluace jejich pěveckých dovedností).

2. 2. 3  Sociální oblast

Vstup do školy je ze socializačního hlediska významný přelom v životě dítěte. 

Škola rozvíjí děti způsobem, který společnost považuje za žádoucí. V mladším školním 

věku je rodina důležitou součástí identity žáka. Nástup dítěte do školy významně 

zasahuje do rodinných vztahů. Mění se názor na dětské schopnosti a dovednosti. Rodiče 

se většinou o dítě více zajímají,  chápou vliv dětských schopností a dovedností jako 

prostředek k dosažení dobrých známek. Dítě začíná pociťovat důležitost školního výkonu 

                                               
35 OBEŠLOVÁ, M. Hlasová výchova 6 – 9 letých dětí na základní škole. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 
    2005. s. 81
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pro rodiče. Přejímá rodičovský postoj ke škole a školním činnostem. Prožitek úspěšnosti 

ovlivňuje dětské prožívání a chování. 

Vstupem do základní školy dítě přijímá roli školáka, která je podřízenou rolí ve 

vztahu k učiteli a školnímu řádu. Motivace ke školní práci je v úzkém vztahu s představou, 

jakou si o ní dítě postupně vytvořilo. To souvisí s potřebou akceptace a pozitivního 

hodnocení učitelem. Na počátku školní docházky má vztah žáka k učiteli osobní 

charakter. Emoční vazba na učitele posiluje u žáka pocit jistoty a bezpečí v novém 

prostředí. Očekává obdobnou oporu, jakou má v rodičích. Identifikace s učitelem umožní 

dítěti snáze překonat počáteční obavy a adaptaci na školní systém. Také respektování 

školních norem je spojeno s osobním vztahem k učiteli. Proto veškeré počiny učitele 

přijímá bezvýhradně a nekriticky.36

Role spolužáka a kamaráda  nabývá význam až v období středního školního 

věku. Ve věku  6 – 8 let je kamarádem ten vrstevník, který si s dítětem hraje a sdílí 

společné zkušenosti (např. spolužák, se kterým sedí v lavici).

Z uvedených názorů na sociální oblast období mladšího školního věku pokládáme

za důležité zdůraznit význam postoje rodiny ke zpěvu jako důležitého motivačního prvku

pro navození zájmu dítěte o pěvecké činnosti. Rodiče při vyjadřování  zájmu o školní 

výsledky žáka často opomíjejí oblast hudební výchovy a zpěvu. Při koncepci dotazníků 

jsem si kladla otázku, zda rodiče vědí, jaký vztah (kladný, neutrální, záporný) má jejich 

dítě k pěveckým činnostem i celé hudební výchově. 

V 1. ročníku dochází u dítěte k jeho identifikaci s učitelem. Tato vazba, kterou 

využívám jako jeden z prvků experimentálního vyučování, umožňuje učiteli hudební 

výchovy navodit v co nejširší míře kladný vztah žáka k pěveckým činnostem. Učitel, který 

je „zapálený“ pro zpěv, dokáže svým chováním nadchnout pro činnost i své žáky.

2. 2. 4  Emocionální oblast

Zrání centrální nervové soustavy se projevuje také zvýšením emoční stability a 

odolnosti žáka vůči zátěži.37  Jeho školní pozitivní zkušenosti přispívají k dalšímu 

pozitivnímu očekávání, negativní zážitky mohou zvyšovat obavy (strach ze školy apod.). 

Hlavní emoční oporou dítěte v tomto věku jsou rodiče. 

Pro hudební výchovu vyplývá, že nástup do školy, který je spojený s mnoha 

nároky na dítě, může pod tlakem povinností rozvíjet negativní emoce (úzkost, strach). 

Adaptaci na školní režim usnadňuje emoční zralost a zkušenost. I v pěveckých činnostech 

pokládám za důležité budovat přesvědčení, že neúspěch lze vždy nějakým způsobem 

                                               
36

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie 1. : Dětství a dospívání. 1. Praha : Karolinum, 2008, s. 287 
37  Tamtéž, s. 261
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napravit. Postupným biologickým zráním, aktivním stykem s hudbou a cíleným vedením 

pedagoga vznikají první estetické hudební emoce, které si žák může uchovat po celý 

život.

V mladším školním věku je dítě po všech stránkách (fyzická, psychická, sociální, 

emocionální) vybaveno k soustavnému vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Z hlediska 

pěveckých dovedností se jedná o období příznivé pro vytváření základních pěveckých 

návyků u všech dětí a jejich rozezpívání. Jako neméně významný úkol chápeme

navozování a vytváření pozitivního vztahu jedince k hudbě a ke zpěvu.



30

3  Dětský hlas   

Řeč byla z ontogenetického hlediska první a stále zůstává nejdůležitější formou  

mezilidské komunikace. Umožňuje předávat zkušenosti, uchovávat a sdělovat abstraktní 

představy. Na vzniku lidské řeči se zřejmě podílela zvuková signalizace, muzikální 

hlasové projevy i kombinace zvuku, gest a mimiky. Lidský mozek je nejen nástrojem 

nervových struktur řeči, ale také myšlení. Člověk myslí především „ve slovech (vnitřní 

řeč), dále i v tónech, barvách, pocitech a představách“.38  Řeč ovlivňuje myšlení a myšlení 

ovlivňuje řeč.

3. 1  Anatomie a fyziologie lidského hlasu   

3. 1. 1  Dechové ústrojí

Dechové ústrojí zabezpečuje výměnu plynů mezi vnitřním a vnějším prostředím 

organismu.  Vdechem jedinec přijímá kyslík a výdechem uvolňuje oxid uhličitý a vodní 

páry. Dýchací soustava zahrnuje dutinu nosní, hrtan, průdušnici, průdušky a plíce (viz 

obrázek č. 139).

Obr. 1. Horní cesty dýchací

                                               
38 TROJAN, S., et al. Lékařská fyziologie. 4. Praha : Grada, 2003, s. 707
39

HANČOVÁ, H.; VLKOVÁ, M. Biologie v kostce II.: Zoologie. Biologie člověka. 1. Havlíčkův Brod: 
     FRAGMENT, 1998, s. 136
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Horní část dýchacích cest tvoří dutina nosní (cavum nasi)40 a nosohltan. Na 

bočních stěnách nosní dutiny se nacházejí nosní skořepy. Samotná dutina je vystlána 

sliznicí a řasinkovým epitelem s drobnými hlenovými žlázkami. Vzduch se v nosní dutině 

zbavuje prachu, předehřívá se a mísí s vodními parami. Nosní rezonance umožňuje 

tvoření samohlásek a znělých souhlásek, ovlivňuje barvu hlasu. Při neúplném závěru 

nebo neprůchodnosti nosu a nosohltanu pronikají do horních cest dýchacích zvukové vlny 

a hlasová rezonance se mění. Dochází k huhňavosti (rhinolalia).

Hltan (pharinx) je společnou částí dýchací a trávicí soustavy, kterou prochází 

zvlhčený a prachu zbavený proud vzduchu. V horní části je ohraničen měkkým patrem, 

v dolní kořenem jazyka. Tato trubice má tři oddíly:

 Nosohltan (nasopharynx) – ústí do něho Eustachovy trubice, které spojují 

nosohltan a oblast středního ucha

 Ústní část hltanu – zde se kříží dýchací a trávicí soustava

 Hrtanová část – zde se nachází neúplně uzavřená hrtanová příklopka, která při 

polykání brání vniknutí potravy do hrtanu.

V průběhu dýchání se měkké patro kloní nad kořenem jazyka a vytváří široké spojení 

s nosohltanem.

Hrtan (larynx),41 který je vazivovou blánou zavěšen na jazylce, tvoří soubor chrupavek 

vzájemně pohyblivě spojených. Nad nimi se nachází šikmo skloněná  chrupavčitá 

hrtanová příklopka. Jejím úkolem je sklánět se nad ústím do hrtanu  při polykání potravy. 

Celý hrtan je pokryt sliznicí. Slouží k dýchání a je zde uloženo hlasové ústrojí člověka.

Na dolním okraji prstencové chrupavky je vazivem připojena průdušnice (trachea). Je 

složena ze 16 – 20 chrupavek, které jsou spojeny vazivem, a je dlouhá 10 – 12 cm. Je 

vystlána sliznicí a řasinkovým epitelem. Ve výši 4. – 5. hrudního obratle se rozděluje na 

pravou a levou průdušku. Také průdušky (bronchi) jsou chrupavčité.  Zasahují do plic a 

zde se větví na průdušinky. Jejich sliznice je pokryta řasinkovým epitelem a obsahuje 

hlenové žlázky.

Hlavní dechový orgán – plíce (pulmo) jsou uložené v hrudní dutině a jedná se o orgán 

párový.  Mezihrudní přepážkou tvořenou vazivem jsou rozděleny na levou a pravou plíci. 

V mezihrudí leží srdce vychýlené k levé straně, proto je levá plíce menší, pouze se dvěma 

laloky.  Pravá plíce má laloky tři.  Povrch plic kryje poplicnice – vazivová blána, která 

přechází na vnitřní straně hrudníku do pohrudnice. Mezi těmito blánami je pohrudniční 

štěrbina, v níž vazká tekutina umožňuje proklouzávání blan při dýchání. V plicích se 

průdušinky větví na alveolární chodbičky vedoucí do plicních sklípků. Jejich stěna je 

                                               
40 DRENCKHAHN, D.; WASCHKE, J. Taschenbuch Anatomie 1. München: Elsevier GmbH 2008. s. 218 
41 HYBÁŠEK, I.; ŠKEŘÍK, P. Otorinolaringologie. Praha: Avicenum, 1989. s. 15 - 17
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tvořena jednovrstevným epitelem se sítí jemných krevních vlásečnic. Ve stěnách sklípků 

dochází k výměně plynů.

Hlavní dechové svaly tvoří bránice (diaphragma) a zevní mezižeberní svaly.  Vlivem 

podtlaku v pohrudniční štěrbině a tlaku atmosférického vzduchu jsou plíce tisknuty 

k hrudní stěně a kopírují změny objemu hrudní dutiny. Při vdechnu se bránice pohybuje 

směrem dolů a pomocí mezižeberních svalů se  hrudník zvětšuje. S výdechem nastává 

povolení mezižeberních svalů a  ochabnutí bránice. Výdech je dokončen stažením 

vnitřních mezižeberních svalů. Dospělý člověk  má při klidném dýchání přibližně 16 

vdechů za minutu a vymění asi 0,5 dm2  vzduchu. Usilovný vdech a výdech je mnohem 

objemnější a nazýváme ho vitální kapacita plic. Její velikost závisí na věku, pohlaví, 

zdravotním stavu a trénovanosti jedince. Činnost dýchání můžeme také ovlivnit vědomě 

(např. dočasným zadržením dechu) nebo svými emocemi (hněv, smích, pláč, strach 

apod.).

3. 1. 2 Hlasové ústrojí

Vlastní hlasové ústrojí je součástí hrtanu umístěného na přední straně krku. Hrtan je 

tvořen vazy, svaly a převážně chrupavkami. Největší z nich je štítná chrupavka, pod ní 

se nachází prstencová chrupavka. Na její zadní stranu přisedají  dvě hlasivkové 

chrupavky, které mají trojboký tvar. Dva páry hlasivkových vazů, které tvoří 

hlasivkovou štěrbinu (glottis), jsou napjaty od štítné chrupavky k předním hrotům 

chrupavek hlasivkových. Nad nimi se nachází šikmo skloněná  chrupavčitá hrtanová 

příklopka.42  

Hlasivky jsou tvořeny hlasovými vazy, svalstvem a sliznicí. Hlasivkové vazy

(ligamenat vocalia) tvoří pruhy elastické membrány, které nejsou schopny samostatného 

pohybu. Ten je zajišťován párovým svalem umístěným mezi prstencovou a štítnou 

chrupavkou (cricothyreoideus) na přední vnější straně hrtanu. Stahem svalu se 

chrupavky k sobě vzájemně přiblíží a tímto pohybem zvětší délku hlasivek a zároveň sníží 

jejich tloušťku. Někdy může dojít k narušení funkční jednoty v souvislosti s extrémním 

způsobem zpěvu, kdy se mohou osamostatnit funkce jednotlivých svalů (vnitřního 

napínače nebo vnějšího natahovače). Výsledkem tohoto stavu jsou jednotlivé rejstříky 

zpěvního hlasu, které můžeme vnímat sluchem.43

Svalový komplex tvořící vnitřní těleso hlasivky nazýváme hlasivkové rty (labia 

vocalia). Toto svalstvo vybíhá z přední strany štítné chrupavky a z membrány mezi štítnou 

a prstencovou chrupavkou a vede po obou stranách chrupavky hlasivkové. Je složeno ze 

                                               
42 KIML, J. Co máme vědět o hlasu. Praha: Supraphon, 1989. s. 7 - 9 
43 HUSLER, F.; RODDOVÁ - MARLINGOVÁ, Y. Zpěv. 1. Ostrava: F - PRINT, 1995, s. 28
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svalových svazků, které se mohou napínat a uvolňovat, a tak měnit tvar hlasivkových rtů  

a celé hlasové štěrbiny. Vlákna  svalových svazků zasahují do přediva hlasových vazů i 

jejich vnějších okrajových částí. Tak dochází k dokonalému propojení a sladění  

hlasivkového rtu a hlasového vazu. Hlasivky dospělého člověka měří 15 - 25 mm. U 

hlubších hlasů jsou delší,  u vysokých kratší. Muži mají obecně hlasivky delší než ženy a 

děti.

Hlas vzniká chvěním vzduchového sloupce nad hlasivkami. Proces tvorby hlasu 

nastává nervovým vzruchem po nádechu, kdy se hlasivky semknou a zaujmou fonační 

postavení. Hlasová štěrbina44 je v tomto okamžiku uzavřena a pod ní je pod tlakem 

nahromaděn vzduch. Ve chvíli, kdy tlak vzduchu dosahuje větší intenzity než síla držící 

semknuté hlasivky, výdechový proud vzduchu oddálí hlasivky od sebe na malý časový 

úsek. Část vzduchu unikne rozevřenou hlasovou štěrbinou, a tím se tlak vzduchu pod 

hlasivkami opět sníží. Hlasivky se následně pružně sevřou. Otvírání a zavírání hlasové 

štěrbiny způsobuje periodické chvění sloupce vzduchu. Jeho střídavým zhušťováním a 

zřeďováním nad hlasivkami dochází ke vzniku zvuku. 

Proces tvorby zvuku v hlasovém ústrojí nazýváme fonace.  Pro přirozenou fonační 

funkci hlasu je důležitý správný závěr hlasové štěrbiny, rozkmit hlasivek, frekvence jejich 

kmitů a délka kmitajících částí hlasivkového vazu.

3. 1. 3  Artikulační ústrojí

Artikulační ústrojí se nachází v dutině ústní (cavum oris) a je tvořeno rty, čelistmi, 

zuby, tvrdým a měkkým patrem a jazykem. Do dutiny ústní vedou slinné žlázy, které 

zabezpečují její vlhkost.  Jazyk (lingua) je svalnatý orgán, ve své zadní části (kořen) 

připojený k jazylce, který slouží k posouvání potravy a zúčastní se tvorby řeči. Jazyk je 

nejpohyblivější a zároveň nejdůležitější částí artikulačního ústrojí. Rozeznáváme u něj 

špičku, hřbet a kořen, které se spolupodílejí na vytváření hlásek. Nesprávné užití hřbetu 

jazyka při zpěvu způsobuje úzké, až stažené tóny. Rty jsou tvořeny kruhovým svalem, do 

kterého jsou vpleteny svaly tváře. Pohyblivost rtů a postavení zubů s čelistmi výrazně 

ovlivňují tvorbu tónu.

Artikulační ústrojí vytváří pro každou hlásku speciální postavení. Ve zpěvu je 

nositelem tónu samohláska (vokál). Pro každý vokál je ústní dutina zcela volná a 

nastavení partií mluvidel vždy jiné co do tvaru a objemu. Výslovnost vokálů se liší různou 

velikostí a podobou otevření úst, nadzdvižením měkkého patra do podoby kopulovité 

                                               
44 HUPPELSBERG, J.; WALTER, K. Kurzlehrbuch Physiologie 3. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG,
    2009. s. 350 - 351
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klenby a současného uzavření vstupu do nosu. Podle způsobu tvoření dělíme samohlásky 

na:

 přední (e, i) – jazyk je posunutý dopředu

 střední (a)

 zadní (o, u) – jazyk je posunutý dozadu

Rozdílná výslovnost se také týká délky samohlásek, které dělíme na krátké a dlouhé. Při 

zpěvu dlouhých samohlásek svírají čelisti větší úhel a jazyk je od patra vzdálenější než u 

samohlásek krátkých.

Při tvorbě souhlásek (konsonant) se do cesty výdechovému proudu staví různě 

polohované mluvní orgány. Srozumitelnost zpěvu a řeči závisí právě od výslovnosti 

souhlásek.

Z fonetického pohledu dělíme souhlásky45  na:

1. závěrové

a) ústní - znělé: b, d, ď, g

- neznělé: p, t, ť, k

b) nosní       - znělé: m, n, ň

2. polozávěrové                    - c, č

3. úžinové

a) středové - znělé: v, z, ž, j, h

- neznělé: f, s, š, ch

b) kmitavé - znělé: r, ř

c) bokové  - znělé: l

Slabikotvorné souhlásky (r, l, m) jsou schopné vytvořit jádro slabiky a při jejich 

výslovnosti za nimi používáme tzv. neutrální vokál. Srozumitelnost výslovnosti souhlásek 

závisí na správné představě artikulace a koordinaci celého artikulačního ústrojí.

3. 1. 4  Rezonanční ústrojí

Nad a pod hrtanem se nalézá soubor dutin, které nazýváme rezonátory.  V těchto 

dutinách zvuk rezonuje, a tak vytváří bohatost alikvotních tónů. Tím teprve dosahuje hlas 

lidské kvality. 

Rezonanční ústrojí nad hrtanem se skládá z tvrdých a měkkých částí. Jedná se o 

kostní stavbu hlavy, svaly, sliznice apod. Tvrdé části jsou neměnné, měkké proměnlivé a 

                                               
45 VYŠTĚJN, J. Vady výslovnosti. 1. Praha: SPN, 1991, s.23



35

u chrupavčitých částí se jedná o proměnlivost částečnou. Dutina čelistní, nosová a kosti 

klínové patří mezi obzvlášť významné rezonanční dutiny.  Významnou úlohu také zaujímá 

dutina ústní, hltanová a nosohltanová.  Dutina ústní má při zpěvu nejvýznamnější úlohu, 

protože má mnoho variabilních možností z hlediska tvaru a velikosti. Tyto změny lze 

provádět vědomě (pohyby jazyka, rtů, dolní čelisti). Podle Huslera46 musí zůstat nosní 

prostor při zpěvu otevřený na rozdíl od mluvy, kdy je uzavřen přiložením měkkého patra. 

Otevřený nosní prostor přispívá k zesílení zpěvního tónu (nacvičujeme se zavřenými ústy 

„brumendo“). Hrdelní dutina, která bývá při řeči pasivní, mění během zpěvu svůj tvar. 

Rezonuje ale mnohem slaběji než ústní dutina.  

Měkké části plní funkci artikulační a podmiňují způsob pěvecké činnosti. Síla, 

barva a nosnost tónu je ovlivňována pohyblivostí těchto částí při vytváření rezonančních 

dutin. V hrtanu vzniká slabý, lidskému hlasu nepodobný tón, který nazýváme tón 

základní. Teprve průchodem rezonančním ústrojím získá vlastnosti hlasu lidského včetně 

síly a barvy. 

Rozlišení rezonance podle místa jejího vzniku:

 rezonance hlavová  

Tóny rezonují především v čele, u kořene nosu a oblasti lící, v zadním 

prostoru úst, nosohltanu a temeni hlavy. Tón zní leskle, jasně, svítivě a je 

nosný. Hlavová rezonance je součástí každého tónu v celém hlasovém 

rozsahu včetně jeho nasazení. 

 rezonance hrudní

Ozývá se v hlase při mluvě a zpěvu nižších tónů a prosazuje se zcela sama, 

tóny rezonují především v oblasti hrtanu.  Projevuje se v síle a barvě tónu, 

kterou vnímáme jako tmavší, lehce sametovou. 

Obě rezonance by  měly být zastoupeny ve správném poměru v každém tónu hlasového 

rozsahu. Jednostrannost rezonančních oblastí hlasu vždy škodí. Při uvolněném hrtanu  a 

klidném dechu dochází k propojení hrudní a hlavové rezonance. Pokud hlas sestupuje 

dolů nebo zesiluje, přibírá více rezonance hrudní, pokud stoupá vzhůru nebo se 

zeslabuje, zesiluje rezonance hlavová (viz obrázek č. 247).

                                               
46 HUSLER, F.; RODDOVÁ - MARLINGOVÁ, Y. Zpěv. 1. Ostrava: F - PRINT, 1995, s. 63
47 TICHÁ, A. Učíme děti zpívat : Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. 1. Praha : Portál, 
   2005. s. 18
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Obr. 2. Schéma míšení rezonancí

3. 1. 5  Zvláštnosti dětského hlasu

Dětské hlasové ústrojí je v podstatě shodné s ústrojím dospělého člověka. Liší se 

však rozměry, vzájemným poměrem a funkčními zvláštnostmi. U malého dítěte je nosní 

dutina, hltan a hrtan prostorné, ale průdušnice a průdušky kratší. Dítě má více prokrvené 

sliznice a podslizniční vazivo. Chrupavky hrtanu, průdušnice i průdušek jsou měkčí. Klidné 

dýchání nevyžaduje vědomé úsilí, jeho rytmus je řízen reflexivně.  Hlavním dýchacím 

svalem malých dětí je bránice (dýchání abdominální),48 později se uplatňuje hrudní 

dýchání. Z tohoto poznatku vyplývá základní úkol dechových cvičení. Jedná se o 

aktivizaci přirozeného bráničního dýchání dětí. Protože se dýchání účastní velké množství 

kosterních svalů (vnitřní zádové svaly, dolní svaly břicha, některé svaly sedací49), 

doporučuji zařazovat do pěveckých cvičení prvky na posílení těchto svalových partií, které 

jsou v souvislosti se současným způsobem života málo namáhané a tudíž ochablé. 

Protože tvorba hlasu je koordinací nádechového i výdechového svalstva, je potřeba 

věnovat pozornost správné dechové a pěvecké opoře. Tuto funkci plní bránice, jejíž 

pružnost nezapomínáme u dětí procvičovat. Vazbu mezi dechovým a hlasovým orgánem 

není nutné u dítěte utvářet, pouze ji znovunalezneme a oživíme.

Hlasový orgán je poddajnější než u dospělého a souvisí s vysokou plasticitou 

dětské psychiky. Během vývoje dítěte hlasivky sílí (prodlužují se a rostou do šířky) a 

zvětšují se rezonanční prostory. Rozvoj hlasového ústrojí ovlivňuje vlastnosti dětského 

                                               
48

OBEŠLOVÁ, M. Hlasová výchova 6 - 9letých dětí na základní škole. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 
     2005, s. 42
49 HUSLER, F.; RODDOVÁ - MARLINGOVÁ, Y. Zpěv. 1. Ostrava: F - PRINT, 1995, s. 45
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hlasu: výšku, rozsah, barvu, sílu, zvučnost, dech. Hlasové ústrojí dítěte se rozvíjí 

pozvolna, hlasivky se při fonaci chvějí převážně na vnitřním okraji. To způsobuje falzetové 

hlasové znění s typickou barvou: zvonivost, jasnost, nosnost, stříbřité zabarvení. Tato 

barva dětského hlasu, především nosnost, nahrazuje nedostatek jeho síly. 

V dětském věku je pro přirozený vývoj hlasu a jeho křehkost nutné dodržovat 

nejen hlasovou hygienu, ale také obecnou hygienu duševní (dostatek spánku, správná 

životospráva a denní režim, dostatek aktivního odpočinku apod.). Doporučujeme některé 

zásady hlasové hygieny vhodné pro zdravý hlasový rozvoj žáků v 1. ročníku základní 

školy: 

 zpěv v kratších časových úsecích v dobře větrané a nepřetopené místnosti

 zpěv písní v odpovídajícím hlasovém rozsahu a technické vyspělosti

 zamezení křiku během zpěvu (týká se také mluvy), zamezení přepínání 

dítěte v nadměrně vysoké hlasové poloze

 zamezení zpěvu venku v chladném nebo mrazivém počasí, při větru, při 

tělesné námaze

 nenutit zpívat děti po chřipce, angíně, při viditelné únavě

3. 2  Vývoj dětského hlasu

Prvních 6 let života má pro hudební vývoj člověka velký význam, protože se 

v tomto období vytvářejí základy hudebnosti jedince. Jeho hudební vývoj je neoddělitelně 

spojen s vývojem sluchu, hlasu a řeči, úzce souvisí s pohybem a motorikou těla.

3. 2. 1  Období od narození do konce 3. roku

Prvotním hlasovým projevem novorozence je křik. Nejprve má reflexní charakter 

(asi 3 týdny), pak nabývá na signálním významu (projev hladu, nepohodlí aj.). Poloha 

hlasu se pohybuje v oblasti kolem a1. Křik novorozence má měkký hlasový začátek, a tím 

je jeho křehké hlasové ústrojí reflexně chráněno před poškozením. Teprve v průběhu 2. 

měsíce se začíná objevovat tvrdý hlasový začátek, který souvisí se zápornými emocemi 

dítěte.50 Ty vznikají jako reakce na neuspokojené fyzické potřeby.

Podobně broukání je nejprve reflexní (asi od 6. týdne) a k němu se přidávají různé 

hlasové zvuky. Kolem 3. měsíce se na řízení hlasových projevů začíná podílet sluch. Dítě 

se zajímá o zdroje zvuku a vytváří se u něj záměrný, pozorný  poslech. Vznikají první 
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sluchové paměťové stopy, které mají pro další vývoj řeči rozhodující význam. Dítě je 

neustále stimulováno okolními zvuky a pokouší se samo se zvukem experimentovat. 

Nejbližším prostředkem mu je vlastní hlas a tělo. Pohrává si s dechem, fonací, 

artikulačním ústrojím (mlaskání), které kombinuje s motorickými pohyby částí těla

(pleskání, plácání apod.). Snaží se o opakování slyšeného. Vývoj řeči je závislý na 

zpracování sluchových vjemů, regulace dýchacích pohybů, hlasivkovém závěru a tvorbě 

hlasu (pneumo – fonační korová spojení51). Přibližně od  4. měsíce začíná dítě žvatlat.

Opět je zde velmi významná sluchová kontrola, hlavně jasné slyšení předříkaného. 

Hlasové projevy přecházejí od náhodného vyrážení zvuků a interjekcí (brumlání, smích, 

houkání, juchání apod.) k určitému tytu „pozpěvování“. První pěvecké projevy jsou 

nerytmické a bez diatonického charakteru. Mezi 6. – 8. měsícem dítě začíná opakovat 

stejnou slabiku a napodobit slabiky slyšené. Ty jsou imitovány ještě artikulačně nepřesně.

Asi kolem 9. měsíce pronese dítě první slovo, které spojuje s konkrétním

významem. Slova jsou zpočátku zkomolená, ale přízvuk, rytmus a melodie bývá většinou 

správná. Hudební složka řeči bývá zvýrazňována, a tak jsou vytvářeny podmínky pro 

přechod mluvy ke zpěvu. Mnohé říkanky a mluva matek zvýrazňují modulaci a melodiku 

řeči. První pěvecké pokusy nebývají od řeči zřetelně odděleny, často jsou spojeny 

s pohybem těla (kývání trupem, pohyby rukou a nohou apod.)

Ve dvou letech obsahuje dětský slovník přibližně 300 slov  a jedinec je spojuje do 

jednoduchých vět. U mnohých dětí se v této době objevují samostatné pěvecké projevy 

obrácené k určitému objektu dětského zájmu (zvířátko, hračka, …). Tyto spontánní 

projevy bývají kladně citově podbarvené.

Ve třech letech už dítě používá slova ve víceslovných větách se základní větnou 

skladbou. První pěvecké projevy ukazují na přechod od mluvené řeči do zpívaného 

projevu. František Sedlák uvádí, že hudební vývoj je „založen na senzoricko-motorické 

jednotě a souvisí hlavně s rozvojem fonematického sluchu a s rychle se rozvíjející 

zvukovou a tónovou diferenciací, s činností motorického a zrakového analyzátoru“.52 Má-li 

dítě dostatek pěveckých podnětů, rozvíjí se u něho melodické cítění a pěvecká 

reprodukce. Rozsah pěveckého hlasu je individuální. Zpěv vyjadřuje dětské city a nálady, 

obsahuje první hudební představy. Již Čáda si na počátku 20. století všiml vytváření 

jednoduchých samostatných popěvků dětí kolem 3. roku života. V tomto věku již mohou u 

dětí vznikat vlastní pěvecké obměny slyšených hudebních podnětů a velmi krátkých 

melodických úryvků z blízkého okolí jedince. 
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3. 2. 2  Předškolní období (4 – 6 let)

Většina dětí ve věku 4 – 6 let navštěvuje mateřskou školu. V této etapě vývoje 

nastává výrazný rozvoj sluchového analyzátoru úzce související se somatickým vývojem. 

Na konci předškolního období má podle Sedláka53 sluchový analyzátor dvojnásobnou 

rozlišovací schopnost. Zvyšuje se také citlivost ke sluchovým podnětům i neuromotorická 

koordinace. Tyto předpoklady vytvářejí podmínky pro rozvoj  kvality pěveckých činností. 

Kladné pocity z hudby a rozvoj fantazie se prohlubují pomocí pohybu. Zpřesňuje se hrubá 

motorika a synchronizace pohybů. Tím se vytvářejí prvotní předpoklady pro hru na 

hudební nástroje. Postupně se zdokonaluje jemná motorika prstů i vnitřních svalů.

V této době se rozvíjejí pěvecké schopnosti dítěte, neboť dítě již dokáže zachytit 

delší melodický úryvek a pěvecky ho reprodukovat. Ovšem v těchto projevech jsou velké 

kvalitativní rozdíly. Dítě tvoří tóny falzetovým způsobem, kdy hlasivky kmitají pouze při 

okraji hlasové štěrbiny a ne po celé své délce.  Tón zní poměrně slabě, ale je světlý, lehký 

a zvonivý. Děti projevují spontánní zájem o zpěv a pohybové hry se zpěvem. Sedlák54

uvádí, že toto období umožňuje intenzivní rozvoj pěveckých dovedností.

Předškolní období můžeme charakterizovat jako období zrychleného psychického 

a fyzického vývoje dítěte. Pokud se dítě nachází v podnětném prostředí a pod vlivem 

vhodného výchovného působení, velmi rychle se rozvíjí ve všech  osobnostních 

oblastech.

3. 2. 3  Mladší školní věk (6 – 9 let)

Na počátku tohoto období přichází zásadní změna v životě dítěte – vstup do 

základní školy. Marie Slavíková55 toto období označuje jako etapu biologické a 

psychické akcelerace. Prudký rozvoj tělesných i duševních funkcí dítěte poskytuje 

významné předpoklady pro rozvoj hudebních schopností a dovedností. Je ale nutné 

chápat hudební výchovu jako komplexní jednotu všech hudebních činností a dát dítěti 

dostatečný prostor pro jeho tvořivé projevy. Pokud je hudební výchova kvalitní a efektivní, 

dosahuje dítě během tohoto období výrazných hudebních pokroků. Avšak vysoká 

individuální různost úrovně hudebních i pěveckých dovedností při vstupu dítěte do 

základní školy učiteli ztěžuje jeho počáteční působení při vedení hudebních činností v 1. 

ročníku základní školy.

                                               
53  SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. Praha : Supraphon, 1974. s. 88
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SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. Praha : Supraphon, 1989, s.190
55 SLAVÍKOVÁ, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. 1. Plzeň : ZČU, 2004. s. 58
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Hlasové ústrojí dítěte se rozvíjí pozvolna, ale plynule. Pro hladký průběh fonace 

je důležitá elastičnost a pohyblivost měkkého patra, které se spolupodílí na tvoření tónu. 

Zpěvní hlas je stále tvořen tzv. falzetovým způsobem s typickým dětským zabarvením. 

V přirozené podobě zní lehce, bez zbytečné síly a tlaku. Dynamický rozsah hlasu se 

rozvíjí zvolna. Vlivem křehkosti dětského hlasového ústrojí je síla pěveckého hlasu menší 

než u dospělého. Souvisí také s menší výkonností dýchací soustavy, menšími 

rezonančními prostorami a ještě ne zcela zvládnutou, popř. nevycvičenou hlavovou 

rezonancí. Zvláštnosti dýchací soustavy dětí se projevují malou kapacitou plic a 

nevycvičenou pěveckou dechovou funkcí.

  V souvislosti s rozvojem pěveckého hlasu se rozvíjí i hudební sluch. Zajišťuje 

jednak vstup hudebních podnětů do psychiky dítěte a současně ve spolupráci 

s pohybovými analyzátory kontroluje přesné pohyby hlasivek a hrtanových svalů. Začínají 

se vytvářet elementární operace s hudebními představami, zlepšuje se orientace 

v tonalitě. Bezděčná pozornost se přeměňuje na pozornost a paměť záměrnou, která 

umožňuje dítěti soustředěně vykonávat hudební činnost. Upevňuje se emocionální 

prožívání a aktivní styk s hudbou navozuje vznik hudebních prožitků. Pokud je dítě 

dostatečně motivované, dobře vedené a podporované učitelem, jsou u něho vytvořené 

předpoklady pro hudební, zejména pěvecké tvořivé projevy. 

V období mladšího školního věku má dítě všechny předpoklady pro úspěšný rozvoj 

svých hudebních schopností. Záleží jen na kvalitě a efektivitě vyučovacího procesu, na 

podněcování a rozvíjení jedince rozmanitými hudebními činnostmi.

3. 3  Rozsah dětského hlasu

U  malých dětí jsou hlasové projevy velice rozmanité a mohou dosahovat až do 

čtyřčárkové oktávy. Ve věku kolem 6 let je hlasová poloha děvčat i chlapců téměř totožná. 

Později se chlapecký hlas spíše prohlubuje a dívčí naopak zvyšuje. Je důležité, aby výběr 

písní pro toto věkové období odpovídal svým tónovým rozpětím hlasovému průměru třídy. 

V opačném případě by mohlo docházet k poškozování hlasového ústrojí žáků.

Výzkumem hlasového rozsahu dětí se zabývala řada badatelů. Výzkumy ale 

nebyly prováděny shodnými metodami a byly uskutečněny v různých časových 

odstupech.

František Čáda popisuje ve své knize Vývoj dětské schopnosti hudební56

závěry výzkumů dánského lékaře E. Engela, který zaznamenal hlasový rozsah u 6 letých 

                                               
56 ČÁDA, F. Vývoj dětské schopnosti hudební. Praha : [s.n.], 1914, s. 20
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chlapců v rozmezí c1 – f1 (max. a1), u dívek c1 – g1  (max. c2). Uvádí, že dívky svými 

pěveckými schopnostmi vynikaly nad chlapci i ve vyšším věku.

  M. Nadoleczny uvádí, že hlasový rozsah chlapců a dívek ve věku 6 let  je d1 – c2. 

O rok později, tedy v 7 letech se rozsah zvětší na c1 – c2 . H. Gutzman dochází 

k odlišným výsledkům. Hlasový rozsah chlapců i děvčat je ve věku 6 let shodný: d1 – a1, 

ale ve věku 7 let je již rozdílný: u děvčat  d1 – c2,  u chlapců  d1 – h1. 

Podrobně zkoumal dětský hlas František Lýsek, který se především věnoval 

výzkumu vývoje hlasové polohy a hlasového rozsahu novorozenců a kojenců.  Potvrdil, že 

každé dítě disponuje pěveckou schopností značné hlasové šíře. Jeho výzkumy rozsahu 

dětského hlasu na počátku školní docházky se ukázaly odlišné od Nadoleczneho a 

Gutzmana. Podle Lýska je průměr dětského hlasu nižší než ten, ke kterému dospěli oba 

autoři. U chlapců je v rozmezí h – a1, u dívek c1 – a1.57 Lýsek také uvádí, že „dětský 

hlasový rozsah i jeho polohu nelze – vlivem nesouladu mezi rozvojem hrtanu a ostatních 

částí hlasového ústrojí – určit natrvalo: podléhá dalšímu vývoji a pěveckému cviku“.58

V 70. letech byl v Banské Bystrici proveden výzkum hlasového rozsahu dětí,59

který měl poskytnout informace o vhodných polohách písní zpívaných dětmi tak, aby byly 

respektovány individuální zvláštnosti žáků. Zjištění dokázalo, že během školní docházky 

dochází k postupnému rozšiřování  hlasového rozsahu žáků. V 1. ročníku byl 

zaznamenán rozsah oktávy pouze u 30 % žáků. Výzkum upozornil na případy, kdy žák 

nedokázal zazpívat žádný tón. Sledovaní žáci vykazovali značnou šíři a rozmanitost 

hlasové polohy a rozsahu hlasů.

Také František Sedlák v souvislosti se svými studiemi hudebního vývoje dítěte se 

zabýval rozsahem dětského hlasu.  Chlapce od dívek nediferencuje a na počátku školní 

docházky uvádí rozsah  v rozmezí d1 – a1 (h1), v 2. ročníku c1 – h1. Omezený hlasový 

rozsah dětí vidí v anatomicko-fyziologických zvláštnostech, nedokončeném vývoji 

hlasového ústrojí a malé pěvecké zkušenosti dětí. Mezi dětmi stejného věku shledal velké 

individuální rozdíly. Na základě vlastní zkušenosti se ztotožňuji se Sedlákem, že „ již v 1. 

ročníku zpívají někteří žáci v rozsahu oktávy i větším, u jiných se rozsah pohybuje 

v rozpětí pouhé tercie i méně“.60 Také Marie Slavíková hovoří o velké individuální 

variabilitě hlasového rozsahu dětí, který se zvyšuje věkem, a to více při horní hranici. Při 

průměrných hudebně sluchových předpokladech pro zpěv, je vokální projev žáků na velmi 

nízké úrovni. Hlavní příčinu vidí v neefektivní školní pěvecké výchově.

                                               
57 LÝSEK, F., et al. Metodika hudební výchovy v 1. - 5. ročníku ZDŠ. 2. Praha : SPN, 1975, s. 19
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Hlasové rozsahy žáků zkoumal Jiří Skopal.61 Na základě výzkumu odmítá tvrzení, 

že nesmí být u dětí překračován jejich hlasový rozsah. Naopak vhodná hlasová výchova a 

šíře hlasových rozsahů umožňuje rozvoj pěveckých aktivit dětí. Ve školách, kde nebyla 

věnována dostatečná pozornost hlasové výchově, byly rozsahy žáků malé a jejich hlasová 

poloha nízká. Hlasový rozsah žáků 1. třídy zaznamenal v rozmezí b – a1 (d2), u dívek a –

a1 (e2). Zaměřil se také na problematiku hlasového rozsahu třídy.

Lívia Kalmárová, autorka působící na prešovské univerzitě, chápe rozsah 

dětského hlasu jako vysoce individuální záležitost každého dítěte. Je založena nejen na 

vrozených dispozicích, ale také na prostředí, ze kterého dítě vychází a na dosavadních 

pěveckých zkušenostech. Dochází k závěrům, že ve věku 6 – 7 let je rozsah u chlapců d1

– a1, u děvčat d1 –h1.62

Alena Tichá se ve svých výzkumech zaměřila na rozvoj pěvecky zaostávajících 

žáků. Z tohoto pohledu se věnovala i rozsahu dětského hlasu. Omezený hlasový rozsah 

dětí chápe jako výsledek malých pěveckých zkušeností a projev hlasové nevycvičenosti. 

Vliv hlubšího mluvního hlasu je v současnosti v tak nízké hlasové úrovni, že se začíná 

vytvářet bariéra mezi jednotlivými hlasovými polohami. Při stanovení hlasového rozsahu 

nediferencuje chlapce od dívek a uvádí, že děti předškolního věku mají rozsah f1 – e2, děti 

mladšího školního věku c1 – f2 a nerozezpívané děti a – e1 (popř. a – g1). Tichá uvádí, že 

„rozsah dětského hlasu závisí na věku a rozezpívanosti (tj. pěvecké aktivitě) dítěte i na 

jeho individuálních hlasových, tělesných a psychických dispozicích“.63

Hlasové rozsahy uváděné jednotlivými autory odpovídají aktuálním výkonům dětí 

při zpěvu. Ve věku 6 let autoři zaznamenali spodní hranici v rozmezí tónů a – d1, horní 

hranice má mnohem větší rozptyl, a to v rozmezí f1 – c2 (e2). Nejčastěji je uváděn tón a1

(Engel, Gutzman, Lýsek, Sedlák, Skopal, Kalmárová). U některých autorů je horní hranice 

hlasového rozsahu  dívek o 1 tón vyšší než u chlapců (Engel, Sedlák, Skopal, 

Kalmárová). 

U dětí ve věku 7 let se spodní hranice hlasu pohybuje mezi tóny c1 – d1, horní pak 

mezi h1 – c2. Rozdíl mezi chlapci a dívkami není tak zřejmý. Specifickou oblast nízko 

položeného a malého hlasového rozsahu mají žáci pěvecky zaostávající. Pohybuje se 

v rozmezí a – e1 (g1).
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Z vlastní zkušenosti víme, že rejstřík rozsahu dětmi vydávaných zvuků je mnohem 

širší než jejich aktuální rozsah pěvecký. Důvodem může být nízká úroveň pěveckých 

zkušeností, neefektivní rozvoj dětí v oblasti hlasové výchovy, současný stav úrovně zpěvu 

v rodinách ale i změna stylu života dítěte s jeho nástupem do školy. 
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4  Pěvecké dovednosti a jejich místo ve struktuře hudebnosti

      (Základní vymezení pojmů)

            Psychologické otázky týkající se hudebnosti člověka a jejích složek jsou 

zkoumány již více než jedno století. V souvislosti s různými přístupy a teoriemi není ani v 

současnosti hudebně psychologická terminologie ujednocena, proto dochází  k záměně 

jednotlivých pojmů a překrývání obsahů. Běžně užívané pojmy hudebnost, hudební vlohy, 

hudební nadání, schopnosti a dovednosti se často v praxi  zaměňují.

4. 1  Hudebnost, struktura hudebnosti

4. 1. 1. Hudebnost

Názory na hudebnost se vyvíjely současně s hudební teorií, psychologií, fyziologií i 

akustikou. Hudebnost dětí byla poprvé zkoumána německým psychologem C. Stumpfem 

ve 2. polovině 19. století. Někteří badatelé (C. Stumpf, G. Révész, C. Seashore) 

podmiňovali hudebnost především dědičnými faktory, hovořili o hudebnosti jako o vrozené 

vlastnosti. Na rozdíl od nich např. Vl. Helfert, B. M. Těplov, Fr. Lýsek, Fr. Sedlák a jiní 

autoři uvádí hudebnost jako vlastnost danou všem lidem, ale na rozdílné kvalitativní 

úrovni. Podle nich se hudebnost projevuje jak v pozitivním vztahu k hudbě, tak i v různých 

hudebních činnostech.

Podle Těplova je hlavním znakem hudebnosti „prožívání hudby jako vyjádření 

určitého obsahu“.64 Jedná se o schopnost emocionálně reagovat na hudbu, která je 

vlastní všem lidem. Chápe hudebnost jako svérázné spojení hudebních schopností, které 

se rozvíjejí v hudební činnosti. Hudebnost je závislá na vrozených individuálních vlohách 

jedince, ale současně je výsledkem rozvoje osobnosti v oblasti výchovy a vzdělání. Také 

František Lýsek65 hovoří o hudebnosti žáků v závislosti na kvalitě hudebních vloh, 

schopností, dovedností a všeobecném nadání. Ladislav Daniel66  zdůrazňuje, že 

vědecký výzkum i praktické zkušenosti potvrzují neexistenci nehudebních lidí.

Z hlediska vývojové psychologie pojímá František Sedlák hudebnost člověka 

v nejširším slova  smyslu jako součást jeho psychické struktury, která se projevuje tím, že 

„v určitých etapách psychického vývoje se vyskytují i typické znaky  a projevy 
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hudebnosti“.67 Základem jsou sluchové schopnosti, které zajišťují diferencované hudební 

vnímání.

Potřebám praxe i této práce vyhovuje pojetí hudebnosti Sedláka, který považuje 

hudebnost za „dílčí strukturu osobnosti, v níž se integrují hudební schopnosti, tvořící střed 

jejich variační šíře,68 a umožňující hudební aktivity, kladné vztahy člověka k hudbě a její 

porozumění“.69 Hudebnost tedy chápeme jako všeobecnou vlastnost člověka, souhrn 

všech hudebních předpokladů pro různé hudební činnosti. 

4. 1. 2  Hudební vlohy

Základem hudebních schopností jsou vrozené dispozice, které označujeme jako 

vlohy. Pojem není jasně vymezen ani uznáván všemi psychology.  

Podle Těplova jsou hudební vlohy vrozené a na jejich základě se rozvíjejí hudební 

schopnosti. František Lýsek definuje hudební vlohy jako „vrozené speciální anatomicko 

fyziologické funkční vlastnosti nervové soustavy a mozkového ústrojí“.70  Na jejich základě 

se za příznivých podmínek vyvíjejí hudební schopnosti a v praktickém projevu hudební 

dovednosti. Základem vlohové struktury hlasového a pěveckého projevu je stavba a 

funkce hlasového orgánu, dýchacího a artikulačního ústrojí. Na tomto základě se rozvíjí 

charakter hlasové barvy, polohy hlasu a zvučnosti. Vlohově je podmíněna i úroveň 

kinetické citlivosti. Podle Slavíkové je „význam  motorických a kinestetických funkcí 

hlasového a zpěvního projevu jedním ze základních východisek efektivní hlasové 

výchovy“.71

Převážná většina dětí školního věku má úroveň hudebních vloh v oblasti středu 

hudební variační šíře. František Sedlák spatřuje hudební vlohy „v anatomických a  

psychofyziologických zvláštnostech mikrostruktury mozku, nervové soustavy a 

analyzátorů“.72 Tyto zvláštnosti se projevují v emocionální citlivosti k hudbě, ve způsobu 

vnímání hudby, v hudebních aktivitách i celkovém vztahu k hudbě. Za příznivých 

podmínek se mohou měnit v hudební schopnosti, čímž se stávají souborem vrozeného a 

získaného. Ladislav Daniel pod pojmem hudební vloha chápe „určité fyziologické a 

psychologické danosti každého jedince, které předznamenávají možnosti jeho 
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psychického rozvoje“.73 Hudební vlohy jsou mnohoznačné a plastické a vnímáme je jako 

jednu z podmínek pro vznik schopností. Samy o sobě ještě nijak neurčují velikost ani 

konečnou kvalitu těchto schopností. Další podmínky (sklony, zájmy, píle, vytrvalost) a vliv 

prostředí na jedince mají často větší význam než vlohy. 

Kvalitu a existenci hudebních vloh posuzujeme zprostředkovaně na základě 

hudebních projevů a vztahu k hudbě. Podle Sedláka jsou hudební vlohy „potencionálním 

faktorem, není možné je zjišťovat a měřit přímo“.74 Pokud se setkáme s pěveckou 

neschopností dětí, není tento jev způsoben nedostatkem vloh, ale pouze slabší vlohou, 

která nebyla aktivizována vlivem málo podnětného hudebního prostředí. Účinnou motivací 

a volním úsilím jedince se hudební vloha může změnit v získanou strukturu – soubor 

konkrétních hudebních schopností a zájmů o hudbu. Právě účinná motivace je základem 

navrhovaného a ověřovaného didaktického modelu vyučování.

S ohledem k obsahu této práce jsou hudební vlohy chápány jako anatomicko-

fyziologické zvláštnostmi mozku. Zahrnujeme do nich i funkci a speciální stavbu 

sluchového analyzátoru. Vlohy pro zpěv jsou dány stavbou a funkcí hlasového orgánu. 

Projevují se individuální barvou, polohou a zvučností. Při pěveckých dovednostech se 

také uplatňuje pohybový analyzátor, který zabezpečuje koordinaci hlasového orgánu. 

Hudební vlohy se podílejí na hudebním vnímání a motivaci hudebních činností.

4. 1. 3  Hudební nadání

Hudební vlohy se projevují v hudebních schopnostech a jsou u jednotlivých dětí 

odlišné. Velmi silnou hudební vlohu označujeme jako hudební nadání. Ladislav Daniel

uvádí, že nadání je „souhrn vloh potřebných pro úspěšnou činnost“75 v daném oboru. 

František Lýsek souhlasí s Těplovem, že hudební nadání je označováno jako „zvláštní 

spojení hudebních schopností k úspěšné hudební činnosti“.76 Vysoký stupeň nadání 

označujeme jako talent. Hudební nadání se projevuje v rozvoji hudebních schopností 

jedince často velmi nápadně již v raném dětství.

V souladu se Sedlákem chápeme v této práci hudební nadání jako „svérázné 

spojení hudebních schopností s výrazným podílem dědičných a vrozených dispozic, které 

umožňují hudební projevy a činnosti na vysoké až profesionální úrovni“.77 Většina dětské 

populace má hudební vlohy seskupeny kolem středu variační vlohové šíře.  Na základní 

škole se setkávám s nevybranými žáky, mezi nimiž se pouze ojediněle vyskytují žáci 
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hudebně nadaní ve smyslu uváděných definic. U žáků základní školy jde tedy o 

hudebnost ve smyslu vztahu k hudbě a k hudebním projevům. Základním rysem je 

emocionální a sluchová citlivost k hudbě, kdy je v jejím rozvoji rozhodující kvalita 

výchovného působení. Podle výzkumů Tiché78 a dalších autorů neoznačuji žáky, kteří 

nedovedou zpívat, za nehudební, ale za hudebně nerozvinuté. V navrhovaném modelu 

vyučování rozvíjím jejich vztah k hudbě, citlivost  pro hudbu, pohybové reakce apod. 

Zaměřuji se na rozvoj jejich motivace, vůle a dalších psychických  předpokladů.

4. 1. 4  Hudební schopnosti

Individuální vývoj člověka spočívá především v rozvoji jeho schopností, které se 

utvářejí výchovou. V nejširším slova smyslu můžeme schopnosti chápat jako 

potencionalitu, předpoklady, způsobilost, pohotovost. Pojem schopnost v obecné rovině 

vyjadřuje rozdíly mezi lidmi v rychlosti chápání, myšlení, učení a kvalitě činností.

Integrace individuálních dílčích hudebních schopností tvoří hudebnost jedince. 

Tento soubor schopností je tvořen hudebním vnímáním, chápáním a prožíváním hudby, 

hudební reprodukcí a hudebně produkčními činnostmi. František Sedlák považuje 

hudební schopnost za „relativně stálou psychickou vlastnost, složitou vnitřní podmínku, 

která umožňuje snadno se učit a dosáhnout úspěšných činností a dovedností v dané 

oblasti“.79 František Lýsek uvádí, že „vlohy jsou předpokladem pro utváření a rozvoj 

schopností, individuálních vlastností, které podmiňují úspěšnou hudební činnost“80 a 

zároveň se činností rozvíjejí. Podle Těplova81 se schopnosti rozvíjejí výchovou a výukou 

a existují ve vzájemné závislosti. Nemůže jedna schopnost existovat a jiná zcela chybět. 

Hudební schopnosti vznikají a rozvíjejí se v hudebních činnostech a vždy jsou spjaty 

s určitou stránkou hudební činnosti. 

V textu chápeme hudební schopnosti v úzkém vztahu s obecnými schopnostmi 

jedince, s celou strukturou jeho osobnosti. V hudebních činnostech se spojují 

s poznávacími a rozumovými procesy, s motivací, emocemi, temperamentem i volními 

vlastnostmi. Jejich kvalita i kvantita se mění v závislosti na vlohách, zrání, věku jedince a 

sociálních vlivech, které představuje prostředí a výchova. Hudební schopnosti řadíme do 

oblasti speciálních schopností. Jsou předpokladem hudebních činností, ve kterých se 

projevují a zároveň samy sebe zkvalitňují. Umožňují vznik hudebních dovedností a zpětně 
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jsou těmito dovednostmi ovlivňovány. Je nutné si uvědomit, že hudební dovednost je 

speciálnější vlastnost než hudební schopnost a je spojena s určitým hudebním úkonem. 

4. 1. 4. 1  Základní hudební schopnosti

Hudební schopnosti zjišťujeme pomocí činností, ve kterých se daná schopnost 

projevuje. Hudební schopnosti jsou spojeny s činnostmi percepčními, reprodukčními a 

produkčními. Nestojí izolovaně, vzájemně se spojují, ovlivňují a podmiňují. Jedná se o 

celé soubory vzájemně propojených hudebních schopností, které se navíc pojí 

s hudebními vědomostmi a dovednostmi.  U žáků mladšího školního věku se většina 

hudebních schopností projevuje na elementární úrovni.

Existuje řada klasifikací hudebních schopností, které vycházejí z různých 

teoretických základů. Většina autorů zdůvodňuje nutnost systémovosti specifických  

hudebních schopností, i když se v hudebních činnostech nerealizuje pouze jediná 

hudební schopnost, ale jak uvádí František Sedlák „celý trs schopností“.82 Tento komplex 

nevystupuje jako součet nebo řazení hudebních schopností, ale tvoří strukturu 

hierarchických vztahů řízenosti, součinnosti, ovlivňování i určité míry všeobecnosti a 

stálosti. Běžné hudební praxi i této práci vyhovuje klasifikace hudebních  schopností 

podle Sedláka:83

 Hudebně sluchové schopnosti – zajišťují rozlišování vlastností tónů, výšky, 

barvy, délky, hlasitosti a jejich vztahů

 Psychomotorické schopnosti – umožňují postihovat časové členění hudby 

(rytmus, metrum, hybnost, tempo), psychicky regulují pohyby při vokálních a 

instrumentálních projevech a při tělesných projevech podle hudby

 Analyticko- syntetické schopnosti – tvoří předpoklady pro identifikaci hudebně 

výrazových prostředků, hudebních tvarů, jejich syntetizaci v strukturované celky a 

hudební útvary. Na pozadí těchto schopností se formují specifické struktury:

- Hudební paměť – vlastnost nervové soustavy uchovat vnímanou hudbu a 

znovuvybavovat ji v původní podobě

- Tonální a harmonické cítění – umožňuje orientaci v tonálních systémech a 

funkční harmonii

                                               
82

SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. Praha : Supraphon, 1989, s. 21
83

Tamtéž, s. 22 - 23



49

- Rytmické cítění – umožňuje chápat a prožívat faktory časového členění 

hudby (rytmus, metrum, tempo, hybnost)

- Hudební představivost – předpoklady pro registraci, přetváření a záměrné 

operace s hudebními představami

 Hudebně intelektové schopnosti – předpoklady pro operace a činnosti 

percepční, interpretační a hudebně tvořivé:

- Hudební fantazie – umožňuje vytvářet nové hudební tvary a formy na 

základě přepracování dříve získaných představ a prožitků

- Hudební myšlení – východisko pro myšlenkovou reflexi ve sféře hudby, 

průnik do její výstavby a abstrakci vjemové struktury

4. 1. 4. 2  Charakteristika základních hudebních schopností

Hudební sluch

Hudební sluch je základem hudebních činností a hudebnosti člověka. Nesmí však 

být zaměňován s hudebností jedince. Jedná se o širokou komplexní schopnost, jejíž 

utváření je podmíněno historicko-společenským vývojem. Schopností hudebního sluchu je 

diferenciace základních kvalit tónu (výška, síla, délka, barva). Základní fyzikální vlastnosti 

tónů se odrážejí ve vědomí jedince jako hudební počitky a vjemy. 

Významnou úlohu ve vjemu hudebního tónu představuje výška. Podle Těplova je 

znakem vnímání hudební výšky „prožívání pohybu v určitém směru, prožitek intervalu 

(kvalitativně svérázného vztahu tónů podle výšky) a možnost intonovat tón hlasem“.84  

Tyto počitky vznikají pouze při vnímání pohybu tónové výšky. Citlivost pro rozlišení výšky 

tónu se rozvíjí s věkem jedince a  intenzitou jeho hudebních činností. Výška tónu se úzce 

pojí s témbrem. Podle  Sedláka85 je možno ve výšce tónu vydělit dvě složky: extenzitu, 

označující umístění tónu ve frekvenčním pásmu, a kvalitu, která je ovlivněná počtem a 

hlasitostí alikvotních tónů. Vysoké tóny se dětem jeví jako světlejší, lehčí, štíhlejší, nízké 

tóny se zdají temnější, masivnější, těžší.

V souvislosti s touto prací je nutno podotknout, že vnímání výšky tónu se úzce 

váže ke zpěvu. Konkretizace výšky tónu se dotváří hlasovou intonací. Motorika hlasivek a 

hrtanu se stává součástí vnímání hudební výšky a sluchový analyzátor přináší zpětnou 

vazbu kvality tónu. Velké individuální rozdíly v citlivosti k výšce tónů, jak jsem ve své praxi 
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zaznamenala, jsou způsobené jak vnitřními dispozicemi jedince, tak výchovným 

působením.

Sluch umožňuje rozlišovat témbr tónu (barvu) na základě analýzy základního 

tónu a spektra vrchních harmonických (alikvotních) tónů, které základní tón provázejí. 

Tento proces má celostní charakter.  B. M. Těplov charakterizuje témbr jako „akustický 

souhrn složitých tónů (svrchních tónů) náležejících do jejich souhrnu“.86

Dynamiku hudby vnímáme pouze jako relativní psychický odraz v našem vědomí 

ve vztahu k ostatním akustickým podnětům. Základem je percepční zkušenost sluchových 

a motorických paměťových obrazů.

Tonální cítění

Smysl pro tonalitu je dán příslušností jedince k určité hudebně kulturní oblasti. 

Marie Slavíková chápe tonální cítění jako „schopnost emocionálně prožívat tonalitu a 

tonální vztahy v hudbě“.87 Toto prožívání je podmíněno operativní pamětí a hudební 

zkušeností v dané tónové oblasti pohybu melodie. B. M. Těplov uvádí, že „smysl pro 

tonálnost se projevuje tím, že všechny tóny melodie chápeme v jejich vztahu ke stálým 

tónům tóniny. Každý tón tak nabírá svéráznou kvalitu, tonální zabarvení, charakterizující 

stupeň jeho stálosti a ráz jeho tíhnutí“.88

Tonální cítění se vytváří velmi brzy, od 5 let dítěte (Lýsek) a v mladším školním 

věku se velmi rychle rozvíjí. Tento rozvoj je podmíněn vývojem hudebního sluchu a 

citlivosti k výškovému pohybu melodie. Pokud je tento progres nedostatečný, dítě chybuje 

ve vazbách mezi jednotlivými stupni tóniny, neudrží se v dané tónině, správně neuzavře 

melodii, nedokáže analyzovat mimotonální tón apod. Příčinou nerozvinutosti tonálního 

cítění bývá nedostatečně hudebně a pěvecky podnětné prostředí. Naopak rozvoj této 

oblasti, kterou pomocí motivačních prvků rozvíjím v experimentálním vyučování, se 

posouvá směrem k vyšší hudební aktivitě jedince a následně se  odráží v  jeho 

hudebních zkušenostech.

Harmonické cítění

Harmonické cítění, jak uvádí Marie Slavíková, je schopnost „sluchově analyzovat 

akordy, rozlišovat konsonance a disonance, emocionálně prožívat vazby akordů a 

vícehlasou hudbu“.89 Podle některých autorů lze hovořit o vyšším vývojovém stupni 

tonálního cítění, tzv. sluchu pro harmonii. Podstata harmonického cítění není dosud plně 
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objasněna. Je jisté, že vnímání souzvuků a vícehlasý zpěv vytvářejí vyšší kvalitu 

emocionálního i estetického prožitku a urychlují celkový hudební vývoj jedince.

Začátek rozvoje harmonického cítění přichází po vytvoření základů tonality. Je 

podmíněn rozvojem sluchové analýzy, kdy dítě dokáže sluchem vydělovat a analyzovat 

dva či více tónů souzvuku. Pokud sluchová analýza není na dostatečné úrovni, souzvuk je 

vnímán celostně jako jeden tón se specifickým zabarvením. Rozvoj harmonického cítění 

je podmíněn hudebními činnostmi jedince, vícehlasým zpěvem, hrou na hudební nástroje, 

percepcí vícehlasé hudby apod., kdy má dítě dostatečně pevné a jasné sluchové 

představy. Harmonický sluch může ve svém vývoji zaostávat za sluchem melodickým. 

Např. většině dětí předškolního věku je lhostejná kvalita harmonického doprovodu písně. 

Vnímají ho čistě témbrově, bez harmonických souzvuků. Tento stav pozorujeme také v  1. 

ročníku základní školy.

Rytmické cítění

Rytmické cítění chápeme jako schopnost vnímat a prožívat rytmus, reagovat na 

něj motoricky i kineticky. Jedná se o časové členění hudební struktury a vyjádření 

časového průběhu hudby. B. M. Těplov90 hovoří o rytmu jako o určité pevně stanovené 

organizaci procesu probíhajícího v čase. Významnou podmínkou rytmického seskupení je 

vyjádření akcentů.   

Základní složky rytmu:          

 puls – jeví se jako řada probíhajících rovnocenných znaků

 metrum – je mírou počtu pulzů mezi opakujícími se akcenty, vyjadřuje 

doby těžké a lehké

 rytmus – způsob, jakým se řadí neakcentované doby a jak se vytvářejí 

časové vztahy v hudbě.

Motorické vnímání rytmicky výrazné hudby je zřetelné u pohybových reakcí dětí, 

což poukazuje na biologickou podmíněnost problematiky. Také současné generaci je 

výrazný rytmus hudby blízký a ve spojení s vokálním projevem je přirozeným prostředkem 

rozvoje hudebního cítění. Smysl pro rytmus je základním projevem hudebnosti, je spojen 

s percepčním, reprodukčním i produkčním pojetím časových vztahů v hudbě. Je výrazem 

určitého emocionálního obsahu a schopností aktivně prožívat hudbu. Samotné rytmické 

cítění se týká nejen hudebního rytmu, ale i ostatních prostředků časového členění hudby 

(metrum, puls, hybnost, tempo, agogika). Tyto prostředky spolu souvisejí a vzájemně se 

podmiňují. Mimo hudbu se hudební rytmus nemůže probouzet ani rozvíjet, lze ho rozvíjet 
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pouze s hudební činností. V souvislosti s touto prací chápeme jeho rozvoj u dětí na 

počátku školní docházky pomocí jednoduchých a snadno přístupných pohybů. 

Hudební paměť 

Hudební paměť je specifická struktura paměti, která je obecnou vlastností nervové 

soustavy. Podle Sedláka se jedná o „schopnost nervové soustavy člověka uchovat 

vnímanou hudbu, specifickou hudební informaci i hudební prožitek a za určitých okolností 

je znovupoznávat, vybavit, případně reprodukovat v původní podobě a časově 

prostorovém pořadí“.91 Pojí se s hudebním vnímáním, představivostí, fantazií, hudebními 

vědomostmi a dovednostmi a dosavadním hudebním životem jedince. Odráží se 

v individuálním hudebním prožívání a chování, souvisí s hudebními vjemy, zážitky a 

zkušenostmi. Je nepostradatelná pro hudební činnosti a operace. Hudební paměť 

chápeme jako jednu ze základních hudebních schopností. Pro hudební paměť má 

význam sluchový, zrakový a pohybový analyzátor. Nemůžeme ale hovořit pouze o paměti 

sluchové, zrakové nebo motorické, protože tyto čisté paměťové typy neexistují. 

Při zpěvu rozvíjím hudební paměť pomocí sluchové, zrakové, motorické i citové 

složky. Právě emocionální působení hudby je velmi výrazné a účinné. Realizace pěvecké 

nápodoby učitele není možné bez určité úrovně hudební paměti. Pozornost, porozumění a 

paměť se vzájemně ovlivňují. Podle Lýska92 dokáží děti v 1. ročníku základní školy 

paměťově zachytit 2 – 3 obrazy.

Hudební představivost

Na základě hudebních představ si vybavujeme obrazy tónů, tónové vztahy, 

hudebně výrazové prostředky, části i celé hudební skladby, které jsme vnímali v minulosti. 

V souladu se Sedlákem chápu hudební představivost jako „schopnost registrovat, 

přetvářet a záměrně operovat s hudebními představami vzniklými v hudebních 

činnostech, promítnout hudbu jako strukturu do hudebního vědomí“.93 Hudební představy 

jsou výsledkem psychické aktivity, která se vyznačuje diferenciací, analýzou, syntézou a 

zobecňováním vjemů. Vnitřní přepracování vjemů na hudební představy se děje vědomě, 

ale i bezděčně, často se uplatňuje funkce fantazie.

Hudebně sluchové představy vznikají a rozvíjejí se během hudební činnosti, která 

tyto představy nezbytně vyžaduje. Jedná se o představy tónově výškových a 

rytmických vztahů úzce souvisejících s představami zrakovými a motorickými. 
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Nejsnáze vznikají ty hudební představy, které se bezprostředně opírají o vjem. 

Nejelementárnější formou je zpěv a vyhledávání melodie na nástroji podle sluchu. Právě 

zpěv je významným ukazatelem rozvoje hudebních představ, protože úzce souvisí se 

spojením hudebně sluchových představ a vokální motoriky.

Hudební tvořivost

Raný vývoj hudební tvořivosti u nás zkoumal např. František Čáda, 

experimentálně Hana Váňová. Hudební tvořivost a její prvky se uplatňují ve všech 

hudebních činnostech, pomáhají rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti, motivují děti 

k hudebním činnostem. Váňová definuje hudební tvořivost jako „elementární, 

samostatnou hudební činnost, která na základě výběru a kombinace jednotlivých 

hudebních představ vytváří relativně novou a objektivně vyjádřenou hudební kvalitu“.94

Dětské výtvory nelze posuzovat uměleckými měřítky. Jejich přínos shledáváme

v možnostech rozvoje hudebnosti a kultivace lidského jedince.

Hudební myšlení

V nejširším slova smyslu chápeme myšlení jako souhrn všech psychických 

činností jedince, v užším slova smyslu jako velice složité zpracování a využívání 

informací, které je vlastní patrně pouze člověku. František Sedlák považuje hudební 

myšlení „za složitě podmíněný heuristický proces v psychice jedince při jeho styku 

s hudbou a s hudební tvorbou, který mu umožňuje hudbu poznávat, prožívat, pronikat do 

její struktury a zajišťovat všestranné hudební aktivity“.95

Hudební myšlení probíhá pomocí myšlenkových operací analýzy, syntézy, 

srovnávání, zobecňování a abstrakce, které se v různé míře uplatňují ve všech 

hudebních činnostech. Již od 1. ročníku základní školy uvádíme dítě do počátků 

hudebního myšlení. Setkává se s elementárními hudebními pojmy, jejichž obsah je tvořen 

souhrnem podstatných znaků (např. tón – zvuk), porovnáním zdrojů (např. hudební barva 

nástrojů)  nebo opisem (např. výška tónu).

4. 1. 5  Hudební dovednosti

Dovednost můžeme charakterizovat jako cvikem zautomatizovanou vědomou 

činnost vedoucí ke správnému, rychlému a úspornému výkonu. Hudební dovednost není 

                                               
94 VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. 1. Praha: Supraphon, 1989. s. 50

95 SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. Praha : Supraphon, 1989, s. 142
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přesně z hudebně psychologického hlediska vymezena. František Lýsek, s jehož 

názorem se ztotožňujeme, vymezuje hudební dovednost jako „zautomatizované způsoby 

vědomé hudební činnosti, získané záměrným opakováním, cvikem“.96  Základem jsou 

psychomotorické schopnosti, které regulují pohyby hudebních projevů, a tak podmiňují 

vznik hudebních dovedností.

Schopnosti jako vnitřní psychické struktury jsou předpokladem k vytvoření 

hudebních dovedností. Schopnost chápeme jako obecnější vlastnost, na jejímž základě 

se může vytvořit několik různých dovedností. Dovednost je speciálnější a úzce se váže 

k dané hudební činnosti. Zároveň zpětně zvyšuje úroveň hudebních schopností.

Pěvecká interpretace náleží mezi složitější hudební dovednosti, v níž se 

uplatňuje proměnlivost a tvořivost za současného použití nacvičených a 

zautomatizovaných pěveckých úkonů. Předpokládá účast poznávacích procesů, paměti, 

představ, vůle a emocionality. Na základě zpětné vazby dochází k evaluaci výsledku 

činnosti a případné korekci. 

Proces vzniku hudebních dovedností dělí František Sedlák97 na čtyři fáze:

 kognitivní - jedinec získá informace a orientuje se v hudebním úkonu

 fixační - hudební dovednost se upevňuje a zdokonaluje

 automatizační - odstraňují se nadbytečné pohyby, dochází k racionalizaci, 

zpřesnění a rytmizaci úkonu

 kontrolní – (zpětnovazební) funguje již od počátku procesu souběžně s částí 

fixační a  automatizační

            Hudební dovednosti tvoří základ hudebních činností. Na základě teoretických 

poznatků, vycházíme z předpokladu, že pokud má žák pro vytváření hudebních 

dovedností vhodné podmínky a je dostatečně motivován, lze očekávat rychlejší a 

kvalitnější provádění hudebních činností.

Rozvoj hudebních dovedností ovlivňují následující činitelé:

 Motivace – usměrňuje chování a jednání k dosažení určitého cíle. V raném věku 

má dítě přirozenou touhu po experimentování se zvukem a zpěvem.  Ve škole se 

musí podřídit stanoveným pravidlům, a tak je do jisté míry spontánnost 

potlačována. Výsledkem může být ztráta původního přirozeného zájmu o hudbu a 

zpěv. Úkolem motivace je navozovat pro žáka zajímavé situace vedoucí 

k projevům zájmu a soustředěnosti k hudebním činnostem.

                                               
96

LÝSEK, F., et al. Metodika hudební výchovy v 1. - 5. ročníku ZDŠ. 2. Praha : SPN, 1975, s. 13
97

SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. Praha : Supraphon, 1989, s. 203 - 204
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 Opakování – spolu s kontrolou kvality výkonu vede ke správnému, rychlému a 

úspornému vykonávání určité činnosti. Mechanické a jednotvárné opakování 

nepřináší vyšší úroveň hudebních dovedností. Zvláště u dětí mladšího školního 

věku je nutné dbát na střídání činností, rozfázování opakování na kratší celky a 

uvádění jednotlivých fází v nových, pro dítě zajímavých souvislostech.

 Automatizace -  jednotlivé dílčí hudební dovednosti jsou cvikem tak spojené, že 

je činnost prováděna rychle a přesně, bez vědomého vedení jednotlivých fází. Při 

zautomatizovaných dovednostech pracuje jedinec s menším úsilím, a tak může 

soustředit pozornost k emocionálnímu výrazu zpěvu.

 Anticipace – (očekávání) umožňuje jedinci předvídat hudební vztahy a volit 

celostní přístup a postihování vnitřních vazeb skladby nebo hudební činnosti.

 Zpětná vazba a autoregulace – je součástí lidského bytí. Rozvoj hudebních 

dovedností  je založen na informacích o průběhu činnosti a kvalitě výsledků. Tyto 

informace pomáhají upevňovat vytvořené dovednostní spoje, zabezpečit 

návaznost jednotlivých úkonů, odstraňovat nežádoucí projevy a při dalším 

opakování zvyšovat úroveň dovednosti. Zpětná vazba má aktivační a současně 

motivační význam, rozvíjí a uspokojuje emocionální stránku jedince. Významným 

motivačním a zpětnovazebným prvkem je pro žáka učitelův pěvecký vzor. Naopak 

žákovu motivaci a emocionální soustředěnost snižuje nadměrné verbální vytýkání 

nedostatků nebo časté přerušování pěveckého výkonu.

 Transfer – (přenos) již osvojené hudební dovednosti a dílčí úkony usnadňují vznik 

dalších dovedností. Vedle kladného transferu může docházet i k nežádoucím 

přenosům, které nazýváme interference (negativní transfer). Odstraňování 

chybných návyků je zpravidla zdlouhavé a pro žáka málo motivující.

4. 2  Pěvecké dovednosti 

Pěvecké dovednosti

Pěveckou dovednost chápeme jako správný způsob zpěvu s emocionálním 

prožitkem. Základem pro utváření pěveckých dovedností je vytváření správných 

hudebních představ včetně uvědomělé sluchové kontroly. 
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Hudební vlohy a schopnosti představují vnitřní předpoklady pěveckých činností.  

Jejich kvalita určuje úroveň pěveckých dovedností. Pěvecké dovednosti stejně jako 

ostatní hudební dovednosti jsou založeny na cviku a učení - jedná se o soubor 

zautomatizovaných úkonů. Podle Sedláka98 je intonačně čistý a emocionálně procítěný 

zpěv podmíněn kvalitou hudebního vjemu a představy písně a závisí na rozvoji a citlivosti 

hudebního sluchu. Vytváření pěveckých návyků se rozvíjí s celkovým tělesným, duševním 

a hudebním  vývojem a je umožněno tím, že dětská psychika je přirozeně plastická.

Osvojování pěveckých dovedností prochází fází kognitivní, fixační, 

automatizační a kontrolní. V současné hudebně výchovné praxi na školách jsou pěvecké 

dovednosti hlavním kritériem kvality vyučování. V 1. ročníku základní školy je už dětský

hlas schopen pěveckého projevu. Setkáváme se ale s hlasy většinou nerozvinutými, bez 

potřebných pěveckých návyků. V tomto věku nemají děti ostych zpívat, ale jejich pěvecký 

projev je mnohdy těžko hodnotitelný. Podobá se často recitaci ve velmi nízké hlasové 

poloze. Někdy zachovává pouze hrubý rytmický obrys a melodie se pohybuje v nevýrazné 

linii. Dítě ani nerozlišuje melodii řeči od zpěvního hlasu a svůj mluvní hlas aplikuje stejným 

způsobem na říkanku i píseň. V pozdější době mohou u starších dětí narůstat psychické 

zábrany z důvodu nedůvěry ve své schopnosti, uvědomění si vlastních pěveckých 

nedostatků, ostychu před spolužáky a učitelem apod.

Pěvecké dovednosti se vytvářejí v průběhu hudebních činností, zejména

pěveckých. Tato cvičení nejsou prováděna izolovaně, vždy souvisejí s osvojovanou 

písní. Jedná se o vlastní osvojování písní, nácvik dvojhlasu a vícehlasu, opakování písní 

a také speciální pěvecká, hlasová, dechová, intonační a rytmická cvičení. Rozvíjí se

současně hlas i sluchová představa. Úkolem cvičení je kultivace dětského hlasu, 

vytváření pěveckých dovedností a návyků, rozvoj estetického a emocionálního zpěvu. 

Podle Daniela „cílem hlasového výcviku na základní škole je dát žákům základní pěvecké 

dovednosti a návyky, odstranit případné závady ve zpěvu a řeči a uchovat zdravě tvořený 

hlas pro celý život nebo pro případný pozdější výcvik“.99 Pokud dětský pěvecký hlas 

rozvíjíme systematicky, zlepšuje se také kvalita řečového a konverzačního projevu a 

komunikační dovednosti dětí. U správně vedeného dětského hlasu spatřujeme význam z

hlediska  zdravotního – hlas je chráněn před poškozením.

Základní pěvecká technika obsahuje správné posazení hlasu na základě 

ovládnutého dechu, uvolněného hrdla, čisté vokalizace, zřetelné výslovnosti, přirozené

barvy a síly v celém rozsahu.

                                               
98 SEDLÁK, F., et al. Nové cesty hudební výchovy. 1. Praha : SPN, 1977, s. 129
99 DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. 2. Ostrava : MONTANEX, 1992, s. 13
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Postoj, držení těla 

Postoj a držení těla při zpěvu ovlivňuje správné pěvecké dýchání a tvoření tónu. 

Váha těla spočívá vyrovnaně na obou nohou. Postoj je přirozený, svalstvo uvolněné, paže 

volně spuštěné, hlava přirozeně vzpřímená. Jakákoli křečovitost postoje se přenáší do 

zpěvního výkonu. 

Brada se nesmí vysouvat dopředu ani zvedat, protože by se tak vytvářela 

nesprávná poloha hrtanu. Při stoupající melodii mají děti tendenci k těmto pohybům. 

Zvýšené úsilí bývá také provázeno nadměrnou činností mimického svalstva a krčením 

čela. Někdy zvedá malý zpěvák ramena a pomáhá si pažemi. Malá uvolněnost a svalová 

tuhost ohrožují vokalizaci a srozumitelnost zpěvu. Ovšem opačný extrém jako pasivita, 

nedostatek svalového úsilí, porušení dechové opory, oslabení artikulační funkce, má 

neblahý vliv na rozvoj pěveckých dovedností. V praxi se setkáváme s oběma přístupy 

dětí.

Dýchání

Kvalita zpěvu závisí na správné dechové funkci, která klade na jedince mnohem 

větší nároky než při mluvě. Ve zpěvu je nutno dodržovat určené fráze, výšku tónu, 

výškové rozdíly. Na dýchání může působit aktuální tělesný stav (nachlazení, únava), ale i 

duševní rozpoložení (radost, strach, rozčilení).

Správné dýchání je základem pro tvorbu tónu, jeho kvalitu včetně síly a barvy. 

Dýchání zajišťuje bránice, mezižeberní svaly, svalstvo průdušnice a průdušek. Od 

počátku školní docházky navozujeme kombinovaný žeberně brániční dech. Je 

charakteristický  poklesem bránice a rozestoupením spodních volných žeber do stran při 

vdechu. Vdech je prováděn polootevřenými ústy a nosem současně „do bříška“. Dbáme 

na to, aby dítě nezvedalo ramena a příliš nevypínalo hrudník.

Již od 1. ročníku základní školy společně se žáky rozeznáváme tři fáze dýchání: 

nádech, zadržení, prodloužený výdech. 

 Nádech - lze se nadechovat nosem, ústy nebo nosem a ústy současně. Nádech 

nosem je vydatnější, a proto je vhodný jako nádech hlavní. Je pomalejší a klidnější 

než nádech ústy. Nádech nesmí být přehnaný jak rychlostí (slyšitelnost), tak 

množstvím nasátého vzduchu. Pak tento dech nelze zvládnout a s tóny uniká 

přebytečný vzduch - tón se stává dyšným. Nádechem se rozšiřuje hrudník do stran 

a vyklene břišní stěna kupředu. Zásadní chybou je zvedání ramen.

 Zadržení - pro zadržení dechu můžeme také uvést termín uklidnění. Jarmila 

Vrchotová – Pátová dokonce označuje termín uklidnění jako výstižnější, neboť se 

jedná o to, aby byl „nadechnutý vzduch uklidněn, koncentrován, připraven pro 
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ovladatelný, kvalitní výdech“.100  Za velmi důležité pro správný dech a tvorbu tónu 

pokládáme zadržení dechu zpěváka a zaměření jeho pozornosti na fázi výdechu.

 Výdech - spolu s výdechem se tvoří tón, který by měl být měkký a jistý. Výdech 

musí být ovládaný a bez nárazů. Jeho kvalita závisí na obou předchozích 

dechových fázích. Pěvecký výdech je zpomalený, stejnoměrný a hospodárný. Při 

výdechu učíme žáky pocitu pěvecké opory, která vzniká zachováním nádechového 

postavení hrudníku za aktivní účasti břišního svalstva. Délka výdechu se 

systematicky prodlužuje pomocí zpěvu stále delších frází bez přerušení vdechem.

Při správném pěveckém dýchání hovoříme o dechové opoře. Jedná se způsob 

výdechového pohybu, při kterém se ušetří co nejvíce vydechovaného vzduchu. Při 

záměrně zpomalovaném výdechu se udržuje hrudník pokud možno v nádechovém 

postavení. Oprávněně můžeme pokládat zkrácený prohloubený vdech a regulovaný

prodloužený výdech jako základ pěvecké techniky. 

Tvoření tónu, znění hlasu

Správné nasazení tónu závisí na postavení hlasivek a síle výdechu. Základem je 

měkké nasazení, kdy výdechový proud jemně rozechvívá okraje hlasivek. Takové 

nasazení zní esteticky a chrání hlas. Tvrdé nasazení může hlasivky poškodit, neboť se 

děje prudkým rozrážením hlasivek.

Usilujeme o to, aby hlas zněl hlavovou rezonanci, která zesiluje a dává barvu 

primárnímu tónu. Přenášení pocitů a vlastností hlavové resonance buduji pomocí 

sestupných intervalů.

Artikulace 

Jedná se o správnou, přesnou a srozumitelnou výslovnost. Zřetelná výslovnost je 

nutná u mluvy i zpěvu. Vede k estetickému zpěvu a vyjádření nálady písně. Vokalizace 

nám pomáhá ke správnému tvoření samohlásek. Ty jsou při zpěvu nositelem tónu. Jedná 

se především o jejich zvukové a barevné vyrovnávání. Vokály spojuji s vhodnými

souhláskami do pěveckých slabik a podporuji vnímání rozdílného postavení mluvidel dětí 

během zpěvu.

Srozumitelnost zpěvu závisí na přesné výslovnosti souhlásek. Vyžaduje aktivní 

otvírání úst, adekvátní polohu a zaokrouhlování rtů, pružné spouštění dolní čelisti. 
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VRCHOTOVÁ - PÁTOVÁ, J. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. 
      1. Plzeň : ZČU, 1997, s. 19
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Pěvecká artikulace vyžaduje větší aktivitu a energii než artikulace řečová. U některých 

žáků 1. ročníku základní školy není ještě vytvořena správná řečová výslovnost, objevují 

se logopedické problémy včetně zbytků patlavosti. Proto věnuji výslovnosti těchto dětí 

náležitou pozornost u slov, frází i samostatných slabik již od první vyučovací hodiny. 

Někteří žáci mnohdy nesprávně intonují, nedostatečně otvírají ústa, zpívají přes sevřené 

zuby, chybí jim správná artikulační aktivita v oblasti rtů, jazyka i spodní čelisti.

Intonace

Pěvecká technika zastoupená především správným tvořením tónu a intonační 

čistota zpěvu  spolu úzce souvisí. Podmínkou intonační čistoty je správná a včasná 

představa tónu, jeho intonační přesnosti a hlasové kvality. Správná intonace závisí na 

dechu, tvoření tónu, vokalizaci s artikulací a koordinaci hlasového ústrojí včetně 

správného postavení mluvidel. Správný hlasový projev je schopný výrazové modulace, 

akcentů a správné, po obsahové stránce odpovídající intonace.

Rytmus

Podle Sedláka „hudební rytmika rozvíjí aktivitu dítěte, živí a naplňuje jeho potřebu 

tělesného pohybu a dává mu možnost samostatně se pohybově projevit“.101 Všechny 

složky rytmu (puls, metrum, rytmus) vnímáme jako jeden celek. Děti projevují citlivost 

k rytmické struktuře melodie, jsou schopny rytmicky a pohybově reagovat na změny a 

různý charakter hudebního rytmu. Kvalitu rytmického cítění shledávám u dětí na velmi 

individuální úrovni. Rytmická složka zpěvu vychází z prožívání hudby a jejího vyjádření 

v tělesném pohybu. Dítě vnímá a emocionálně prožívá metrum, rytmické časové vztahy a 

časovou pulsaci ve spojení s ostatními výrazovými prostředky a adekvátně na ně reaguje.

Emocionální výraz

Emocionální výraz je výsledkem složitých psychických procesů, ve kterých spočívá 

prožitek z písně. Jedná se o osobitý vklad zpěváka do zpívané písně. Prostřednictvím 

představ a nálad, do kterých uvádíme žáka 1. ročníku základní školy, působíme na 

příslušná nervová centra, která jsou fyziologickým základem osobitého výrazu v hlase. 

Pokud si dítě vytvoří k písni vnitřní vztah, bude ji i po technické stránce lépe interpretovat. 

Pojmy pěvecká a hlasová výchova

Oba pojmy vyjadřují prostředek osvojování správného způsobu zpěvu. Obsahem 

jsou průpravná cvičení a vhodné písně. Jedná se o cílevědomý, systematický a 

                                               
101 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. Praha : Supraphon, 1974, s. 149
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promyšlený metodický postup rozvoje pěveckých dovedností žáka. Někteří autoři (např. 

Sedlák) chápou pěveckou výchovu  jako vyšší formu hlasové výchovy. Jak uvádí Marie 

Slavíková, s jejímž přístupem se ztotožňujeme, „hranice mezi oběma pojmy není přesně 

stanovitelná“,102 protože  mluva i zpěv mají mnoho společných rysů. Hlasová výchova je 

z psychologického hlediska dlouhodobým procesem, kterým si jedinec osvojuje specifické 

hlasové a pěvecké dovednosti v souvislosti s rozvojem dalších hudebních dovedností.

                                               
102

SLAVÍKOVÁ, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. 1. Plzeň : ZČU, 2004. s.
      11
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5  Motivace jako významný faktor pěveckého rozvoje dítěte

Na základě vlastní učitelské praxe jsem si stále více uvědomovala, že uplatňování 

motivace ve vyučovacím procesu patří ke klíčovým prvkům úspěšného vyučování. 

V souvislosti se vstupem žáka do základní školy, který přináší nároky na aktivní pozornost 

a koncentraci, dodržování kázně, požadavky výkonnosti i omezení spontánního pohybu a 

hravosti, zvyšuje motivace v hodině hudební výchovy efektivitu žákova učení a podporuje 

vytváření kladného vztahu k pěveckým  činnostem i hudbě.

V této kapitole bych chtěla na základě obecných principů motivace poukázat na 

možnosti její aplikace ve vyučování hudební výchovy v 1. ročníku základní školy.

5. 1  Pojem motivace

Termín motivace je odvozen z latinského slova movere, tj. hýbati, pohybovati. 

Motivace člověka souvisí s pojetím aktivity jedince. Jedná se o proces, při kterém dochází 

k energetizaci psychiky směrem k určitému cíli. Každé motivované chování je výsledkem 

vzájemného působení jedince a prostředí. Lidský jedinec se vyznačuje množstvím 

motivačních dispozic. Odrazem vnějšího prostředí v psychice člověka se formuje a 

aktualizuje motiv, který má vztah k jeho činnosti, psychickým procesům a okolní objektivní 

skutečnosti. Proto můžeme hovořit o vnějším světě jako o objektu poznání a zároveň 

hybné síle chování jedince.

Vladimír Hrabal, František Man a Izabella Pavelková chápou motivaci 

v nejširším slova smyslu jako „souhrn činitelů, které podněcují, směřují a udržují chování 

člověka“.103 Josef Linhart104 v souladu s Pardelem a Borošem hovoří o motivaci jako o 

podněcujícím aspektu funkce psychiky v činnosti a chování člověka. Milan Nakonečný

definuje motivaci jako „proces určující zaměření (zacílení), trvání a intenzitu chování 

(jednání)“.105 V souvislosti s uvedenými definicemi chápeme v této práci motivaci jako 

proces, který energetizuje, aktivuje a směřuje jedince k odstranění nerovnováhy, 

uspokojení potřeby a splnění určitého cíle.

Problematika motivace se zaobírá otázkou, proč se člověk chová tím nebo oním 

způsobem. Je to velmi rozsáhlá a složitá psychologická oblast, která není ještě zcela 

prozkoumána. Každá motivovaná činnost člověka je vyústěním více motivačních vlivů, 

které na jedince působí současně. Vytváří se jednota obsahové a dynamické stránky 

                                               
103

HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
      1984, s. 16
104 LINHART, J., et al. Základy obecné psychologie. 2. Praha : SPN, 1987, s. 421
105 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. 1. Praha : Academia, 2004, s. 15
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motivace. Mechanismus aktivního jednání je založen na vzniku motivu (může jím být 

potřeba nebo jiná pohnutka), působení cíle, jehož směrem se pohnutka pohybuje a 

rozvíjející se orientační činnosti jedince při řešení problémové situace.

5. 2  Vnější a vnitřní zdroje motivace

Základní zdroje lidské motivace jsou potřeby (vnitřní zdroje) a incentivy (vnější 

zdroje). Potřeby můžeme charakterizovat jako subjektivně pociťovaný stav nedostatku 

nebo nadbytku, které nás směřují k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme. Tím 

vznikají snahy a cíle, které jedinec ve svém jednání a činnosti realizuje.

Potřeby dělíme na:

 Vrozené (primární, fyziologické) – potřeba spánku, potravy, dýchání, bezpečí 

apod.

 Získané (sekundární, psychické) – potřeba radosti, poznávání apod. 

Sekundární potřeby jsou neméně důležité jako potřeby primární. Mají na ně zpětný 

vliv a jejich neuspokojení navozuje nelibost až psychickou trýzeň, obdobně jako při 

neuspokojení potřeb primárních. Potřeby existují ve složitých vzájemných vztazích.

Incentivy jsou vnější podněty, které dokážou vzbudit a často i uspokojit potřeby 

jednice. Mohou mít pozitivní povahu (např. zájem o nový hudební nástroj) nebo povahu 

negativní (např. posměch spolužáků po nezdařeném pěveckém výkonu). Opět se jedná o 

složité vztahy, kdy nejčastěji mluvíme o komplexních incentivách. Motivy lidského jednání 

se vyvíjejí na základě vzájemné interakce potřeb a incentiv. 

Potřeby člověka neexistují izolovaně, probíhají mezi nimi vztahy a jsou 

hierarchicky uspořádané. Vrozené potřeby bývají uspořádány cyklicky, zatímco získané 

jsou podmíněny společenskými faktory a nejsou cyklického charakteru. Ovlivňuje je učení 

a jsou sociálně podmíněné. Jedná se o potřeby poznávací, sociální, výkonové, estetické a 

další. Individuální hierarchie potřeb dává vzniknout motivačnímu zaměření osobnosti 

člověka.106 Znalost motivů člověka umožňuje pochopit jeho jednání.

Na základě uvedeného vyplývá, že míra motivace žáka k pěveckým činnostem je 

výsledkem vnitřních podmínek, tedy pěveckých potřeb a zájmů jedince, a vnějšího 

působení učitele hudební výchovy nebo kombinací obou uvedených složek.

                                               
106

HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
       1984, s. 17
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5. 3  Motivace ve škole

Marie Vágnerová definuje motivaci ke školní práci jako „vnitřní psychický stav, 

který stimuluje aktivitu zaměřenou na dosažení dobrého výkonu a jeho uplatnění, a 

udržuje ji po určitou dobu“.107 Z uvedené definice, která je platná i pro tuto práci, 

vyvozujeme, že pokud dítě není k pěveckým činnostem dostatečně motivováno, 

nepracuje na úrovni svých schopností.

Motivaci ve výchovně vzdělávacím procesu spolu s Hrabalem, Manem a 

Pavelkovou108  chápeme ve dvojím smyslu:

 motivaci žáků ve vyučování – jedná se o motivaci jako prostředku zvyšování 

efektivity vyučovacího procesu. V tomto smyslu je navržen i didaktický model 

vyučování, kdy motivace u žáka vzbuzuje zájem o vlastní pěveckou aktivitu a 

směřuje k vytváření a zdokonalování pěveckých dovedností. Tématické 

motivační prostoupení celého průběhu hodiny hudební výchovy neustále 

podněcuje žáka k pěveckým a dalším hudebním činnostem na základě novosti 

navozených situací a prožitků radosti a úspěchu z hudebních aktivit.

 rozvoj motivační sféry žáka – samotný rozvoj motivačních dispozic žáka, 

jeho potřeb, zájmů, vůle a dalších motivačních a autoregulačních procesů. 

V tomto smyslu se didaktický model vyučovaní zaměřuje na vztah žáka 

k pěveckým a dalším hudebním činnostem. Na základě dosažení cíle (osvojení 

písně, zapojení se do pěvecké hry apod.) dochází k prožitkům uspokojení 

nebo úspěchu, který u žáka zvyšuje míru vnitřní motivace k pěveckých 

aktivitám.

Ve výchovně vzdělávacím procesu nelze od sebe tyto role oddělovat. Je ale nutné 

dbát na to, aby motivační tlak, jak uvádí David Fontana,109 nebyl příliš silný. V takovém 

případě by se žák snažil vyhnout následkům pěveckého selhání tím, že by utíkal 

k podvodným strategiím, předstíral hlasovou indispozici nebo se snažil hodině hudební 

výchovy zcela vyhnout.
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VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. Praha : Karolinum, 2001, s. 
      174 
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HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
      1984, s. 26
109 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. Praha : Portál, 1997, s. 154
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5. 3. 1  Vnitřní motivace k učení

Vnitřní motivace k učení vyplývá především z poznávacích potřeb žáka. Danou 

potřebu uspokojuje sama učební činnost, tedy samotné pěvecké aktivity. Dítě se věnuje 

zpěvu, protože ho daná oblast zajímá, dělá to z vlastní vůle, z činnosti pociťuje vnitřní 

uspokojení. Chápe souvislosti mezi jednotlivými pěveckými dovednostmi, lépe se 

koncentruje, je méně unavitelné a pozitivní dopad vykazují i paměťové pochody. 

V hodinách hudební výchovy dává najevo, že ho činnost zajímá a baví, což se odráží 

v kvalitě učení a školní úspěšnosti.

5. 3. 2  Vnější motivace k učení

Při vnější motivaci jsou prostřednictvím učební činnosti uspokojovány jiné, 

původně na ní nezávislé potřeby.110 Důvodem žákova aktivního zapojení do pěveckých 

činností je dosažení určitého cíle, při jehož splnění získá nějakou odměnu (zájem učitele, 

pochvala, role v hudební hře apod.). Milan Nakonečný uvádí, že nedostatečně 

motivované dítě se ve škole mnoho nenaučí a naopak přiměřená motivace je podmínkou 

úspěšného výcviku“.111

Vnější motivaci k pěveckým činnostem můžeme posuzovat podle míry regulace a 

spontánnosti provádění na základě typologie uváděné v odborné psychologické 

literatuře:112

 Externí regulace (motivace iniciována výlučně vnějšími činiteli). Z hlediska 

hudební výchovy je žák motivován k pěvecké činnosti pouze v souvislosti 

s možnou odměnou (pochvalou) nebo trestem (pokáráním). Příkladem může 

být žák, který se zapojuje do hudební hry jen proto, aby se vyhnul pokárání 

nebo aby naopak byl za svou aktivitu učitelem pochválen.

 Introjektovaná regulace (pasivní převzetí regulace chování bez vnitřního 

přijetí). Jako v předchozím bodě je motivačním impulsem učitel, který 

disponuje odměnou nebo trestem. Příkladem může být žák, který se zapojuje 

do pěvecké činnosti, o jejíž smysluplnosti není zcela přesvědčen. Plní zadané 

aktivity, protože by se u něho dostavil pocit viny, že nedělal, co v dané situaci 

měl.

                                               
110 HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
      1984, s. 17 
111 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. 1. Praha : Academia, 2004, s. 52
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PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení : Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské 
       motivaci. 1. Praha : PedUK, 2002, s. 20 - 21
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 Identifikovaná regulace (příjem pravidel jedincem a ztotožnění se s nimi –

vytváří se prostor pro vnitřní podporu motivovaného chování). Žák se zapojuje 

do pěveckých činností daleko ochotněji a tento zájem vyplývá z vlastního 

rozhodnutí. Příkladem může být žák, který se zapojuje do pěveckých činností, 

protože je chápe jako důležité pro svou osobu, a proto je také uskutečňuje. 

Žák se začíná identifikovat s hodnotami, které od něj učitel hudební výchovy 

očekává.

 Integrovaná regulace (integrace do motivačních struktur jedince, kdy na 

rozdíl od vnitřní motivace není motivem zájem o samotnou činnost, ale o 

výsledek činnosti). Pavelková113 chápe tento typ regulace jako nejvyšší formu 

vnější motivace. Příkladem může být žák, který se zapojuje do pěveckých 

činností z vnitřního přesvědčení, ze své vlastní vůle. Pěvecké aktivity se 

propojují s jeho potřebami, zájmy a hodnotami. Motivačním zdrojem pro žáka 

není samotná pěvecká aktivita, ale její výsledek (např. umístění v soutěži).

5. 3. 3  Rozvoj motivační sféry žáků

Žáky při hodinách hudební výchovy motivujeme jak vědomým navozováním 

vhodných pěveckých situací a podmínek ke zpěvu, tak i nevědomě vzájemnou interakcí 

mezi učitelem a žákem. Navozujeme takové podmínky, při kterých se restrukturuje

motivace ke zpěvu od motivace vnější k motivaci vnitřní. Rozvíjíme následující potřeby 

žáků:

 potřeby poznávací

Pokud je žák vnitřně motivován, aktualizuje a uspokojuje své poznávací potřeby 

jak v průběhu učební činnosti samé, tak výsledkem této činnosti.114 Tyto potřeby jsou 

sekundární, tzn. že se mohou, ale také nemusí u žáka rozvinout. Na jejich rozvoji má 

velký vliv výchova a vzdělání.

U dětí mladšího školního věku již existují zárodky poznávacích potřeb, ale jejich 

úroveň je nízká a ještě nefungují jako samovolná kognitivní aktivita. Plánování pěveckých 

činností po motivační a obsahové stránce zvyšuje aktualizaci poznávacích potřeb a zájmů 

žáka. Využíváním metody objevování vlastních zvukových možností dětského hlasu,

zvukových možností lidského těla, experimentování s hlasovým aparátem apod. rozvíjíme 
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zájem žáků o hlasové a pěvecké aktivity včetně sebepoznávání vlastních možností 

ovládání hlasového aparátu.

Motivace úzce souvisí s pozorností a soustředěností. Základním rysem je 

zaměřenost na určitý předmět, která je charakterizována zvýšenou aktivitou a napětím. 

Pokud podle Linharta 115  zmizí u žáka mladšího školního věku motivace, mizí i jeho vůle 

a snaha soustředit se na úkol. Uvedený názor chápu jako jeden z výchozích pro vytvoření

tématicky ucelené a jednotně provázané hodiny hudební výchovy.

 potřeby sociální

Základní sociální potřeby jsou člověku vrozené. V raném věku se u dítěte vytváří 

potřeba ztotožnění s rodiči, na počátku školní docházky pak s učiteli. Vlivem této potřeby 

má učitel hudební výchovy usnadněné působení na provádění pěveckých aktivit dítěte

mladšího školního věku. Vladimír Hrabal, František Man a Izabella Pavelková uvádějí, 

že žák tohoto věku si „záměrně osvojuje některé způsoby chování učitele a je přístupný

vzorům, které mu učitel předkládá“.116 Z uvedeného vyplývá, že projevováním kladného 

vztahu ke zpěvu zvyšujeme zájem žáka o pěvecké činnosti, a tím  dáváme daným

aktivitám „osobní rozměr“. Zaujetí učitele pro pěvecké činnosti žáci citlivě vnímají a 

někteří se s ním identifikují. Také učitelova schopnost přiblížit dětem význam zpěvu pro 

život jedince napomáhá k rozvoji aktivního zájmu žáků o zpěv mimo školu (zpívání 

v domácím prostředí, členství v dětských pěveckých sborech, studium sólového zpěvu 

apod.).

 potřeby výkonové

Výkonové potřeby můžeme charakterizovat jako motivační zdroje činnosti a 

chování, které směřují jednak k osamostatňování, potvrzení a prosazení vlastního JÁ, 

jednak k jeho obraně, je-li ohroženo. 

Význam potřeby samostatnosti (autonomie) narůstá zejména ve školním období. 

U dítěte vzrůstá potřeba nezávislosti, samostatného rozhodování o svých aktivitách a 

činnostech. Pokud učitel hudební výchovy neumožňuje uspokojování této potřeby (např. 

možností vlastní volby písní v některých částech vyučovací hodiny), žák se stává 

pasivním, popř. se u něho může začít vytvářet odpor ke zpěvu. Žák má potřebu 

kompetence (něčemu rozumět, něco umět). Je důležité umožnit dítěti, aby se 

v pěveckých a dalších hudebních činnostech osvědčilo a bylo úspěšné (např. pěvecky 

méně rozvinutý žák hrou na lehkoovladatelné nástroje nebo pohybem doprovází zpívanou

                                               
115 LINHART, J. Základy psychologie učení. 2. Praha : SPN, 1986, s. 88
116 HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
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píseň). Také zvolené způsoby hodnocení ovlivňují pěvecký výkon žáků. Důraz klademe 

především na přiměřenost nároků vzhledem k žákově hlasové rozvinutosti. Základem je 

citlivé srovnání s předešlým výkonem a zvýraznění uznání či pochvaly za dílčí pěvecké 

úkony. Neopomíjíme vyzdvihnout pozitivní prožitky během zpěvu. Příčiny pokroku 

v rozvoji pěveckých dovedností zdůvodňujeme pílí, zájmem, motivací apod., nikoli 

nadáním.

Pokud hovoříme o výkonových potřebách, je nutné se zmínit o aspirační úrovni. 

Můžeme ji definovat jako úroveň cílů, které si člověk vytyčuje a jejichž dosažení 

očekává.117 U žáků mladšího školního věku se aspirační úroveň v oblasti pěveckého 

projevu teprve utváří. Pokládáme za důležité, aby učitel věnoval náležitou pozornost

adekvátním pěveckým činnostem tak, aby docházelo ke správnému formování aspirační 

úrovně žáka.

Dítě přichází do 1. třídy s určitým sebehodnocením a zaměřením. Od prvních dnů 

ve škole  se stává objektem množství různých hodnocení a jeho výkonům je přisuzována 

určitá úroveň ve srovnání s jeho spolužáky. To přináší okamžitý vliv na jeho motivační 

sféru. Úspěšný žák je hodnocením povzbuzován k dalším výkonům, u méně úspěšného 

žáka motivace k činnosti postupně klesá, až se jeho potřeba úspěšného výkonu přestane 

projevovat. 

 odměna (pochvala) jako motivační činitel

Hrabal, Man a Pavelková uvádějí, že „v nejširším slova smyslu může být pro 

člověka odměnou uspokojení kterékoliv z jeho aktualizovaných potřeb a trestem její 

frustrace“.118 Ve škole chápeme odměnu jako důsledek splnění požadavků, které byly 

kladeny na žáka. V hudební výchově je uplatňována především formou pochvaly. Motivuje 

jedince již v průběhu pěveckých činností, neboť působí jako očekávání. Pochvala plní dvě

funkce:

 informační – jedná se o zpětnou vazbu, v jaké míře byly splněny požadavky 

na pěvecké dovednosti žáka

 motivační – ovlivňuje budoucí očekávání žáka, jeho rozhodování o způsobu 

pěveckého projevu a vytváření sebevědomí ohledně jeho pěveckých 

dovedností

                                               
117

HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
       1984,  s. 68 – 69
118 Tamtéž, s. 160
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      Pochvalu žáků 1. ročníku využíváme na základě vytvořených pravidel:

 bezprostřední spojení pochvaly s pěveckým projevem – děti na počátku 

školní docházky nechápou oddálenou pochvalu v souvislosti s pěveckým 

projevem. Jsou orientovány krátkodobě a jejich prožívání se většinou týká 

přítomnosti.

 frekvence pochval – postupně by se měl počet pochval za správně 

provedenou pěveckou aktivitu snižovat. Při nácviku nového pěveckého úkonu

je dobré motivovat pochvalou častěji, pak frekvenci prodlužovat. Tím se udrží 

přitažlivost pochvaly jako motivujícího činitele.

 intenzita pochvaly – učitel má mít v zásobě celou škálu pochval o různé 

intenzitě, a tím diferenciovaně reagovat na pěvecké výkony žáků.

Můžeme uvést příklady možných projevů pochvaly a ocenění: vstřícný pohled, 

úsměv, projev zájmu o žáka, spokojenost s žákovou pěveckou činností, vyjádření důvěry 

v pěvecké dovednosti žáka apod. Tyto projevy ocenění dokáží zvýšit prožitek žákova 

sebehodnocení. Jedná se např. o pocit uspokojení, nárůst pocitu kompetence apod.

Pochvala učitele a povzbuzování rodičů spojené s pěveckou činností podporuje u 

jedince kladný vztah ke zpěvu, který může přerůst do osobní záliby. Podle Fontany119 je 

rodičovská chvála, dokonce již rodičovská pozornost, mocným druhem zpevnění. Dítě 

zjišťuje, že věnování se určité činnosti je způsobem, jak chválu získat. Zpěv se tak může 

stát pevnou součástí života jedince a nemusí již přímo souviset s rodinnými vztahy. Jedná 

se např. o úspěch v soutěžích, získání prestiže a nových přátelství, vysvobození z nudy a 

nicnedělání.

5. 3. 4  Demotivující činitelé snižující žákův školní výkon

Mezi demotivující činitele, které snižují žákův školní výkon, můžeme zařadit nudu a 

strach.

 Nuda

Nuda bývá výsledkem frustrace poznávacích potřeb. Zdrojem nudy může být 

jednotvárnost ve vedení hodiny hudební výchovy, žákem subjektivně vnímaná 

neužitečnost zpěvu apod. 

                                               
119 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. Praha : Portál, 1997, s. 214
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Hudební výchova zprostředkovává žákům informace z oblasti hudby. Aby 

vyučovací předmět mohl tuto funkci plnit, musí ho žáci prožívat jako přitažlivý, ne příliš 

obtížný, ale ani příliš jednoduchý, a měli by si uvědomovat jeho význam.120  Obliba 

hudební výchovy je vyjádřena mj. mírou emocionálního prožitku z pěveckých činností. 

Tyto prožitky jsou předpokladem a zároveň výsledkem motivace k pěveckým aktivitám. 

Pokud učitel žáky pro pěvecké činnosti pozitivně a pedagogicky vhodně motivuje, plní tak 

jednu z oblastí svého pedagogického úkolu. 

Pokud pedagog učí pěveckým dovednostem nudně a monotónně, setká se patrně 

s nudícími se žáky. Nebude mu poskytnuta dostatečná zpětná vazba, což může vyvolat  

zpevňování jeho nezájmu o hudební výchovu i samotné vyučování zpěvu. Hrabal, Man a 

Pavelková uvádějí, že pokud „učitele vyučovací předmět nebo žáci nudí, je velmi 

pravděpodobné, že na základě sociálního učení dojde k přenosu nudy na žáky“.121 Školní 

nuda se podle Hrabala a Pavelkové „přenáší z učitele na žáky, ze žáků na učitele, z žáka 

na žáka, z hodiny do hodiny atd.“122 Z praxe doplňujeme, že nudící se žák přestává 

s učitelem spolupracovat a uniká do vlastních fantazijních představ nebo se věnuje jiným 

aktivitám (hraje si, dívá se z okna). 

 Strach

Strach je charakteristickou reakcí na ohrožení, jedná se o frustraci potřeby 

bezpečí. Podle Vágnerové123 může být dítě motivováno k učení jen tehdy, pokud se ve 

škole cítí alespoň přijatelně dobře (jeho potřeba jistoty a bezpečí je uspokojena). Strach v 

mírné podobě může žákův pěvecký výkon zvyšovat, v silné tenzi ale pěvecké kvality 

výrazně zeslabuje. Míru prožívaného strachu žáků zvyšuje vyučovací styl učitele založený 

na velké přísnosti nebo nepřátelství. Osobnost učitele může ovlivňovat žákovu motivaci 

k pěveckým činnostem. Učitel zmírňuje vliv strachu úzkostných jedinců na jejich pěvecký 

výkon pomocí rozfázování pěveckých úkonů a kladení důrazu na dostatečnou dobu 

pěvecké přípravy.

                                               
120  HRABAL, V. ; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. 1. Praha : Portál, 2010, s. 25
121

HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. Praha : SPN, 
       1984, s. 177
122  HRABAL, V. ; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. 1. Praha : Portál, 2010. s. 168
123 VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. Praha : Karolinum, 2001, s. 
       182
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5. 4  Motivace v hudební výchově

Motivace je základním energizujícím, aktivačním a  směrovým činitelem. Jedná se 

o vědomé i nevědomé pochody, které jsou označovány jako potřeba, snažení. Motivace je 

uváděna jako základní podmínka rozvoje hudebních schopností, hudebního vývoje a 

učení. František Sedlák uvádí, že „utváření vztahů a postojů k hudbě a vnik motivace 

k hudebním činnostem jsou klíčovými otázkami současné hudební pedagogiky“.124

Motivace k hudbě vychází jak z vnitřních pohnutek dítěte, tak ze společenského působení. 

Vnitřní individualita jedince působí ve vzájemné interakci se sociálním prostředím, 

s okolními hudebními podněty, s hudební výchovou, zájmy jedince i kulturou.

V souvislosti s osvojováním řeči se v raném věku vytváří také primární hudební 

motivace. Vzniká nejprve z neuvědomělého spontánního stavu napětí, které je spojeno 

s pohybem. Dítě má potřebu hravé činnosti, manipulace a experimentování s předměty, 

přirozeně touží po pěveckém projevu. Hlavním rysem je spontaneita dětského projevu.

Dítě aktivně vnímá zvuky a hudební prostředí, ve kterém vyrůstá (zpěv v rodině, 

hudbu ze sdělovacích prostředků a hudebních nosičů, posléze výchovné působení 

v mateřské škole). Silným motivačním prostředkem je pro dítě rytmus. Vede ke 

spontánním pohybům těla (trup, hlava, pohupy). Prvotní tělesné doprovody hudby nejsou 

ještě koordinované. Nejprve dítě zkouší vyjádřit hudbu motoricky svými pohyby, pak 

používá předměty ze svého okolí, aby mohlo vytvářet nejrůznější zvuky.

Během hudebních vjemů, hudebně kognitivních procesů a hudebních asociací se 

vytváří hudebně motivační základ jedince. Navazující hudební prožitky a postupné 

porozumění hudbě jsou neustálým zdrojem dalších hudebních motivů, které zvyšují zájem 

a potřebu nových hudebních zážitků a činností. Hudba navozuje a uspokojuje emocionální 

potřebu člověka, podněcuje jeho životní energii a aktivitu, ovlivňuje způsob jednání, a tak 

se stává významnou složkou motivační sféry jednotlivce.

V souvislosti se začleňováním jedince do společnosti a hudebně výchovnými 

činnostmi vznikají u dětí sekundární motivy, které souvisejí s kladným očekáváním 

výsledků hudebních činností, s prožitky úspěchu a vytváření osobních perspektiv jedince.

Pro úspěšné vyučování hudební výchově předpokládáme určitou míru motivace a 

aktivity žáka. Motivaci ovlivňuje klima třídy, osobnost učitele, organizace učebního 

procesu, výběr a struktura učiva, vlastní hudební činnosti – tedy prvky, které začleňuji do 

navrženého vyučovacího modelu. Cílem motivačního procesu je vytváření vnitřní 

motivace žáka – aby žák hudbu vnitřně přijal a nacházel uspokojení v hudebních 

činnostech.

                                               
124 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. Praha : Supraphon, 1974, s. 58
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Pro žáky 1. ročníku základní školy je výrazným zdrojem motivace hudební hra. 

Dítě je při hře spontánní, prožívá pocit svobody, radosti a potěšení. Je motivováno 

samotnou hravou činností. Hudební hra zcela přirozeně probouzí dětskou emocionalitu a 

hudební senzitivnost, spojuje základní hudební činnosti (zpěv, poslech, rytmické a taneční 

činnosti, kreativitu). I. Ašenbrenerová nazývá toto hravé spojení dílčích činností 

„hudebním kaleidoskopem“.125 Hra vede nenásilným způsobem k pronikání do hudby, 

k pochopení jejího obsahu i k vlastním tvořivým projevům. Bohužel se ve školní praxi 

setkáváme s minimálním uplatněním pěveckých her (nejběžněji používaná je hra Na 

otázku a odpověď nebo hra Na ozvěnu). Přitom motivace ke zpěvu navozená hrou, 

v souladu s poznatky A. Tiché,126 vnáší do hudebně výchovného procesu mnohé výhody:

 spontánní zapojení všech dětí

 zapojení nálady, fantazie a představivosti žáka do hry

 odstranění psychických a fyzických bloků

 podněcování dítěte k hledání a objevování možností vlastního hlasu

 zážitkové sebepoznání

 nalezení cesty k vlastnímu osobitému projevu

Při vytváření pěveckých dovedností dokáže hra spontánně vytvářet cestu 

k nevědomým přirozeným mechanizmům zpěvu. Hra a motivace plní především 

aktivizační úlohu. Podporuje navození správného pocitu při tvorbě tónu, pomáhá 

stimulovat hlasový orgán, ovlivňuje kvalitu zpěvu jak z hlediska emocionálního výrazu, tak 

z hlediska správné pěvecké techniky. Možnost prožitku vlastního hlasu během hudebních 

her pokládám za významný autoregulační prostředek dítěte.

Klima třídy patří mezi výrazné motivační faktory hudebního vyučování. Aby byla 

vytvořena pracovní atmosféra ve třídě, ve které se děti cítí uvolněně a přirozeně, navozuji

ovzduší vzájemné důvěry, klidu, chápajících mezilidských vztahů a tvořivé pracovní 

aktivity. Miluše Havlínová127 v souladu  s Fisherem zahrnuje do sociálního klimatu a 

atmosféry nejen sociální prostředí, ale také étos a kulturu celé školy, učitelského sboru a 

jednotlivých tříd, výuky v jednotlivých třídách, komunikace ve třídách apod. Klima třídy je 

spoluvytvářeno jednotlivými žáky, malými skupinkami žáků, žáky celé třídy a učiteli jako 

jednotlivci. Klima třídy je zprostředkovaně ovlivněno sociálním klimatem celé školy i 

                                               
125

AŠENBRENEROVÁ, I. Práce s rozpočitadlem. KAFOMET pro I. a II. stupeň, ev. č. : HV-020.2. Třebíč
       : Infra – Ing. Petr Hodek. 2000. ISBN 80-902814-0-0
126

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat : Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. 1. Praha : Portál, 
        2005, s. 9
127

HAVLÍNOVÁ, M., et al. Program podpory zdraví ve škole : Rukověť projektu Zdravá škola. Vyd.1. 
       Praha : Portál, 1998, s. 95
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učitelského sboru. Klima má dlouhodobější ráz a projevuje se v krátkodobější sociální 

atmosféře třídy. Ta je situačně podmíněna, může se měnit nejen během dne, ale i během 

vyučovací hodiny (např. atmosféra před písemným testem, při zábavných hudebních 

činnostech, během soutěžní hry, při suplování, vlivem rozzlobeného učitele apod.). Každá 

školní třída má své vlastní sociální klima, své zvláštnosti, reaguje vlastním způsobem na 

učitele. Probírání téhož učiva probíhá v různých třídách odlišným způsobem. Také každý 

učitel vytváří svým stylem práce specifické klima pro učení žáků. Na základě pozorování 

vyučovací hodiny, jejího posouzení samotnými aktéry (žáci i učitel) a vlastními pocity, 

zážitky a zkušenostmi z třídního života lze diagnostikovat nežádoucí prvky třídního 

klimatu a odstraňovat je pomocí promyšlených pedagogických změn. Jedná se o 

dlouhodobý proces, který obsahuje citlivé a systematické zásahy do života třídy. 

Výsledkem by měl být pocit pohody, chuti do práce, vzájemné podpory a podněcujícího 

prostředí (s prvky humoru) u každého žáka. Učitel přispívá ke kladnému klimatu třídy svou 

vstřícnou a veselou náladou, přátelskostí, emoční zralostí, opravdovostí a pečujícím 

vztahem k žákům. Svým postojem vyjadřuje zájem o žáka a vede ho ke stejným projevům 

při jednání se spolužáky i okolím. Projevuje zájem o hudební výchovu jako svůj vyučovací 

předmět, propojuje ho se zkušenostmi žáků a s prostředím, ze kterého žáci pocházejí. 

Zážitkové učení (vzdělávání prožitkem) je definováno jako učení z důsledků 

vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev.128

Předností je intenzivní učení na základě prožitků, vytváření neformálních vztahů ve 

skupině, aktivní jednání a rozvíjení tvůrčích postupů. Je účinné již u žáků 1. ročníku 

základní školy, přináší radost a uspokojení z činnosti. Na základě přímé zkušenosti žáka 

rozvíjí jeho znalosti, dovednosti, ale i osobnostní sféru. Poznatky a dovednosti vyvozené 

z prožitků mají dlouhodobý charakter a snadno se vybavují. Dalova pyramida učení129

dokládá, že si jedinec pamatuje 10 % ze čteného textu, 20 % z auditivních vjemů, 30 % 

z vizuálních vjemů, 50 % ze syntézy auditivních a vizuálních vjemů, 70 % z vlastních 

verbálních aktivit a 90 % z vlastních činnostních aktivit. Významnou roli v zážitkovém 

učení náleží zpětné vazbě, která využívá zkušeností z prožitých aktivit, sdílení emocí, 

směřuje k pochopení příčin a následků. Při hudební výchově využíváme formu situačních 

a příběhových dramat (např. hudební pohádky), kooperativního učení, workshopu aj.

Důvěra k učiteli a pocit bezpečí se odráží v pěveckém projevu dítěte. Podnětné 

prostředí motivuje k hledání a nalézání vlastních pěveckých možností. Během rozvíjení 

hudebních a pěveckých dovedností dochází k chybování žáka. Chyby a omyly jsou 

                                               
128

Zážitkové vzdělávání. Wikipedie [online]. 28.11.2011, [cit. 2011-12-08]. Dostupný z 
       WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Zážitkové_vzdělávání>.
129

Tamtéž.
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přirozenou součástí procesu učení a nemohou být důkazem neúspěchu. Dítě se ze svých 

chyb učí, hledá důvod svého omylu, vytváří si strategie vyvarování se v budoucnu 

obdobných chyb. Učitel nesmí chápat chybování  žáka jako selhání, naopak se jedná o 

znamení, že žák potřebuje učitelovu pomoc. Při časté veřejné kritice se bude dětské JÁ 

cítit ohroženo. Jednou z možností obrany svého JÁ může být tendence vzdávat se, 

projevovat sníženou motivaci ke kritizované činnosti, vytvářet si pocit vlastní chyby a 

sníženého sebevědomí, popř. vinit s nezdaru druhé nebo samotnou hudební výchovu jako 

vyučovací předmět. Pokud se u žáka projeví snížená motivovanost k hudebním 

činnostem, měl by se učitel zaměřit na jeho zkušenosti s neúspěchem, které mohly 

motivaci a vztah k hudbě silně poznamenat. Důvěra k učiteli a pocit bezpečí v kolektivu 

třídy se projevuje v možnosti klást učiteli dotazy a přispívat k vyučování svými nápady bez 

pocitu zahanbení a strachu z výsměchu. 

Vhodně volenou motivaci řadíme mezi základní prvky úspěšného vyučování, kdy 

dochází k dosahování dobrých výsledků v hudebních i pěveckých činnostech a osvojování 

si správných pěveckých dovedností. Rozvíjí kladné postoje žáka k hudbě a zpěvu a 

přispívá k celkové efektivitě vyučovacího procesu.
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6   Navrhovaný model vyučování

Je všeobecně známé, že v posledních desetiletích klesá zpěvnost dětí. Dokazují to 

výzkumy prováděné např. Lýskem, Sedlákem, Slavíkovou, Tichou. Snižování dětské 

úrovně zpěvnosti vnímají i mnozí učitelé 1. stupně základních škol. Při debatách na 

hudebních workshopech a ukázkových hodinách se setkávám s jejich problémy. Stěžují si 

na nezájem dětí o pěvecké aktivity a  vlastní bezradnost při snaze o rozezpívání žáků. Na 

základě rozhovorů s učiteli a vlastních poznatků z hospitací jsem zjistila, že se většinou

vyučuje pouze podle tématických oddílů učebnic hudební výchovy (převládá využití sady

učebnic od M. Liškové130), zřídka jsou uplatňována speciální pěvecká, hlasová, intonační 

a sluchová cvičení. Občas učitelé zařadí do hodiny cvičení dechová a rytmická. Tyto 

aktivity nejsou žádným způsobem motivované a děti nebaví. Písně jsou nacvičovány 

pouze nápodobou, nejsou uplatňovány transpozice do tónin vyhovujících hlasovému 

průměru třídy. Často žáci celou hodinu hudební výchovy sedí v lavicích a přezpívávají

jednu píseň za druhou. Nedostatečné je propojení s pohybem, z lehkoovladatelných 

nástrojů jsou používány většinou jen nástroje rytmické, a to bubínek, dřívka a triangl. 

Pokud má učitel k dispozici melodický nástroj Orffova instrumentáře, využívá ho 

sporadicky.

Na základě rozhovorů s učiteli jsem se zamýšlela nad tím, proč žáci, které vyučuji,

se na hodiny hudební výchovy těší, na chodbách mě zdraví hudebním pozdravem, 

přinášení do výuky vlastní nápady a jejich hudební dovednosti se neustále zlepšují.

Pomocí myšlenkové mapy jsem dospěla k závěru, že ve vyučování uplatňuji specifické 

didaktické postupy, které aktivizují žáka k pěveckým a dalším hudebním činnostem. 

Především využívám kreativní motivační prostoupení celého vyučovacího procesu, 

promyšleně uplatňuji motivovaná dechová, hlasová, intonační, sluchová a rytmická 

cvičení pomocí her a hudebních situačních a příběhových dramat, respektuji zvláštnosti 

daného věkového období a využívám jeho spontaneity a záliby ve fantazijních projevech. 

U všech žáků navozuji prožitek úspěchu v pěveckých činnostech a vytvářím ve třídě pocit 

bezpečí a jistoty. Tato specifika, která dlouhodobě uplatňuji ve své praxi, jsem se 

rozhodla zpracovat jako návrh vzorového didaktického modelu vyučování, který je 

zaměřený na rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy. 

                                               
130

Pro 1. ročník ZŠ: LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. 1. Praha : SPN, 1998. 95
       s. ISBN 80-7235-028-5.
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6. 1    Koncepce navrhovaného postupu

Při koncepci metodického postupu  jsem vycházela ze závazných pedagogických 

dokumentů,131 teoretických poznatků specifiky žáka na počátku školní docházky, možností 

hlasového rozvoje dětí mladšího školního věku, znalostí didaktických postupů a výzkumů 

hudebních pedagogů a psychologů a obecného stavu naší společnosti z hlediska 

zpěvnosti a pěveckých aktivit v domácím prostředí žáků. 

Je důležité si uvědomit, že 1. ročník základní školy má svým specifickým pojetím 

usnadňovat přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného a 

systematického vzdělávání. Výuka je zde založena na činnostním charakteru, zvýšená 

pozornost je věnována motivaci činností, didaktickým hrám a aktivizačním výukovým 

metodám. V hudební výchově se jedná především o propojení a prolínání jednotlivých 

hudebních činností a celkový rozvoj hudebnosti žáka. Oblast pěveckých dovedností je 

zaměřena na kultivaci pěveckého (ale i mluvního) projevu a vytváření správných 

pěveckých návyků.

V běžné praxi elementární hudební výchovy se většinou málo dbá na respektování 

psychologických zákonitostí osvojování hudebních dovedností a zejména na motivaci. 

Proto jsem pro koncepci rozvoje pěveckých dovedností žáků 1. ročníku sestavila šest 

principů, které se v hodinách hudební výchovy běžně neuplatňují:

 Respektování a rozvoj individuality žáka – respektovat vývojové zvláštnosti dětí 

na počátku školní docházky (spontaneita, hravost, experimentace), zadávat 

konkrétní a splnitelné úkoly v souladu s možnostmi žáka a srozumitelně je 

formulovat, poskytovat dostatečné množství času na splnění daných úkolů, 

respektovat individuální tempo žáka při rozvoji jednotlivých pěveckých dovedností 

 Uplatnění motivace ve vyučování -  uplatňovat motivační provázanost celé 

vyučovací hodiny hudební výchovy, využívat principy zážitkového učení, 

hudebních a didaktických her, zařazovat hravé prvky při nácviku pěveckých 

dovedností, zapojit co nejvyšší počet smyslových vjemů (auditivní, vizuální, 

motorické) do pěveckých činností

                                               
131 Rámcový vzdělávací program pro ZŠ. 1.vyd. Praha: VÚP, 2004. 113 s. ISBN 80-866666-24-7.
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 Podpora rozvoje vnitřní motivace žáka – rozvíjet zájem žáka o pěvecké 

činnosti, uvádět a zobrazovat hudební výchovu a pěvecké činnosti jako zajímavou 

a přitažlivou aktivitu

 Motivující evaluační a autoevaluační postupy – působit na žáka pozitivně 

laděným hodnocením, dávat zažít pocit úspěchu, využívat hodnocení pomocí 

individuální vztahové normy, rozvíjet autoevaluační schopnosti dítěte a posilovat 

jeho sebedůvěru ve vlastní pěvecké schopnosti, budovat snahu o odstranění 

vlastních pěveckých nedostatků

 Osobnost učitele a jeho správný pěvecký vzor - odborná způsobilost, správné 

metodické postupy, řídící a organizační schopnosti (organizace a efektivita hodiny, 

vhodná motivace pěveckých činností, zvýšení pěvecké aktivity v hodinách, 

pravidelné začleňování her s hlasem a hlasových cvičení, aj.) 

 Navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě – vytvářet přátelskou 

atmosféru, budovat vstřícné interpersonální vztahy (mezi učitelem a žáky, mezi 

žáky navzájem, mezi učiteli), navozovat pocit jistoty a bezpečí žáka v třídním 

kolektivu, vytvářet pocit důvěry žáka k učiteli

Obsah učiva pěveckých dovedností v 1. ročníku základní školy jsem rozdělila do tří 

období:

1. období - od začátku školního roku do Vánoc

  V tomto období probíhá adaptace dítěte na režim školy a průběh školní výuky. 

Adaptační období je u dětí individuálně dlouhé (od několika týdnů až po 2 – 3 měsíce, 

výjimečně déle). Cílem oblasti pěveckých dovedností je postupné vyrovnávání rozdílů u 

jednotlivých dětí a odstraňování případných pěveckých zlozvyků. Zakotvuje se režim 

hodiny hudební výchovy a chování během ní. Je vytvářen správný pěvecký postoj a 

sezení, cvičení jsou zaměřována na pěvecký dech a artikulaci včetně pohyblivosti 

mluvidel. Je navozován měkký hlasový začátek a hlavový tón. Udržováním vhodné 

dynamiky zpěvu se zabraňuje křiku v hlubších hlasových polohách. Intonace a  sluch jsou 

rozvíjeny pomocí reprodukce krátkých zpívaných slovních spojení a říkadel, rozlišování 

hlubokého a vysokého tónu. Pomocí her a fonogestiky je vytvářena představa výšky a

délky tónů. Hra na ozvěnu je uplatňována v jednoduchých rytmických útvarech, které jsou 

složené ze čtvrťových a osminových hodnot. Žáci se učí doprovázet píseň jejím rytmem i 

metrem. Věnují se zpěvu doprovázeného pochodovým krokem.
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2. období - od Vánoc do Velikonoc

Podle vlastních zkušeností hodnotím toto období jako nejprogresivnější část 

celého školního roku. Žáci jsou na školu adaptováni a bez problémů zvládají režim hodiny 

hudební výchovy. Individuální rozdíly v pěveckých dovednostech mezi jednotlivými žáky 

již nemají markantní charakter. Hudební výchova se dětem jeví jako přitažlivý předmět, při 

kterém se střídají metody a formy práce v rámci celé učebny. Znají principy správného 

pěveckého postoje a sezení, ale je nutné správné držení těla připomínat a důsledně 

vyžadovat. Správné dýchání je začleněno v pěveckých aktivitách a při objevení 

nedostatků jsou zařazeny hry na jejich odstranění. Pozornost je věnována měkkému 

hlasovému začátku a rozvíjení znělosti hlasu. Cvičení jsou stále zaměřena na správné 

otvírání úst, artikulaci a pohyblivost mluvidel. Po celý školní rok jsou zařazována cvičení 

na navozování hlavového tónu. Střídá se zpěv celé třídy se skupinkami žáků i jednotlivci. 

V oblasti intonace a rozvoje sluchu se žáci věnují reprodukci krátkých melodických úryvků 

a vytváření představy prvního tónu zpívané písně. Je navozován postup pro určování tónu 

vyššího a nižšího pomocí obrázků, fonogestiky i slovního vyjádření. Žáci jsou 

seznamováni s chodem melodie, která klesá a stoupá. Tu poznávají, reprodukují i tvoří. 

Píseň doprovázejí hrou na 1. dobu taktu a postupně také doprovodem pomocí dvou 

jednoduchých rytmů. Pomocí dramatizujících her a vhodných písní jsou navozovány 

situace rozvíjející emocionální výraz ve zpěvu.

3. období - od Velikonoc do konce školního roku

Ke konci školního roku se začíná u dětí projevovat únava z celoroční práce. Proto 

již nejsou začleňovány nové pěvecké prvky, ale upevňují se získané dovednosti. Žáci 

zvládají správný pěvecký postoj, mají upevněný měkký hlasový začátek a zpívají znělým 

hlasem. Vlivem četných logopedických obtíží a nízké pohyblivosti mluvního aparátu je 

nutné se neustále věnovat správnému otvírání úst a artikulaci. V oblasti rozvoje hlasu 

žáků jsou zařazována jednoduchá hlasová cvičení, která směřují shora dolů. Význam a 

uplatnění nabývá problematika evaluace a autoevaluace žáků. Nejprve jsou společně na 

zpěvu spolužáka vyhledávány klady (např. správný pěvecký postoj, přesná artikulace, 

emocionalita výrazu). Není dovoleno negativní hodnocení. Později se žáci učí vyhledávat 

v pěveckém výkonu nepřesnosti a umět je správně verbálně formulovat. V souvislosti 

s elementárními znalostmi notopisu jsou pro intonační, sluchová a rytmická cvičení 

využívány magnetické notové tabulky a rytmické kostky.



78

Metodické postupy

Mezi inovativní metodické postupy navrhovaného modelu vyučování zařazuji 

strukturu vyučovací hodiny, jednotné tématické motivační propojení vyučovací hodiny, 

zážitkové vyučování pomocí hudebních situačních a příběhových dramat, hudební hru a 

podporující zpětnou vazbu.

 Struktura hodiny hudební výchovy

Řád hodiny a jeho struktura včetně vytvoření jasných norem chování žáků od 

počátečního vyučování v 1. ročníku zabezpečuje hladké přechody mezi jednotlivými 

aktivitami, formami a metodami práce a dynamický spád vyučovací jednotky bez 

zbytečných prostojů. Tím je zabráněno možnému vzniku pocitů nudy a případné nekázně. 

Hodina se stává více přitažlivou. To se odráží v zájmu dětí o předmět a pěvecké činnosti. 

Snížením času věnovaného organizačním záležitostem se projeví prodloužením doby, 

kdy se mohou žáci aktivně věnovat pěveckým a jiným hudebním činnostem.

Struktura hodiny:

 hudební pozdrav

 hra se zpěvem podle volby dětí

 „hudební pohádka“ – do příběhu zakomponovaná cvičení upevňující pěvecký 

postoj, cvičení dechová, hlasová, artikulační, intonační a sluchová, rytmická

 hlavní náplň hodiny - je vyústěním „hudební pohádky“ a bývají do ní zařazeny 

prvky hudební tvořivosti

 zpěv písní podle přání dětí (včetně hudebních doprovodů a tanečního ztvárnění)

 hudební rozloučení

Hudební pozdrav (úvodní, závěrečný) zřetelně ohraničuje hodinu hudební výchovy 

jako specifickou jednotku vyučování. Na začátku hodiny slouží ke zklidnění žáků a jejich 

naladění na hudební činnosti. 

Hra se zpěvem podle volby žáků působí motivačně, navozuje dobrou náladu. 

Vytváří u žáka pocit, že je spolutvůrcem hodiny, že má možnost spolurozhodovat o její 

náplni. Již před hodinou žáci uvažují o vhodné hře, jejích hlavních aktérech (hráči na 

nástroje, vedoucí skupin, tanečníci apod.).

„Hudební pohádka“ přináší rychlé zklidnění. Jedná se o motivačně propojená 

cvičení, která jsou v různé míře uplatňovaná v každé vyučovací hodině. Příkladem může 

být pohádka „O křivém pravítku“ (nácvik pěveckého postoje), „O majáku u moře“ (tón 

vysoký a hluboký), „O čarovné židličce (správné pěvecké sezení), „Dovolená u moře“ 
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(navozování hlavového tónu) aj. Pro pohádky jsou typické aktivity v různých částech třídy 

(u lavic, na židličkách, na koberci, skupiny v různých částech třídy) včetně různých 

tělesných poloh (stání, sezení, ležení, chůze, pochod, poklus, motivované pohybové 

ztvárnění různých živočichů, prvky fonogestiky aj.). Přes veškeré přesuny a hlasové 

doprovody dětí jsou žáci velmi pozorní, reagují na děj pohádky a rychle se zklidní.

Hlavní část hodiny vyplývá z motivace hudební pohádkou a bývá vedena klasickými 

postupy vyučování. Tyto způsoby vyučování nezavrhuji, ale aktivizující metody vyučování 

preferuji. Domnívám se, že v efektivní výuce je důležité metody střídat, a tak optimálně 

využívat všech způsobů, které máme pro výuku hudební výchovy a pěveckých činností 

k dispozici. Na základě aktivizujících prvků vyučování, kdy žáci aktivně vykonávají činnosti 

a experimentují se svým hlasem, se vytváří kladná motivace žáka k pěveckým aktivitám a 

zájem o jejich provozování.

Volba hudební činnosti v závěrečné části vyučování, která upevňuje nacvičené 

písně, hudební doprovody a taneční prvky, opět motivuje žáka k aktivnímu výběru 

oblíbené písně a pomáhá vytvářet příznivé klima ve třídě. Tato část hodiny slouží učiteli 

jako zpětná vazba oblíbenosti nacvičených písní u žáků.

        Hudební rozloučení je závěrečným bodem hodiny. Jedná se o krátký popěvek, 

který je jasným signálem konce hudebních a pěveckých aktivit. Po něm následuje pokyn 

učitele k úklidu třídy.

 Jednotné tématické motivační propojení vyučovací hodiny

Motivace jako významný činitel navozování zájmu a aktivity při vyučování hudební 

výchovy žáků mladšího školního věku pomáhá zabezpečovat úspěšné zvládání 

pěveckých dovedností. Ve svých hodinách plánuji jednotnou tématickou motivační 

provázanost jejích jednotlivých částí (Jenčková hovoří o motivaci průběžné132), která 

nejen spojuje jednotlivé hudebně výchovné prvky a cvičení, ale také zajišťuje emocionální 

podtext a gradaci celé vyučovací jednotky. Motivace pomáhá u dětí navozovat představu 

správných dílčích pěveckých úkonů v jim blízké a srozumitelné podobě. Často je v ní 

uplatňována interakce jiných uměleckých oborů (výtvarný, literární, filmový, taneční, aj.) 

nebo naukových oblastí (přírodovědné, společenské aj.). Tím podporuji rozvoj dětské 

obrazotvornosti, empatie a spontaneity. Při vyučování uplatňuji nejrůznější pomůcky 

(loutky, části oblečení: klobouk, šátek, královská koruna aj.; předměty denní potřeby: 

pravítko, židle, hrnec, měchačky apod.). Často využívám přirovnání (dělat něco jako …, 

zahrát si na …) s vlastní ukázkou pěvecké aktivity. Samotné písně jsou zdrojem mnoha 

                                               
132 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. Hradec Králové : TANDEM, 2005. s. 18
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prvků motivace nebo lze motivační propojenost doplnit zdramatizovaným pojetím 

vyučování.

 Zážitkové vyučování pomocí hudebních situačních a příběhových dramat

Jeho předností je intenzivní učení jednotlivým prvkům pěveckých dovedností na 

základě prožitků z vhodně motivovaných činností. Žákům v 1. ročníku, kteří jsou 

spontánní, velmi hraví a touží po experimentaci se svým hlasovým a artikulačním 

orgánem,  přináší radost  a uspokojení z činnosti. Na základě přímé zkušenosti žáka 

s rozezvučením vlastního těla rozvíjí jeho znalosti a dovednosti v oblasti zpěvu, ale také 

jeho osobnostní sféru. Takto získané poznatky a dovednosti mají dlouhodobý charakter a 

lépe se vybavují. Dítě si pamatuje až 90 % z vlastních učebních aktivit souvisejících 

s jeho prožitky. Motivovaná pěvecká cvičení zasazená do formy „hudební pohádky“ jsou 

příkladem situačních a příběhových dramat, které využívají prožitku pěvecké aktivity

s emocionálním prvkem a směřují k pochopení příčin a následků v jednotlivých 

elementárních strukturách vytvářených pěveckých dovedností.

 Hudební hra

Žák 1. ročníku základní školy je při hře spontánní, zažívá pocity radosti a potěšení, je 

motivován samotnou hravou činností. Hudební hry rozvíjejí kromě pěveckých a hudebních 

dovedností také komunikaci, aktivitu, samostatnost a tvořivost. Jednotlivé hudební hry 

jsou mj. náplní „hudebních pohádek“ nebo mohou plnit úlohu aktivizujícího činitele při 

poklesu pozornosti nebo únavě žáků během hlavní části hodiny. U dítěte mladšího 

školního věku dochází k poklesu pozornosti již přibližně po 10 minutách činnosti, po 20 

minutách dochází k výraznému poklesu koncentrace. To je chvíle, kterou dokáže zkušený 

učitel u dětí zaznamenat, a může zařadit krátkou hudební hru, která vyučování oživí a 

zvýší pozornost žáků. Velké množství hudebních her sestavila např. A. Tichá.133

 Podporující zpětná vazba

Zpětná vazba slouží žákovi ke zjištění míry úspěšnosti dané pěvecké aktivity, dává 

informaci o tom, že je tato činnost sledována a že se učitel zajímá o žákovy pokroky. 

Pokud je pravidelně poskytovaná, podporuje motivaci a úsilí žáka. Při poskytování zpětné 

vazby se žák nesmí cítit ohrožen, měl by vycítit pochopení učitele a jeho snahu pomoci 

v případě potřeby. Učitel dává žákovi najevo, že není problém v něm samotném ani v jeho 

                                               
133 TICHÁ, A. Učíme děti zpívat : Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. 1. Praha : Portál, 
      2005. 148 s. ISBN 80-7178-916-X.
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osobě, ale že je učitel nápomocen najít a odstranit problém v pěvecké činnosti. K dítěti je 

nutno přistupovat velmi citlivě, aby nedošlo k odrazení od pěveckých činností. Z vlastní 

zkušenosti doporučuji naučit žáky vnímat během  provozování činností přítomnost učitele 

a reagovat na jeho gesta či mimiku. Tichý kontakt očima nebo gesto učitele může 

poskytnout podporující zpětnou vazbu nebo napomenout nevhodně se chovajícího žáka. 

Při této situaci nedochází k vyrušení celé třídy jako u verbálního komentáře.134

6. 2   Návrh výukového modelu 

        (Příklad vyučovací hodiny)

Na základě výše uvedených principů a metodických postupů vyučování uvádím 

příklad vyučovací hodiny č. 7. Model scénáře hodiny vychází z materiálu učebnice 

Hudební výchova pro 1. ročník od M. Liškové.135 Hodina byla rozčleněna podle dané 

struktury, bylo uplatněno jednotné motivační provázání celou vyučovací jednotkou včetně 

aktivizačních prvků, byla zařazena cvičení dechová, hlasová, artikulační, intonační a 

rytmická formou hry nebo prožitku situačních dramat. Během vyučování byla využívána 

podporující zpětná vazba. Vyučovací doba byla efektivně využita, nedocházelo ke 

zbytečným prostojům. Žáci byli po celou dobu aktivní a se zřejmým potěšením se 

zapojovali do hudebních činností. 

6. 2. 1   Vyučovací hodina č. 7

Datum: 3. 11. 2010

Cíl (podle plánu učiva pro 1. ročník): A. Dubská: Kočka leze dolů (nácvik písně 

nápodobou, hlavový tón, fonogestika, diatonický postup v durové tónině)

Motivace: Jak pejsek s kočičkou prali prádlo

Pomůcky: CD s písní Malé kotě (J. Šlitr – J. Suchý), obraz z knihy J. Čapka: Povídání o 

pejskovi a kočičce (pohádka Jak pejsek s kočičkou prali prádlo), na tabuli nakreslené 

„schody pro 5 klesajících tónů“, loutka kočičky

Organizační uspořádání: Žáci na židlích ve velkém půlkruhu kolem keyboardu, před 

nimi je dostatečný prostor pro pohybové aktivity

                                               
134 MARTINKOVÁ, D. Organizace vyučovací hodiny hudební výchovy na 1. stupni základní školy.In: 
     Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 1. Ostrava: katedra hudební výchovy PdF OU, 2010.
     s. 263 – 267 
135 LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. 1. Praha : SPN, 1998. 95 s. ISBN 80-7235
     028-5.
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Průběh hodiny:

1. Hudební pozdrav (čas:   0:00)

               

Učitelka:                    Do - brý    den,         dě    -      ti.

     

Žáci: Do - brý   den,       pa-ní    u -  či  -  te  -     lko.

      2.  Hra se zpěvem podle volby dětí (čas: 0:30)

Učitelka: Z jaké knihy je obrázek?

Žáci: O pejskovi a kočičce.

Učitelka: Dnes si budeme hrát na kočičku s pejskem. Kdybyste je potkali, co byste 

jim zazpívali?

Žáci: Zlatou bránu.

Žák, který zvolil hru, jmenoval dva spolužáky. Jednoho ke spoluutvoření brány a druhého 

jako čelo procházejícího zástupu dětí. Následovala hra Zlatá brána, která se třikrát 

opakovala.

        3. Hudební pohádka (čas: 3:00)

Učitelka: Určitě si vzpomínáte na pohádku, ve které pejsek s kočičkou prali prádlo. 

Pomůžeme jim prádlo vymáchat.

Učitelka předvádí správné držení těla v uvolněném hlubokém předklonu s volně visící 

hlavou. V rytmu houpání rukou rozezvučí hlas slabikou hou, hou. Žáci se okamžitě 

zapojují do činnosti.

Učitelka: Teď prádlo vyždímáme.

Učitelka v rovném postoji imituje ždímání prádla kroucením a žáci ji napodobují.

Učitelka: Prádlo pověsíme na šňůru, ale musíme dávat pozor, kdyby začalo pršet.
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Učitelka se vytáhne a vzpaží, dlaněmi se zahákne „za šňůru“. Žáci ji napodobují. Učitelka 

se  rozhlíží směrem ke stropu třídy jako k obloze.

Učitelka: To je krásně. To se nám to prádlo krásně suší. Ale zdá se mi, že tamhle 

vykukuje nějaký mráček. Tak se mi zdá, že začíná krápat. 

Učitelka se  pustí „šňůry“ a žáci udělají totéž.

Učitelka: Jak poznáme, že kape?

Učitelka obrátí dlaně směrem vzhůru a jemnými pohyby paží kolem těla zkouší, jestli jí do 

dlaní spadne kapička. Žáci vše napodobují.

Učitelka: Už na mě káplo. A zrovna na čelo. Kapička mi stéká až na špičku nosu. 

Zkusím ji odfouknout.

Učitelka předvádí dechové cvičení. Stoj mírně rozkročný, ruce v bok, krátkými vydatnými 

výdechy odfukuje kapičku vody z nosu. Žáci ji napodobují. Jakmile jsou zabráni do 

činnosti, individuálně opravuje provedení u některých žáků.

Učitelka: Už nám zase krásně svítí sluníčko. Tak se zase pověsíme na sluníčko.

Celá situace se opakuje ještě jednou.

Učitelka: Já už mám prádlo suché. Sundám ho ze šňůry.

Učitelka i děti se pustí „šňůry“.

Učitelka: Kočička má práci hotovou, tak by si mohla jít hrát s kamarády. Musí na ně 

zavolat.

Učitelka předvádí pomalým způsobem mňoukání kočky s výslovností mni-a-u (navozuje 

hlavový tón). Předvádí ve stoji  stoupající i klesající glissanda s pohybem rukou jako 

drápajících kočičích tlapek. Žáci ji napodobují.
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Učitelka: Zvířátka kočičku slyšela a hned jí odpovídala. Posaď se a hádej, která 

zvířátka to byla.

Učitelka předvádí zvuky jednotlivých živočichů, žáci hádají jejich jména a pak je podle 

vzoru učitelky předvádějí s pohybem ve vymezeném prostoru před židlemi.

Předvádění živočichové:

- včelka (glissando brumendem nahoru a dolů doprovázené fonogestikou)

- pejsek (glissando nahoru a dolů na vrrrrr)

- kukačka (klesající malá tercie na slabiky ku – ku)

- štěňátko (ňaf – ňaf ve vysoké hlasové poloze)

- holub (klesající malá tercie na slabiku vrkú, vrkú)

- slepička (ko-ko-ko-ko-ko-ko-dák) – důraz je kladen na výslovnost

Žáci jsou pokynutím učitelky vyzváni, aby hru ukončili a posadili se na židle.

Učitelka: Kočička se sešla se svými kamarády a začali si prozpěvovat písničky, které 

slyšeli od dětí. Protože si je celé nepamatovali, zpívali si jen jejich kousky. 

Pojďte to také zkusit. Posaďte se jako zpěváci a opakujte po mě.

Učitelka zkontroluje pěvecké sezení dětí a předzpěvuje dvojtaktí. Žáci plynule opakují. Ve 

dvou případech ukáže na jednotlivé žáky, kteří opakují motivky sólo.

           Ví – tr  fouká    po strá- ni,

      s chutí   mraky   pro-há – ní.

      Čmelák  lí- tá    sem  a   tam,

       od   fi – a-lek  k rů- ži- čkám.

       Se- ču,  se-ču    tra- vi – čku,

       pro  tu  na- ši     kra-vi- čku.

Učitelka: Kočička jednou zaslechla od dětí tuhle písničku. Poznáte, která to

byla?

Učitelka hraje na keyboard melodii písně Jedna, dvě, Honza jde. Žáci se hlásí s odpovědí.

Učitelka: Co kdybychom kočičce předvedli, jak umíme píseň zazpívat a zatančit.
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Žáci se rozestupují po určeném prostoru a zaujímají postoj s imaginárním těžkým pytlem

na zádech. Po předehře se dávají do zpěvu známé písně a pohybem ji dramatizují.

Učitelka: Pro kočičku je tahle píseň moc těžká k zapamatování. Zkusíme jí kousek 

zapsat, aby si ji doma mohla zazpívat. Vy to neumíte? Tak já vás to

naučím. Nejprve si ji napíšeme nanečisto do vzduchu.

Učitelka předvádí rytmický zápis písně rukou do vzduchu. Pravou ruku si položí na levé  

rameno a v jeho úrovni před tělem výrazně pohybuje rukou v rytmu zpívané části písně

(Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky). Osminové noty představují krátký pohyb a 

čtvrťové noty delší plynulejší pohyb směrem vpravo od levého ramene. Když „dopíše“ 

pohybem celou řádku až do upažení vpravo, vrací se zpět pravou dlaní na levé rameno a 

v „zápise“ pokračuje. Po předvedení vyzve žáky, aby zpívali a psali s ní. Předvádí pohyb 

zrcadlově k žákům. Celý úryvek písně si žáci zazpívají dvakrát.

Učitelka: Teď si na tabuli zapíšeme, co jsme se naučili. Krátký pohyb rukou je krátká 

čárka, delší pohyb bude delší čárka.

Učitelka zapisuje krátké a delší čárky na tabuli podle diktátu dětí. Ten probíhá za pomoci 

pohybu vždy po jednom taktu. Na závěr aktivity si žáci přezpívají úryvek písně podle 

záznamu na tabuli, kdy tempo písně udržuje učitelka ukazováním příslušné značky -

čárky.

Učitelka: Kočička měla z takového zápisu velikou radost a dětem za jejich šikovnost 

zatleskala. Zkusíme zatleskat, co umí kočička.

Žáci se na pokyn učitelky postaví a připraví si ruce před tělem k tleskání. Následuje

rytmická hra na ozvěnu tleskáním, kdy učitelka střídá celou třídu i jednotlivce.
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Učitelka dá žákům pokyn, aby se posadili.

      4.  Hlavní část hodiny (čas:  18:00)

Učitelka: O kočičkách se zpívá v různých písních. Poznáte, kterou písničku hraji?

Učitelka hraje na keyboard píseň Kočka leze dírou a žáci se hlásí s odpovědí.

Učitelka: Kdybychom chtěli kočičce píseň zazpívat, rovně bychom se postavili a 

zpívali.

Zatím, co učitelka hraje předehru, žáci zaujímají pěvecké postavení a zpívají píseň Kočka 

leze dírou. Po dozpívání se žáci posadí.

Učitelka: Kočičky jsou velmi veselé a hravé. Stejně tak to bylo i s malým koťátkem, o 

kterém se zpívá v písničce.

Následuje poslech písně Malé kotě. Ta žáky velice zaujala a zcela spontánně pohybovali

tělem do rytmu.

Učitelka: O kočičce znám ještě jinou píseň.

Učitelka vzorově zazpívá píseň A. Dubské Kočka leze dolů.

Učitelka dětem klade otázky ohledně obsahu písně:

Kdo vystupuje v písni? (kočka a kocour)

  Kde seděl kocour? (na půdě)

Co foukalo na střeše? (vítr)

Následuje nácvik písně nápodobou, který probíhá velmi rychle. Na tabuli je nakresleno 5 

sestupných schodů jako počátečních pět sestupných tónů písně. 

Učitelka: Můžeme si ukázat, jak kočička lezla z půdy dolů.
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Učitelka bere do ruky loutku kočky a za zpěvu prvních dvou taktů písně ukazuje pomocí 

loutky sestup po schodech dolů. Celé opakuje ještě jednou, kdy jí se zpěvem pomáhají 

žáci. Vyvolá žáka, který aktivitu provede u tabule sám. Další vyvolaný žák opět opakuje.

Učitelka: Kočička sestupovala po schodech dolů stejně jako nám klesala melodie

písně. 

Nyní už bez názoru, jen s pomocí fonogestiky zpívá učitelka dvojtaktí a ukazuje sestup

melodie rukou. Vyzve žáky, aby se postavili a přidali se k ní.

Učitelka: Po schodech dolů by také mohlo jít štěňátko.

Na slabiku ňaf, ňaf zpívá sestupnou pětitónovou řadu s doprovodem fonogestiky. Při 

opakování se přidávají také žáci. Dále navrhuje čmeláka a slabiku bzum, bzum. Učitelka 

vybízí děti, aby vymysleli zvířátko nebo ptáčka, který by mohl sestupovat po schodech 

dolů. Žáci navrhují ptáčka (pí, pí), kočičku (mňau, mňau), slepičku (ko, ko) aj. Téměř 

všechny návrhy jsou třídou realizovány. Učitelka žáky pochválí a vyzve je, aby se posadili.

Učitelka: Tak jako jsou různí lidé, tak jsou různé i kočičky. Některé jsou veselé (udělá 

veselý výraz obličeje a vesele zamňouká), některé smutné (smutný výraz

obličeje a smutné mňoukání), některé mohou být ospalé (předvádí včetně

mňoukání), jiné rozzlobené (ukázka) nebo mohou mít strach (ukázka).

Zkusíme si na takové kočičky zahrát.

Žáci si vyberou místo ve vymezené části učebny a předvádí změnou barvy, výšky, délky, 

dynamiky hlasu a výrazem obličeje kočičky podle zadání učitelky (kočička má radost, 

strach, je rozzlobená, smutná, ospalá). Učitelka navrhuje dětem, aby jmenovaly další 

nálady. Žáci navrhují a předvádějí kočičku pyšnou, uraženou, zlou, aj. Učitelka ukončuje 

gestem aktivitu dětí a vyzve je, aby se posadily.

Učitelka (v ruce loutku kočičky): Pojďme se vrátit k naší kočičce, která lezla z půdy 

dolů. Chtěli byste si písničku zahrát?

Žáci nadšeně souhlasí. Učitelka vybírá tři žáky a rozděluje role kočky, kocoura a větru.   

Zpívá jednotlivé části písně a po rolích ukazuje jednoduchou dramatizaci:

- kočka na část písně “Kočka leze dolů, mňouká, mňouká“ pomalu sedá do dřepu, ve   

kterém zůstává po zbytek písně
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- vítr se zapojuje do dramatizace na část písně „že na střeše vítr fouká, fouká“. Ve stoji 

rozkročném s rukama doširoka vzpaženýma napodobuje kymácivou sílu větru po zbytek 

písně.

- kocour se pohybově zapojuje na 2. sloku písně „Kocour na ni z půdy …“ natahováním si 

imaginárních fousků ve stoji

Vybraná skupina žáků za zpěvu celé třídy předvádí dramatizaci. Pak se na pokyn učitelky 

žáci sami rozdělí do trojic (pokud počet nevychází, jsou ve skupině 4 žáci – kočka, kocour 

a dva větry) a za zpěvu si píseň zahrají. Při dalším učitelčině pokynu se trojice vymění a 

hra se ještě jednou opakuje.

Učitelka: Kočička si celý den krásně hrála, až pro ni přišel pejsek, že je čas jít domů. 

Oba byli velice unavení, vlezli si do koše, kde spali, a těšili se na nějaké

hezké písničky, které jim zazpíváme na dobrou noc.

     4. Zpěv písní podle přání dětí (čas:  35:00)

Žáci si zvolili píseň To je zlaté posvícení (doplněná tancem ve dvojicích), Pec nám spadla 

(doplněná pohybovými prvky) a dnes nově naučenou píseň Kočka leze dolů včetně 

dramatizace.

5. Hudební rozloučení (čas: 42:00)

Následovalo zhodnocení hodiny učitelkou i dětmi a pěvecké rozloučení.

Učitelka:                         Na shledanou,   dě  - ti.

Žáci:        Na shledanou,     pa- ní  u -  či -  te  -      lko.
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7  Výzkum rozvoje pěveckých dovedností žáků 1. ročníku ZŠ

Navrhovaný model vyučování, který byl uvedený v kapitole 6, by měl vést k vyšší 

efektivitě vyučování pěveckým dovednostem žáků na počátku školní docházky a 

navozovat u nich zájem o pěvecké aktivity a předmět hudební výchova. Efektivnost

postupu jsem se rozhodla ověřit terénním výzkumem, který jsem realizovala jako 

pedagogický experiment, a to přímo na základní škole,  na níž v 1. ročníku vyučuji. Při 

koncepci výzkumného šetření jsem uvažovala následným způsobem:

 Je navrhovaný způsob navozování vnější motivace přiměřený žákům 1. ročníku? 

Pokud tomu tak je, žáci se zapojí do pěveckých aktivit. Pokud zvolený způsob 

motivace neodpovídá psychologickým zvláštnostem mladšího školního věku, žáky 

bude činnost nudit, aktivně se do ní nezapojí nebo ji budou dokonce odmítat.

 Jestliže se žáci do činností zapojí, budou uváděné způsoby motivace pomáhat

efektivně rozvíjet pěvecké dovedností? Tato efektivita by se měla projevit při 

porovnání prověrek pěveckých dovedností na počátku a konci školního roku.

Současně bude nutné porovnání s třídami, ve kterých je vyučováno běžnými 

postupy. V souvislosti s rozvojem pěveckých dovedností žáků bude významné 

také porovnání hudebnosti sledovaných tříd.

 Pokud se žáci aktivně zapojí do pěveckých činností, podpoří uváděné prvky  vnější 

motivace rozšiřování hlasového rozsahu žáků? Předpokládala jsem, že aktivní 

motivované zapojení do pěveckých činností usnadní rozšiřování hlasového 

rozsahu žáků. Zde bude nutné porovnání vstupního a výstupního stavu všech 

sledovaných tříd.

 Jestliže se žák na základě vnějších prvků motivace aktivně zapojuje do pěveckých 

činností, jsou tím navozovány vnitřní podmínky pro motivaci ke zpěvu a hudbě? 

Předpokládala jsem, že dítě vnitřně motivované k pěveckým činnostem si bude 

doma více zpívat, bude rodičům vyprávět o činnostech v hodinách hudební 

výchovy, zapojí se do zájmové hudební činnosti. 

 Pokud budou vnější motivační přístupy aktivizovat jedince k pěveckým činnostem, 

jakým způsobem by se mohl projevit kladný vztah k předmětu hudební výchova?  

Předpokládala jsem, že v případě kladného vztahu začne žák přemýšlet o 

předmětu v jeho jednotlivých složkách a podle míry osobního zájmu je bude 

diferencovat. Pokud kladný vztah navozen nebude, jeho nezájem se projeví 

v bezradnosti při uvažování o jednotlivých aktivitách, popř. v jejich odmítání.
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V současné době, kdy se setkáváme se snižující se úrovní pěveckých kvalit žáků a 

jejich hodnocení předmětu hudební výchova jako nedůležitého v systému vzdělávání,136

pokládám komplexní motivaci žáků ke zpěvu a hudbě během hodiny hudební výchovy za 

prvořadý úkol především na počátku školní docházky. Výzkum by měl proto ukázat, zda 

navrhovaný model vyučování je dostatečně efektivní při rozvoji pěveckých dovedností a 

zároveň navozuje kladný vztah žáka k hudebním aktivitám. Měl by ověřit další alternativní 

možnost výuky hudební výchovy na elementárním stupni základní školy.

7. 1   Výzkumy dětského pěveckého projevu u nás

Výzkumu dětského zpěvního projevu se v našich zemích věnoval např. F. Čáda, A. 

Cmíral, F. Lýsek. V 70. letech 20. století byl uskutečněn rozsáhlý projekt zaměřený na 

dovednosti dětí na počátku školní docházky. Součástí výzkumu byla také hudební 

připravenost, kterou se zabýval F. Sedlák.137 Zjistil, že v oblasti úrovně pěveckých 

dovedností 24,12 % dětí zpívalo melodicky a rytmicky správně, 26,78 % zachovávalo 

správný rytmus a v melodii se vyskytly ojedinělé chyby, 20,78 % dětí zachovávalo správný 

rytmus, ale melodie byla značně nepřesná, 11,19 % dětí se dopouštělo značných 

rytmických a melodických chyb, 12,45 % dětí místo zpěvu recitovalo, 4,48 % se ostýchalo 

nebo odmítalo zpívat a u 0,95 % nebyla úroveň  pěveckých dovedností zachycena.  

Sedlák soudí, že výzkumy hudebnosti a zpěvnosti dětí přinesly zjištění o klesajících 

tendencích. Uvádí, že „hudebně výchovný proces zastaral, je nemoderní, že se v něm 

udržují s velkou setrvačností některé tradiční postupy, převládá statičnost“.138 Charakter a 

účinnost hudebně výchovného procesu je spíše zdrojem pasivity a nudy. Také 

Slavíková139 v souladu s výzkumem J. Holce z 90. let 20. století poukazuje na absenci 

systematické pěvecké výchovy v 1. ročnících základních škol. I když nebyla v těchto 

výzkumech zodpovězena otázka kvality metodických postupů, vyučující sami poukázali na 

vlastní metodickou nepřipravenost.

Počátek 20. století přinesl nové podněty a přístupy k rozvoji dětské zpěvnosti (M. 

Slavíková, J. Fryščák, A. Tichá). Současné metodické postupy jsou propracovanější, 

souvisí s poznatky anatomie a fyziologie hlasového ústrojí. Hlavním znakem tendencí 

vývoje hudební výchovy je hledání nových, netradičních způsobů efektivního rozvoje 

zpěvnosti žáků. A. Tichá soustředila svůj výzkum především na rozezpívání dětí hudebně 

                                               
136 HRABAL, V. ; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. 1. Praha : Portál, 2010. s. 35
137 KOŘÍNEK, M. Dítě na počátku školní docházky. 1. UK Praha, 1975. s. 41 - 43
138 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. Praha : Supraphon, 1974. s. 96
139 SLAVÍKOVÁ, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. 1. Plzeň : ZČU, 2004. s.
     20
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a pěvecky zaostávajících. Vytvořila velmi dobře propracovaný soubor cviků a her,140 které 

souvisí s hlasovou výchovou a intonací. Kladla jsem si otázku, zda by při použití několika 

hravých cvičení v hodině nevznikla motivační roztříštěnost, a tím by docházelo 

k rozptylování pozornosti žáků. Podle vlastní zkušenosti a rozhovorů s pedagogy -

elementaristy má míra koncentrace žáků rok od roku klesající tendenci a snižuje se i 

ochota dodržovat školní režim. Výzkum by měl prokázat, zda využití jednotného 

tématického motivačního propojení vyučovací hodiny a navozování kladného vztahu 

k pěveckým činnostem pomocí motivace je dostatečně efektivní, aby se uvedený model 

mohl stát jednou z dalších alternativních možností ve vyučování elementární hudební 

výchovy. 

7. 2  Předmět, cíle a hypotézy výzkumu

Předmět výzkumu

         Předmětem výzkumu  bylo zjištění úrovně pěveckých dovedností žáků na počátku 

školní docházky a možnosti jejich rozvoje na základě vhodně volené motivace 

k pěveckým činnostem v průběhu 1. ročníku základní školy.

Cíl výzkumu

Cílem výzkumné práce bylo zmonitorovat rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. 

ročníku základní školy, prověřit navrhované prvky (vnější) motivace k pěveckým 

činnostem během experimentálního vyučování a zmapovat vývoj zájmu (vnitřní motivace) 

žáků o pěvecké činnosti během 1. ročníku základní školy.

Hypotézy výzkumu

Výzkum měl ověřit tyto hypotézy:

1. Navrhovaný model vyučování je přiměřený pro žáky 1. ročníku základní 

           školy.

2. Navrhovaný model vyučování rozvíjí pěvecké dovednosti žáků 1. ročníku      

           základní školy.

                                               
140 TICHÁ, A. Učíme děti zpívat : Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. 1. Praha : Portál,
      2005. 148 s. ISBN 80-7178-916-X.
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3. Navrhovaný model vyučování rozvíjí hlasový rozsah žáků 1. ročníku 

           základní školy.

4. Navrhovaný model vyučování navozuje u žáků kladný vztah k pěveckým 

           činnostem.

5. Zvýšení zájmu žáka o pěvecké činnosti na základě navrhovaného modelu 

           vyučování se  projevuje vyšší četností zpěvu v domácím prostředí.

7. 3  Metodika a organizace výzkumu

7. 3. 1 Metody a techniky výzkumu

Specifikace výzkumu:

- aplikovaný výzkum

Získané teoretické poznatky byly využívány při řešení konkrétních situací v praxi. 

- empirický výzkum

Konkrétní činnosti ve výchovně vzdělávacím procesu byly zkoumány pomocí empirických

metod.

- experimentální výzkum

Přímo ve výchovně vzdělávacím procesu byly navozovány cílevědomé změny v souladu

se stanovenými hypotézami a cíli.

- terénní výzkum

Výzkum probíhal v běžné situaci pedagogického procesu ve školní třídě.

- dílčí výzkum 

Výzkum byl prováděn jednou osobou, a to v rámci této výzkumné práce.

Použité metody výzkumu

V oblasti empirického výzkumu jsem pracovala s metodami observačními, které 

jsou založené na pozorování introspekce a extrospekce (sledování vlastních psychických 

jevů a objektivní pozorování jiných lidí) a metodami exploračními, které mají funkci 

diagnostickou a prognostickou (zjištění kvalitativních a kvantitativných rozdílů u 

sledovaných jevů a technik zaměřených na další formování jedince).

Za účelem poznávání vlastností objektů a získávání potřených údajů jsem využila 

tyto metody empirického výzkumu:

 metoda pozorování 
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Touto metodou jsem smyslovou zkušeností poznávala jevy a vnější stránky 

pěveckého projevu jednotlivých žáků a zvolených motivačních postupů vyučování, na 

jejichž základě jsem shromažďovala konkrétní postřehy a fakta v daném místě a čase. 

Záznam pozorovaných jevů jsem uskutečňovala pomocí zápisů, kdy podle předem 

stanovených hodnotících kriterií jsem vybírala jevy, kterým jsem věnovala pozornost. 

 metoda experimentu

Pomocí této metody jsem cíleně vnesla do pedagogického procesu změny 

v souladu s hypotézami tohoto výzkumu.

Jako experimentální techniku jsem využila metodu paralelních skupin (tzv. 

experiment srovnávací). Experimentálně jsem pracovala s jednou skupinou (třídou), druhá 

a třetí skupina byla vedena svými třídními učitelkami jako skupiny kontrolní. U všech tří 

skupin jsem provedla úvodní měření vstupního stavu. Třída experimentální byla 

vyučována v souladu s cíli tohoto projektu a obě třídy kontrolní způsobem obvyklým pro 

styl vyučování jednotlivých třídních učitelek. Ze závěrečného výstupního měření a 

vyhodnocení rozdílů mezi skupinami jsem vyvodila závěry o účinnosti navrhovaného 

modelu vyučování.

Jednalo se o terénní experiment, který jsem realizovala v 1. ročníku základní 

školy, tedy v běžné životní situaci a pedagogickém prostředí. Tento experiment byl 

formující (didaktický) - přinášel do přirozených pedagogických podmínek nové postupy a 

formy. Protože experiment sondoval v oblasti neprozkoumaných problémů, jednalo se 

také o experiment explorační.

 metoda dotazníku

Touto metodou jsem získala potřebné informace o faktech, okolnostech a 

postojích rodičů žáků experimentální skupiny z hlediska jejich vztahu k hudbě a zpěvu.

V dotaznících byly použity strukturované otázky dichotomické (s odpovědí ano - ne) a 

polytomické. Otázky polytomické byly zastoupeny parametrickým (odpověď tvořena 

kontinuálně od jednoho pólu k druhému) i neparametrickým typem (třídění odpovědí 

stejné úrovně). Z hlediska samostatnosti otázek jsem zařadila otázky jednotlivé 

(samostatná otázka k dané problematice), škálovací otázky a techniku trychtýře,  kdy 

kladené otázky se soustřeďovaly okolo jednoho námětu. Při konstrukci dotazníků jsem 

vycházela z psychodiagnostických metod M. Holase141 a možností obsahového navržení 

dotazníků S. Pecháčka a H. Váňové.142

                                               
141  HOLAS, M. Úvod do hudební diagnostiky. 1. Praha : SPN, 1985. s. 10 - 13
142 PECHÁČEK, S.; VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 2. UK
      Praha: Karolinum, 2006. s. 21 - 23
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 metoda testu

Tuto metodu jsem použila  pro zjištění okamžitého stavu rozvojového stupně 

hudebních schopností a pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy. Jednalo 

se o test performační (měření výkonu jedince v jednotlivých hudebních činnostech), který 

jsem využila při vstupním, průběžném a výstupním měření. Jednotlivé subtesty jsem 

sestavila sama podle účelového, obsahového, formálního, diagnostického a věkového 

hlediska. Při jejich tvorbě jsem vycházela ze znalostí testování žáků F. Sedlákem,143

psychodiagnostických metod F. Holase144 a nejnovějších poznatků z metodiky testování 

E. Vachudové.145 Podle počtu zkoumaných osob se jednalo o testy individuální. Na 

rozdíl od Vachudové, která testovala  ve 2. pololetí 1. ročníku ZŠ kolektivně formou „tužka 

a papír“, jsem postupovala způsobem individuálního testování při všech zadaných 

subtestech. Důvodem bylo jednak zajištění co nejshodnějších podmínek vstupního a 

výstupního testování, jednak má dlouholetá pedagogická praxe v 1. ročníku základní 

školy a znalost psychologických zvláštností dětí daného věku (při kolektivním zadání 

může dojít k nepochopení úkolu, neporozumění způsobu označení v obrázkových listech, 

nedostatečné orientaci v záznamovém archu aj.). Podle způsobu uskutečnění se jednalo 

o testy výkonové, podle funkce diagnostické (zachycení současného stavu) a podle 

interpretace výkonu statisticko-normativní (zjišťují individuální rozdíly v míře měřeného 

znaku). V souladu s Pecháčkem a Váňovou jsem používala název prověrka hudebnosti 

a pěveckých dovedností žáků, protože „naše hudební pedagogika dosud nemá 

standardizované testy pro zjišťování stupně hudebních schopností žáků“.146

metoda rozhovoru

Metodu rozhovoru jsem využila jako navázání kontaktu s probandem před 

prověrkou hudebnosti a pěveckých dovedností a zároveň jako metodu empirického 

výzkumu. Cílem užití metody bylo zjištění přímých informací o žákově vztahu ke zpěvu, 

k hudebním činnostem v rámci hodin hudební výchovy a zájmovým hudebním činnostem. 

Jednalo se o rozhovor individuální, podle struktury otázek strukturovaný (sled otázek byl 

předem promyšlený  a  jednotlivé otázky jasně formulované), podle psychologického 

hlediska se jednalo o rozhovor výzkumný (zjišťoval objektivní data). Při jeho konstrukci

jsem vycházela především ze zásad řízeného rozhovoru M. Holase.147

                                               
143 SEDLÁK, F. Naučíme zpívat všechny děti?. 1. Praha : SPN, 1966. s. 32 - 39
144  HOLAS, M. Úvod do hudební diagnostiky. 1. Praha : SPN, 1985. s. 17 – 23
145 VACHUDOVÁ, E. Diagnostika hudebnosti žáků základní školy: Komparace auditivní a audiovizuální
      verze testů. UK Praha, 2009. Disertační práce. Pedagogická fakulta. 263 s.
146 PECHÁČEK, S.; VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 2. UK
      Praha: Karolinum, 2006. s. 6
147 HOLAS, M.; VÁŇOVÁ, H.; DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. 1. Praha :
      SPN, 1987. s. 55 - 57
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ratingová metoda

Tuto metodu jsem zvolila jako hodnotící metodu pro jednotlivé pěvecké dovednosti 

žáků a míru zapojení žáka do pěveckých a dalších hudebních činností v průběhu 

experimentálního vyučování. Použila jsem popisnou verbální škálu s numerickým 

ohodnocením.

7. 3. 2  Výzkumný vzorek

Výzkum byl prováděn na ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126. Jedná se o běžnou středně 

velkou městskou školu s 22 třídami, kde se ve školním roce 2010/11 vzdělávalo 488 žáků. 

Nejedná se o školu s rozšířenou hudební výchovou. První ročníky navštěvovalo 61 žáků, 

kteří byli rozděleni do tří tříd. V experimentální třídě se vzdělávalo 24 dětí (10 chlapců a 

14 dívek) – označeno 1.A, v první kontrolní třídě (dále označeno 1.B) také 24 dětí (10 

chlapců a 14 dívek), v druhé kontrolní třídě (dále označeno 1.C) 13 dětí (7 chlapců a 6 

dívek). Tato třída měla nižší počet žáků z důvodu závažného zrakového postižení jedné 

ze žákyň. V obou kontrolních třídách vyučovaly hudební výchovu třídní učitelky, ve třídě 

1.B učitelka s praxí 27 let, ve třídě 1.C učitelka s praxí 3 roky, u které jsem dříve působila 

jako uvádějící učitelka. V experimentální třídě, kde jsem vedla vyučování, byla třídní 

učitelkou elementaristka v předdůchodovém věku, která hudební výchovu nevyučovala 

(nevěnovala se tomuto předmětu více než 7 let). 

7. 3. 3  Časový harmonogram výzkumu

Výzkum rozvoje pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy probíhal 

v následujících pěti fázích:

1. Zajištění možnosti provedení výzkumu na ZŠ Klatovy, Čapkova ul.

    (leden 2010)

Úvodní fází výzkumu bylo organizační zajištění celého výzkumného projektu. 

Jednalo se o následující úkony v součinnosti s vedením školy:

     - souhlas vedení školy s výzkumem v průběhu školního roku 2010/11

     - úvazek učitele hudební výchovy ve třídě 1.A 

     - možnost zadání hudebních a pěveckých prověrek ve zbylých dvou 1. třídách (1.B,

           1.C)
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2.   Koncepce a sestavování dotazníků a prověrek (testů); koncepce kritérií    

      hodnocení; koncepce experimentálního vyučování

      (únor – duben 2010)

V následující fázi výzkumu jsem koncipovala a sestavovala dotazníky a prověrky, 

promýšlela koncepci kritérií hodnocení a vytváření vlastní koncepce experimentálního 

vyučování na základě navrženého didaktického modelu:

      - anamnestický  a následné dotazníky pro rodiče

    - prověrky hudebnosti a pěveckých dovedností žáků

     - příprava řízeného rozhovoru se žáky

    - sestavení kritérií pro hodnocení míry zapojení žáka do pěveckých a ostatních 

       hudebních činností v průběhu experimentálních vyučovacích hodin

      - koncepce experimentálního vyučování

3.    Pretest a korekce prověrek (testů)

       (květen – červen 2010)

Další fází bylo ověření navržených prověrek hudebnosti a pěveckých dovedností 

žáků formou pretestu a jejich případná korekce:

     - zadání prověrek hudebnosti a úkolů pro ověřování pěveckých dovedností 

         formou pretestu na vzorku žáků 1. ročníku ZŠ Klatovy, Čapkova ul. ve školním

         roce 2009/10

     - odstranění nedostatků zjištěných při zadávání a vyhodnocení pretestu 

           (jednalo se především o změnu formulace zadání některých úkolů)

4.   Experimentální vyučování, zadávání dotazníků a prověrek (testů) 

       v experimentální a kontrolních třídách

       (září 2010 – červen 2011)

Nejobsáhlejší fází bylo vlastní experimentální vyučování včetně zadávání 

dotazníků rodičům a řízení výzkumných prověrek a rozhovorů v průběhu celého školního 

roku 2010/11:

       - poskytnutí informovaného souhlasu rodičů žáků experimentální třídy s výzkumem 

         (září 2010)

       - zadání anamnestického dotazníku rodičům žáků experimentální třídy (září 2010)

       - experimentální vyučování ve 35 vyučovacích hodinách, pozorování míry 

         zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních činností (září 2010 –

         červen 2011)

       - řízený rozhovor se žáky experimentální třídy (říjen 2010)

       - individuální prověrky hudebnosti a pěveckých dovedností experimentální i
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       kontrolních tříd  (říjen 2010)

       - zadání průběžného dotazníku rodičům žáků experimentální třídy (leden 2011)

      - průběžná prověrka pěveckých dovedností a rozhovor se žáky experimentální třídy

(leden 2011)

      - zadání závěrečného dotazníku rodičům žáků experimentální třídy (červen 2011)

        - řízený rozhovor se žáky experimentální třídy (červen 2011)

        - individuální prověrky hudebnosti a pěveckých dovedností experimentální i 

          kontrolních tříd  (červen 2011)

5.    Vyhodnocení výsledků výzkumu

        (září – prosinec 2011) 

V závěrečné fázi byly všechny výsledky výzkumu vyhodnocovány a uspořádány do 

tabulek a grafů tak, aby mohlo dojít k následné verifikaci hypotéz:

        - prověrky hudebnosti a pěveckých dovedností žáků experimentální a kontrolních

tříd

        - rozhovory se žáky experimentální třídy

        - hodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a ostatních hudebních činností 

          v průběhu experimentálních vyučovacích hodin  

       - uspořádání tabulek, tvorba grafů, porovnávání výsledků experimentální a 

          kontrolních tříd, verifikace hypotéz

7. 3. 4  Vstupní šetření

7. 3. 4. 1   Anamnestický dotazník pro rodiče

Účel  použití dotazníku

Účelem použití anamnestického dotazníku bylo získání informací o vlivu rodinného 

prostředí a mateřské školy na hudebnost a rozvoj pěveckých dovedností žáka

v předškolním období.148

Dotazník byl rozdělen do tří částí:

 Zmapování hudebního vlivu matky, otce, staršího sourozence, popř. dalších 

blízkých členů rodiny na zkoumaného žáka. Jednalo se o zjištění četnosti zpěvu 

rodinného příslušníka, četnosti společného zpěvu s probandem,  ovládání hry na 

hudební nástroj a četnosti domácího muzicírování rodinného příslušníka. 

                                               
148 Anamnestický dotazník je uveden v příloze č. 1 a
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 Monitorování  četnosti společných návštěv rodičů a probanda na hudebních 

představeních a plánované zájmové hudební činnosti (zapsání dítěte do 

hudebního oboru ZUŠ, hudebního oboru DDM, pěveckého sboru apod.) v průběhu 

1. ročníku ZŠ.

 Informace o pobytu a četnosti zpěvu dítěte v mateřské škole z pohledu rodičů.

Anamnestický dotazník byl zadáván pouze rodičům žáků experimentální skupiny, a to na 

počátku školní docházky (v září).

Konstrukce dotazníku

         Dotazník byl tvořen uzavřenými (strukturovanými) dychotomickými (odpověď: ano -

ne) a polytomickými otázkami. Polytomické otázky byly zastoupeny jak parametrickým 

(odpověď od jednoho pólu k druhému), tak i neparametrickým typem (třídění odpovědí 

stejné úrovně). Východiska pro konstrukci dotazníku viz s. 93.

7. 3. 4. 2  Rozhovor se žákem

Účel použití řízeného rozhovoru

            Cílem rozhovoru bylo navázání bližšího vztahu s dítětem a zbavení ho ostychu a 

nedůvěry.  Neméně důležitou částí bylo získání přímých informací o jeho vztahu ke zpěvu

a hry na hudební nástroje rodinnými příslušníky.

Konstrukce řízeného rozhovoru

            Podle počtu zúčastněných osob se jednalo o rozhovor individuální, z hlediska 

struktury otázek strukturovaný (respondent odpovídal na soubor předem promyšlených a 

připravených otázek), z psychologického hlediska rozhovor výzkumný (zjišťovala jsem 

objektivní fakta).149

Úvodní část rozhovoru jsem nezaznamenávala. Jednalo se o navození přátelské 

atmosféry, vysvětlení, co bude žáka čekat, o čem si budeme povídat. Po získání důvěry 

probanda a jeho zájmu o problematiku  následoval vlastní rozhovor, během kterého jsem 

dávala dítěti najevo osobní zaujetí.

Otázky  rozhovoru byly sestaveny tak, aby na sebe navazovaly, aby svou 

formulací byly přístupné chápání šestiletého dítěte a vyžadovaly pouze krátkou konkrétní 

odpověď (pokud dítě cítilo potřebu doplnění své odpovědi, nebylo časově limitováno a 

mohlo se k otázce plně vyjádřit). Délka rozhovoru byla omezena na 3 otázky, aby nedošlo 

                                               
149 Otázky k rozhovoru  se žákem jsou uvedeny v příloze č. 2 a



99

k únavě a ztrátě zájmu probanda o rozhovor. První dvě otázky se týkaly zpěvu 

respondenta v domácím prostředí. Následná třetí zjišťovala hru rodinných příslušníků na 

hudební nástroj.

Udržovala jsem kontakt s probandem vyjadřováním svého zájmu, přikývnutím, 

povzbuzením apod. Závěr rozhovoru jsem ukončila poděkováním a  přenesením příznivé 

atmosféry do další části vstupního šetření (prověrky hudebnosti). Východiska pro 

konstrukci řízeného rozhovoru se žákem viz s. 94.

7. 3. 4. 3   Prověrka hudebnosti

Účel použití prověrky hudebnosti

                Mnou realizovaná prověrka hudebnosti umožnila poznat stupeň rozvoje 

hudebnosti žáků na počátku školní docházky. Zároveň byla  podkladem pro porovnání 

rozvoje žákovy hudebnosti s použitím totožné prověrky na konci školního roku (ukazatel 

rozvoje žákovy hudebnosti a porovnání slouží jako výsledek efektivity vyučování) a 

porovnání experimentální skupiny se skupinami kontrolními (porovnání výchozího stavu 

mezi skupinami a stavu rozvoje hudebnosti na konci školního roku).150

Oblasti zkoumání

I. Sluchově percepční schopnosti

      a) Diferenciace výšky dvou tónů

      b) Určování výškového pohybu melodie

II. Hudební paměť

     A) Melodická paměť

          a) Identifikace písně podle melodie

          b) Určení shodnosti a odlišnosti melodických úryvků

     B) Rytmická paměť

          a) Vytleskání rytmického úryvku

          b) Určení shodnosti a odlišnosti rytmických úryvku

                                               
150 Prověrka hudebnosti  je uvedena v příloze č. 3 a
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III. Tonální cítění

a) Ukončení melodie známé písně na 1. stupni tóniny

           b) Ukončení vzestupné a sestupné pětitónové řady v dur

Prověrka hudebnosti byla zadávána v říjnu, kdy již  děti bývají alespoň částečně 

adaptovány na školní prostředí a seznámeny s režimem školy. Zvolila jsem individuální 

formu zadání jednotlivých úkolů, protože hudební schopnosti a dovednosti žáků jsou 

v tomto období velice rozdílné. Individuální zadávání mi zaručovalo, že v případě 

nepochopení úkolu se mohu jednotlivci okamžitě věnovat, úkol znovu vysvětlit a 

opakovaně předvést možnosti řešení. Individuální prověrka hudebnosti byla zadávána 

dětem jak experimentální, tak i  kontrolních skupin.

Konstrukce prověrky hudebnosti

U všech úkolů jsem se snažila o stručnou a výstižnou formulaci zadání. Důraz 

jsem kladla na motivaci jednotlivých úkolů, která vycházela z přirozených a dětem 

blízkých situací. Úkoly byly doplněny kartami s obrázky, které jednak vizuálně 

podporovaly motivaci úkolu a jednak dítěti pomáhaly při jeho řešení.

Po každém zadání úkolu následovala ukázka možných řešení, během kterých 

jsem si ověřovala, zda žák úkolu rozuměl. To bylo nutné z důvodu, že mnohé děti se 

s těmito úkoly setkávaly poprvé. 

Pak následovaly jednotlivé úkoly dané oblasti, na jejichž řešení jsem nechávala žákům 

individuální časový prostor. Dostatek času tak vyloučil možnost působit  jako stresující 

faktor, který by ovlivnil kvalitu rozhodování žáka. Protože žáci tohoto věku nedokážou 

psát a v záznamovém archu, byť obrázkovém, by se těžko orientovaly, k vyjádření řešení 

jsem využila obrázkové karty a jednoduché slovní hodnocení. Některé úkoly děti tak 

zaujaly, že kromě slovního vyjádření použily pantomimické prvky. Východiska pro 

konstrukci prověrky hudebnosti viz s. 94.

Abych žáky povzbudila, chválila jsem je za výkony a snahu.

Konstrukce jednotlivých úkolů

Diferenciace výšky dvou tónů   

Úkol byl motivován známou hrou na ptáčka a medvěda. Žák zároveň obdržel  dvě 

karty. Na jedné byl vyobrazený medvěd, na druhé ptáček. Během ukázky možných řešení 

se žák naučil reagovat na druhý tón tak, že pokud byl nižší než první, zvedl obrázek 

medvěda, pokud byl vyšší než první, zvedl obrázek ptáčka. Žák během subtestu rozlišil 

šest dvojic tónů:
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1) f1 – c2

2) f1 – c1

3) f1 – d1

4) f1 – h1

5) f1 – g1

6) f1 – e1

Záměrně jsem volila vždy první tón stejný, tedy f1, protože ze své pedagogické 

praxe mám ověřeno, že některé děti na počátku školní docházky zaměňují pojmy první a 

druhý, pokud je nemají podpořeny vizuálně. Když jsem při vyučování obměňovala první 

tón, docházelo k situaci, že děti neporovnávaly dva tóny, ale reagovaly pouze na „výšku“ 

prvního tónu. Vlivem procvičování hry „Na ptáčka a medvěda“ v průběhu školního roku 

tento nedostatek brzy vymizel.

Určení výškového pohybu melodie

Subtest byl motivován pohádkovou květinou na obrázku. Ta se při stoupavé 

melodii probouzí, roste a rozkvétá, při klesající melodii se květ zavírá a usíná. Žák 

reagoval na výškový pohyb melodie slovně „kytička se probouzí“ a „kytička usíná“ (někdy 

připojil i bezděčný pantomimický pohyb). Subtest obsahoval tři dvoutaktové melodie ve 

2/4 taktu v různých tóninách složených z osminových, čtvrťových a půlových hodnot.

Identifikace písně podle melodie      

Během září jsem si v experimentální skupině ověřila a od třídních učitelek

kontrolních skupin zjistila, které písně děti znají z mateřských škol. Jednalo se o píseň 

Skákal pes, Pec nám spadla, Prší, prší a Travička zelená. Píseň Zlatá brána si děti 

osvojily na hodinách hudební výchovy během září.

Tento úkol byl sám o sobě pro děti zajímavý a přitažlivý a nepotřeboval speciální 

motivaci. Žák měl v každé ruce jeden obrázek, který charakterizoval určitou píseň. Za 

spolupráce s dítětem jsem obrázek pojmenovala názvem písně a melodii jedné z nich 

jsem zahrála na klavír. Žák zvedl ruku s obrázkem zahrané písně. 

Uspořádání písní do dvojic:

1) Skákal pes – Zlatá brána (zahráno Skákal pes)

2) Pec nám spadla – Prší, prší (zahráno Prší, prší)

3) Zlatá brána – Travička zelená (zahráno Zlatá brána)
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Určení shodnosti a odlišnosti melodických úryvků

Úkol byl motivován příběhem myšky na obrázku, která se chtěla naučit hrát na 

klavír a opakovala předehrané melodie. Žák měl rozhodnout, zda myška opakovala 

melodii správně či ne.  Vyjadřoval se verbálně: správně – chyba. Opět jsem si na 

možnostech řešení ověřila, zda žák úkolu rozumí.

          Melodické úryvky byly voleny jako dvoutaktové motivy ve 2/4 taktu v různých 

tóninách s použitím osminových, čtvrťových a půlových hodnot.

Vytleskání rytmického úryvku

Úkol byl motivován datlem ťukajícím do stromu (obrázek). Pochopení úkolu bylo 

ověřeno pouze na jednom příkladu, protože obdobné činnosti byly již procvičovány na 

hodinách hudební výchovy během září. Z vlastní zkušenosti vím, že je důležité před 

zahájením činnosti připomenout žákům na začátku školní docházky, aby si připravili ruce 

k tleskání. Během září a října ještě vizuálně podpořit ukázáním postavení rukou (upozornit 

na neroztahování prstů)  před tleskáním a způsobem tleskání jedné ruky do dlaně druhé 

ruky.

Vytleskávala jsem rytmické úryvky a žák opakoval. Ve třech dvoutaktových 

úryvcích 2/4 taktu byly užity osminové a čtvrťové hodnoty.

Určení shodnosti a odlišnosti rytmického úryvku

Úkol motivačně navazoval na předešlý subtest. Pan datel ťukal do stromů a paní 

datlová chtěla ťukání opakovat. Žák měl rozhodnout, zda paní datlová opakovala rytmický 

úryvek správně nebo se dopustila chyby. Vyjadřoval se verbálně: správně – chyba. Na 

možnostech řešení jsem si ověřila, zda žák úkol pochopil. 

Ve třech dvoutaktových úryvcích 2/4 taktu byly užity osminové a čtvrťové hodnoty 

not.

Ukončení melodie známé písně na 1. stupni tóniny

Úkol byl motivován příběhem již dříve zmíněné myšky, která měla ráda hudbu. 

Líbila se jí písnička Kočka leze dírou. Následoval společný zpěv písně v tónině D dur. 

Motivace pokračovala tím, že nezbedná myška závěr písňového partu ukousala. Žák měl 

za úkol na ukázání dozpívat závěr písně, kterou jsem bez posledního tónu celou 

přezpívala v tónině D dur.

Ukončení vzestupné a sestupné pětitónové řady v dur

Úkol byl motivován ptáčkem poskakujícím nahoru a dolů po průlezce na dětském 

hřišti (motivační obrázek). Bál se ale seskočit na zem. Žák mu pomůže tím, že v sestupné 
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řadě dozpívá chybějící 1. stupeň na slabiku „mo“. Opět jsem si ověřila, zda žák zadání 

rozumí a zazpíváním které slabiky ptáčkovi pomůže (u některých dětí bylo nutné 

několikrát slabiku „mo“ společně zazpívat). Následovaly dvě stoupající a klesající 

pětitónové řady (v tónině C dur a D dur) hrané na klavír v půlových notách bez posledního 

tónu, který žák dozpíval.

Do koncepce prověrky hudebnosti jsem nezařadila subtest pro harmonické cítění, 

protože se rozvíjí u dětí přibližně od 9 let v souvislosti s rozlišováním konsonancí a 

disonancí.

            Po celou dobu plnění úkolů prověrky hudebnosti jsem probandy povzbuzovala, 

vyjadřovala jim svou podporu a  udržovala přátelskou atmosféru. Dále následovala

prověrka pěveckých dovedností.

7. 3. 4. 4   Prověrka pěveckých dovedností

Účel použití prověrky pěveckých dovedností

            Vstupní prověrka pěveckých dovedností žáka patřila mezi stěžejní metody  

výzkumu a jejím cílem bylo zjistit okamžitou úroveň jednotlivých pěveckých dovedností a 

hlasového rozsahu žáků experimentální a kontrolních skupin na počátku školní docházky. 

Zároveň byla  podkladem pro porovnání rozvoje těchto dovedností žáků s použitím 

shodné prověrky na konci školního roku (ukazatel rozvoje pěveckých dovedností a 

porovnání slouží jako výsledek efektivity vyučování).151

Zkoumané pěvecké dovednosti:

 Pěvecký postoj

 Pěvecké dýchání

 Tvoření tónu, znění hlasu

 Pěvecká artikulace 

 Intonace

 Rytmus

 Emocionální výraz

Konstrukce prověrky pěveckých dovedností

  Prověrka pěveckých dovedností sestávala ze dvou částí:

                                               
151 Prověrka pěveckých dovedností je uvedena v příloze č. 4 a
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 Zpěv písně podle vlastního výběru žáka v jeho přirozené hlasové poloze bez 

doprovodu hudebního nástroje. 

 Zjištění hlasového rozsahu žáka pomocí transponování jemu dobře známé 

jednoduché písně.

           Pro hodnocení jednotlivých pěveckých dovedností jsem zvolila raitingovou metodu, 

která je používána při výzkumu přesně neměřitelných jevů. Danou pěveckou dovednost 

jsem přesně vymezila, určila její extrémy a rovnoměrně rozvrstvila kvalitativní odlišnosti 

do čtyř stupňů. Jednotlivé stupně jsem charakterizovala jasně formulovanými větami.

Opět jsem po celou dobu prověrky pěveckých dovedností žáky povzbuzovala, za 

jejich výkony je chválila a udržovala příznivou atmosféru.

Celá vstupní prověrka obsahující řízený rozhovor, zkoušku hudebnosti a zkoušku 

pěveckých dovedností žáka trvala v průměru 12 minut. Tato doba odpovídá možnostem 

udržení pozornosti žáka 1. ročníku základní školy.

7. 3. 5   Průběžné šetření

7. 3. 5. 1   Dotazník pro rodiče   (Výzkumný dotazník č. 2)

Účel použití dotazníku

Účelem použití dotazníku bylo zmapování aktuálního vztahu dítěte k hudbě a 

zpěvu, změny míry frekvence domácího zpěvu ve vztahu k předškolnímu období,

informovanost rodičů o činnostech při hodinách hudební výchovy a monitorování 

zájmových hudebních aktivit dítěte.152

Dotazník byl rozdělen do tří částí:

 Četnost zpěvu dítěte v domácím prostředí, četnost společného zpěvu např. 

s matkou nebo otcem, informovanost rodičů o činnostech v hodinách hudební 

výchovy na základě rozhovorů s probandem.

 Monitoring zájmových hudebních aktivit. 

 Aktuální vztah dítěte k pěveckým činnostem v porovnání s předškolním obdobím 

z pohledu rodičů.

                                               
152 Výzkumný dotazník č. 2  je uveden v příloze č. 1 c
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Dotazník byl zadáván pouze rodičům žáků experimentální skupiny, a to koncem 1. 

pololetí (v lednu).

Konstrukce dotazníku

   Dotazník byl vytvořen obdobným způsobem jako Anamnestický dotazník (viz s. 97 

- 98 ). 

7. 3. 5. 3   Rozhovor se žákem (průběžný)

Účel použití řízeného rozhovoru

       Cílem rozhovoru bylo získání přímých informací ohledně  zpěvu v domácím 

prostředí, vztahu k hudebním činnostem v rámci hudební výchovy a informace o 

zájmovém hudebním vzdělávání v 1. pololetí (v lednu). Rozhovoru se účastnili pouze žáci 

experimentální skupiny.153

Konstrukce řízeného rozhovoru

   Typ rozhovoru, tvorba otázek a způsob provedení se shodoval s rozhovorem při 

vstupním šetření (viz s. 98 - 99). Probandům byly pokládány čtyři otázky. První otázka 

byla zaměřena na četnost probandova zpěvu v domácím prostředí. Následné dvě otázky 

zkoumaly oblíbenost či neoblíbenost činností při hodinách hudební výchovy. Závěrečná 

otázka zjišťovala stav zájmového hudebního vzdělávání.

                                       

7. 3. 5. 4   Prověrka pěveckých dovedností  (průběžná)

Účel použití prověrky pěveckých dovedností

     Cílem zadání průběžné prověrky bylo zjištění aktuální úrovně pěveckých 

dovedností žáků a jejich hlasového rozsahu na konci 1. pololetí. Zároveň sloužila k 

porovnání vývoje těchto dovedností s počátkem a koncem školního roku. Prověrka 

zkoumala stejné pěvecké dovednosti jako na počátku školního roku. Byla zadávána 

pouze žákům experimentální skupiny.154

Konstrukce prověrky pěveckých dovedností

Prověrka pěveckých dovedností se skládala ze dvou částí (shodné se začátkem 

školního roku, viz s. 103 - 104):

                                               
153 Otázky průběžného rozhovoru se žákem jsou uvedeny v příloze č. 2 c
154 Prověrka pěveckých dovedností  je uvedena v příloze č. 4 a



106

 Zpěv písně podle vlastního výběru žáka v jeho přirozené hlasové poloze bez 

doprovodu hudebního nástroje.

 Zjištění hlasového rozsahu žáků pomocí transponování písně. 

Způsob hodnocení pěveckých dovedností byl totožný se začátkem školního roku.

7. 3. 6   Výstupní šetření

7. 3. 6. 1   Dotazník pro rodiče (výzkumný dotazník č. 3)

Účel použití dotazníku

             Účelem zadání dotazníku pro rodiče žáků bylo zjištění aktuálního vztahu dítěte 

k hudbě a zpěvu z pohledu rodičů (totožné u všech tří zadávaných dotazníků), 

informovanost rodičů o činnostech při hodinách hudební výchovy, oblíbenost předmětu 

hudební výchova a aktuální vztah dítěte k pěveckým činnostem v porovnání s předchozím 

obdobím (totožné s dotazníkem zadávaným na konci 1. pololetí), monitorování zájmových 

hudebních aktivit dítěte (totožné s dotazníkem konce 1. pololetí).155

Dotazník byl členěn do tří částí:

 Vztah probanda k hudbě z pohledu rodičů, četnost zpěvu dítěte v domácím 

prostředí, informovanost o činnostech v hodinách hudební výchovy podávané 

žákem, obliba předmětu hudební výchova.

 Monitoring zájmových hudebních aktivit.

 Aktuální vztah dítěte k pěveckým činnostem v porovnání s 1. pololetím školního 

roku z pohledu rodičů.

  Dotazník byl zadáván pouze rodičům experimentální skupiny, a to na konci

školního roku (v červnu).

Konstrukce dotazníku

              Dotazník byl vytvořen totožným způsobem jako oba předešlé dotazníky pro 

rodiče žáků (viz s. 104 - 105).

                                               
155 Výzkumný dotazník č. 3  je uveden v příloze č. 1 e
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6. 3. 6. 2   Rozhovor se žákem (výstupní)

Účel použití řízeného rozhovoru

        Cíl řízeného rozhovoru byl totožný s rozhovorem na konci 1. pololetí, tj. získání 

přímých informací ohledně vztahu ke zpěvu, k hudebním činnostem v rámci hodin 

hudební výchovy a zájmovým hudebním činnostem. Nově byla zařazena otázka, která se 

týkala autoevaluace pěveckých dovedností žáka.156

          Otázky byly pokládány žákům experimentální skupiny na konci školního roku 

(v červnu).

Konstrukce řízeného rozhovoru

                    Typ rozhovoru, tvorba otázek a způsob provedení se shodoval s rozhovorem 

při vstupním a průběžném šetření (viz s. 105). Dětem bylo položeno šest otázek. První 

otázka se týkala zpěvu v domácím prostředí, následující zjišťovala zájem rodičů o 

informace z vyučování hudební výchově. Třetí až pátá otázka se týkala hodnocení 

oblíbenosti činností při hodinách hudební výchovy a vlastního hodnocení pěveckých 

dovedností. Závěrečná otázka zjišťovala stav zájmového hudebního vzdělávání na konci 

školního roku.

Na řízený rozhovor navazovala individuální prověrka hudebnosti.

7. 3. 6. 3   Prověrka hudebnosti (výstupní)

Účel použití prověrky hudebnosti

    Prověrka hudebnosti na konci školního roku umožnila poznat aktuální stupeň 

rozvoje hudebnosti žáků experimentální a kontrolních skupin. Stala se podkladem pro 

porovnání rozvoje hudebnosti ve srovnání se začátkem školního roku (ukazatel rozvoje 

žákovy hudebnosti a porovnání slouží jako výsledek efektivity vyučování).157

Konstrukce prověrky hudebnosti

Prověrka se uskutečnila v červnu a byla prováděna opět individuálně s ohledem na 

objektivitu totožných podmínek vzhledem k říjnové vstupní prověrce. Obsahovala totožné 

úkoly (viz s. 99 - 103). Rozdíl byl pouze v identifikaci písně podle melodie. V této části 

prověrky jsem použila shodné i odlišné písně  ve srovnání s prověrkou ze začátku 

                                               
156 Otázky výstupního rozhovoru se žákem jsou uvedeny v příloze č. 2 e
157 Prověrka hudebnosti  je uvedena v příloze č. 3 a
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školního roku a zachovala motivaci i užití dvou obrázkových karet jako výpomoc při 

identifikaci písně. 

Uspořádání písní do dvojic bylo následující:

1) Skákal pes – Zlatá brána                               (zahráno Skákal pes)

2)  Prší, prší – Ovčáci, čtveráci                         (zahráno Ovčáci, čtveráci)

3) Sedí liška pod dubem – Holka modrooká     (zahráno Sedí liška pod dubem)

Na individuální prověrku hudebnosti navazovala prověrka pěveckých dovedností 

žáků.

7. 3. 6. 4   Prověrka pěveckých dovedností (výstupní)

Účel použití prověrky pěveckých dovedností

             Závěrečná prověrka pěveckých dovedností zachycovala aktuální stav jednotlivých 

dovedností a hlasového rozsahu žáků experimentální a kontrolních skupin na konci 

školního roku.158 Byla podkladem pro srovnání rozvoje těchto dovedností s počátkem 

školního roku, popř. s koncem 1. pololetí u experimentální skupiny. 

Konstrukce prověrky pěveckých dovedností

Prověrka pěveckých dovedností se skládala ze dvou částí:

 Zpěv písně podle vlastního výběru žáka v jeho přirozené hlasové poloze bez 

doprovodu hudebního nástroje (totožné s počátkem školního roku a koncem 1. 

pololetí).

 Zjištění hlasového rozsahu žáků pomocí transponování písně (úkol byl zařazen do 

každé zkoušky pěveckých dovedností).

Způsob hodnocení pěveckých dovedností byl totožný se začátkem školního roku.

7. 3. 7 Pozorování míry zapojení žáka do pěveckých a dalších hudebních aktivit 

             v průběhu vyučování

Účel  použití metody pozorování

Účelem pozorování bylo zjištění aktuální míry zapojení žáků do pěveckých a 

dalších hudebních aktivit v průběhu experimentálního vyučování. Pozorování bylo 

rozplánováno do tří etap s přesnou organizací celého procesu:

                                               
158 Prověrka pěveckých dovedností  je uvedena v příloze č. 4 a
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 1. část byla realizována ve třech po sobě jdoucích vyučovacích hodinách 

na přelomu září a října.

 2. část následovala ve třech po sobě jdoucích hodinách v lednu.

 3. část ve třech po sobě jdoucích vyučovacích hodinách na přelomu května 

a června. 

Byl přesně stanoven předmět, způsob pozorování i zaznamenávání zjištěných 

poznatků. Jednalo se tedy o pozorování cílevědomé a systematické a podle množství 

zkoumaných jedinců skupinové.

Konstrukce obsahu pozorování a záznamu zjištěných poznatků

Obsahem pozorování bylo sledování míry projevu zájmu žáka o pěvecké a další 

hudební činnosti z hlediska jeho intenzity. Pro zaznamenání míry jevu jsem zvolila 

ratingovou metodu, která je používána při výzkumu přesně neměřitelných jevů. Intenzitu 

žákova zájmu jsem přesně vymezila, určila její extrémy a rovnoměrně rozvrstvila 

kvalitativní odlišnosti do pěti stupňů škály. Jednotlivé stupně jsem charakterizovala jasně 

formulovanými větami.159 Pro záznam pozorování jsem využila techniku kódového 

záznamu na pozorovacím archu.

                                               
159

Projevy zájmu žáka o pěvecké a další hudební činností v průběhu vyučování jsou uvedeny v příloze č. 5 a 
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7. 4   Interpretace výsledků výzkumu

Při zpracování výsledků šetření jsem použila programy Microsoft Word a Microsoft 

Excel. Získané údaje z dotazníků, prověrek a pozorování jsem na základě číselných klíčů 

převedla do skupinových protokolů. U údajů hlasového rozsahu žáků jsem využila matric 

četnosti. Z těchto podkladů jsem vycházela při tvorbě tabulek (data jsou uvedena v 

procentech) a grafů.

7. 4. 1   Dotazník pro rodiče – vyhodnocení

7. 4. 1. 1   Anamnestický dotazník

Anamnestický dotazník byl zadán u žáků experimentální skupiny, sloužil k získání 

údajů o dosavadním hudebním vývoji žáka a naznačil míru vztahu rodiny k hudbě a 

pěveckým činnostem. Je nutné brát v potaz možnost zkreslení rodinné situace v oblasti 

zkoumané skutečnosti. Důvodem může být snaha rodičů ukázat se v lepším světle, tzn. 

záměrné nadhodnocení hudební situace v rodině. 

A. Matka

1. Zpíváte si doma?

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 1. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c)
Zpíváte si doma? 12,50 79,17 8,33

Otázka byla zaměřena na zjištění vztahu matky ke zpěvu na základě orientačního 

vyjádření četnosti jejích pěveckých aktivit v domácím prostředí. Z tabulky vyplývá, že 

79,17 % matek si doma občas zpívá, 12,50 % si zpívá doma často. Naopak 8,33 % matek 

vůbec doma nezpívá. 

Vysoké procentní zastoupení matek, které uvádějí častý a občasný zpěv (celkem 

91,67 %), je významným faktorem, který může přispět k motivaci žáka k pěveckým 

činnostem. 
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2. Zpíváte doma se svým dítětem?

           a) denně 1

b) několikrát týdně 2

c) několikrát za měsíc 3

d) několikrát do roka 4

e) nikdy 5

Tab. 2. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d) e)
Zpíváte si doma se svým 
dítětem?

4,17 25,00 54,17 8,33 8,33

Otázka zkoumala četnost domácího zpěvu matky společně s dítětem –

probandem. Nejmenší procentuální zastoupení (4,17 %) tvoří každodenní zpěv. Ve 

čtvrtině rodin (25,00 %) zpívá dítě společně s matkou několikrát týdně. Nejvyšší 

zastoupení společného zpěvu je v kategorii několikrát měsíčně. Uskutečňuje se v 54,17 % 

rodin. Odpověď několikrát do roka a nikdy zvolilo vždy 8,33 % respondentů. Zajímavá je 

shoda v odpovědi e) nikdy a v odpovědi na předešlou otázku, že si doma matka nikdy 

nezpívá. Obě hodnoty jsou na 8,33 %. 

Pro motivaci žáka k pěveckým činnostem je významná míra četnosti společného 

zpěvu denně a několikrát týdně, což celkem uvedlo 29,17 % matek. V současné 

společenské situaci, kdy se zpěv v domácím prostředí příliš neprovozuje, pokládám za 

přínosné  také zjištění, že více než polovina matek (54,17 %) si zpívá se svým dítětem 

několikrát měsíčně.

3. Umíte hrát na hudební nástroj?

a) ne 1

b) ano 2

Tab. 3. Vyhodnocení anamnestického dotazníku 

a) b)
Umíte hrát na hudební 
nástroj?

79,17 20,83

Tato otázka se zabývala dovedností matky hrát na hudební nástroj. Z šetření 

vyplynulo, že 79,17 % matek hru na hudební nástroj neovládá. Pouze 20,83 %, které na 
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hudební nástroj hrají, mohou tak svými dovednosti a vztahem k hudbě ovlivňovat 

probanda. Otázka nesledovala míru dovednosti hry na hudební nástroj.

4. Jak často hrajete?

a) denně 1

b) několikrát týdně 2

c) několikrát za měsíc 3

d) několikrát do roka 4

e) nikdy 5

Tab. 4. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d) e)
Jak často hrajete? 0,00 0,00 40,00 40,00 20,00

  

  Otázka mapovala četnost aktivní hry na hudební nástroj u matek, které uvedly tuto 

dovednost. Odpověď několikrát za měsíc a několikrát do roka volil stejný počet matek -

40,00 % z celkového počtu žen ovládajících hru na hudební nástroj. 20,00 % uvedlo, že 

na hudební nástroj již nehrají. Nulovou hodnotu dosáhla otázka četnosti denní a týdenní 

hry. 

Pro motivaci žáka k hudbě je nedostatečná míra uvádějící hru několikrát 

do roka (40 %). V současné nízké frekvenci domácího muzicírování pokládám za 

přínosné zjištění, že 40 % matek hrajících na hudební nástroj provozuje tuto činnost 

alespoň několikrát měsíčně.

B.  Otec

5. Zpíváte si doma?

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 5. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c)

Zpíváte si doma? 14,29 52,38 33,33
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Stejné otázky týkající se vztahu matky ke zpěvu byly zadány také otci. I zde byla 

nejvíce volena odpověď b) zpívám si doma občas, a to u 52,38 % dotazovaných. 

Odpověď často uvedlo 14,29  % otců. Položku nikdy si zvolilo 33,33 % otců. 

Vysoké procentní zastoupení otců, kteří uvedli častý a občasný zpěv (celkem 

66,67 %), je faktorem, který by mohl přispět k motivaci žáka k pěveckým činnostem. 

Z výsledků je zřejmé, že v rodinném prostředí více zpívají matky než otcové.

6. Zpíváte doma se svým dítětem?

           a) denně 1

b) několikrát týdně 2

c) několikrát za měsíc 3

d) několikrát do roka 4

e) nikdy 5

Tab. 6. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d) e)
Zpíváte si doma se svým 
dítětem?

4,76 9,52 42,87 28,57 14,29

Četnost zpěvu otce s probandem byla problematikou následující otázky. Zde se 

odpovědi rozvrstvily do všech částí škály. Nižší zastoupení bylo u častějších frekvencí 

zpěvu. Nejnižší zastoupení měl denní zpěv s dítětem, který se vyskytoval u 4,76 % 

dotázaných. Položka několikrát týdně byla zaznamenána u 9,52 % mužů.  

Nejzastoupenější skupina respondentů volila odpověď několikrát za měsíc. Jednalo se o 

42,87 % dotazovaných.  V oblasti nižší četnosti otců ve společném zpěvu s probandem 

byla odpověď několikrát do roka volena 28,57 % otců. Variantu nulového zpěvu 

s probandem volilo 14,29 % zúčastněných. 

Denní zpěv otce s probandem se ukázal jako výjimečná situace. Nejčastěji se 

jedná o společný zpěv ve frekvenci několikrát za měsíc, v následném pořadí několikrát za 

rok. Pokládám zjištěnou četnost  společného zpěvu za nedostatečnou a z ní plynoucí 

nízkou motivační funkci otcovského zpěvu pro žáka.

7. Umíte hrát na hudební nástroj?

a) ne 1

b) ano 2
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Tab. 7. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b)
Umíte hrát na hudební 
nástroj?

80,95 19,05

Obdobně jako u matky žáka se tato otázka věnovala dovednosti otce hrát na 

hudební nástroj. Na základě odpovědí konstatujeme, že 80,95 % otců hru na hudební 

nástroj neovládá. Touto činností se zabývá pouze 19,05 % mužů, což je pro motivaci žáků 

k této hudební aktivitě velmi nízký počet otců. Otázka nesledovala míru dovednosti hry na 

hudební nástroj.

8. Jak často hrajete?

a) denně 1

b) několikrát týdně 2

c) několikrát za měsíc 3

d) několikrát do roka   4

e) nikdy 5

Tab. 8. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d) e)
Jak často hrajete? 0,00 25,00 0,00 75,00 0,00

Otázka zkoumala četnost hry na hudební nástroj. 25,00 % otců hraje několikrát 

týdně, 75,00 % pouze několikrát do roka. Nikdo z otců neuvedl, že by na hudební nástroj 

zcela přestal hrát. Nulová byla také denní frekvence hry a odpověď několikrát za měsíc. 

Můžeme pouze konstatovat, že frekvence hry na nástroj v domácím prostředí 

ovlivňuje vztah žáka k hudbě a hudebním činnostem. Z tohoto důvodu výsledek, že 75,00 

% otců hraje na hudební nástroj pouze několikrát do roka, není z hlediska motivace žáka  

k hudebním činnostem uspokojující.

C.  Starší sourozenci

9. Zpívají si doma starší sourozenci?

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3
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Tab. 9. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c)
Zpívají si doma starší 
sourozenci?

33,33 22,22 44,45

Následující série otázek se věnovala hudebním činnostem staršího sourozence 

probanda, kdy možnosti sourozeneckého vlivu na utváření vztahu k hudbě a pěveckým 

činnostem se mohou kladně projevit. V mapování četnosti zpěvu staršího sourozence 

v domácím prostředí 33,33 % respondentů volilo odpověď často, menší procentuální 

zastoupení (22,22 %) volilo odpověď občas. Vysoké zastoupení v podobě 44,45 % měla 

odpověď nikdy. Z šetření vyplývá, že skupina starších sourozenců, kteří doma zpívají

často a občas, se rovná 55,55 % všech starších sourozenců. 

10. Zpívají doma s dítětem (probandem)?

           a) denně 1

b) několikrát týdně 2

c) několikrát za měsíc 3

d) několikrát do roka 4

e) nikdy 5

Tab. 10. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d) e)
Zpívají si doma s dítětem 
(probandem)?

11,11 22,22 11,11 22,22 33,33

Otázka se týkala četnosti domácího zpěvu sourozenců – staršího bratra či sestry 

společně s probandem. 11,11 % odpovědí bylo voleno u četnosti denně a také několikrát 

za měsíc. Vyšší procentuální zastoupení (22,22 %) se objevilo u odpovědí několikrát 

týdně a několikrát do roka. 33,33 % sourozenců společně vůbec nezpívá.       

Při spojení frekvencí četnosti denně, několikrát týdně a několikrát za měsíc

docházíme k zastoupení 44,44 % sourozeneckého zpěvu. I když se nejedná o vysoké 

procento zastoupení, je potěšující, že v těchto  rodinách může docházet k navozování 

zájmu o zpěv se strany staršího sourozence.

11. Učí se hrát na hudební nástroj?

a) ne 1

b) ano 2
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Tab. 11. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b)
Učí se hrát na hudební 
nástroj?

100,00 0,00

   Opět jako u rodičů byla zařazena otázka týkající se dovednosti hrát na hudební 

nástroj nebo se hře učit. Výsledkem šetření je skutečnost, že nikdo ze starších 

sourozenců se neučí hrát na hudební nástroj.

12. Zpívá někdo ze straších sourozenců v pěveckém sboru, popř. navštěvuje 

      hodiny sólového zpěvu?

a) ne 1

b) ano 2

Tab. 12. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b)
Zpívá v pěveckém sboru, 
věnuje se sól. zpěvu?

88,89 11,11

Ohledně starších sourozenců byla zařazena otázka, která mapovala jejich členství 

v pěveckém sboru, popř. studium sólového zpěvu. Pouze 11,11 % odpovědí bylo 

souhlasných, tzn. že tito sourozenci zpívají v pěveckém sboru nebo navštěvují hodiny 

sólového zpěvu. 88,89 % starších sourozenců se těmto aktivitám nevěnuje. Otázka byla 

zařazena z důvodu motivovanosti probanda starším sourozencem k zájmovým pěveckým 

aktivitám.

D.  Blízcí členové rodiny

13. Kdo ve vaší rodině ještě rád zpívá?

a) babička 1

b) dědeček 2

c) jiný 3

d) nikdo 4

Tab. 13. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d)
Kdo ve vaší rodině ještě 
rád zpívá?

57,69 30,77 3,85 7,69
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Blízcí členové rodiny, především prarodiče, mohou ovlivňovat probandův vztah 

k hudbě a zpěvu. Proto byla do anamnestického dotazníku zařazena sada otázek, které 

zkoumaly vztah blízkých členů rodiny k hudbě. Nejprve šlo o zjištění, kdo z širších členů 

rodiny rád zpívá. 57,69 % respondentů označilo babičku, 30,77 % dědečka, 3,85 % 

označilo jinou osobu. Dotazník se nezabýval její identifikací. 7,69 % dotazovaných volilo 

odpověď, která vylučuje blízkou osobu oblibující zpěv. 

Z šetření vyplývá, že v domácím prostředí zpívá téměř dvojnásobné množství 

babiček (57,69 %) než dědečků (30,77 %).

14. Zpívají si s dítětem?

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 14. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c)
Zpívá si s dítětem? 14,29 76,19 9,52

V další otázce měli respondenti zhodnotit četnost zpěvu blízkých členů rodiny 

s probandem. Nejčastěji byla volena odpověď občas, a to v 76,19 %. K odpovědi často se 

přiklonilo 14,29 % tázaných, nikdy pak 9,52 %. 

Je nutné připomenout, že v současné době nejsou příliš ve společnosti 

zastoupeny vícegenerační rodiny, a proto četnost zpěvu prarodičů s vnoučaty se patrně 

bude odehrávat pouze při vzájemných návštěvách. Podle mého názoru frekvence styku 

prarodičů s probandem se odráží ve vysokém zastoupení občasného společného zpěvu. 

15. Hraje aktivně na hudební nástroj?

a) ne 1

b) ano 2

Tab. 15. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b)
Hraje aktivně na hudební 
nástroj?

85,71 14,29
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V následující otázce uváděli respondenti aktivní uplatňování dovednosti hry na 

hudební nástroj blízkých členů rodiny. 85,71 % těchto členů aktivně na hudební nástroj 

nehraje, naopak hře se věnuje 14,29 % prarodičů či jiných členů širší rodiny. Z pohledu 

formování zájmu dítěte o hudební činnosti je aktivní hra na hudební nástroj blízkých členů 

rodiny velmi nízce zastoupená (14,29 %). Otázka nesledovala míru dovednosti hry na 

hudební nástroj.

E.   Informace o hudebních aktivitách

16. Zapsali jste své dítě od letošního školního roku do hudebního oboru ZUŠ,

      hudebního kroužku DDM, pěveckého sboru ve škole apod.?

a) ne 1
b) ano 2

Tab. 16. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b)
Zapsali jste své dítě do 
hudebního oboru …

37,50 62,50

Na probandův vztah k hudbě a rozvoji pěveckých dovedností má vliv nejen školní 

a rodinné prostředí, ale také zájmová hudební činnost. Proto byla do dotazníků 

zařazována oblast otázek, která se vztahovala k tomuto tématu. Jednou z nich bylo 

zjištění, zda rodiče zapsali probanda do hudebního oboru ZUŠ, hudebního kroužku DDM 

nebo pěveckého sboru při základní škole (jednalo se o možnosti vyplývající z nabídek 

v Klatovech). 37,50 % rodičů své děti do žádného zájmového hudebního útvaru 

nepřihlásilo. Potěšující bylo zjištění, že 62,50 % žáků se bude během 1. ročníku věnovat 

hudebním činnostem i mimo vyučování.

17. Navštěvujete s dítětem hudební představení (např. dětské hudební pořady,   

     koncerty vážné hudby, hudební festivaly apod.?

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 17. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c)
Navštěvujete s dítětem 
hudební představení?

0,00 75,00 25,00
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V souvislosti s hudebním  zázemím v rodině byla zařazena otázka mapující 

společné návštěvy probanda a jeho rodičů na hudebních představeních. Na vysvětlenou 

byly v zadání uvedeny příklady představení jako dětské hudební pořady, koncerty vážné 

hudby, hudební festivaly apod. 75,00 % respondentů zahrnulo frekvenci návštěv pod 

pojem občas, 25,00 % hudební představení vůbec nenavštěvuje. Nikdo z dotázaných 

rodičů neuvedl častou návštěvnost hudebních akcí. 

Z hlediska motivace žáka k hudebním a pěveckým činnostem je občasná návštěva 

hudebních představení u 3/4 dotazovaných podporující aktivitou. Ne příliš povzbuzující je 

ovšem zjištění, že 1/4 rodičů se svými dětmi žádná hudební představení nenavštěvuje.

18. Navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu?

a) ne 1

b) ano 2

Tab. 18. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b)
Navštěvovalo vaše dítě 
mateřskou školu?

0,00 100,00

Poslední oddíl anamnestického dotazníku se věnoval návštěvě dítěte v mateřské 

škole. Primární bylo zjištění, zda dítě předškolní zařízení navštěvovalo. Všichni rodiče 

volili odpověď ano, tzn. že všichni žáci experimentální třídy prošli hudební výchovou v 

mateřské škole. 

19. Víte, jak často děti v mateřské škole zpívaly?

a) každý den 1

b) občas 2

c) nikdy 3

d) nezajímali jste se o to 4

Tab. 19. Vyhodnocení anamnestického dotazníku

a) b) c) d)

Víte, jak často děti v MŠ 
zpívaly?

70,83 16,67 0,00 12,50

Následující otázka zjišťovala frekvenci zpěvu v mateřské škole a zároveň zájem 

rodičů o předškolní hudební vzdělávání. Vycházela jsem z premisy, že zájem rodičů o 
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hudební vzdělávání dítěte v mateřské škole bude ve stejné míře přenesen do školy 

základní. 70,83 % rodičů uvedlo, že se v mateřské škole zpívalo každý den, což odpovídá 

režimu dne těchto zařízení. Odpověď občas zvolilo 16,67 % rodičů. Nikdo z rodičů 

neuvedl, že se  v mateřské škole vůbec nezpívalo. 12,50 % uvedlo, že se o tuto 

problematiku nezajímalo. 

Z pohledu na tabulku vyplývá, že velké procento rodičů (87 %) sledovalo frekvenci 

pěveckých aktivit v mateřské škole. Na základě těchto výsledků jsem předpokládala 

obdobný zájem rodičů o hudební aktivity na škole základní.

Z výsledku anamnestického dotazníku vyplývá, že ve většině rodin žáků 

experimentální třídy si rodiče občas zazpívají (častěji matka než otec), několikrát za měsíc 

také se svým dítětem - probandem. Na hudební nástroj většinou nehrají. Pokud je 

v rodině starší sourozenec, sám si doma zazpívá alespoň občas, nižší je frekvence zpěvu 

s probandem. Starší sourozenec nehraje na hudební nástroj a většinou se nevěnuje 

zájmové pěvecké činnosti. V okruhu blízkých členů rodiny zpívají nejraději babičky, 

s probandem občas. Většinou nikdo z blízkých členů rodiny nehraje na hudební nástroj. 

Rodiče se většinou rozhodli podporovat mimoškolní hudební činnost a probanda 

přihlásili do některého druhu zájmového hudebního vzdělávání. Občas navštěvují 

s dítětem hudební představení. Mateřskou školu navštěvovali všichni probandi. Rodiče se 

většinou o hudební vzdělávání v mateřské škole zajímali a věděli, že se zde denně 

zpívalo. 

7. 4. 1. 2   Dotazník č. 2

Dotazník č. 2 byl zadán rodičům žáků experimentální třídy v lednu a jeho úkolem 

bylo zmapovat aktuální stav vztahu probanda ke zpěvu a zájmovým hudebním činnostem 

z pohledu rodičů. V závěru dotazníku byla zkoumána změna frekvence pěveckých aktivit 

v domácím prostředí během 1. pololetí v porovnání s předškolním obdobím z pohledu 

rodičů.

1. Zpívá si doma váš syn/ vaše dcera písně, které se naučil/naučila ve škole?

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3
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Tab. 20. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c)
Zpívá si doma … 20,83 54,17 25,00

Otázka zkoumala četnost zpěvu probanda nově naučených písní během 1. 

pololetí. Tyto písně označilo za často zpívané pouze 20,83 % rodičů. Většina rodičů 

(54,17 %) uvedla, že je zpívá občas. Čtvrtina rodičů (25,00 %) během 1. pololetí 

nezaznamenala žádný zpěv školních písní. 

Z odpovědí vyplývá, že 3/4 dětí (75,00 %) si doma často nebo občas zazpívají

nově naučené školní písně. U těchto žáků je navozena různá míra motivovanosti ke 

zpěvu.

2. Pokud váš syn/ vaše dcera doma začne zpívat píseň, kterou znáte, přidáte se

    také?

          a) často 1

             b) občas 2

             c) nikdy 3

Tab. 21. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c)
Pokud váš syn/ vaše 
dcera doma začne …

22,22 77,78 0,00

V následné otázce měli rodiče odpovědět, zda se v domácím prostředí přidávají ke 

zpěvu svých dětí. 22,22 % rodičů se přidá ke zpěvu probanda často. Velmi vysoký počet 

rodičů (77,78 %) zpívá se svými dětmi občas. Jako významné se jeví zjištění, že nikdo 

z rodičů nevolil odpověď, že se k dítěti při zpěvu nikdy nepřidá. 

      Data ukazují plné připojení rodičů ke zpěvu svých žáků většinou ve frekvenci 

občas, méně pak ve frekvenci často. 

3. Informuje vás o činnostech v hodinách hudební výchovy?

           a) spontánně sám/ sama 1

           b) ptáte se a získáte přesnou odpověď 2

           c) ptáte se, ale z odpovědi nemáte o činnostech jasnou představu 3

           d) o činnostech v hodinách hudební výchovy nemluvíte 4
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Tab. 22. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c) d)
Informuje vás o činnostech  
v hodinách Hv?

37,50 16,67 25,00 20,83

Tato otázka zjišťovala informovanost rodičů o dění v předmětu hudební výchova. 

Jednalo se o zjištění, zda dítě je natolik motivováno k činnostem v hudebně výchovném 

dění, že o nich doma samo spontánně hovoří. Tuto variantu odpovědi volilo nejvyšší 

procento rodičů (37,50 %). 16,67 % rodičů se na činnosti v hudební výchově ptá a získá 

od dítěte uspokojivou odpověď. Čtvrtina rodičů (25,00 %) se dítěte ptá, ale jejich odpověď 

není přesná a rodiče si nedokážou o činnostech představu vytvořit. Pětina rodičů (20,83 

%) uvedla, že s dítětem o školních hudebních činnostech nehovoří.

Jako významné chápu zjištění, že 37,50 % dětí doma samo hovoří o hudebních a 

pěveckých činnostech, což je vyjádřením motivovanosti k těmto aktivitám a zájmu o 

předmět.

4. Docházka vašeho syna/ vaší dcery do hudebního oboru ZUŠ:

a)  nenavštěvuje hudební obor ZUŠ 1

b) pokračuje v hudebním oboru ZUŠ i v 2. pololetí 2

c) od 2. pololetí se odhlásil/ odhlásila 3

d) od 2. pololetí se přihlásil/ přihlásila 4

Tab. 23. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c) d)
Docházka do hudebního 
oboru ZUŠ

95,83 4,17 0,00 0,00

Následující skupina otázek se věnovala zájmové hudební činnosti dítěte. Nejprve 

se jednalo o docházku do ZUŠ. 95,83 % žáků experimentální třídy do ZUŠ v 1. pololetí 

nechodilo, studium potvrdilo pouze 4,17 % žáků. Žádné změny v odhlášení nebo 

přihlášení do ZUŠ k přelomu pololetí nenastaly. 

     

5.  Docházka vašeho syna/ vaší dcery do hudebního oboru v DDM:

a) nenavštěvuje hudební obor DDM 1

b) pokračuje v hudebním oboru DDM i v 2. pololetí 2

c) od 2. pololetí se odhlásil/ odhlásila 3           

d) od 2. pololetí se přihlásil/ přihlásila 4
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Tab. 24. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c) d)

Docházka do hudebního 
oboru v DDM

95,83 4,17 0,00 0,00

Docházka do hudebního oboru DDM byla jednou z možností realizace zájmové 

hudební činnosti. 95,83 % rodičů uvedlo, že jejich dítě tuto možnost nevyužívá, naopak 

v hudebním oboru DDM studují pouze 4,17 % probandů. Žádné změny v odhlášení nebo 

přihlášení do hudebního oboru DDM k přelomu pololetí nenastaly. 

6.  Docházka vašeho syna/ vaší dcery do pěveckého sboru na ZŠ:

a)  nenavštěvuje pěvecký sbor na ZŠ 1

b) pokračuje v práci v pěveckém sboru na ZŠ i v 2. pololetí 2

c) od 2. pololetí se odhlásil/ odhlásila 3

d) od 2. pololetí se přihlásil/ přihlásila 4

Tab. 25. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c) d)
Docházka do pěveckého 
sboru na ZŠ

37,50 58,33 4,17 0,00

Třetí oblastí zájmového hudebního vzdělávání je docházka do pěveckého sboru 

při základní škole. 37,50 % respondentů uvedlo, že jejich dítě pěvecký sbor nenavštěvuje. 

Více než polovina žáků třídy (58,33 %) do pěveckého sboru chodí. Nesmíme také 

opomenout, že 4,17 % respondentů uvedlo, že se jejich dítě k 2. pololetí z této zájmové 

činnosti odhlásilo. Jedná se o nepoměr v rozložení zájmu mezi jednotlivé hudební 

instituce (ZUŠ, hudební oddělení DDM, pěvecký sbor při ZŠ). Otázkou zůstává, zda je 

takové rozvrstvení specifikem pouze této třídy nebo by se dal obdobný trend vysledovat i 

v jiných třídách. 

7. Váš syn/ vaše dcera si zpívá od nástupu do základní školy (v porovnání 

     s předškolním obdobím):

a) více 1

b) stejně 2

c) méně 3

d) vůbec 4

e) nedokážu posoudit 5
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Tab. 26. Vyhodnocení dotazníku č.2

a) b) c) d) e)
Zpívá si ... 20,83 66,67 4,17 4,17 4,16

Závěrečná část dotazníku zjišťovala posun míry četnosti žákových hudebních 

aktivit vzhledem k předškolnímu období. Volba frekvence záležela na individuálním 

posouzení respondentů. V oblasti zpěvu si doma více zpívá 20,83 % žáků ve vztahu 

k předškolnímu období. 66,67 % dětí si zpívá ve stejné míře. Nižší zaznamenaná 

frekvence zpěvu nastala u 4,17 % žáků, vůbec si doma nezpívají 4,17 % dětí a u stejného 

počtu žáků nedokážou rodiče stav posoudit. 

Nejvíce zastoupenou frekvencí je stejná míra domácího prozpěvování v porovnání 

s předškolním obdobím, hned po ní následuje zvýšená frekvence zpěvu.

Z výsledků 2. dotazníku pro rodiče vyplývá, že většina probandů si doma občas 

zpívá a také občas se k nim přidávají rodiče. Rodiče se dozvídají o činnostech při 

vyučování hudební výchovy ze spontánních vyprávění dětí. Většina probandů se hudebně 

nevzdělává ani v ZUŠ, ani v hudebním kroužku při DDM. Naopak navštěvují pěvecký sbor 

na základní škole a hodlají v této aktivitě pokračovat i v 2. pololetí. V poměru 

s předškolním obdobím si většina probandů zpívala v domácím prostředí v průběhu 1. 

pololetí ve stejné míře.

7. 4. 1. 3   Dotazník č. 3

Závěrečný – výstupní dotazník byl rodičům žáků experimentální třídy zadán 

v červnu před koncem školního roku. Mapoval z pohledu rodičů aktuální vztah probanda 

k hudbě, zpěvu, přenos informací o činnostech v hudební výchově do rodiny, oblíbenost

předmětu hudební výchova, zabýval se zájmovými hudebními činnostmi a změnami 

v míře četnosti pěveckých aktivit v poměru k 1. pololetí školního roku.

1. Jaký je vztah vašeho syna/ vaší dcery k hudbě?

a) má ji rád/a 1

b) má k hudbě neutrální vztah 2

c) nemá ji rád/a 3

Tab. 27. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c)
Vztah k hudbě 79,17 16,67 4,17
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Úvodní otázka mapovala vztah žáka k hudbě z pohledu rodičů. 79,17 % 

respondentů uvedlo, že má jejich dítě hudbu rádo. 16,67 % vyjádřilo neutrální vztah 

probanda  k hudbě a pouze u 4,17 % rodičů byl zaznamenán negativní vztah jejich dítěte 

k hudbě. Z tabulky je zřejmé vysoké procento žáků, kteří mají k hudbě kladný vztah.

2. Váš syn/ vaše dcera si doma zpívá:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 28. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c)
Zpívá si doma … 54,17 37,50 8,33

Do dotazníku byla opět zařazena otázka týkající se aktuální míry frekvence 

domácího zpěvu žáka. 54,17 % rodičů uvedlo, že si proband zpívá doma často. Občasný 

zpěv jako odpověď byl volen u 37,50 % respondentů. 8,33 % rodičů uvádělo, že si jejich 

dítě doma vůbec nezpívá. 

Z tabulky vyplývá, že 91,67 % žáků si doma často nebo občas zpívá. Lze tedy 

vyvodit vysokou míru motivovanosti žáků k pěveckým aktivitám v domácím prostředí.

3. O činnostech v hodinách hudební výchovy se dozvídáte?

           a) ze spontánního vyprávění svého syna/ své dcery 1

           b) ptáte se a získáte přesnou odpověď 2

           c) ptáte se, ale z odpovědi nemáte o činnostech jasnou představu 3

           d) o činnostech v Hv spolu nemluvíte 4

Tab. 29. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c) d)
Dozvídáte se o činnostech 
v hodinách Hv

37,50 20,84 20,83 20,83

Informovanost rodičů ohledně aktivit v předmětu hudební výchova, které jsou jim 

předávány žákem, sledovala znovu se opakující otázka. 37,50 % rodičů uvedlo, že

informace získají se spontánního vyprávění svých dětí. U 20,84 % rodičů je nutná otázka, 

na kterou následuje vcelku výstižná odpověď dítěte, ze které rodič získá o aktivitách 

jasnou představu. Dalších 20,83 % rodičů ale tuto jasnou představu z odpovědí probandů 
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nezíská. Ve zbylých rodinách (20,83 %) spolu rodiče a děti o činnostech na hudební 

výchově nehovoří. 

Tabulka ukazuje rovnoměrné rozložení odpovědí v celé variační šíři. Z hlediska 

motivace a zájmu o hudební výchovu je potěšující zjištění, že 37,50 % žáků je schopno 

podat samo a spontánně informace o hudebně výchovných aktivitách.

4. Je hudební výchova oblíbeným předmětem vašeho syna/ vaší dcery?

a) ano, je to oblíbený předmět 1

b)  ani oblíbený, ani neoblíbený 2

c)  ne, není to oblíbený předmět 3

d)  nedokážu posoudit 4

Tab. 30. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c) d)
Oblíbenost předmětu 54,17 25,00 8,33 12,50

Na konci školního roku má již žák představu o jednotlivých vyučovacích 

předmětech. Proto byla do dotazníku zařazena otázka, která z pohledu rodičů mapovala 

vztah dítěte k hudební výchově jako vyučovacímu předmětu. 54,17 % respondentů 

uvedlo, že je hudební výchova oblíbeným předmětem jejich dítěte. 25,00 % vyjádřilo 

neutrální vztah dítěte k předmětu (ani oblíbený, ani neoblíbený).  Hudební výchovu jako 

neoblíbený předmět svých dětí označilo 8,33 % rodičů. 12,50 % pak nedokázalo 

oblíbenost předmětu u svých dětí posoudit. 

Z tabulky je zřejmý převažující kladný údaj (54,17 %) o oblíbenosti předmětu 

hudební výchova u dětí experimentální třídy.

5. Chodí váš syn/ vaše dcera do ZUŠ?

a) ano, chodí rád/a 1

           b) ano, má k ní neutrální postoj 2

           c) ano, ale chodí s nechutí 3

           d) nechodí, ale chtěl/a by 4

e) nechodí, nepřemýšlí o tom 5

f) nechodí a nechce chodit 6
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Tab. 31. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c) d) e) f)
Chodí syn/ dcera do 
ZUŠ?

4,17 0,00 0,00 33,33 29,17 20,83

Dále následoval soubor otázek, který sledoval zájmovou hudební činnost. Hudební 

obor ZUŠ rádo navštěvovalo 4,17 % dětí. 33,33 % rodičů uvedlo, že jejich děti do ZUŠ

nechodí, ale touží po tom. 29,17 % žáků do ZUŠ nechodí a nepřemýšlejí o tom. Zbylých 

20,83 % do ZUŠ nechodí a ani tam chodit nechtějí.

Malé procento žáků (4,17 %) se vzdělává v hudebním oboru ZUŠ. Třetina 

experimentální třídy (33,33 %) ZUŠ nenavštěvuje, ale touží po hře na hudební nástroj. 

Z výsledku se dá usuzovat, že tato část dětí je motivována k zájmovému hudebnímu 

vzdělávání – hře na hudební nástroj.

6. Chodí váš syn/ vaše dcera do hudebního oboru DDM?

      a) ano, chodí rád/a 1

            b) ano, má k ní neutrální postoj 2

            c) ano, ale chodí s nechutí 3

d) nechodí, ale chtěl/a by 4

e) nechodí, nepřemýšlí o tom 5

f) nechodí a nechce chodit 6

Tab. 32. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c) d) e) f)
Chodí syn/ dcera do 
hudebního oboru DDM?

4,17 0,00 0,00 4,17 66,67 25,00

Obdobný dotaz jako u ZUŠ byl věnován hudebnímu oboru DDM. 4,17 %

respondentů uvedlo, že jejich dítě rádo navštěvuje tuto zájmovou oblast. 4,17 % dětí do 

hudebního oboru DDM nechodí, ale mají o studium zájem. Nejvíce žáků (66,67 %) bylo 

zařazeno do skupiny do hudebního oboru DDM nechodících, kteří nepřemýšleli o 

možnosti tohoto zájmového vzdělávání. 25,00 % probandů do hudebního oboru DDM 

nechodí a ani chodit nechtějí.

Na rozdíl od ZUŠ, kde se třetina dětí toužila věnovat hře na hudební nástroj, 

obdobná situace u hudebních oborů (kroužků) v DDM nenastala. Většina žáků (91,67 %) 

se v DDM hudebně nevzdělává a ani o tom neuvažuje. Na základě získaných dat 

vyvstává otázka, v čem rodiče a jejich děti chápou rozdílnost mezi hudebním vzděláváním 

v ZUŠ a v DDM.
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7. Chodí váš syn/ vaše dcera do pěveckého sboru na ZŠ?

        a) ano, chodí rád/a 1

           b) ano, má k ní neutrální postoj 2

           c) ano, ale chodí s nechutí 3

d) nechodí, ale chtěl/a by 4

e) nechodí, nepřemýšlí o tom 5

f) nechodí a nechce chodit 6

Tab. 33. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c) d) e) f)
Chodí syn/ dcera do 
pěveckého sboru na ZŠ

50,00 8,33 0,00 4,17 29,17 8,33

Poslední možností zájmového hudebního vzdělávání je působení v dětském 

pěveckém sboru při základní škole. 50,00 % rodičů uvedlo, že jejich děti rády ve sboru 

zpívají. 8,33 % probandů má podle rodičů ke sborovému zpěvu neutrální vztah. Nikdo 

z dětí nechodí do hodin s nechutí. 4,17 % probandů na pěvecký sbor nechodí, ale touží 

po tom. 29,17 % žáků do sboru nechodí a o této možnosti nepřemýšlejí. Poslední skupinu 

tvoří žáci, kteří na sborový zpěv nechodí a ani chodit nechtějí. Jedná se o 8,33 % třídního 

kolektivu.

Motivace dětí vyplývající z hodin hudební výchovy se silně přenáší do vztahu ke 

školnímu pěveckému sboru. Naprostá většina žáků, kteří sbor navštěvují, vyjadřuje

potěšení z této zájmové hudební činnosti.

8. Váš syn/ vaše dcera si zpívá od nástupu do základní školy (v porovnání s 1.

     pololetím školního roku): 

a) více 1

b) stejně 2

c) méně 3

d) vůbec 4

e) nedokážu posoudit 5

Tab. 34. Vyhodnocení dotazníku č.3

a) b) c) d) e)
Zpívá si 54,17 41,67 4,16 0,00 0,00
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Poslední otázka mapovala změnu frekvence pěveckých činností z pohledu rodičů 

vzhledem k 1. pololetí školního roku. 54,17 % žáků si doma zpívá více než 

v předcházející etapě. 41,67 % žáků si zpívá stejně. 4,16 % probandů zpívá méně než 

v 1. pololetí. Nikdo z rodičů neuvedl,  že si jejich dítě nezpívá vůbec nebo že situaci 

nedokážou posoudit. 

Z tabulky vyplývá, že nadpoloviční většina třídy (54,17 %) se věnuje domácímu 

prozpěvování ve větší míře než v 1. pololetí školního roku. To svědčí o dobré motivaci 

žáků k pěveckým činnostem a zájmu o hudbu.

Z výsledků 3. dotazníku pro rodiče vyplývá, že u většiny dětí je navozený kladný 

vztah k hudbě, často si doma zpívají a spontánně vyprávějí o hudebních aktivitách ve 

škole. Hudební výchova je oblíbeným předmětem. Hudební obor v ZUŠ navštěvuje málo 

dětí, ale většina touží po dovednosti hrát na nějaký nástroj. Naopak o hudební vzdělávání 

v DDM zájem nemají. Školní pěvecký sbor, který navštěvuje více než polovina dětí  

experimentální třídy, má kladnou odezvu. V porovnání s 1. pololetím rodiče zaznamenali u 

většiny dětí vyšší míru domácího zpěvu.

7. 4. 1. 4   Porovnání výsledků dotazníků

Pro porovnání výsledků byly zvoleny otázky, které se v dotaznících opakovaly.

Jednalo se o porovnání četnosti zpěvu žáka v domácím prostředí, informovanosti rodičů 

prostřednictvím žáka o aktivitách na hodinách hudební výchovy a porovnání frekvence 

zpěvu s předcházejícím obdobím. Každé porovnání vycházelo z výsledků šetření konce 1. 

pololetí a konce 2. pololetí školního roku v podobě tabulky a grafu.

A. Váš syn/ Vaše dcera si doma zpívá:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 35. Porovnání výsledků dotazníků

Konec 1. pololetí Konec školního roku
a) často 20,83 54,17
b) občas 54,17 37,50
c) nikdy 25,00 8,33
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Graf 1. Porovnání výsledků dotazníků

Z tabulky, která vyjadřuje frekvenci domácího zpěvu, je patrný více než 

dvojnásobný posun frekvence často z 20,83 % v pololetí na 54,17 % na konci školního 

roku. Tento výsledek nastal na úkor frekvence „občas“, kdy 54,17 % v pololetí kleslo na 

37,50 % na konci školního roku. Významný posun byl zaznamenán u frekvence „nikdy“. 

V pololetí se nevěnovalo domácímu zpěvu 25,00 % žáků, na konci školního roku to bylo 

pouze 8,33 %. 

Z grafu vyplývá nárůst zájmu dětí o zpěv v domácím prostředí. Úspěchem se jeví 

výrazné snížení počtu dětí, které v období 1. pololetí neměly o tuto činnost zájem.

B. O činnostech v hodinách Hv se dozvídáte:

           a) ze spontánního vyprávění svého syna/ své dcery 1

           b) ptáte se a získáte přesnou odpověď 2

           c) ptáte se, ale z odpovědi nemáte o činnostech jasnou představu 3

           d) o činnostech v Hv spolu nemluvíte 4

Tab. 36. Porovnání výsledků dotazníků

Konec 1. pololetí Konec školního roku
a) ze spontánního vyprávění svého 
syna/ své dcery

37,50 37,50

b) ptáte se a získáte přesnou 
odpověď

16,67 20,84

c) ptáte se, ale z odpovědi nemáte o 
činnostech jasnou představu

25,00 20,83

d) o činnostech v Hv spolu 
nemluvíte

20,83 20,83
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Tabulka vyjadřuje informovanost rodičů o dění v předmětu hudební výchova. 

Vypovídá o zájmu rodičů o předmět hudební výchova a o dovednosti dítěte informovat o 

dění na vyučovací hodině. Předpokládám, že čím zajímavější a přitažlivější vyučování 

bude, tím větší bude potřeba dítěte sdílet s rodiči své hudební a pěvecké zážitky. 

Z tabulky vyplývá, že spontánně vypráví o hudebních činnostech stejné procento dětí 

v pololetí i na konci školního roku (37,50 %). Lze předpokládat, že se jedná o děti 

hudebně motivované již od počátku školního roku. Zvýšila se skupina dětí, které na otázky 

rodičů přesněji odpovídají. V pololetí se jednalo o 16, 67 % dětí, na konci školního roku to 

bylo 20,84 %. Podle mého názoru se jedná o děti, které v průběhu prvního pololetí 

nedokázaly verbálně přesně vyjádřit náplň hudební činnosti, v průběhu roku se jejich 

vyjadřování a také motivace k hudbě zlepšila.  Tyto nejasné odpovědi byly v pololetí ve 

výši 25,00 %, na konci roku se jejich počet snížil na 20,83 %. 20,83 % respondentů 

dotazníku se svými dětmi o činnostech na hodinách hudební výchovy nemluvilo (výsledky 

jsou shodné jak v pololetí, tak  na konci školního roku – 20,83 %).

V grafu vidíme vzrůst počtu přesných odpovědí a odklon od nejasných formulací o 

hudebních činnostech. Slabým místem pro motivovanost dětí ke zpěvu je vysoké procento 

rodičů, kteří se o hodiny hudební výchovy patrně nezajímají a s dítětem o problematice 

nehovoří (20,83 % v obou pololetích).

C. Váš syn/ vaše dcera si zpívá od nástupu do základní školy (v porovnání 

     s předešlým obdobím):

      a) více 1

b) stejně 2
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Tab. 37. Porovnání výsledků dotazníků

Konec 1. pololetí Konec školního roku

a) více 20,83 54,17
b) stejně 66,67 41,67
c) méně 4,17 4,16
d) vůbec 4,17 0,00
e) nedokážu posoudit 4,16 0,00

Graf 3. Porovnání výsledků dotazníků

V otázce respondenti posuzovali míru domácího zpívání na konci 1. pololetí a na

konci školního roku v porovnání k předešlému období. Z tabulky lze vyčíst, že 20,83 % 

dětí si v pololetí doma zpívalo více než v období mateřské školy. Na konci školního roku 

počet těchto dětí vzrostl na 54,17 %. Jedná se o více než polovinu dětí z experimentální 

třídy. Stejně v porovnání s předchozím obdobím si zpívalo v pololetí 66,67 % žáků, na 

konci roku 41,67 %. Méně než v předešlém  období si zpívalo 4,17 % žáků (na konci 

školního roku 4,16 %). Vůbec si nezpívalo  4,17 % dětí v 1. pololetí. Na konci školního 

roku byla tato odpověď 0,00 %. Situaci nedokázalo v pololetí posoudit 4,16 % rodičů, na

konci školního roku  0,00 %.

Z grafu je zřejmý velký nárůst domácího prozpěvování především v 2. pololetí 

školního roku, které značí větší motivovanost dítěte k této činnosti a její spontánní domácí 

provozování. V kategorii „vůbec“, která měla na konci školního roku nulovou hodnotu, 

mohlo dojít pouze k posunu do kategorie „více“. Tedy  k navození motivace žáka ke 
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zpěvu. Původní odpověď „nedokážu posoudit“, opět na konci roku s nulovým 

zastoupením, mohla být na konci školního roku rodiči hodnocena různě (méně, více, 

stejně). 

7. 4. 2   Rozhovory se žákem – vyhodnocení

Ze záznamů jednotlivých rozhovorů byl na základě číselníku klíčů vytvořen 

skupinový protokol vstupního, průběžného a výstupního rozhovoru. Na základě

procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí byly vytvořeny tabulky a srovnávací 

grafy.

7. 4. 2. 1   Vstupní rozhovor

Vstupní rozhovor byl zaměřen na informace ohledně domácího zpěvu probanda, 

společného zpěvu s některým z členů rodiny a dovednosti členů rodiny ve hře na hudební 

nástroj.

1. Doma si zpíváš:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 38. Vyhodnocení vstupního rozhovoru

a) b) c)

Doma si zpíváš 62,50 12,50 25,00

Z pohledu na tabulku zjišťujeme, že 62,50 % tázaných dětí si doma zpívá často. 

Jedná se o více než 3/5 celkového počtu žáků. Občas si zazpívá 12,50 % dětí, což 

představuje nejméně zastoupenou odpověď. Doma si nikdy nezazpívá 25,00 % tázaných, 

kteří představují čtvrtinu třídy. Jedná se tedy o poměrně vysoké zastoupení žáků, kteří si 

doma vůbec nezpívají.

2. Zpíváš si s někým doma? (Pokud ano, s kým?)

a) ano, s matkou 1
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b) ano, s otcem 2

c) ano, se sourozencem 3

d) ano, s jinou osobou 4

e) ne 5

Tab. 39. Vyhodnocení vstupního rozhovoru

a) b) c) d) e)
Zpíváš si s někým … 24,00 4,00 24,00 4,00 44,00

Na otázku, zda si proband doma s někým zpívá a pokud ano, s kým, odpovědělo

24,00 %, že s matkou. Jedná se o čtvrtinu žáků třídy. Domácí zpěv s otcem byl zvolený

pouze u 4,00 % dětí. Se sourozencem si zpívá 24,00 % dotazovaných, což představuje 

1/4 žáků třídy. S jinou, blíže neurčenou osobou si doma zpívá 4,00 % respondentů. 

Vysoký počet dětí uvedl (44,00 %), že si s nikým doma nezpívají. Z odpovědí vyplývá, že 

domácímu zpěvu s probandem se věnuje především matka nebo sourozenec, přesto 

vysoký počet dětí s nikým nezpívá.

3. Hraje někdo v rodině na hudební nástroj? (Pokud ano, kdo?)

a) ano, matka 1

b) ano, otec 2

c) ano, sourozenec 3

d) ano, jiná osoba 4

e) ne 5

Tab. 40. Vyhodnocení vstupního rozhovoru

a) b) c) d) e)
Hraje někdo v rodině … 8,33 4,17 4,17 4,17 79,16

Následovala otázka, zda někdo z rodiny hraje na hudební nástroj, pokud ano, o 

koho se jedná. 8,33 % dětí uvedlo, že na hudební nástroj hraje matka. Otec figuroval u 

4,17 % odpovědí, totéž sourozenec (4,17 %) nebo jiný člen rodiny (4,17 %). Nejčastější 

odpovědí bylo, že nikdo z rodiny na nástroj nehraje. Jednalo se o 79,16 % odpovědí, tedy 

téměř 4/5 dotázaných.

Z rozhovorů s probandy na začátku školního roku vyplynulo, že většina žáků si 

doma často zpívá, ale sami. Pokud se k nim přidá někdo z rodinných příslušníků, jedná se 

většinou o matku nebo sourozence. Ve většině rodin nikdo nehraje na hudební nástroj.
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7. 4. 2. 2   Průběžný rozhovor

Průběžný rozhovor mapoval informace ohledně četnosti domácího zpěvu, nejvíce 

a nejméně oblíbené činnosti při vyučování hudební výchovy a účasti na zájmovém 

hudebním vzdělávání

1. Doma si zpíváš:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 41. Vyhodnocení průběžného rozhovoru

a) b) c)

Doma si zpíváš 12,50 50,00 12,50

Na konci prvního pololetí byl veden s probandem další rozhovor (uvedený jako 

následný). Na otázku, zda si doma zpívá, uvedlo 12,50 % odpověď „často“. Polovina třídy 

(50,00 %) si zpívala doma občas. 12,50 % dětí ze třídy si doma nezpívalo vůbec. 

Z tabulky vyplývá, že za nejfrekventovanější odpověď byla volena četnost „občas“, a to u 

poloviny žáků třídy.

2. Která činnost tě nejvíce baví při hodinách hudební výchovy?

a) zpěv 1

b) tanec 2

c) hra na nástroje 3

d)  poslech 4

e) hudební hry a pohádky 5

f) nevím 6

Tab. 42. Vyhodnocení průběžného rozhovoru

a) b) c) d) e) f)
Která činnost tě nejvíce 
baví …

56,67 3,33 0,00 3,33 36,67 0,00

Otázka zjišťovala, která z uvedených činností žáka nejvíce baví – ke které je 

nejvíce motivován. 56,67 % dětí uvedlo jako nejoblíbenější činnost zpěv, 3,33 % pak 
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tanec. Nikdo ze žáků neuvedl hru na nástroje. Poslech hudby nejvíce baví 3,33 % 

dotázaných. Hudební hry a pohádky (motivovaná a do příběhu zakomponovaná pěvecká 

cvičení) jsou nejzábavnější pro 36,67 % probandů. Nenastala situace, kdy by si dítě 

nedokázalo vybrat z nabízených aktivit. Z tabulky vyplývá, že v pololetí 1. ročníku označili 

žáci za nejzábavnější činnost v hodinách hudební výchovy zpěv a hudební hry s 

pohádkami.

3. Která činnost tě při hodinách hudební výchovy nebaví?

a) zpěv 1

b) tanec 2

c) hra na nástroje 3

d)  poslech 4

e) hudební hry a pohádky 5

f) nevím 6

g) baví mě vše 7

Tab. 43. Vyhodnocení průběžného rozhovoru

a) b) c) d) e) f) g)
Která činnost tě 
nebaví …

4,17 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 91,66

Otázka zjišťovala, která hudební aktivita v hodinách hudební výchovy je pro dítě 

nejméně přitažlivá – není k dané činnosti dostatečně motivováno. Pro 4,17 % to byl zpěv 

a pro stejný počet respondentů (4,17 %) hra na hudební nástroje. Nikdo ze žáků neuvedl 

další činnosti (tanec, poslech hudby, hudební hry a pohádky). Žádný z dětí nevolil 

odpověď „nevím“. 91,66 % probandů uvedlo, že je baví na hodinách hudební výchovy 

vše. Z tabulky vyplývá, že o žádné z činností nelze hovořit jako o negativně přijímané ze 

strany žáků. Naopak naprostá většina dětí uvedla, že je všechny hudební aktivity baví.

4. Navštěvuješ hudební obor ZUŠ, DDM nebo školní pěvecký sbor?

a) hudební obor ZUŠ 1

b) hudební kroužek DDM 2

c) pěvecký sbor ve škole 3

d) žádný z nich 4
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Tab. 44. Vyhodnocení průběžného rozhovoru

a) b) c) d)
Navštěvuješ hud. obor … 4,00 4,00 60,00 32,00

Závěrečná otázka průběžného rozhovoru zjišťovala oblast zájmového hudebního 

vzdělávání. 4,00 % dětí třídy navštěvuji hudební obor ZUŠ a stejný počet probandů (4,00 

%) se věnuje hudbě v hudebním kroužku DDM. Ve školním pěveckém sboru zpívá 60,00 

% žáků třídy. Žádnému z uvedených zájmových hudebních oborů se nevěnuje 32,00 % 

dětí. Vysoký podíl probandů věnujících se sborovému zpěvu může být ovlivněn mnoha 

faktory. Vedle možnosti navozené motivace ke zpěvu se může jednat o kvalitní pěvecký 

sbor s dlouholetou tradicí, ekonomické hledisko (placené hudební vzdělávání v ZUŠ a 

DDM, účast ve školním pěveckém sboru je zdarma), hledisko organizační (zkoušky 

pěveckého sboru jsou v budově základní školy, ZUŠ i DDM v jiné části města), hledisko 

sociální (v pěveckém sboru zpívají kamarádi ze školy, ze třídy) a další.

Z průběžných rozhovorů se žáky v pololetí školního roku vyplývá, že v rodinném 

prostředí si většina dětí občas zazpívá. Z činností při vyučování hudební výchovy většinu 

žáků baví zpěv a hudební hry a pohádky. Ve větší míře nebyla zastoupena žádná 

z hudebních činností, která by děti nezajímala. V oblasti zájmového hudebního vzdělávání 

je v experimentální třídě nejvíce zastoupeno působení ve školním pěveckém  sboru.

7. 4. 2. 3   Výstupní rozhovor

Výstupní rozhovor zkoumal oblast domácího zpěvu žáka, zájmu rodičů o aktivity 

v hodinách hudební výchovy, nejvíce a nejméně oblíbených činností při vyučování 

hudební výchovy, jednoduché autoevaluace probanda v oblasti pěveckých dovedností a 

zájmového hudebního vzdělávání.

1. Doma si zpíváš:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 45. Vyhodnocení výstupního rozhovoru

a) b) c)

Doma si zpíváš 45,83 37,50 16,67



138

Výstupní rozhovor s probandem byl uskutečněn na závěr školního roku v červnu. 

Opět jej zahajovala otázka zjišťující četnost domácího zpěvu. 45,83 % dětí odpovědělo, 

že si doma zpívají často. Občas si zazpívá 37,50 % žáků. Zpěvu se doma vůbec nevěnuje 

16,67 % dětí. Z tabulky vyplývá, že téměř polovina žáků experimentální třídy si doma 

zpívá často. Při sloučení frekvence občas a často docházíme k výsledku 83,33 %, který 

představuje vysoké procento zpívajících žáků v domácím prostředí.

2. Rodiče se na činnosti při hodinách  hudební výchovy ptají:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 46. Vyhodnocení výstupního rozhovoru

a) b) c)

Rodiče se ptají … 37,50 20,83 41,67

Další otázka zjišťovala, zda se rodiče zajímají o činnosti na hodinách hudební 

výchovy, a tak svým zájmem podporují motivovanost dítěte ke zpěvu a hudbě. 37,50 % 

dětí uvedlo, že se jich rodiče na hudební výchovu ptají často. Občas se rodiče vyptávají 

20,83 % dětí. Na hudební činnosti se vůbec neptá 41,67 % rodičů. Z tabulky vyplývá, že 

2/5 rodičů nepovažují za důležité ptát se svého dítěte na činnosti v hudební výchově, a 

tak nedochází k podpoře motivace dětí ke zpěvu a hudbě směrem od rodiny.

3. Která činnost tě nejvíce baví při hodinách hudební výchovy?

a) zpěv 1

b) tanec 2

c) hra na nástroje 3

d)  poslech 4

e) hudební hry a pohádky 5

f) nevím 6

Tab. 47. Vyhodnocení výstupního rozhovoru

a) b) c) d) e) f)
Která činnost tě nejvíce 
baví …

45,00 20,00 12,50 2,50 20,00 0,00
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Otázka zjišťující, která činnost při hodinách hudební výchovy probanda nejvíce 

baví (je k ní nejvíce motivován), se opakovala z předcházejícího rozhovoru. 45,00 % žáků 

uvedlo zpěv, 20,00 % tanec, 12,50 % hru na nástroje, 2,50 % poslech hudby a  20,00 % 

dětí hudební hry a pohádky. Nikdo z probandů nebyl bezradný a nezvolil odpověď nevím 

(0,00 %). Z tabulky vyplývá, že mají žáci na konci školního roku větší zkušenosti 

s hudebně výchovnými činnostmi a jejich motivace k nim začíná nabývat výběrovější 

charakter. Největší motivace je ke zpěvu (u 2/5 probandů), dále děti zajímá tanec a 

hudební hry s pohádkami.

4. Která činnost tě při hodinách hudební výchovy nebaví?

a) zpěv 1

b) tanec 2

c) hra na nástroje 3

d)  poslech 4

e) hudební hry a pohádky 5

f) nevím 6

g) baví mě vše 7

Tab. 48. Vyhodnocení výstupního rozhovoru

a) b) c) d) e) f) g)
Která činnost tě 
nebaví …

0,00 12,50 4,17 0,00 0,00 0,00 83,33

Opět jako v předcházejícím rozhovoru následovala otázka zjišťující nezájem 

probanda o nějakou z uvedených hudebních činností – nízkou motivovanost pro tuto 

činnost. Tanec nebaví 12,50 % dětí a hra na nástroje 4,17 %. Nikdo z dotazovaných 

neuvedl zpěv, poslech hudby nebo hudební hry a pohádky. Odpověď „nevím“ nevolil 

nikdo z probandů. 83,33 % dotazovaných uvedlo, že je baví všechny činnosti. Z tabulky 

vyplývá, že ke všem hudebním činnostem jsou motivovány více než 4/5 žáků. Nikdo 

z probandů neuvedl, že ho nebaví zpěv, tzn. že motivovanost ke zpěvu je dostatečná.

5. Myslíš si o sobě:

a) jsem šikovný zpěvák 1

b) zpívání mi moc nejde 2

c) nevím 3
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Tab. 49. Vyhodnocení výstupního rozhovoru

a) b) c)

Myslíš si o sobě 54,17 45,83 0,00

Otázka zjišťující elementární autoevaluační postoj dítěte v oblasti pěveckých 

dovedností byla zařazena pouze na konec školního roku. Jako šikovný zpěvák se 

ohodnotilo 54,17 % probandů. 45,83 % uvedlo, že jim zpívání moc nejde. Nikdo z dětí 

nebyl bezradný s hodnocením svých pěveckých dovedností a nezvolil odpověď „nevím“. 

Z tabulky vyplývá, že více než polovina dětí experimentální třídy má vytvořenou 

sebedůvěru ve své pěvecké dovednosti.

6. Navštěvuješ hudební obor ZUŠ, DDM nebo školní pěvecký sbor?

a) hudební obor ZUŠ 1

b) hudební kroužek DDM 2

c) pěvecký sbor ve škole 3

d) žádný z nich 4

Tab. 50. Vyhodnocení výstupního rozhovoru

a) b) c) d)
Navštěvuješ hud. obor … 4,00 4,00 56,00 36,00

Závěrečná otázka výstupního rozhovoru se týkala zájmového hudebního 

vzdělávání. 4,00 % dětí navštěvovala hudební obor ZUŠ, 4,00 % hudební kroužek DDM a 

56,00 % žáků školní pěvecký sbor. 36,00 % dětí se nevěnovalo žádnému zájmovému 

hudebnímu vzdělávání. Více než polovina žáků experimentální třídy navštěvující pěvecký 

sbor, jak je z tabulky patrné, je kladně motivována k pěveckým  činnostem a svou 

dovednost rozvíjí také v zájmovém hudebním vzdělávání.

Z výsledků výstupních rozhovorů se žáky na konci školního roku vyplývá, že 

většina z nich si doma často zpívá. Jejich rodiče se příliš o vyučování hudební výchovy 

nezajímají a neptají se svých děti na hudebně výchovné činnosti. Většinu žáků baví při 

vyučování zpívat, žádná hudební aktivita nebyla ve větší míře označena jako nezajímavá. 

Žáci 1. ročníku dokáží jednoduchým způsobem ohodnotit své pěvecké dovednosti a 

většina se domnívá, že jsou dobrými zpěváky. Zájmové pěvecké aktivity mnoha žáků třídy 

se rozvíjejí ve školním pěveckém sboru.
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7. 4. 2. 4   Porovnání výsledků rozhovorů

Pro porovnání výsledků byly zvoleny otázky, které se v rozhovorech opakovaly. 

Jednalo se o porovnání frekvence zpěvu žáka v domácím prostředí, oblíbenosti 

hudebních činností na hodinách hudební výchovy a žákova zájmového hudebního 

vzdělávání. Porovnání bylo zpracováno do tabulek a grafů.

A. Porovnání výsledků rozhovorů ohledně frekvence domácího zpěvu 

Doma si zpíváš:

a) často 1

b) občas 2

c) nikdy 3

Tab. 51. Porovnání výsledků rozhovorů

Vstupní rozhovor Průběžný rozhovor Výstupní rozhovor
a) často 62,50 12,50 45,83
b) občas 12,50 50,00 37,50
c) nikdy 25,00 12,50 16,67

Graf 4. Porovnání výsledků rozhovorů

Z pohledu na tabulku vyplývá značná rozkolísanost  mezi jednotlivými volenými 

četnostmi zpěvu v domácím prostředí. Častý zpěv v domácím prostředí uvádělo na 

počátku školního roku 62,50 % žáků, v pololetí počet klesl na 12,50 % a na konci školního 

roku stoupl na 45,83 % uvedených odpovědí. Občasný zpěv uvádělo na počátku školního 
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roku 12,50 % dětí, v pololetí počet stoupl na 50,00 % a na konci školního roku klesl na 

37,50 %. Pojem  „často“ a „občas“ je u dítěte na počátku školní docházky chápán v různé 

míře frekvence. Patrně z tohoto důvodu došlo k velké rozkolísanosti odpovědí na danou 

otázku. Nikdy si doma nezpívalo na začátku školního roku 25,00 % probandů, v pololetí to 

bylo 12,50 % a na konci školního roku  16,67 % žáků experimentální třídy.  Pojem „nikdy“ 

chápe žák 1. ročníku jednoznačně.

Z grafu a výše uvedeného komentáře vyplývá klesající počet dětí, které doma 

nezpívají. Velké výkyvy se objevily na konci 1. pololetí u odpovědí „často“ a „občas“ a 

patrně souvisely s nejednoznačností dětského chápání těchto výrazů na rozdíl od konce 

školního roku. Podle mého názoru při součtu obou četností domácího zpěvu docházíme 

k celkem reálné situaci domácího prozpěvování: na počátku roku 75,00 %, v pololetí 

72,50 % a na konci školního roku 83,33 %. Při tomto pohledu se jedná o nárůst zpěvu 

v domácím prostředí.

B. Porovnání výsledků rozhovorů ohledně oblíbených činností při hodinách

      hudební výchovy

Která činnost tě nejvíce baví při hodinách hudební výchovy?

a) zpěv 1

b) tanec 2

c) hra na nástroje 3

d)  poslech 4

e) hudební hry a pohádky 5

f) nevím 6

Tab. 52. Porovnání výsledků rozhovorů

Průběžný rozhovor Výstupní rozhovor
a) zpěv 56,67 45,00
b) tanec 3,33 20,00
c) hra na nástroje 0,00 12,50
d) poslech 3,33 2,50
e) hud. hry a poh. 36,67 20,00
f) nevím 0,00 0,00

Z tabulky vyplývá, že v pololetí byl zpěv oblíbený u 56,67 % dětí, na konci školního 

roku u 45,00 %. Tanec byl v pololetí oblíbenou činností pro 3,33 % probandů, na konci 

školního roku počet stoupl na 20,00 %. Hra na nástroje nebyla v pololetí nejoblíbenější 

činností pro žádné dítě (0,00 %), na konci školního roku ji volilo 20,00 % dětí. 3,33 % žáků 
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mělo v pololetí v oblibě poslech hudby. Jejich počet klesl na konci školního roku na 2,50 

% dětí. Hudební hry a pohádky (motivovaná a do příběhu zakomponovaná pěvecká 

cvičení) bylo oblíbenou činností pro 36,67 % žáků v pololetí, na konci školního roku pro 

20,00 %. Žádný z probandů nevolil odpověď „nevím“ ani v pololetí, ani na konci školního 

roku.

Graf 5. Porovnání výsledků rozhovorů

Z grafu vyplývá pokles oblíbenosti zpěvu ve prospěch ostatních hudebních 

činností. Nárůst je zaznamenán u tance, kdy během druhého pololetí byly v hodinách 

využity složitější pohybové kreace a jednoduché taneční kroky. Také možnost vytvoření 

vlastního tance k písni byla pro děti velmi atraktivním a motivujícím prvkem. Nárůst zájmu 

o hru na hudební nástroje souvisí s postupným seznamováním dětí s jednotlivými 

lehkoovladatelnými rytmickými a melodickými nástroji a jejich technikou hry. Pokles zájmu 

o poslech hudby je velice mírný. Výraznější pokles zájmu na konci školního roku byl 

zaznamenán u hudebních her a pohádek. Patrně souvisí s rozvojem dovedností dítěte a 

mírným odklonem od hudebních příběhů k atraktivnějšímu provozování hudby.

C. Porovnání výsledků rozhovorů ohledně neoblíbených činností při hodinách

      hudební výchovy

Která činnost tě při hodinách hudební výchovy nebaví?

a) zpěv 1

b) tanec 2
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c) hra na nástroje 3

d)  poslech 4

e) hudební hry a pohádky 5

f) nevím 6

g) baví mě vše 7

Tab. 53. Porovnání výsledků rozhovorů

Průběžný rozhovor Výstupní rozhovor
a) zpěv 4,17 0,00
b) tanec 0,00 12,50
c) hra na nástroje 4,17 4,17
d) poslech 0,00 0,00
e) hud. hry a poh. 0,00 0,00
f) nevím 0,00 0,00
g) baví mě vše 91,66 83,33

Graf 6. Porovnání výsledků rozhovorů

Neoblíbenost některých hudebních činností byla zjišťována rozhovory v pololetí a 

na konci školního roku. Z obdobného důvodu jako v předchozí otázce nebyla zadávána 

na začátku školního roku. Tabulka ukazuje, že uvedení neoblíbených činností je řídké. 

V pololetí nerado zpívalo 4,17 % dětí, na konci školního roku zpěv jako neoblíbenou 

činnost neuvedl nikdo (0,00 %). Tanec jako neoblíbená činnost nebyla v pololetí uváděna 

(0,00 %), na konci roku o ní hovořilo jako o neoblíbené 12,50 % dětí. Hru na hudební 

nástroje uvedlo shodně v pololetí i na konci školního roku 4,17 % probandů. Poslech 

hudby a hudební hry s pohádkami neuvedl nikdo v žádném rozhovoru. Také nikdo 

z probandů se nedokázal k neoblíbenosti vyjádřit a nevolil odpověď „nevím“. 91,66 % dětí 

bavily v pololetí všechny činnosti, na konci školního roku to bylo 83,33 %.
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Z grafu vyplývá vysoká motivovanost dětí k hudebním činnostem jak v pololetí, tak 

na konci školního roku.  Mírný pokles v odpovědi „baví vše“ na konci školního roku podle 

mého názoru vychází z důkladnějšího poznání hudebních aktivit během hodin hudební 

výchovy a začínající vyhraněnosti u některých dětí.

D. Porovnání výsledků rozhovorů ohledně mimoškolní hudební výchovy 

Navštěvuješ hudební obor ZUŠ, DDM nebo školní pěvecký sbor?

a) hudební obor ZUŠ 1

b) hudební kroužek DDM 2

c) pěvecký sbor ve škole 3

d) žádný z nich 4

Tab. 54. Porovnání výsledků rozhovorů

Průběžný rozhovor Výstupní rozhovor
a) hud. obor ZUŠ 4,00 4,00
b) hud. kr. DDM 4,00 4,00
c) pěv. sbor 60,00 56,00
d) žádný 32,00 36,00

Graf 7. Porovnání výsledků rozhovorů

V pololetí a na konci školního roku byla dětem zadávána otázka zkoumající 

zájmové hudební vzdělávání. Shodný počet dětí (4,00 %) navštěvoval po celý rok hudební 

oddělení ZUŠ i hudební kroužek DDM. Ve školním pěveckém sboru bylo k pololetí 

přihlášeno 60,00 % dětí z experimentální třídy, na konci školního roku počet klesl na 



146

56,00 %. 32,00 % dětí v pololetí uvedlo, že se zájmovou hudební činností nezabývají, na 

konci školního roku to bylo 36,00 %.

Z grafu vyplývá, že nejzastoupenější zájmovou hudební činností po celý školní rok 

bylo členství ve školním pěveckém sboru. Mírný pokles byl způsoben odhlášením se 

v pololetí školního roku. Podle mého názoru je účast dětí na zájmovém hudebním 

vzdělávání v tomto věku zcela podřízena rozhodnutí rodičů. Dětská motivovanost 

k hudebnímu vzdělávání a zájmovému hudebnímu vyžití se rozvíjí postupně, především 

s poznáním jednotlivých hudebních činností. Vytvořený vztah dítěte k hudebním

činnostem pak může ovlivnit výběr hudební zájmové činnosti. Zde je ale opět důležitá 

opora a zájem rodiny. 

7. 4. 3   Prověrky hudebnosti - vyhodnocení

Prověrky hudebnosti jsem hodnotila pomocí bodového systému, kdy zisk bodu 

znamenal správnou odpověď, nula odpověď nesprávnou. Ze získaných výsledků jsem 

sestavila skupinový protokol jednotlivých tříd vstupní a výstupní prověrky. Pomocí 

procentuálního vyjádření číselných hodnot jsem vytvořila tabulky a grafy.

I. Sluchově percepční schopnosti

I. A. Diferenciace výšky dvou tónů

1. úkol: f1  -  c2

2. úkol : f1  -  c1

3. úkol: f1  -  d1

4. úkol: f1  -  h1

5. úkol: f1  -  g1

6. úkol: f1  -  e1

Výsledky vstupní prověrky

Tab. 55. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 87,50 12,50 63,64 36,36 91,67 8,33
2. úkol 87,50 12,50 95,45 4,55 91,67 8,33
3. úkol 70,83 29,17 63,64 36,36 66,67 33,33
4. úkol 70,83 29,17 68,18 31,82 83,33 16,67
5. úkol 75,00 25,00 81,82 18,18 58,33 41,67
6. úkol 87,50 12,50 77,27 22,73 66,67 33,33
průměr 79,86 20,14 75,00 25,00 76,39 23,61
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Graf 8. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky vstupní prověrky je patrné, že v úkolu diferenciace výšky dvou tónů 

nejméně chybovala experimentální třída 1.A (79,86 % správných odpovědí), nejvíce pak 

kontrolní třída 1.B (75,00 % správných odpovědí). Rozdíly mezi třídami byly velmi nízké, 

představují rozptyl pouhých 4,86 % (od 75,00 do 79,86 %). Při pohledu na splnění 

jednotlivých úkolů zjišťujeme, že nejvíce chybných odpovědí bylo ve 3. úkolu (f1 – d1). 

Naopak žáci byli nejúspěšnější ve 2. úkolu (f1 – c1). Rozlišení vzdálenosti celého tónu 

v úkolu 5 a půltónu v úkolu 6 se pohybovalo v rozpětí od 58,33 do 87,50 % správných 

odpovědí.

Graf ukazuje, že výsledky tohoto subtestu v jednotlivých třídách byly srovnatelné. 

To znamená, že u žáků, kteří nastoupili k základnímu vzdělávání, nebyly výraznější 

rozdíly ve sluchové diferenciaci výšky dvou tónů.

Výsledky výstupní prověrky

Tab. 56. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 91,67 8,33 95,83 4,17 100,00 0,00
2. úkol 87,50 12,50 83,33 16,67 100,00 0,00
3. úkol 70,83 29,17 45,83 54,17 69,23 30,77
4. úkol 87,50 12,50 79,17 20,83 84,62 15,38
5. úkol 83,33 16,67 79,17 20,83 53,85 46,15
6. úkol 91,67 8,33 54,17 45,83 92,31 7,69
průměr 85,42 14,58 72,92 27,08 83,33 16,67

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme, že experimentální třída 1.A 

měla nejvyšší počet správných odpovědí (85,42 %). S malým rozdílem si dobře vedla také 
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kontrolní třída 1.C (83.33 % správných odpovědí). Nejvíce chybovali žáci v kontrolní třídě 

1.B, kteří dosáhli 72,92 % správných odpovědí. Rozdíl v počtu správných odpovědí mezi 

třídami se prohloubil a dosáhl rozpětí od 72,92 do 85,42 % (rozdíl 12,50 %). Z tabulky je 

patrné, že největší obtíže činil opět 3. úkol. Nejméně chybných odpovědí bylo naopak v 1. 

úkolu. 

Graf 9. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Graf znázorňuje vysokou míru úrovně sluchové diferenciace žáků experimentální 

třídy 1.A. Velmi dobře, jen s malým rozdílem své výsledky vykazovala kontrolní třída 1.C. 

Více nedostatků se objevilo u kontrolní  třídy 1.B, která za výsledky obou tříd znatelně 

zaostávala.

Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 57. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 87,50 12,50 91,67 8,33
2. úkol 87,50 12,50 87,50 15,50
3. úkol 70,83 29,17 70,83 29,17
4. úkol 70,83 29,17 87,50 12,50
5. úkol 75,00 25,00 83,33 16,67
6. úkol 87,50 12,50 91,67 8,33
průměr 79,86 20,14 85,42 14,58

Z tabulky je zřejmý vzestup dovednosti žáků ze 79,86 % na 85,42 % (rozdíl 5,56 

%). Během vstupní prověrky žáci nejvíce chybovali ve 3. a 4. úkolu, při výstupní prověrce 

v úkolu 3 (f1 – d1). Nejúspěšnější byli v 1., 2. a překvapivě v 6. úkolu (půltónová 

vzdálenost), při výstupní prověrce v 1. a 6. úkolu. 
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Graf 10. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z grafu vyplývá zlepšení žáků třídy 1.A v oblasti sluchové diferenciace tónů na 

konci školního roku v porovnání s jeho začátkem, a to o 5,56 %.

I.B Určení výškového pohybu melodie

1. úkol: melodie stoupá

2. úkol: melodie klesá

3. úkol: melodie stoupá

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 58. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 70,83 29,17 95,45 4,55 75,00 25,00
2. úkol 83,33 16,67 81,82 18,18 83,33 16,67
3. úkol 83,33 16,67 86,36 13,64 83,33 16,67
průměr 79,17 20,83 87,88 12,12 80,56 19,44

Z tabulky vyplývá vyrovnaná úroveň dovednosti zjištěná při vstupní prověrce. 

Nejméně chybovala kontrolní třída 1.B (87,88 % správných odpovědí). Kontrolní třída 1.C 

s 80,56 % byla nepatrně rozdílná od experimentální třídy 1.A s 79,17 % správných 

odpovědí. Rozdíl správných odpovědí byl v rozmezí od 79,17 do 87,88 % (rozptyl činil 

8,71 %). Nejvíce chyb bylo zaznamenáno v 1. úkolu, nejméně pak v úkolu číslo 3. 

Domnívám se, že chyby na počátku subtestu byly zapříčiněny novostí úkolu.
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Graf 11. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Při pohledu na graf znatelně převyšuje ostatní třídy úroveň správných odpovědí 1.

B. Obě zbývající třídy (1.A a 1.C) jsou velmi vyrovnané. 

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 59. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 95,83 4,17 100,00 0,00 100,00 0,00
2. úkol 91,67 8,33 79,17 20,83 84,62 15,38
3. úkol 87,50 12,50 87,50 12,50 92,31 7,69
průměr 91,67 8,33 88,89 11,11 92,31 7,69

Graf 12. Vyhodnocení prověrky hudebnosti
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Z tabulky zjišťujeme nadprůměrnou úroveň výsledků. Nejmenší počet chyb 

zaznamenala kontrolní třída 1.C (92,31 %) a s minimálním rozdílem pak experimentální 

třída 1.A (91,67 %). Znatelnější rozdíl je pak u kontrolní třídy 1.B, která dosáhla 88,89 % 

správných odpovědí. Správné odpovědi tohoto subtestu byly od 88,89 % do 92,31 % 

(rozptyl činil 3,42 %). Nejobtížnější byl pro žáky 2. úkol, nejvíce správných odpovědí bylo 

v úkolu 1. Zde 1.B i 1.A dosáhly 100,00 % správnosti.

V grafu  můžeme zaznamenat nižší úroveň v subtestu určování výškového pohybu 

melodie výkonu třídy 1.B k téměř vyrovnaným výsledků tříd 1.A a 1.C.

Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 60. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 70,83 19,17 95,83 4,17
2. úkol 83,33 16,67 91,67 8,33
3. úkol 83,33 16,67 87,50 12,50
průměr 79,17 20,83 91,67 8,33

Graf 13. Vyhodnocení prověrky hudebnosti
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Z tabulky můžeme vyčíst výrazný nárůst správných odpovědí žáků z 79,19 

% na 91,67 % (rozdíl činí 15,92 %). Během vstupní prověrky žáci nejvíce chybovali v 1. 

úkolu, při výstupní prověrce naopak v úkolu číslo 3. Při vstupní prověrce byla úspěšnost 2. 

a 3. úkolu vyrovnaná, ve výstupní prověrce byli nejúspěšnější v 1. úkolu. 

Z grafu vyplývá výrazné zlepšení ve výsledcích subtestu na konci školního roku 

v porovnání s jeho začátkem, a to o 15,92 %.
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II. Hudební paměť

A) Melodická paměť

a) Identifikace písně podle melodie

Vstupní prověrka

1. úkol: Skákal pes

2. úkol: Prší, prší

3. úkol: Zlatá brána

Výstupní prověrka

1. úkol: Skákal pes

2. úkol: Ovčáci, čtveráci

3. úkol: Sedí liška pod dubem

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 61. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 95,83 4,17 95,45 4,55 100,00 0,00
2. úkol 66,67 33,33 72,73 27,27 75,00 25,00
3. úkol 91,67 8,33 95,45 4,55 83,33 16,67
průměr 84,72 15,28 87,88 9,09 83,11 13,89

Graf 14. Vyhodnocení prověrky hudebnosti



153

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

správně chybně správně chybně správně chybně

1.A 1.B 1.C

správně

chybně

Ve vstupní prověrce žáci identifikovali podle melodie písně Skákal pes, Prší, prší a 

Zlatá brána. Nejúspěšnější byla kontrolní třída 1.B s 87,88 % správných odpovědí. 

Nejméně správných odpovědí měla kontrolní třída 1.C (83,11 %). Rozdíly mezi třídami 

byly velmi nízké, pohybovaly se od 87,88 do 83,11 %. Rozptyl tedy činil 4,77 %. 

Experimentální třída dosáhla průměrného výsledku 84,72 % správných odpovědí. Největší 

problém způsobovalo poznání písničky Prší, prší. Nejméně žáci chybovali u písně Skákal 

pes (třída 1.C získala v tomto úkolu plných 100,00 %). 

Z pohledu na graf lze vyčíst téměř vyrovnanou úroveň správných odpovědí při 

identifikaci písně podle melodie.

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 62. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 95,83 4,17 100,00 0,00 100,00 0,00
2. úkol 95,83 4,17 91,67 8,33 100,00 0,00
3. úkol 100,00 0,00 95,83 4,17 92,31 7,69
průměr 97,22 2,78 95,83 4,17 97,44 2,56

Graf 15. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Ve výstupní prověrce žáci identifikovali podle melodie písně Skákal pes, Ovčáci, 

čtveráci a Sedí liška pod dubem. Všechny sledované třídy splnily úkol vysoce 

nadprůměrně. Nejlepších výsledků dosáhla 1.C s 97,44 % správných odpovědí. Jen o 

0,22 % méně experimentální třída 1.A. Také výsledek třídy 1. B byl s 95,83 % vynikající. 

Žáci splnili úkol v rozmezí od 95,83 do 97,44 % správných odpovědí (rozptyl činil pouhých 

1,61 %). Z tabulky lze vypozorovat drobnější obtížnost při identifikaci písně Ovčáci, 

čtveráci, naopak  píseň Skákal pes měla ve dvou třídách 100,00 % správných odpovědí. 
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Z grafu jednoznačně vyplývá vysoká úspěšnost v plnění tohoto subtestu u všech 

tří sledovaných tříd.

Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 63. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 95,83 4,17 95,83 4,17
2. úkol 66,67 33,33 95,83 4,17
3. úkol 91,67 8,33 100,00 0,00
průměr 84,72 15,28 97,22 2,78

Graf 16. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky je zřejmý vzestup úspěšnosti v plnění tohoto subtestu z 84,72 na 97,22 

% správných odpovědí (rozdíl 12,50 %). Ve vstupní prověrce žáci nejvíce chybovali při 

identifikaci písně Prší, prší (třetina žáků), ve výstupní prověrce se jednalo o nevysoký 

počet chyb v písních Skákal pes a Ovčáci, čtveráci. Naopak nejlepší výsledky byly ve 

vstupní prověrce zaznamenány u písně Skákal pes, ve výstupní prověrce byla bez jediné 

chyby identifikována píseň Sedí liška pod dubem.  

Z grafu vyplývá znatelný nárůst správných odpovědí při výstupní prověrce (o 12,50 

%) a  nadprůměrný počet správných odpovědí na konci školního roku.

b)  Určení shodnosti a odlišnosti melodických úryvků

1. úkol: stejné

2. úkol: odlišné  (změněn 6. tón ze 6)

3. úkol: stejné



155

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

správně chybně správně chybně správně chybně

1.A 1.B 1.C

správně

chabně

Výsledky vstupní prověrky

Tab. 64. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 95,83 4,17 90,91 9,09 100,00 0,00
2. úkol 66,67 33,33 90,91 9,09 91,67 8,33
3. úkol 95,83 4,17 90,91 9,09 100,00 0,00
průměr 86,11 13,89 90,91 9,09 97,22 2,78

Graf 17. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

V tabulce vstupní prověrky vidíme, že v tomto úkolu nejméně chybovala kontrolní 

třída 1.C se 97,22 % správných odpovědí. Experimentální třída byla ze sledovaných tříd 

ve vstupní prověrce nejméně úspěšná. Dosáhla 86,11 % správných odpovědí. Třídy se 

pohybovaly v rozmezí od 86,11 do 97,22 % správných odpovědí, což činí rozdíl 11,11 %. 

Největší problém nastal při poznávání odlišného melodického úryvku ve 2. úkolu. Naopak 

1. a 3. úkol neměl tolik chybných výsledků a v 1.C byla dokonce 100,00 % úspěšnost při 

jeho určení.

Z grafu vyplývají znatelnější rozdíly v úspěšnosti řešení tohoto subtestu, kdy 

experimentální třída 1.A dosáhla nejnižšího ohodnocení oproti oběma kontrolním třídám.

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 65. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 100,00 0,00 87,50 12,50 100,00 0,00
2. úkol 100,00 0,00 91,67 8,33 92,31 7,69
3. úkol 95,83 4,17 83,33 16,67 100,00 0,00
průměr 98,61 1,39 87,50 12,50 97,44 2,56
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Tabulka výsledků výstupní prověrky ukazuje vynikající výsledky v určení shodnosti 

a odlišnosti melodických úryvků v experimentální třídě 1.A (98,61 %) a kontrolní třídě 1.C 

(97,44 %). Žáci třídy 1.B se dopustili většího počtu chyb a dosáhli 87,50 % správných 

odpovědí. Rozsah správných odpovědí se pohyboval od 87,50 % do 98,61 % (rozptyl byl 

10,11 %). Větší problémy měly děti ve 3. úkolu, nejméně v 1. úkolu (zde 1.A  i 1.C dosáhly 

100,00 % správných odpovědí). 

Graf 18. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z grafu vyplývá nadprůměrné a téměř totožné řešení u tříd 1. A a 1.C. Znatelněji 

hůře úkoly subtestu shodnosti a odlišnosti melodických úryvků vyřešili žáci z 1.B.

Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 66. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 95,83 4,17 100,00 0,00
2. úkol 66,67 33,33 100,00 0,00
3. úkol 95,83 4,17 95,83 4,17
průměr 86,11 13,89 98,61 1,39

Z tabulky výsledků prověrek experimentální třídy 1.A je zřejmý vzestup dovednosti 

z 86,11 % na 98,61 % správných odpovědí. Rozdíl činí 12,50 %.  Při vstupní prověrce 

třetina žáků chybovala v 2. úkolu, kdy byla melodie v 6. tónu změněná. Ve výstupní 

prověrce žáci chybovali ve 3. úkolu. Ve vstupní prověrce byly nepatrné chyby v 1. a 3. 

úkolu. V prověrce výstupní byl 100,00 % správných odpovědí v úkolu 1 a 2. 
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Graf 19. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

         Z grafu je zřejmý nárůst správných odpovědí na konci školního roku, a to o 12,50 %.

B) Rytmická paměť

a) Vytleskání rytmického úryvku

1. úkol: 

2. úkol: 

3. úkol:

Výsledky vstupní prověrky

Tab. 67. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
2. úkol 33,33 66,67 68,18 31,82 66,67 33,33
3. úkol 62,50 37,50 72,73 27,27 91,67 8,33
průměr 62,50 37,50 80,30 19,70 86,11 13,89
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Graf 20. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky vstupní prověrky můžeme vyčíst, že nejúspěšnější třídou tohoto subtestu 

byla kontrolní třída 1.C. Dosáhla 86,11 %. Druhá kontrolní třída 1.B  dosáhla v oblasti 

rytmické paměti 80,30 %. Nejnižší hodnocení vstupní prověrky zaznamenala 

experimentální třída 1.A (62,50 %). Rozptyl v plnění tohoto úkolu byl širší než u ostatních 

subtestů. Pohyboval se  od 62,50  do 86,11 % (rozdíl činil 23,61  %). První úkol žáci 

všech tří tříd reprodukovali bez jediné chyby. Druhý úkol byl pro děti nejtěžší. Problém byl 

ve správném vytleskání dvou osminových not na nepřízvučnou dobu taktu. 

Z grafu lze vypozorovat velkou míru odlišnosti ve splnění úkolu obzvlášť při

častém chybování žáků experimentální třídy.

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 68. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 100,00 0,00 95,83 4,17 100,00 0,00
2. úkol 66,67 33,33 75,00 25,00 61,54 38,46
3. úkol 83,33 16,67 79,17 20,83 100,00 0,00
průměr 83,33 16,67 83,33 16,67 87,18 12,82

Z tabulky výstupní prověrky je patrná vyrovnanost výsledků tohoto subtestu. 

Nejlépe si vedla kontrolní třída 1.C. Zbývající třídy (experimentální 1.A a kontrolní 1.B) 

měly výsledky totožné – 83,33 %. Hodnocení bezchybného vytleskání rytmického úryvku 

se pohybovalo od 83,33 do 87,18 % (rozptyl byl 3,85 %). Jako nejjednodušší lze hodnotit 

1. úkol – tleskání čtvrťových not. Stejně jako ve vstupním testu i zde byl problémový úkol 

číslo 2 – osminové noty na nepřízvučné době taktu. 
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Graf 21. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z grafu jsou patrné minimální rozdíly v úspěšnosti výstupní prověrky sledující 

rytmickou paměť jednotlivých tříd.

Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 69. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 100,00 0,00 100,00 0,00
2. úkol 33,33 66,67 66,67 33,33
3. úkol 62,50 37,50 83,33 16,67
průměr 62,50 37,50 83,33 16,67

Graf 22. Vyhodnocení prověrky hudebnosti
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V tabulce experimentální třídy 1.A vidíme výrazný vzestup dovednosti. Ve vstupní 

prověrce dosáhla úroveň  správnosti 62,50 %, ve výstupní prověrce pak 83,33 %. Jedná 

se o nárůst 24,68 %. První úkol (tleskání čtvrťových hodnot) byl v obou prověrkách 

bezchybný. Nejvíce nepřesností bylo ve 2. úkolu, kdy ve vstupní prověrce chybovaly 2/3 

žáků, ve výstupní už jen 1/3 probandů. 

Graf představuje výrazný nárůst dovednosti  experimentální třídy 1.A při 

vytleskávání rytmického úryvku jako subtestu rytmické paměti, a to o 24,68 %.

b) Určení shodnosti a odlišnosti rytmických úryvků

1. úkol: stejné

2. úkol: odlišné (změna v 2. době)

3. úkol: stejné

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 70. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 87,50 12,50 81,82 18,19 91,67 8,33
2. úkol 75,00 25,00 86,36 13,64 91,67 8,33
3. úkol 70,83 29,17 81,82 18,19 75,00 25,00
průměr 77,78 22,22 83,33 16,67 86,11 13,89

Graf 23. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky vstupní prověrky určování shodnosti a odlišnosti rytmických úryvků je 

patrná vysoká úroveň žáků především v kontrolních třídách. U třídy 1.A byla úspěšnost 
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86,11 %, o málo nižší pak v 1.B (83,33 %). Experimentální třída 1.A dosáhla o málo 

nižšího výsledku, a to 77,78 %. Výsledky správných odpovědí se pohybovaly v rozmezí 

8,33 %. Nejméně žáci chybovali v 1. úkolu – jednalo se o shodnost rytmických úryvků. 

Nejvíce chybných odpovědí bylo ve 3. úkolu – opět se jednalo o shodnost úryvků. 

Z grafu vyplývá minimální rozdíl ve výkonech žáků 1. B a 1.C. Třída 1.A dosáhla 

v tomto subtestu nižšího hodnocení než obě paralelní třídy.

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 71. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 87,50 12,50 87,50 12,50 69,23 30,77
2. úkol 91,67 8,33 83,33 16,67 92,31 7,69
3. úkol 79,17 20,83 79,17 20,83 84,61 15,28
průměr 86,11 13,89 83,33 16,67 82,05 17,95

Graf 24. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Tabulka ukazuje výsledky výstupní prověrky v oblasti určování shodnosti a 

odlišnosti rytmických úryvků. Nejlépe subtest zvládla experimentální třída 1.A, výsledky 

tříd 1.B a 1.C byly téměř vyrovnané. Hodnocení se pohybovalo od 86,11 do 82,05 % 

(rozptyl činil pouhých 4,06 %).  Nejméně děti chybovaly ve 2. úkolu (odlišnost 2. úryvku

změnou na 2. době). Třetí úkol představoval pro žáky největší problém, i když se jednalo 

o shodnost úryvků. Při výstupní prověrce jsem pozorovala na dětech únavu, která mohla 

výsledky v závěrečné části výstupní prověrky ovlivnit. 

Z grafu lze vypozorovat malé odlišnosti v úrovni jednotlivých tříd, kdy si nejlépe 

vedla experimentální třída 1.A. Dovednost lze hodnotit jako nadprůměrnou.
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Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 72. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 87,50 12,50 87,50 12,50
2. úkol 75,00 25,00 91,67 8,33
3. úkol 70,83 29,17 79,17 20,83
průměr 77,78 22,22 86,11 13,89

Graf 25. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky je zřejmý vzestup dovednosti žáků ze 77,78 % při vstupní prověrce na 

86,11 % při výstupní prověrce. Nárůst správnosti činí 8,33 %. Nejméně obtížný pro žáky 

byl 1. úkol (jednalo se o shodnost rytmických úryvků). Nejvíce probandi chybovali ve 3. 

úkolu (opět shodnost obou úryvků). V druhé polovině výstupní prověrky byla na žácích 

patrná únava, která mohla zapříčinit sníženou pozornost a vyšší míru chybování. 

Z grafu je zřejmý nárůst dovednosti při určování shodnosti a odlišnosti rytmických 

úryvků v průběhu školního roku, a to o 8,33 %.

III. Tonální cítění

1. úkol: ukončení písně Kočka leze dírou (D dur)

2. úkol: ukončení sestupné pětitónové řady v C dur

3. úkol: ukončení sestupné pětitónové řady v D dur
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Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 73. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 33,33 66,67 18,18 81,82 33,33 66,67
2. úkol 50,00 50,00 36,36 63,64 50,00 50,00
3. úkol 8,33 91,67 18,18 81,82 33,33 66,67
průměr 30,56 69,44 24,24 75,76 38,89 61,11

Graf 26. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky vstupní prověrky je patrné nízké procento správného ukončení písně 

nebo sestupné pětitónové řady zpěvem. Hodnocení tříd je podprůměrné. Nejlépe si vedla 

třída 1.C se 38,89 % správně dozpívaných melodií, nevíce chyb měly děti z 1.B (dosáhly 

pouze 24,24 % správných řešení). Rozdíl mezi třídami byl v rozsahu od 38,89 do 24,24 

%, což činí rozptyl 14,65 %. Nejvíce správných řešení můžeme vysledovat u 2. úkolu, kdy 

děti měly dozpívat poslední tón sestupné řady v C dur. U tříd 1.A a 1.C se jednalo o 50 % 

úspěšnost. Nejvíce nedostatků bylo ve 3. úkolu – dozpívat poslední tón v sestupné 

pětitónové řadě v D dur. Ve třídě 1.A byla dokonce neúspěšnost 91,67 %. Domnívám se, 

že neúspěch 3. úkolu mohl být zapříčiněn únavou dětí, protože se jednalo o poslední úkol 

celé vstupní prověrky hudebnosti. 

Z grafu jasně vyplývá vysoká neúspěšnost v řešení celého subtestu u všech 

sledovaných tříd. Výsledky vstupní prověrky pěveckých dovedností žáků ukázaly velmi 

nízkou úroveň hlasového rozvoje probandů. Právě nerozvinutost pěveckých dovedností 

způsobila vysoké procento selhání dětí v tomto subtestu na rozdíl od ostatních úkolů celé 

vstupní prověrky.
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Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 74. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

1.A 1.B 1.C
správně chybně správně chybně správně chybně

1. úkol 50,00 50,00 33,33 66,67 53,84 46,15
2. úkol 62,50 37,50 25,00 75,00 46,15 53,85
3. úkol 20,83 79,17 41,66 58,33 30,77 69,23
průměr 44,44 55,56 33,33 66,67 43,59 56,41

Graf 27. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme posun v dovednosti ukončit 

píseň nebo sestupnou pětitónovou řadu dozpíváním posledního tónu. Úspěšnost 

jednotlivých tříd se pohybovala od 44,44 % v 1.A do 33,33 % v 1.B. Rozptyl mezi třídami 

byl 11,11 %. Můžeme konstatovat, že v 1. a 2. úkolu byli žáci o málo úspěšnější než 

v úkolu číslo 3. Přesto jsou výsledky subtestu podprůměrné. Opět musím hovořit o 

projevech únavy v tomto závěrečném úkolu celé prověrky hudebnosti.

Z grafu je patrná vyrovnanost ve výsledcích tříd 1.A a 1.C. Mnohem nižší úroveň 

byla ve výsledcích kontrolní třídy 1.B. V subtestu se stále projevovala  nerozezpívanost 

některých žáků, a proto stejně jako u vstupní prověrky byl tento subtest jedinou 

podprůměrnou částí výzkumu hudebnosti probandů. 

Porovnání prověrek v experimentální třídě 1.A

Tab. 75. Vyhodnocení  prověrky hudebnosti

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
správně chybně správně chybně

1. úkol 33,33 66,67 50,00 50,00
2. úkol 50,00 50,00 62,50 37,50
3. úkol 8,33 91,67 20,83 79,17
průměr 30,56 69,44 44,44 55,56
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Graf 28. Vyhodnocení prověrky hudebnosti

Z tabulky je zřejmý vzestup dovednosti žáků z 30,56 % na 44,44 % (rozdíl je 13,88 

%). Během vstupní prověrky žáci nejvíce chybovali ve 3. úkolu, kde byla úspěšnost 

pouhých 8,33 %. Ve výstupní prověrce žáci vykazovali výrazné zlepšení – na 20,83 %. 

Nejlepší výsledek vstupní prověrky byl u úkolu číslo 2, který byl také nejlépe zvládnutý i ve 

výstupní prověrce ( z 50,00 na 62,50 %). 

Z grafu vyplývá výrazný posun dovednosti (o 8,33 %), která nedílně souvisí

s rozvojem pěveckých dovedností během školního roku. Opět je nutné vzít v úvahu únavu 

žáků při tomto posledním subtestu.

7. 4. 4   Prověrky pěveckých dovedností – vyhodnocení

Ze záznamů jednotlivých prověrek pěveckých dovedností byl na základě číselníku 

klíčů vytvořen skupinový protokol vstupního a výstupního šetření, u experimentální třídy i 

průběžného. Podle procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí byly vytvořeny 

tabulky a grafy.

A. Pěvecký postoj

3 postoj přirozený, nenucený – hlava v přirozené poloze – volně klesající brada –

přirozená činnost zevních hrtanových svalů 

2 postoj přirozený, pouze v krajních hlasových polohách mírně křečovitý – hlava 

v přirozené poloze,  v krajních hlasových polohách (při stoupající melodii)  mírné 

vysouvání brady a napětí v oblasti hrtanu – přirozená činnost mimického svalstva 

– občasné mírné zvedání ramen při dýchání
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1 postoj křečovitý, mírně se uvolňující v nižších hlasových polohách – znatelný 

nesprávný  sklon hlavy vpřed či vzad – častá nadměrná činnost zevních 

hrtanových svalů – občasná zvýšená činnost mimického svalstva – znatelné 

zvedání ramen při dýchání

0 postoj křečovitý, různé „hrbení“ – přílišný sklon hlavy vpřed či vzad – časté 

vysouvání brady vpřed – nadměrná činnost zevních hrtanových svalů – nadměrná 

činnost mimického svalstva –  výrazné zvedání ramen při dýchání

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 76. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 83,34 63,64 91,67
2 8,33 22,73 8,33
1 8,33 9,09 0,00
0 0,00 4,54 0,00

Graf 29. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Přirozený,   nenucený   pěvecký   postoj   zvládlo  ve vstupní   prověrce 83,34 %

žáků experimentální třídy 1.A, u kontrolní třídy 1.B to bylo 63,64 % žáků, ve třídě 1.C 

91,67 % žáků. Přirozený postoj, ale v krajních polohách mírně křečovitý se ve 22,73 % 

objevil ve třídě 1.B. V 1.A a 1.C to bylo u 8,33 % žáků. Křečovitý, mírně se uvolňující 

postoj v nižších hlasových polohách nebyl vůbec zaznamenán v 1.C, v 1.A u 8,33 % žáků 

a v 1.B u 9,09 % žáků. Křečovitý a různě „shrbený“ postoj byl zaznamenán  pouze u 4,54 

% žáků třídy 1.B. 

Z grafu vyplývá, že ve třídách 1.A a 1.C  byl u většiny žáků zaznamenán  přirozený 

a  nenucený postoj, s hlavou v přirozené poloze, volně klesající bradou a s přirozenou 
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činností zevních hrtanových svalů. Ve třídě 1.B byl zjištěn tento postoj jen u 2/3 žáků. 

Ostatní žáci vykazovali v postoji nedostatky většinou v krajních hlasových polohách. 

Z šetření vyplývá, že správný pěvecký postoj je u 3/4  žáků vstupujících do základní školy 

zcela přirozeným jevem. 

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 77. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 100,00 83,33 84,62
2 0,00 16,67 15,38
1 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 30. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Z tabulky výstupní prověrky je patrné, že žáci experimentální třídy 1.A odstranili 

během roku všechny drobné nedostatky a ve 100,00 % dosáhli přirozeného postoje. Žáci 

kontrolní třídy 1.B měli nenucený postoj v 83,33 % a v 1.C v 84,62 % sledovaných 

probandů. Mírná křečovitost v krajních hlasových polohách se v těchto třídách projevila u 

16,67 % (1.B) a 15,38 % (1.C). 

Z grafu usuzujeme na velmi dobré zvládnutí pěveckého postoje u všech 

sledovaných tříd, v experimentální třídě 1.A je zvládnutí dokonce výborné (100,00 %).



168

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 2 1 0

Vstupní prověrka

Průběžná prověrka

Výstupní prověrka

Porovnání prověrek v jednotlivých třídách 

1.A

Tab. 78. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 83,34 100,00 100,00
2 8,33 0,00 0,00
1 8,33 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 31. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Při pohledu na tabulku prověrek experimentální třídy vidíme, že drobnější 

nedostatky v pěveckém postoji žáků, které byly zaznamenány při vstupním šetření, byly 

odstraněny již během 1. pololetí. Vstupní prověrka vykazovala hodnotu 83,34 %, 

průběžná pak 100,00 % (zlepšení o 16,66 %). Při průběžném šetření uskutečněném 

během ledna již všichni žáci zvládali přirozený pěvecký postoj. 

Graf jednoznačně potvrzuje zvládnutí pěveckého postoje během prvních měsíců 

školní docházky.

1.B

Tab. 79. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 63,64 83,33
2 22,73 16,67
1 9,09 0,00
0 4,54 0,00
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Graf 32. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Z tabulky je zřejmý vzestup dovednosti zvládnout pěvecký postoj z 63,64 % při 

vstupní prověrce na 83,33 % během výstupní prověrky (zlepšení o 19,69 %). Drobné 

nedostatky pěveckého postoje projevující se hlavně v krajních hlasových polohách klesly 

ze 22,73 % při vstupní prověrce na 16,67 % při výstupní prověrce. Závažnější nedostatky 

pěveckého postoje, které byly zjištěny při vstupní prověrce, byly do konce školního roku 

zcela odstraněny. 

Z grafu vyplývá výrazné zlepšení žáků 1.B v této pěvecké dovednosti. Na konci 

školního roku pěvecký postoj zvládlo 83,33 % žáků.

1.C

Tab. 80. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 91,67 84,62
2 8,33 15,38
1 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Tabulka ukazuje pokles dovednosti správného pěveckého postoje u žáků 1.C ze 

91,67 % na 84,62 % na konci školního roku. Příčinou byla přehnaná, až nepřirozená 

činnost mimického svalstva se současným mírným zvedáním ramen při dýchání. 

Domnívám se, že tyto pohyby byly zapříčiněny nadměrnou snahou o podání co nejlepšího 

pěveckého výkonu. 
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Graf 33. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Z grafu jednoznačně vyplývá zvládnutí přirozeného pěveckého postoje většinou již 

před nástupem do 1. ročníku základní školy. Příčina mírného poklesu úrovně dovednosti 

na konci školního roku byla výše vysvětlena. Na konci školního roku zvládalo přirozený 

postoj 84,62 % žáků.

B. Pěvecké dýchání

3 dostatečný nádech – klidný a plynulý dech – přirozeně plynoucí výdech po 

           celou dobu pěvecké fráze

2 dostatečný nádech – klidné a plynulé dýchání – nutné přidýchnutí v delších 

            hudebních frázích

1 nedostatečný nádech – dech nerovnoměrný – časté přidýchnutí během 

           hudební fráze 

0 nedostatečný nádech – nerovnoměrný a neklidný dech – lapání po dechu 

           v průběhu hudebních frází – vydechování plné kapacity plic

Výsledky vstupní prověrky

Tab. 81. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 54,17 54,55 58,33
2 20,83 40,90 25,00
1 25,00 4,55 16,67
0 0,00 0,00 0,00
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Graf 34. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Z tabulky vstupní prověrky je patrné, že polovina žáků 1. ročníků zvládá dovednost 

správného pěveckého dýchání zcela přirozeně. V experimentální třídě 1.A to bylo 54,17 % 

žáků, v kontrolních třídách 1.B 54,55 % a v 1.C 58,33 % žáků. Nutné přidýchnutí 

v hudebních frázích se objevovalo u 20,83 % žáků 1.A a 25,00 % žáků 1.C. Ve třídě 1.B 

dosahoval tento počet žáků dokonce 40,90 %. Větší problémy s dechem (nerovnoměrnost

dechu, velmi časté přidýchnutí) se objevilo u 25,00 % žáků 1.A, 16,67 % 1.C a 4,55 % 

žáků třídy 1.B. Nikdo ze sledovaných žáků neměl velmi závažné problémy s pěveckým 

dechem. 

Z grafu je zřejmá vyrovnanost dechových dovedností při nástupu do základní 

školy. Drobné dechové nedostatky vykazovali ve větší míře žáci 1.B, závažnější 

nedostatky pak čtvrtina žáků 1.A.

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 82. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 91,67 83,33 84,62
2 8,33 12,50 15,38
1 0,00 4,17 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme, výrazné zlepšení dechových 

dovedností v průběhu 1. ročníku. V experimentální třídě 1.A 91,67 % dětí zpívalo 

s klidným a plynulým dechem po celou dobu pěvecké fráze. Téhož dosáhlo 83,33 % žáků 

v 1.B a 84,63 % žáků v 1.C. Nutné přidýchnutí v delších hudebních frázích se objevovalo 

u 8,33 % žáků 1.A, 12,50 % žáků 1.B a 15,38 % žáků z 1.C. U 4,17 % žáků třídy 1.B stále 
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přetrvával nerovnoměrný dech s častým přidýchnutím během hudební fráze. Nikdo ze 

sledovaných tříd nevykazoval závažné nedostatky v pěveckém dýchání. 

Graf 35. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z grafu je patrná vysoká míra dovednosti v zacházení s dechem během zpěvu na 

konci 1. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhla experimentální třída 1.A (91,67 %), obě 

kontrolní třídy vykazovaly výsledky nižší, 1.B  83,33 % a 1.C 84,62 %.

Porovnání prověrek v jednotlivých třídách 

1.A

Tab. 83. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 54,17 70,83 91,67
2 20,83 29,17 8,33
1 25,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Z tabulky je zřejmý průběžný vzestup dovednosti po celý školní rok. Na počátku 

školního roku ovládalo pěvecký dech 54,17 % žáků, v lednu to bylo 70,83 % a na konci 

školního roku pak 91,67 % žáků. Nárůst dovednosti činil 37,50 %. Nutné přidýchnutí 

v delších hudebních frázích bylo zaznamenáno u 20,83 % žáků při vstupní prověrce, 

29,17 % žáků při prověrce průběžné a 8,33 % při výstupní prověrce. Nerovnoměrný dech 

s častým přidýchnutím během hudební fráze se na počátku školního roku objevil u 25,00 

% žáků a byl v průběhu 1. pololetí zmírněn na pouhé nutné přidýchnutí. Tato situace 

vysvětluje nárůst žáků s nutným přidýchnutím během fráze v průběžné prověrce. 
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Graf 36. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z grafu je patrný plynulý, ale výrazný nárůst dovednosti správného pěveckého 

dýchání dětí během školního roku až na 91,67 %.

1.B

Tab. 84. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 54,55 83,33
2 40,90 12,50
1 4,55 4,17
0 0,00 0,00

Graf 37. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje na výrazný vzestup dovednosti pěveckého dýchání. Ve vstupní 

prověrce vykazovalo správný pěvecký dech 54,55 % žáků, ve výstupní pak 83,33 %. 
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Jedná se o nárůst ve výši 28,78 %. Drobné nedostatky v dechu (nutné přidýchnutí 

v delších hudebních frázích) se objevilo u 40,90 % žáků na začátku školního roku, na jeho 

konci to bylo 12,50 % žáků. Nerovnoměrný dech spolu s častým přidýchnutím během 

fráze bylo ve vstupní prověrce zjištěno u 4,55 % žáků, při výstupní pak u 4,17 %. Závažné 

dechové nedostatky nevykazoval nikdo ze zkoumaných dětí. 

Z grafu vyplývá nárůst správné pěvecké dechové dovednosti (na 83,33 %). 

Bohužel závažnější dechové nedostatky se v průběhu školního roku nepodařilo odstranit, i 

když se ve třídě objevují v malém množství (4,17 %).

1.C

Tab. 85. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 58,33 84,62
2 25,00 15,38
1 16,67 0,00
0 0,00 0,00

Graf 38. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje rozvoj dovednosti pěveckého dechu kontrolní třídy 1.C z 58,33 % 

na 84,62 %. Jedná se o posun ve výši 26,29 %. Během vstupní prověrky byly u 25,00 % 

žáků zjištěny drobnější dechové nedostatky v nutném přidýchnutí během fráze, které byly  

sníženy na 15,38 % při výstupní prověrce. Závažnější nedostatky, především 

nerovnoměrný dech s častým přidýchnutím byl evidován u 16,67 % žáků. Do konce 

školního roku se podařilo tyto nedostatky odstranit. Nikdo ze žáků 1.C nevykazoval velmi 

závažné dechové nedostatky. 
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Z grafu je patrný nárůst správných pěveckých dechových dovedností v průběhu 

školního roku, a to na 84,62 %.

C. Tvoření  tónu,  znění hlasu

3 měkké nasazení - uvolněné tvoření tónu - hlas jasný a zvučný -  přiměřená 

           síla

2 většinou měkké nasazení - občasný dyšný  tón - většinou uvolněné tvoření tónu -

hlas často  zvučný a lehký - přiměřená síla hlasu, někdy příliš slabý

1 časté tvrdé nasazení tónu - dyšný tón - hlas mnohdy drsný (zastřený) - většinou  

příliš silný 

0 tvrdé nasazení tónu - silné (tlačené) tvoření - hlas velmi drsný, až sípavý -

nadměrně silný 

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 86. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 20,83 40,91 50,00
2 50,00 36,36 41,67
1 29,17 18,18 8,33
0 0,00 4,55 0,00

Graf 39. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky vstupní prověrky je patrná nižší a nerovnoměrná úroveň dovednosti 

tvoření tónu a znění hlasu.  Měkké nasazení s uvolněným tvořením tónu, jasný a zvučný 
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hlas v přiměřené síle byl zaznamenán jen u 20,83 % žáků experimentální třídy 1A, 

v kontrolních třídách u 40,91 % žáků 1.B a 50,00 % žáků 1.C. Většinou měkce nasazený, 

ale velmi slabý tón, u některých žáků občasně dyšný, se objevoval v 1.A u 50,00 % žáků, 

v 1.B u 36,36 % a v 1.C u 41,67 % žáků. Mnohdy drsný, až zastřený hlas, většinou příliš 

silný byl nedostatkem u 29,17 % žáků z 1.A, 18,18 % žáků z 1.B a 8,33 % žáků z 1.C. 

Sípavý, silně tlačený tón s tvrdým nasazením byl zjištěn u 4,55 % žáků třídy 1.B. 

Z grafu vyplývá pouze částečné, v 1.A dokonce nedostatečné, zvládnutí tvoření  

hlasu a znění tónu na počátku školní docházky s mnoha nedostatky (občasný dyšný tón, 

extrémně slabý hlas, tlačený a extrémně silný hlas). 

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 87. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 91,67 66,67 69,23
2 8,33 25,00 15,37
1 0,00 8,33 7,69
0 0,00 0,00 7,69

Graf 40. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme výrazné zlepšení v oblasti 

tvorby hlasu a znění tónu v průběhu školního roku. Měkce nasazený a uvolněný tón, 

přiměřeně jasný a zvučný hlas mělo 91,67 % žáků experimentální třídy 1.A, v kontrolních 

třídách 1.B pak 66,67 % a v 1.C 69,23 % žáků. Měkce nasazený, ale stále slabý tón 

(občas dyšný) se objevoval u 8,33 % žáků z 1.A, u 25,00 % žáků z 1.B a u 15,37 % žáků 

z 1.C. Drsným zastřeným hlasem zpívalo 8,33 % žáků z 1.B a 7,69 % žáků z 1.C. Tvrdé 

nasazování tónu společně s velmi silným hlasem se objevilo u 7,69 % žáků třídy 1.C. 



177

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 2 1 0

Vstupní prověrka

Průběžná prověrka

Výstupní prověrka

Z grafu vyplývá zvýšení dovednosti v tvorbě tónu a znění hlasu, obzvlášť výrazné 

je u experimentální třídy 1.A. Drobné  nedostatky stále vykazovala čtvrtina dětí ze třídy 

1.B. Tvrdé nasazení tónu spolu se silným hlasem bylo problémem u 7,69 % žáků 1.C.

Porovnání prověrek v jednotlivých třídách 

1.A

Tab. 88. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 20,83 50,00 91,67
2 50,00 45,83 8,33
1 29,17 4,17 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 41. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky je zřejmý průběžný vzestup dovednosti žáků z 20,83 % při vstupní 

prověrce, k 50,00 % u průběžné prověrky až k 91,67 % při výstupní prověrce na konci 

školního roku. Jedná se o nárůst ve výši 70,84 %. Především slabý tón se objevoval u 

50,00 % žáků na počátku školního roku, k pololetí poklesl velmi mírně na 45,83 %. 

Během 2. pololetí nastal výrazný úbytek těchto drobných nedostatků až na 8,33 % žáků. 

Drsný, silný hlas používalo na začátku roku 29,17 % žáků. Během prvního pololetí tento 

stav poklesl na 4,17 % dětí. Na konci školního roku nikdo z žáků 1.A tímto způsobem 

nezpíval. 

Z grafu vyplývá průběžný vysoký nárůst dovednosti tvorby tónu a znění hlasu až 

do výše 91,67 % a průběžné odstraňování nedostatků (drsný, silný hlas nebo naopak hlas 

velice slabý) během školního roku. 



178

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 2 1 0

Vstupní prověrka

Výstupní prověrka

1.B

Tab. 89. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 40,91 66,67
2 36,36 25,00
1 18,18 8,33
0 4,55 0,00

Graf 42. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje nárůst dovednosti tvorby a znění hlasu u žáků 1.B. Na počátku 

školního roku hlas správně rozeznělo 40,91 % žáků, na konci školního roku to bylo 66,67 

% žáků. Nárůst dovednosti činil 25,76 %. Převážně slabý, ale občasně také dyšný tón se 

objevoval u 36,36 % žáků během vstupní prověrky, při výstupní prověrce klesl na 25,00 % 

žáků. Drsný, až zastřený hlas byl zaznamenán u 18,18 % žáků během vstupního šetření, 

na konci školního roku to bylo 8,33 % žáků. Někteří žáci na počátku školního roku (4,55 

%) měli vážnější nedostatky v tvorbě hlasu. Jednalo se o sípavý, silně tlačený tón 

s tvrdým nasazením, který se podařilo během školního roku částečně odstranit. 

Z grafu vyplývá nárůst dovednosti v průběhu školního roku na 66,67 % a 

odstranění největších hlasových obtíží.

1.C

Tab. 90. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 50,00 69,23
2 41,67 15,37
1 8,33 7,69
0 0,00 7,69
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Graf 43. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje na rozvoj dovednosti tvoření tónu a znělosti hlasu u žáků třídy 

1.C. Na počátku školního roku tuto dovednost správně ovládalo 50,00 % žáků, na konci 

školního roku to bylo 69,23 %. Nárůst činil 19,23 %. Převážně slabý hlas se projevoval u 

41,67 % dětí při vstupní prověrce, při prověrce výstupní klesl na 15,37 % dětí. Drsným 

zastřeným hlasem zpívalo 8,33 % žáků během vstupního šetření, během výstupního se 

nepatrně snížilo na 7,69 % žáků. Tvrdé nasazování tónu společně s velmi silným hlasem 

se na konci školního roku objevilo u 7,69 % žáků (vznik tohoto nešvaru se mi nepodařilo 

přesně objasnit – patrně byl spojen s možným překřikováním dětí o přestávce ve třídě, 

školní družině apod.). 

Z grafu je patrný znatelný rozvoj dovednosti tvoření tónu a znění hlasu (69,23 %). 

Nepříznivě působí vznik zlozvyků v průběhu školního roku v podobě tvrdého nasazení 

tónu a používání velmi silného zpěvního hlasu.

D. Pěvecká artikulace

3 jasná a zřetelná výslovnost - správné otvírání úst a pokles dolní čelisti - plynulost 

vokálů a slov 

2 zřetelná výslovnost - v souhláskových shlucích mírně nejasná - občasné 

nedostatky v pohyblivosti artikulačních orgánů - vyrážení některých slabik a slov

1 mírně nezřetelná výslovnost - nedostatečné otvírání úst a strnulost dolní čelisti -

časté vyrážení slabik nebo celých slov

0 výslovnost rozmazaná, nezřetelná, někdy pouhé ševelení - nedostatečná 

pohyblivost rtů, semknutá ústa - vyrážení vokálů nebo slov
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Tab. 91. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 20,83 4,55 16,67
2 62,50 63,63 41,67
1 16,67 27,27 33,33
0 0,00 4,55 8,33

Graf 44. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky vstupní prověrky pěvecké artikulace je vidět, že jasná a zřetelná

výslovnost, správné otvírání úst s poklesem dolní čelisti a plynulost vokálů a slov není na 

počátku školní docházky plně rozvinuta. Požadavky prověrky splnilo z experimentální třídy 

1.A 20,83 % žáků, v kontrolních třídách 1.B byl počet ještě nižší. Jednalo se o 4,55 % 

žáků. Ve třídě 1.C to bylo 16,67 % žáků. Zřetelná výslovnost s nejasností 

v souhláskových shlucích, občasnými nedostatky v pohyblivosti artikulačních orgánů nebo 

vyrážení některých slabik a slov byla zaznamenána u 62,50 % žáků z 1.A, 63,63 % žáků 

z 1.B a 41,67 % žáků z 1.C. Mírně nezřetelná výslovnost, nedostatečné otvírání úst se 

strnulou dolní čelistí nebo časté vyrážení slabik či celých slov se objevovalo u 16,67 % 

žáků 1.A, u 27,27 % žáků 1.B a u 33,33 % žáků 1.C. Nezřetelná výslovnost, semknutá 

ústa nebo vyrážení vokálů či slov nebylo u žáků 1.A zjištěno, u dětí z 1.B bylo evidováno 

v 4,55 % případů a u dětí z 1.C u 8,33 % případů. 

Z grafu vyplývá velmi nízké zastoupení žáků s naprosto zřetelnou a pěvecky 

vyhovující artikulací. U nejpočetnější skupiny žáků se objevuje sice zřetelná výslovnost, 

ale s drobnými nedostatky v souhláskových shlucích, nízké aktivitě v oblasti artikulace či 

vyrážení některých slabik nebo slov. Časté jsou také logopedické problémy šestiletých 

dětí.
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Tab. 92. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 54,17 16,67 23,08
2 45,83 66,66 61,54
1 0,00 16,67 15,38
0 0,00 0,00 0,00

Graf 45. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme zlepšení v pěvecké artikulaci 

žáků. Zřetelná a plynulá výslovnost se správným otvíráním úst se objevuje již u 54,17 % 

žáků experimentální třídy 1.A, 16,67 % žáků kontrolní třídy 1.B a 23,08 % žáků 1.C. 

Občasné nedostatky ve výslovnosti souhláskových shluků nebo otvírání úst či vyrážení

některých slabik a slov bylo zachyceno u 45,83 % žáků ze třídy 1.A, 66,66 % žáků z 1.B a 

61,54 % žáků z 1.C. Nedostatečné otvírání úst, časté vyrážení slabik či celých slov a 

mírně nezřetelná výslovnost byla charakteristická pro 16,67 % žáků 1.B a 15,38 % žáků 

1.C. Experimentální třída byla bez zmíněných nedostatků. Nikdo ze sledovaných žáků 

neměl při zpěvu semknutá ústa či nevyrážel slabiky a slova. 

Graf ukazuje  výrazné převýšení žáků 1.A nad ostatními dvěma třídami v oblasti 

bezvadné pěvecké artikulace. Zřetelná výslovnost s mírnými nedostatky je 

charakteristickým znakem pěvecké artikulace poloviny dětí na konci školního roku.
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Tab. 93. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 20,83 37,50 54,17
2 62,50 62,50 45,83
1 16,67 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 46. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky je zřejmý plynulý vzestup pěveckých artikulačních dovedností v průběhu 

školního roku. Správná a čistá výslovnost byla zaznamenána u 20,83 % žáků při vstupní 

prověrce, v průběžné prověrce se počet těchto dětí zvýšil na 37,50 % a při výstupní 

prověrce dosáhl 54,17 %. Nárůst tedy činí 33,34 %. Drobné nedostatky týkající se 

z souhláskových shluků, občasné pohyblivosti artikulačních orgánů nebo vyrážení 

některých slabik a slov byly evidovány u 62,50 % žáků na začátku školního roku, stejný 

počet byl zjištěn také v lednu. V průběhu 2. pololetí se snížil na 45,83 % žáků. Mírně 

nezřetelná výslovnost, strnulost dolní čelisti související s nedostatečným otvíráním úst 

nebo časté vyrážení slabik a slov bylo ve vstupní prověrce evidováno u 16,67 % žáků a 

v průběhu 1. pololetí postupně napravováno tak, že v průběžné prověrce již nebyli tito žáci 

evidováni.

             Z grafu vyplývá rovnoměrný nárůst dovednosti v průběhu školního roku až na 

54,17 %. U mírných artikulačních nedostatků docházelo k nápravě především v 2. pololetí

školního roku.
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Tab. 94. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 4,55 16,67
2 63,63 66,66
1 27,27 16,67
0 4,55 0,00

Graf 47. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje rozvoj dovednosti pěvecké artikulace ve třídě 1.B. Správná 

výslovnost byla zaznamenána u 4,55 % žáků při vstupní prověrce a stoupla na 16,67 % 

při prověrce výstupní. Jednalo se o nárůst 12,12 %. Drobné nedostatky v oblasti 

souhláskových shluků, občasné nižší pohyblivosti artikulačních orgánů nebo vyrážení 

některých slabik a slov bylo evidováno na začátku školního roku u 63,63 % žáků a na 

konci školního roku u 66,66 % žáků. Strnulost dolní čelisti spojená s nedostatečným 

otvíráním úst, mírně nezřetelná výslovnost či časté vyrážení slabik a slov se objevilo u 

27,27 % žáků při vstupní prověrce a u 16,67 % žáků při prověrce výstupní. Nezřetelná 

výslovnost spojená se semknutými ústy byla charakteristická pro 4,55 % žáků na počátku 

školní docházky a do konce školního roku byla napravena. 

Z grafu vyplývá mírný nárůst pěveckých artikulačních dovedností během školního 

roku, ale přesto se nedostatečná pohyblivost mluvního aparátu a celková nevycvičenost 

výslovnosti jeví jako problematická a dlouhodobá záležitost nejen v oblasti hudební 

výchovy.
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Tab. 95. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 16,67 23,08
2 41,67 61,54
1 33,33 15,38
0 8,33 0,00

Graf 48. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje rozvoj dovednosti pěvecké artikulace ve třídě 1.C v průběhu 

školního roku. Správná výslovnost byla během vstupní prověrky evidována u 16,67 % 

žáků, během výstupní prověrky u 23,08 % žáků. Nárůst dovednosti představuje 6,41 %. 

Občasná nižší pohyblivost artikulačních orgánů, drobné nedostatky ve výslovnosti 

souhláskových shluků či vyrážení některých slabik či slov bylo zaznamenáno u 41,67 % 

žáků na počátku školního roku, na jeho konci to bylo 61,54 % žáků. Nedostatečné otvírání 

úst a strnulost dolní čelisti, časté vyrážení slabik a slov nebo mírně nezřetelná výslovnost 

byla charakteristická pro 33,33 % žáků při vstupní prověrce a na konci školního roku u 

15,38 % žáků. Vyrážené vokály a slova nebo nezřetelná výslovnost se semknutými ústy 

byla zjištěna u 8,33 % žáků na počátku školního roku a do jeho konce zcela odstraněna. 

Z grafu je patrný mírný rozvoj správné pěvecké artikulační techniky u sledovaných 

žáků. Velmi výrazný zaznamenáváme v oblasti občasné nižší pohyblivosti artikulačních 

orgánů včetně drobných nedostatků ve výslovnosti souhláskových shluků či vyrážení 

některých slabik nebo slov.
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E. Intonace

3 intonační čistota

2 drobné intonační nepřesnosti

1 intonace nepřesná, ale posuny odpovídají pohybu melodie

0 intonace v rozmezí několika tónů mluvního hlasu

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 96. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 8,33 4,55 8,34
2 25,00 54,55 25,00
1 29,17 22,72 33,33
0 37,50 18,18 33,33

Graf 49. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky vstupní prověrky je patrná nízká úroveň v intonační čistotě žáků na 

počátku školní docházky. Té dosáhlo v experimentální třídě 1.A pouze  8,33 % žáků, 

v kontrolních třídách 1.B 4,55 % žáků a v 1.C 8,34 % žáků. S drobnými intonačními 

nepřesnostmi zazpívalo 25,00 % žáků z 1.A, 54,55 % žáků z 1. B a 25,00 % žáků z 1.C. 

Nepřesná intonace zpěvu, ale s odpovídajícími posuny ve směru melodie byla 

zaznamenána v 1.A u 29,17 % žáků, v 1.B u 22,72 % žáků a  v 1.C u 33,33 % žáků. 

Intonace v rozmezí několika tónů zpěvního hlasu byla charakteristická pro 37,50 % žáků 

ve třídě 1.A, 18,18 % žáků v 1.B a 33,33 % žáků ve třídě 1.C. 

Graf ukazuje, že výsledky intonační čistoty zpěvu byly podprůměrné téměř u všech 

sledovaných žáků. Z grafu znatelně vystupuje polovina třídy 1.B, která intonuje jen 
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s drobnými nepřesnostmi. Naprostá většina žáků ale přichází do základní školy 

nerozezpívaných. 

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 97. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 16,67 20,83 7,69
2 50,00 37,50 53,85
1 25,00 25,00 30,77
0 8,33 16,67 7,69

Graf 50. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme, že experimentální třída 1.A 

zaznamenala 16,67 % čistě intonujících žáků, kontrolní třída 1.B 20,83 % žáků a třída 1.C 

7,69 % žáků. S drobnými intonačními nepřesnostmi zazpívalo 50,00 % žáků z 1.A, 37,50 

% žáků z 1.B a 53,85 % žáků z 1.C. Nepřesná intonace zpěvu s odpovídajícími posuny 

melodie byla charakteristická pro 25,00 % žáků ze třídy 1.A, 25,00 % žáků ze třídy 1.B a 

30,77 % žáků 1.C. V rozmezí několika tónů zpěvního hlasu (ještě stále nerozezpívaných 

žáků) intonovalo v 1.A 8,33 % žáků, v 1.B 16,67 % žáků a v 1.C 7,69 % žáků. 

Z grafu vyplývají nerovnoměrné posuny ve výkonech žáků. Stále se ve všech 

třídách objevují žáci nerozezpívaní, i když je jejich počet nízký. Podle mého názoru je 

tempo rozvoje v této oblasti vysoce individuální a stejná intenzita práce se žáky bude 

nutná i během dalšího školního roku.
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Tab. 98. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 8,33 8,33 16,67
2 25,00 45,84 50,00
1 29,17 25,00 25,00
0 37,50 20,83 8,33

Graf 51. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky je zřejmý vzestup dovednosti žáků v čisté intonaci písně z 8,33 % ve 

vstupní i průběžné prověrce na 16,67 % žáků v prověrce výstupní. Jedná se o zlepšení ve 

výši 8,34 %. Drobné intonační nepřesnosti ve zpěvu byly zaznamenány  na počátku školní 

docházky u 25,00 % žáků, v pololetí u 45,84 % žáků a na konci školního roku u 50,00 % 

žáků. Nepřesná intonace zpěvu správně sledující posuny melodie byla při vstupní 

prověrce zjištěna u 29,17 % žáků, při průběžné prověrce u 25,00 % žáků a při výstupní 

prověrce také u 25,00 % žáků. Pokusy o zpěv na několika tónech zpěvního hlasu byly 

evidovány na začátku školního roku u 37,50 % žáků, v pololetí u 20,83 % žáků a  na konci 

školního roku u 8,33 % žáků. 

Z grafu vyplývá mírné zlepšení v čisté intonaci především v 2. polovině školního 

roku. V průběhu roku znatelně přibylo žáků zpívajících s drobnými intonačními 

nedostatky. Stav žáků intonujících pouze v obrysech melodie se po celý rok pohyboval 

kolem 25,00 %. Počet pěvecky nerozvinutých žáků v průběhu školního roku znatelně 

poklesl, a to o 29,17 %.
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Tab. 91. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 4,55 20,83
2 54,55 37,50
1 22,72 25,00
0 18,18 16,67

Graf 52. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje vývoj intonačních dovedností žáků třídy 1.B. Při vstupní prověrce 

píseň čistě zaintonovalo 4,55 % žáků, při výstupní prověrce to bylo 20,83 % žáků. Nárůst 

čistě intonujících žáků představoval 16,28 %. Drobné intonační nepřesnosti byly na 

počátku školního roku zaznamenány u 54,55 % žáků, na konci školního roku to bylo 37,50 

% žáků. Nepřesná intonace s posuny odpovídajícími pohybu melodie byla při vstupní 

prověrce evidována u 22,72 % žáků, při výstupní prověrce u 25,00 % žáků. Intonace na 

několika tónech zpěvního hlasu byla charakteristická pro 18,18 % žáků na začátku 

školního roku a pro 16,67 % žáků na konci školního roku. Počet pěvecky nerozvinutých 

žáků v průběhu školního roku klesl o 1,51 %. 

Z grafu vyplývá výrazný nárůst počtu žáků čistě intonujících. Jedná se patrně o 

žáky intonující na začátku roku s drobnými nepřesnostmi, kteří si během školního roku 

svoji dovednost zpevnili. Nepatrná změna nastala u žáků pěvecky nerozvinutých. Někteří 

na konci školního roku dokázali intonačně sledovat obrys melodie. Přesto třída měla na 

konci sledovaného období početnou skupinu nerozezpívaných žáků.
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Tab. 100. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 8,34 7,69
2 25,00 53,85
1 33,33 30,77
0 33,33 7,69

Graf 53. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje rozvoj intonačních dovedností žáků třídy 1.C. Při vstupní prověrce 

čistě intonovalo 8,34 % žáků, při výstupní prověrce stav těchto žáků klesl na 7,69 %. 

Důvodem mohla být indispozice nebo únava žáků. Proto chápu výsledek čisté intonace 

písně jako stagnaci a ne jako pokles úrovně. Drobné intonační nepřesnosti se objevily u 

25,00 % žáků na začátku školního roku a u 53,85 % žáků na konci školního roku. 

Nepřesná intonace s posuny podle pohybu melodie byla zjištěna při vstupní prověrce u 

33,33 % žáků, při výstupní prověrce u 30,77 % žáků. Intonace na několika tónech 

zpěvního hlasu byla charakteristická na počátku školního roku pro 33,33 % žáků, na konci 

školního roku jejich počet poklesl na 7,69 % žáků. Počet pěvecky nerozvinutých žáků 

v průběhu školního roku klesl o 25,64 %.

Z grafu je patrná stagnace rozvoje žáků čistě intonujících. Významný nárůst byl 

zaznamenán u žáků intonujících s drobnými nepřesnostmi. Tito žáci se v průběhu roku 

intonačně zdokonalili do té míry, že z původně hrubých obrysů melodie intonovali pouze 

s drobnými nepřesnostmi. Další velký posun je viditelný u žáků intonujících na několika

tónech zpěvního hlasu, z nichž se většina na konci školního roku přesunula do kategorie 

žáků intonujících obrys melodie.
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F. Rytmus

3 rytmická přesnost

2 drobné rytmické nepřesnosti

1 základní obrys rytmu s většími nepřesnostmi

0 nerytmický zpěv

Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 101. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 50,00 54,55 50,00
2 33,33 27,27 33,33
1 12,50 13,63 16,67
0 4,17 4,55 0,00

Graf 54. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky vstupní prověrky je patrná průměrná dovednost rytmické přesnosti ve 

zpěvu na počátku školní docházky. V experimentální třídě 1.A dosáhlo rytmické přesnosti 

rovných 50,00 % žáků, v kontrolních třídách 1.B 54,55 % žáků a v 1.C 50,00 % žáků. 

Drobných rytmických nepřesností se dopustilo 33,33 % žáků ze třídy 1.A, 27,27 % žáků 

ze třídy 1.B a 33,33 % žáků ze třídy 1.C. Základní obrys rytmu s většími nepřesnostmi 

udrželo 12,50 % žáků z 1.A, 13,63 % žáků z 1.B a 16,67 % žáků z 1.C. Nerytmický zpěv 

byl zaznamenán u 4,17 % žáků ze třídy 1.A, 4,55 % žáků ze třídy 1.B a u nikoho ze žáků 

třídy 1.C.

Graf ukazuje srovnatelnou situaci v jednotlivých třídách. V každé třídě se na 

začátku školní docházky objevila přibližně polovina žáků zpívajících s rytmickou přesností, 
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přibližně třetina žáků se dopustila při zpěvu drobných rytmických nepřesností. Ostatní žáci 

se dopouštěli větších nepřesností, u několika jednotlivců se jednalo o nerytmický zpěv. 

Výsledky výstupní prověrky 

Tab. 102. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 95,83 66,67 84,62
2 4,17 25,00 15,38
1 0,00 8,33 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 55. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky shledáváme vysoké procento žáků 

zpívajících rytmicky přesně. V experimentální třídě 1.A se jedná o 95,83 % žáků, 

v kontrolních třídách 1.B o 66,67 % žáků a v 1.C o 84,62 % žáků. Drobné rytmické 

nepřesnosti byly zaznamenány v 1. A u 4,17 % žáků, v 1.B u 25,00 % žáků a v 1.C u 

15,38 % žáků. Základní obrys rytmu s většími nepřesnostmi se objevil pouze ve třídě 1.B 

u 8,33 % žáků. Na konci školního roku se ve sledovaných třídách již nevyskytoval žádný 

žák s nerytmickým zpěvem.  

Z grafu vyplývá nerovnoměrnost v rozvoji rytmické přesnosti v jednotlivých třídách. 

Vysoce nadprůměrná byla ve třídě 1.A a o nadprůměrnosti můžeme hovořit i u třídy 1.C. 

Ve třídě 1.B dosáhly rytmické přesnosti pouze 2/3 žáků, zatímco u čtvrtiny  žáků  byl 

zaznamenány drobné rytmické potíže. Větší nepřesnosti pak byly pouze u žáků z 1.B.



192

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 2 1 0

Vstupní prověrka

Průběžná prověrka

Výstupní prověrka

Porovnání prověrek v jednotlivých třídách 

1.A

Tab. 103. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 50,00 79,17 95,83
2 33,33 20,83 4,17
1 12,50 0,00 0,00
0 4,17 0,00 0,00

Graf 56. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z tabulky je zřejmý plynulý rozvoj dovednosti v průběhu celého školního roku. 

Rytmické přesnosti dosahovalo při vstupní prověrce 50,00 % žáků, při průběžné prověrce 

to bylo již 79,17 % žáků a při výstupní prověrce počet žáků stoupl na 95,83 %. Jedná o 

nárůst o 45,83 % v průběhu školního roku. Drobných rytmických nepřesností se na 

počátku školního roku dopustilo 33,33 % žáků, v pololetí jejich stav poklesl na 20,83 % a 

na konci školního roku to bylo pouhých 4,17 % žáků. Při vstupní prověrce bylo 

zaznamenáno 12,50 % žáků s většími nepřesnostmi v základním obrysu rytmu. Již při 

průběžné prověrce nebyl evidován žádný takový žák. Na začátku školního roku 4,17 % 

dětí zpívalo nerytmicky. V pololetí se  tento problém  již nevyskytl. 

Z grafu je patrné plynulé rozvíjejí dovednosti přesného rytmického zpěvu 

v průběhu celého školního roku na 95,83 %. Na konci 1. třídy se nevyskytoval ani jeden 

žák z 1.A, který by zpíval nerytmicky nebo s velkými rytmickými nepřesnostmi.
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1.B

Tab. 104. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 54,55 66,67
2 27,27 25,00
1 13,63 8,33
0 4,55 0,00

Graf 57. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka ukazuje vývoj přesnosti rytmického zpěvu u žáků 1.B. Při vstupní prověrce 

rytmicky přesně zpívalo 54,55 % žáků, při výstupní prověrce to bylo 66,67 % žáků. Jedná 

se o nárůst ve výši 12,12 %. Drobných rytmických nedostatků se na začátku školního roku 

dopustilo 27,27 % žáků, na konci školního roku to by 25,00 % žáků. Při vstupní prověrce 

bylo evidováno 13,63 % žáků s většími nepřesnostmi v základním obrysu rytmu. Na konci 

školního roku tento počet klesl na 8,33 % žáků. Na začátku školního roku nerytmicky 

zpívalo 4,55 % žáků, na konci to již nebyl nikdo.

Z grafu vyplývá nárůst přesného rytmického zpěvu u žáků na 66,67 % koncem 

školního roku. Drobných rytmických nepřesností se stále dopouštěla čtvrtina třídy. 

1.C

Tab. 105. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 50,00 84,62
2 33,33 15,38
1 16,67 0,00
0 0,00 0,00
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Graf 58. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Tabulka zobrazuje výrazný rozvoj dovednosti přesného rytmického zpěvu. Při 

vstupní prověrce se jednalo o 50,00 % žáků, při výstupní prověrce o 84,62 % žáků. 

Rytmická přesnost v průběhu školního roku vzrostla o 34,62 %. Drobných rytmických 

nepřesností se na začátku školního roku dopouštělo 33,33 % žáků, na konci školního roku 

to bylo 15,38 % žáků. Větších nepřesností v základním obrysu rytmu bylo při vstupní 

prověrce evidováno 16,67 % žáků, na konci roku pak 0,00 %. 

Z grafu je patrný velký nárůst rytmické přesnosti ve zpěvu žáků (na 84,62 %). 

Další značný posun je u žáků, kteří na začátku školního roku výrazně chybovali 

v rytmickém obrysu písně a kteří se na konci školního roku dopouštěli pouze drobných 

rytmických nepřesností.

G. Emocionální výraz

3         procítěný zpěv - viditelný emocionální prožitek 

2 lehký ostych v přednesu písně - mírné emocionální projevy

1 znatelné psychické zábrany v pěveckém projevu – bez  emocionálnímu  

          prožitku

0 zpěv bez zájmu - mechanická reprodukce písně bez emocionálního prožitku
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Výsledky vstupní prověrky 

Tab. 106. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 41,67 63,64 83,33
2 54,17 31,81 16,67
1 4,16 4,55 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 59. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Závěrečný subtest prověrky pěveckých dovedností se týkal emocionálního výrazu 

při zpěvu. Procítěný zpěv s viditelným emocionálním prožitkem byl zaznamenán u 41,67 

% žáků z experimentální třídy 1.A, z kontrolních  tříd 1.B to bylo u 63,64 % žáků a ve třídě 

1.C u 83,33 % žáků. Lehký ostych v přednesu písně charakterizovalo v 1.A 54,17 % žáků, 

ve třídě 1.B 31,81 % žáků a ve třídě 1.C 16,67 % žáků. Znatelné psychické zábrany 

v pěveckém projevu byly zřetelné u 4,16 % žáků ze třídy 1.A a u 4,55 % žáků ze třídy 1.B. 

Ve třídě 1.C nebyl žádný takový žák. Také u nikoho nebyl evidován zpěv bez zájmu jako 

pouhá mechanická reprodukce písně bez emocionálního prožitku. 

Graf ukazuje na nestejnoměrnou míru emocionálního prožitku během zpěvu písně 

v jednotlivých třídách a na různou míru především lehkého ostychu žáků při přednesu 

písně.

Výsledky výstupní prověrky

Tab. 107. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

1.A 1.B 1.C
3 95,83 75,00 84,62
2 4,17 25,00 15,38
1 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
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Graf 60. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Při pohledu na tabulku výstupní prověrky zjišťujeme, že v experimentální třídě 1.A  

zpívalo procítěně a s emocionálním prožitkem 95,83 % žáků, v kontrolních třídách 1.B to 

bylo 75,00 % a ve třídě 1.C 84,62 % žáků. Lehký ostych při přednesu písně pociťovalo 

4,17 % žáků ze třídy 1.A, 25,00 % žáků ze třídy 1.B a 15,38 % žáků ze třídy 1.C. Žádný 

ze žáků neprojevoval znatelné psychické zábrany při zpěvu nebo nereprodukoval píseň 

pouze mechanicky. 

Z grafu vyplývá nadprůměrně vysoká oblast prožitku písně u žáků. Nejmenší 

ostych byl zaznamenán u dětí z 1.A, protože prověrku pěveckých dovedností vedla jejich 

učitelka hudební výchovy, na kterou již byly zvyklé. U třídy 1.B a 1.C byl ostych u 

některých dětí reakcí na méně známou osobu.

Porovnání prověrek v jednotlivých třídách 

1.A

Tab. 108. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Průběžná prověrka Výstupní prověrka
3 41,67 91,67 95,83
2 54,17 8,33 4,17
1 4,16 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Z tabulky je zřejmý prudký nárůst dovednosti procítěného zpěvu. Při vstupní 

prověrce zpívalo s emocionálním prožitkem 41,67 % žáků, při průběžné prověrce jejich 

počet vzrostl na 91,67 % a při výstupní prověrce opět vzrostl až na 95,83 % žáků. Nárůst 

dovednosti činil 54,16 %. Lehký ostych při přednesu písně pociťovalo na začátku roku 
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54,17 % žáků, v pololetí se  jednalo o 8,33 % žáků a na konci školního roku o 4,17 % 

žáků. Při vstupní prověrce byly u 4,16 % žáků viditelné psychické zábrany ve zpěvu. Při 

průběžné ani výstupní prověrce se tato situace neopakovala. U žádného z dětí nebyl 

evidován zpěv bez zájmu nebo pouhá mechanická reprodukce písně. 

Graf 61. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Graf zobrazuje prudký nárůst emocionálního zpěvu na konci 1. pololetí (na konci 

školního roku až na 95,83 %) a v téže době totožný úbytek zpěvu s lehkým ostychem. 

Důvodem bylo lepší poznání a sblížení se s učitelkou hudební výchovy, které se žáci 

neobávali a měli k ní důvěru.

1.B

Tab. 109. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 63,64 75,00
2 31,81 25,00
1 4,55 0,00
0 0,00 0,00

Z tabulky je patrný nárůst procítěného zpěvu žáků z 63,64 % při vstupní prověrce 

na 75,00 % při prověrce výstupní. Tento nárůst byl ve výši 11,36 %. Na začátku školního 

roku pociťovalo lehký ostych při přednesu písně 31,81 % žáků, na konci školního roku to 

bylo 25,00 % žáků. Při vstupní prověrce byly u 4,55 % žáků viditelné psychické zábrany 

ve zpěvu, které se při výstupní prověrce již neopakovaly. U žádného z dětí nebyl evidován 

zpěv bez zájmu nebo pouhá mechanická reprodukce písně. 
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Graf 62. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 

Z grafu vyplývá mírný nárůst při emocionálním prožitku písně (na 75,00 %). Stále 

byla poměrně velká skupina dětí s lehkým ostychem při zpěvu, který byl patrně způsoben 

zpěvem před méně známou učitelkou.

1.C

Tab. 110. Vyhodnocení  prověrky pěveckých dovedností

Vstupní prověrka Výstupní prověrka
3 83,33 84,62
2 16,67 15,38
1 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Graf 63. Vyhodnocení prověrky pěveckých dovedností 
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Z tabulky je zřejmý nepatrný rozdíl v dovednosti procítěného emocionálního zpěvu, 

který byl při vstupní prověrce ve výši 83,33 % a při výstupní prověrce 84,62 % (nárůst o 

1,29 %). Mírný ostych při zpěvu vykazovalo na začátku školního roku 16,67 % žáků, na 

konci školního roku 15,38 % žáků. Nikdo ze žáků neměl viditelné psychické zábrany při 

zpěvu ani nereprodukoval píseň čistě mechanicky. 

Z grafu můžeme vypozorovat jen nepatrný nárůst v emocionálním přednesu písně

na 84,62 %. Téměř totožná výše mírného ostychu byla stejně jako ve třídě 1.B způsobena 

menší znalostí učitelky, která vedla prověrku pěveckých dovedností. 

7. 4. 5    Hlasový rozsah

Z údajů vstupního a výstupního měření (u experimentální třídy 1.A také 

průběžného měření) hlasového rozsahu žáků byla vytvořena matrice četnosti výskytu 

spodního a horního tónu. Pro stanovení střední hodnoty byl zvolen medián, jehož  

předností je poměrná stálost a malá ovlivnitelnost extrémními hodnotami.

Matrice četnosti výskytu spodního a horního tónu hlasového rozsahu žáků 

1.A

Tab. 111. Hlasový rozsah (medián červeně)

Spodní tón
g gis a ais h c¹

Vstupní prov. * 1 9 4 5 3
Průběžná prov. 1 9 6 6 2
Výstupní prov. 1 4 6 10 3

* nelze zařadit: 2 žáci

Z matrice četnosti spodního tónu hlasového rozsahu žáků je patrné, že při vstupní 

prověrce  se tóny pohybovaly v rozpětí gis – c1, kdy medián se nachází na tónu ais. U 

dvou žáků nebylo možno hlasový rozsah zjistit, neboť se jednalo o mluvozpěv. Během 

průběžné prověrky v pololetí byl zaznamenán rozptyl spodního tónu hlasového rozsahu g 

- c1. Medián se opět nachází na tónu ais. Výstupní prověrka na konci školního roku 

ukázala rozpětí spodního tónu  gis – c1. Medián se zvýšil o 1/2 tónu na tón h. Tabulka 

ukazuje poměrnou stálost spodního tónu hlasového rozsahu žáků jen s jemným posunem 

vzhůru z tónu ais na h na konci školního roku.
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Tab. 112. Hlasový rozsah (medián červeně)

Horní tón
ais h c¹ cis¹ d¹ dis¹ e¹ f¹ fis¹ g¹ gis¹ a¹ ais¹ h¹ c²

Vst. pr. * 1 2 8 2 5 3 1
Průb. pr. 2 1 8 8 3 1 1
Výst. pr. 1 5 5 6 1 4 1 1

* nelze zařadit: 2 žáci

Při pohledu na matrici četnosti horního tónu hlasového rozsahu žáků na začátku 

školního roku zjišťujeme, že se rozpětí pohybuje mezi ais - gis¹. Medián se nachází 

v rozmezí dvou tónů: d¹ a dis¹. U dvou žáků nebylo možno hlasový rozsah zjistit, neboť se 

jednalo o mluvozpěv. Při průběžné prověrce v pololetí se horní tón hlasového rozsahu 

pohyboval v rozmezí d¹ - ais¹. Medián se nachází na tónu f¹. Na konci školního roku byl 

horní tón hlasového rozsahu dětí mezi cis¹ a c². Mediánem byl tón fis¹. Z tabulky je zřejmé 

rozšiřování hlasového rozsahu žáků směrem nahoru od tónu d¹ na začátku roku k tónu 

fis¹ na konci školního roku.

1.B

Tab. 113. Hlasový rozsah (medián červeně)

Spodní tón
gis a ais h c¹

Vstupní prov. * 2 7 5 7 1
Výstupní prov. 3 9 8 4

* 2 žáci odmítli zpívat

Z matrice četnosti je zřejmý rozptyl spodního tónu hlasového rozsahu žáků na 

začátku školního roku v rozmezí gis - c¹. Medián leží na tónu ais.  Dva žáci odmítli během 

vstupní prověrky zpívat, a proto nemohl být zjištěn rozsah jejich hlasu. Na konci školního 

roku je rozpětí spodního tónu v šíři a - c¹. Medián zahrnuje tóny ais – h. Z tabulky vyplývá, 

že spodní tón hlasového rozsahu žáků se během školního roku nezměnil.

Tab. 114. Hlasový rozsah (medián červeně)

Horní tón
cis¹ d¹ dis¹ e¹ f¹ fis¹ g¹ gis¹ a¹ ais¹ h¹ c² cis² d² dis² e²

Vst. p.* 2 11 2 1 1 1 1 1 1 1
Výst. p. 1 2 1 7 2 2 2 1 3 1 1 1

* 2 žáci odmítli zpívat

Matrice ukazuje rozpětí horního tónu hlasového rozsahu žáků na počátku školní 

docházky v rozmezí tónů d¹ - e². Medián je na tónu e¹. U dvou žáků nemohl být zjištěn 

jejich hlasový rozsah, protože na počátku školního roku odmítli zpívat. Na konci školního 
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roku se pohyboval horní tón hlasového rozsahu v rozpětí cis¹ - e². Medián nacházíme na 

tónu f¹. Z tabulky vyplývá mírné rozšíření hlasového rozsahu žáků směrem vzhůru z tónu 

e¹ na počátku školního roku na f¹ na konci  roku. Jedná se o zvýšení o 1/2 tónu.

1.C

Tab. 115. Hlasový rozsah (medián červeně)

Spodní tón
g gis a ais h

Vstupní prov. * 1 5 2 4
Výstupní prov. 2 4 3 4

* 1 žák odmítl zpívat

Matrice četnosti výskytu spodního tónu hlasového rozsahu žáků na počátku 

školního roku ukazuje rozptyl v rozmezí tónů g – h, kdy medián leží na tónech a – ais. U 

jednoho ze žáků nebylo možné zjistit hlasový rozsah, protože odmítl zpívat. Při výstupní 

prověrce se spodní tón hlasového rozsahu pohyboval v rozmezí gis – h. Medián zůstal na 

tónu ais, tzn. úroveň spodního tónu hlasového rozsahu žáků byla po celý rok na stejné 

výši.

Tab. 116. Hlasový rozsah (medián červeně)

Horní tón
c¹ cis¹ d¹ dis¹ e¹ f¹ fis¹ g¹ gis¹ a¹ ais¹ h¹ c² cis² d²

Vst.pr.* 2 1 1 3 1 1 2 1
Výst.pr 1 1 5 1 3 1 1

* 1 žák odmítl zpívat

Z matrice je patrný rozptyl horního tónu hlasového rozsahu při vstupní prověrce 

v rozpětí tónů c¹ - ais¹, kdy medián nacházíme na tónu e¹. Hlasový rozsah jednoho ze 

žáků nemohl být při vstupní prověrce zaznamenán, protože žák odmítl zpívat. Na konci 

školního roku vidíme v tabulce výrazný rozptyl horního tónu hlasového rozsahu, a to 

v rozmezí tónů cis¹ - d². Medián se nachází na stejné úrovni jako začátkem školního roku 

– na tónu e¹.

               

Porovnání mediánu spodního tónu hlasového rozsahu žáků jednotlivých tříd 

Tab. 117. Hlasový rozsah 

1.A 1.B 1.C
Vstupní prověrka ais ais a, ais
Výstupní prověrka ais, h asi, h ais
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Z tabulky je patrná shoda u spodního tónu hlasového rozsahu žáků všech 

sledovaných tříd. Rozpětí tohoto tónu je v rozmezí a – h. Na základě výsledků šetření je 

tón ais spodním tónem  hlasového rozsahu 6 – 7 letých žáků sledovaných tříd.

Porovnání mediánu horního tónu hlasového rozsahu žáků jednotlivých tříd 

Tab. 118. Hlasový rozsah 

1.A 1.B 1.C
Vstupní prověrka d¹, dis¹ e¹ e¹
Výstupní prověrka fis¹ f¹ e¹

Při pohledu na tabulku zjišťujeme, že horní tón hlasového rozsahu žáků na 

počátku školní docházky se pohyboval v rozpětí tónů d¹ - e¹. Na konci školního roku se 

výška horního tónu hlasového rozsahu žáků zvýšila především v experimentální třídě 1.A 

z d¹ - dis¹ na fis¹, tedy o 1,5 – 2 tóny. U kontrolní třídy 1.B se jednalo o zanedbatelnou 

změnu ve výši 1/2 tónu (z tónu e¹ na f¹). V kontrolní třídě 1.C zůstala výška horního tónu 

beze změny (e¹). Na základě výsledků šetření se ukázalo, že hlasový rozsah většiny žáků 

se pohybuje na úrovni pěvecky nerozvinutých žáků. Při správné motivaci pěveckých 

činností lze dosáhnout postupného rozvoje a zlepšování pěveckých dovedností žáků.

7. 4. 6   Vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních  

                    činností

             

    Pozorování proběhlo ve třech následujících hodinách v průběhu školního roku

(počátek školního roku, pololetí, konec školního roku). Při nich jsem sledovala míru 

zapojení žáků experimentální třídy do pěveckých a dalších hudebních činností. Získané 

údaje z pozorování jsem na základě číselných klíčů převedla do skupinových protokolů. 

Z těchto podkladů jsem vycházela při tvorbě tabulek (data jsou uvedena v procentech) a 

grafů.

A.   Projevy zájmu žáků o pěvecké činnosti z hlediska intenzity projevu

4 zájem zcela spontánní, soustavné a pravidelné zaujetí pro pěvecké činnosti

3 zájem nesoustavný, částečně spontánní a částečně podmíněný učitelem

2 zájem bez jakékoli spontaneity, nutná neustálá podpora učitele

1 pasivita, velmi nízký zájem i přes podporu učitele

0 odmítání účasti na pěveckých činnostech, negativní vztah k pěveckým 

           činnostem 
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Tab. 119. Vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních činností

Začátek šk. roku Pololetí šk. roku Konec šk. roku
4 62,50 58,33 70,83
3 25,00 29,17 12,50
2 12,50 12,50 16,67
1 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 64. Vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních činností

Z tabulky je patrné, že na začátku školního roku převládal u žáků spontánní zájem 

o pěvecké činnosti (62,50 %). Nesoustavný zájem, částečně spontánní a částečně 

podmíněný učitelem se vyskytoval u 25,00 % žáků. Zájem neustále podněcovaný 

učitelem byl shledán u 12,50 % dětí. Nikdo ze žáků nebyl pasivní ani neodmítal účast na 

pěveckých činnostech. V pololetí spontánní zájem poklesl na 58,33 %. Nesoustavný 

zájem s občasnou podporou učitele by zaznamenán u 29,17 % žáků.  Opět nikdo ze žáků 

nebyl pasivní ani pěvecké činnosti neodmítal. Zájem o pěvecké činnosti s neustálou 

podporou učitele byl shledán u stejného množství žáků – 12,50 %. Na konci školního roku 

byl spontánní zájem zaznamenán u 70,83 % žáků. Nesoustavný zájem s částečnou 

podporou učitele byl evidován u 12,50 % dětí. Zájem bez vlastní spontaneity, s nutnou 

podporou učitele byl shledán u 16,67 % žáků. Nikdo z dětí neodmítal účast na pěveckých 

činnostech ani při nich nebyl pasivní. Na konci školního roku jsem u některých žáků 

pozorovala zvýšenou únavu z několikaměsíční školní zátěže. To vysvětluje nutnost 

zvýšené podpory ze strany učitele a nárůst počtu žáků takto motivovaných na konci 

školního roku.
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Graf ukazuje vysokou míru spontaneity, soustavného a pravidelného zaujetí  dětí 

pro pěvecké činnosti. U nižšího počtu dětí je nutná motivace učitele k pěveckým 

činnostem, protože jejich zájem není zcela spontánní. Uspokojivé je zjištění, že se ve třídě 

neobjevili žáci odmítající pěvecké aktivity ani žáci pasivní. 

B.   Projevy zájmu žáků o ostatní hudební činnosti z hlediska intenzity projevu

4 zájem zcela spontánní, soustavné a pravidelné zaujetí pro ostatní hudební činnosti

3 zájem nesoustavný, částečně spontánní a částečně podmíněný učitelem

2 zájem bez jakékoli spontaneity, nutná neustálá podpora učitele

1 pasivita, velmi nízký zájem i přes podporu učitele

0 odmítání účasti na  ostatních hudebních činnostech, negativní vztah k ostatním

    hudebním činnostem

Výsledky pozorování 

Tab. 120. Vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních činností

Začátek šk. roku Pololetí šk. roku Konec šk. roku
4 79,17 75,00 70,83
3 12,50 16,69 25,00
2 8,33 8,33 4,17
1 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

Graf 65. Vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních činností

Při pohledu na tabulku zjišťujeme, že na počátku školního roku projevovalo 

spontánní zájem o ostatní hudební činnosti 79,17 % žáků. Nesoustavný zájem, který byl 
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částečně podporovaný učitelem, se objevil u 12,50 % dětí. Zájem bez vlastní spontaneity, 

kde podpora učitele byla nutností, vykazovalo 8,33 % žáků. Nikdo z dětí nebyl pasivní ani 

další hudební činnosti neodmítal. V pololetí mírně klesl počet žáků se spontánním zájmem 

o další hudební činnosti na 75,00 %. Naopak se zvýšilo procento dětí vykazujících

nesoustavný zájem s částečnou podporou učitele (16,69 %). Na stejné úrovni bylo 

evidováno 8,33 % dětí, u kterých byla nutná neustálá podpora učitele. Opět nikdo 

neodmítal účast na hudebních aktivitách  ani nebyl pasivní. Na konci školního roku opět 

poklesl počet spontánního zájmu dětí o hudební činnosti na 70,83 %. Vzrostl počet těch, 

jejichž zájem byl nesoustavný a bylo u nich potřeba částečné podpory učitele. Jednalo se 

o 25,00 % dětí. Počet žáků vyžadujících neustálou podporu učitele klesl na 4,17 %. Opět 

nikdo z dětí nebyl pasivní nebo neodmítal účast na hudebních aktivitách.

Z grafu vyplývá neustálý mírný pokles počtu dětí se soustavným spontánním  

zájmem o ostatní hudební činnosti (kromě pěveckých činností) a mírný nárůst počtu dětí 

s občasnou podporou učitele. Zaregistrovala jsem při pozorování tří následných hodin na 

přelomu května a června, že mnoho dětí již vykazovalo únavu z celoroční práce. Může se 

jednat o jednu z možností poklesu zájmu a spontaneity v tomto období.

7. 5   Verifikace hypotéz a závěry výzkumu

7. 5. 1   Verifikace hypotéz

Po vyhodnocení výsledků prověrek hudebnosti a pěveckých dovedností, dotazníků 

zadaných rodičům probandů, rozhovorů se žáky a vyhodnocení míry zapojení žáků do 

pěveckých a dalších hudebních činností během experimentálního vyučování, jehož model 

byl v předchozí kapitole navržen, následuje ověření jednotlivých výzkumných hypotéz.

Hypotéza č. 1: Navrhovaný model vyučování je přiměřený pro žáky 1. ročníku základní 

školy je platná.

Navrhovaný model vyučování byl koncipován160 z hlediska fyzických, psychických, 

sociálních a emocionálních zvláštností dětí počátku mladšího školního věku. Bylo nutno 

přihlédnout k možnostem chápání a hudebního vývoje dětí ve věku 6 – 7 let. Těžištěm 

motivace se stal pohádkový příběh a hudební hra, motivační provázanost celé vyučovací 

hodiny. Při koncepci jsem vycházela z poznatků, že jsou  u dětí oblíbené hry se zvuky a

                                               
160 Viz kapitola č. 6 (s. 74)
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slovy, hry s vlastním tělem a nejrůznější hry pohybové.  Míra zapojení žáků do pěveckých 

i dalších hudebních činností potvrdila přiměřenost a funkčnost navrhovaných postupů.

Hypotéza č. 2: Navrhovaný model vyučování rozvíjí pěvecké dovednosti žáků 1. ročníku 

základní školy je platná.

Z výsledků prověrek pěveckých dovedností žáků vyplývá, že navrhované prvky 

motivace napomohly k rozvoji všech oblastí pěveckých dovedností žáků. Jednoznačně 

byly potvrzeny v oblasti pěveckého postoje, pěveckého dechu, tvoření tónu a znění hlasu, 

pěvecké artikulace, rytmu a emocionálního výrazu. V oblasti intonace při spojení skupiny 

žáků představujících na konci roku žáky čistě intonující a žáky s drobnými intonačními 

nepřesnostmi se jednalo opět o jednoznačné potvrzení úspěšnosti navrhovaného modelu. 

Hypotéza č. 3: Navrhovaný model vyučování rozvíjí hlasový rozsah žáků 1. ročníku 

základní školy je platná.

Předpoklad byl potvrzen, neboť u žáků experimentální třídy došlo k největšímu 

rozšíření průměrného hlasového rozsahu  třídy v porovnání se třídami kontrolními. Při 

pohledu na výsledek šetření je třeba podotknout, že rozezpívanost dětí stále není na 

uspokojivé úrovni a po celý 2. ročník bude nadále potřeba se této oblasti věnovat se 

zvýšenou měrou. Výsledek potvrzuji vlastní zkušeností, že ke kvalitním výsledkům 

hlasového rozsahu dochází individuálně, často až po dvou letech pedagogického 

působení.

Hypotéza č. 4: Navrhovaný model vyučování navozuje u žáků kladný vztah k hudební 

výchově je platná.

Z rozhovorů žáků a jejich zájmu o jednotlivé hudební činnosti zřetelně vystupuje 

zájem o zpěv a hudební hry a pohádky. Na konci 1. pololetí byl zpěv a hudební hry a 

pohádky jednoznačně hodnoceny jako nejpřitažlivější hudební aktivity.  Na konci školního 

roku byl opět nejoblíbenější aktivitou zpěv spolu s hudebními hrami a pohádkami a 

tancem. Také většina rodičů v dotaznících označila, že hudební výchova patří mezi 

oblíbené aktivity probandů.

Hypotéza č. 5: Zvýšení zájmu žáka o pěvecké činnosti na základě navrhovaného modelu 

vyučování se projevuje vyšší četností zpěvu v domácím prostředí je platná.
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Z rozhovorů se žáky i z výsledků dotazníků pro rodiče vyplývá zjištění, že

frekvence zpěvu probandů v rodinném prostředí se v průběhu školního roku, a to 

především v 2. pololetí, zvýšila. Nejednoznačné výsledky  na konci 1. pololetí u rozhovorů

se žáky byly dány nejednoznačností v chápání rozdílnosti pojmů „často“ a „občas“ u žáků 

na počátku školní docházky. Rozvojem myšlenkových procesů a zkušeností žáka byly již 

na konci školního roku tyto pojmy od sebe významově odděleny. Rozvoj motivace žáků

k domácímu zpěvu ve srovnání s předešlým obdobím byl u většiny žáků evidován

v dotaznících pro rodiče. Znatelný byl především kladný posun v 2. pololetí školního roku.

7. 5. 2   Závěry pro pedagogickou praxi

V souvislosti s verifikací hypotéz mohu výzkum hodnotit jako úspěšný a 

navrhovaný model vyučování jako didakticky podporující způsob rozvoje pěveckých 

dovedností žáků. Uváděné principy vyučování (respektování a rozvoj individuality žáka, 

uplatnění motivace ve vyučování, podpora rozvoje vnitřní motivace žáka, motivující 

evaluační a autoevaluační postupy, osobnost učitele a jeho správný pěvecký vzor, 

navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě) a metodické postupy (struktura hodiny 

hudební výchovy, jednotné tématické motivační propojení vyučovací hodiny, zážitkové 

vyučování pomocí hudebních situačních a příběhových dramat, hudební hra, podporující 

zpětná vazba) efektivně rozvíjejí pěvecké dovednosti žáků 1. ročníku základní školy a 

navozují kladný vztah ke zpěvu a hudebním činnostem. 

Z ověřování modelu vyučování vyplynuly následující závěry:

 Vytváření kladného motivačního přesvědčení žáků

Vhodně volená motivace pěveckých činností žáků 1. ročníku základní školy ovlivňuje  

intenzitu a kvalitu žákova úsilí, jeho vytrvalost při překonávání pěveckých nedostatků. 

Kladně motivačně přesvědčení žáci vnímají navozené učební situace v souladu se svým 

přáním a potřebami. Tím dochází k podpoře pěveckých aktivit, které vedou k dosažení  

vytyčených pěveckých dovedností.

 Udržování svižného tempa hodiny

Při provádění jednotlivých pěveckých cvičení je vhodné opakovat hru max. 3 – 4krát a 

přejít k další činnosti. Následnou hodinu se ke cvičení vrátit buď ve stejné podobě nebo 
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v jinak motivované formě. Vyšší frekvence opakování úkonu nebo jeho zařazování do 

několika vyučovacích hodin za sebou ve stejné podobě začne žáky nudit a kvalita výkonu 

se nezlepší. Naopak může dojít k nežádoucím návykům.

 Ukázka aktivity s jednoznačnou a srozumitelnou formulací úkolu

Pro objasňování jednotlivých her a dramatizovaných prvků vyučování byla vždy 

důležitá vzorová ukázka učitele s jednoznačně a stručně formulovaným upozorněním 

na nejdůležitější prvek pěveckého úkonu. Následovalo předvedení činnosti 1 – 2 žáky 

s taktní nápravou možné vzniklé chyby. Pak již probíhala hra nebo dramatizovaný prvek. 

Při ní bylo dostatek času pro individuální opravy úkonů. 

 Časté změny tělesné polohy žáků 

Žáci po většinu vyučování pracují vsedě v lavicích. Hudební výchova jim dává 

možnost využívat celý prostor učebny včetně různých tělesných poloh. Při umístění 

koberce v části učebny mohou provádět úkony pěveckých cvičení v lehu, v sedu, 

v tureckém sedu, kleku aj. Při dostatečném prostoru zapojují do činností nejrůznější typy 

chůze, úkroků, poskoků, pochodu, běhů drobnými krůčky atd. Každá motivovaná hudebně 

pohybová aktivita je žáky vítaná, a tím dělá vyučování přitažlivější.

 Zpěv sólo střídat průběžně po celý rok se zpěvem třídy a různými skupinami 

žáků

Žák, který je zvyklý zpívat pouze v kolektivu spolužáků, nemusí sólový zpěv zvládnout 

jak z hlediska psychického, tak hlasového. Proto je důležité již od počátku školní 

docházky střídat zpěv celé třídy se sólovými vstupy i se zpěvem různorodých skupin žáků. 

Děti si na tyto varianty zpěvu velmi rychle zvyknou a nebudou mít obavy z různých forem 

přednesu písně před spolužáky. Vhodné jsou hry se zpěvem, kde se střídá zpěv třídy se 

sólistou, popř. skupinkou žáků.

 Dětské chápání počtu a času

Žák na počátku školní docházky uvažuje v oblasti chápání času a počtu konkrétním 

způsobem. Svůj  osobní časový prostor vnímá převážně v přítomnosti, popř. v blízké 

budoucnosti či minulosti. Tyto psychické zvláštnosti byly důvodem nejednoznačnosti 

rozlišení obecných pojmů „často“ a „občas“ v rozhovorech s probandy v 1. pololetí 
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školního roku. V průběhu roku se žáci teprve učili rozlišovat trvání či frekvenci děje, který 

probíhá v čase. Na konci školního roku již nebyl s chápáním těchto pojmů problém.

7. 5. 3   Obecné porovnání se závěry výzkumu úrovně pěveckých dovedností F. 

                 Sedláka

V 1. polovině 70. let 20. století byl v našich zemích uskutečněn rozsáhlý výzkum, 

který byl zaměřen na školní zralost a dovednosti dětí na počátku školní docházky. 

Navrhovatelem hledisek pro oblast hudební připravenosti byl F. Sedlák.161 Úroveň 

pěveckých dovedností byla zjišťována při zpěvu známé písně v individuální hlasové 

poloze dítěte bez doprovodu hudebního nástroje. Autor použil popisnou verbální škálu 

s numerickým ohodnocením. Jednalo se o vymezení a rozvrstvení rytmických a 

intonačních pěveckých dovedností. Posouzení podle navržené škály prováděli učitelé na 

vybraných školách a zúčastnilo se ho 5.157 probandů.

Také v této výzkumné práci byla sledována úroveň pěveckých dovedností při 

zpěvu známé písně v hlasové poloze, kterou si žák sám zvolil, bez doprovodu hudebního

nástroje. Rytmické a intonační dovednosti byly vymezeny odděleně. Při obecném 

porovnání budeme sledovat experimentální třídu 1.A.

Intonace

Sedlákově položce zpívá melodicky a rytmicky správně, která je zastoupená 24,12 

% dětí, odpovídá výzkumná položka intonační  čistota, která má na počátku školního roku 

hodnotu 8,33 % a na konci školního roku 16,67 % dětí. Současný stav je na počátku 

školního roku horší o 15,79 % a na konci školního roku o 7,45 %.

Následnou položku uvádí Sedlák v popisu jako zachovává správný rytmus, 

v melodii jsou ojedinělé chyby a je do ní zařazeno 26,78 % dětí. V této práci je 

pojmenována drobné intonační nepřesnosti a na počátku školního roku do ní bylo 

zařazeno 25,00 % dětí, na konci školního roku 50,00 %. Současný stav můžeme 

charakterizovat jako pokles o 1,78 % na počátku školního roku a vzestup o 23,22 % na 

konci 1. ročníku.

Abychom mohli proti výzkumné položce intonace nepřesná, ale posuny odpovídají 

pohybu melodie, která byla na začátku školního roku zastoupena 29,17 % a na konci 

školního roku 25,00 % dětí, postavit položku Sedlákovu, musíme u něho spojit dva body 

škály. Jedná se o položku zachovává správný rytmus, ale melodie je však značně 

                                               
161 KOŘÍNEK, M. Dítě na počátku školní docházky. 1. vyd . UK Praha, 1975. s. 41 - 42
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nepřesná (20,03 % dětí) a položku dopouští se značných rytmických a melodických chyb 

(11,19 %). Při součtu těchto výsledků docházíme k hodnotě 31,22 % dětí. Při porovnání 

zjišťujeme, že v současnosti je situace horší o 2,05 % na počátku školního roku a 6,22 % 

na konci školního roku.

Dále Sedlák uvádí 12,45 % dětí, které místo zpěvu recitují. Ve výzkumné práci 

můžeme porovnávat s popisem intonace v rozmezí několika tónů mluvního hlasu, kde na 

začátku školního roku bylo evidováno 37,50 % a na konci školního roku 8,33 % dětí.

V současnosti zaznamenáváme situaci horší o 25,05 % na začátku 1. třídy  a o 4,12 % 

lepší na konci školního roku.

Sedlákově položce ostýchá se nebo odmítá zpívat (4,48 % dětí) a položce

neuvedeno (0,95 %) nelze přiřadit žádného ze žáků experimentální třídy.

Rytmus

Oproti výzkumné charakteristice rytmická přesnost, kterou vykazovalo na začátku 

školního roku 50,00 % a na konci školního roku 95,83 % žáků, můžeme spojit tři 

Sedlákovy škálovací popisy. Jedná se o zpívá melodicky a rytmicky správně (24,12 %),

zachovává správný rytmus, v melodii jsou ojedinělé chyby (26,78 %) a zachovává správný 

rytmus, melodie je však značně nepřesná (20,03 %). V součtu se jedná o hodnotu 70,93 

% dětí. Při porovnání výsledků docházíme k závěru, že současný stav na začátku 

školního roku je horší o 20,93 % a na konci školního roku naopak lepší o 24,90 %.

Položka drobné rytmické nepřesnosti se v Sedlákově škále nenachází. 

V současném výzkumu představuje 33,33 % na začátku školního roku a 4,17 % dětí na 

konci školního roku. 

Sedlákově popisu dopouští se značných rytmických a melodických chyb, které 

jsou uváděny u 11,19 % dětí, odpovídá výzkumná položka základní obrys rytmu s většími 

nepřesnostmi. Zde je evidováno 12,50 % žáků na začátku školního roku a 0,00 % na 

konci školního roku. V současnosti se jedná o horší stav ve výši 1,31 % na začátku 

školního roku a zlepšení o 12,45 % na konci 1. třídy.

Následné položky již nejsou srovnatelné. Jedná se o výzkumnou charakteristiku

nerytmický zpěv, který je zastoupený 4,17 % na začátku školního roku a  bez evidence na 

jeho konci. U Sedláka se jedná o tři škály: místo zpěvu pouze recituje (12,45 % dětí), 

ostýchá se nebo odmítá zpívat (4,48 %) a neuvedeno (0,95 %).

Srovnání posuzujeme pouze v obecné rovině, protože výzkumy nebyly prováděny 

za shodných podmínek. Přesto můžeme vyvodit následující závěry. V oblasti rytmických 

dovedností shledáváme, že jsou u současných žáků při vstupu do základní školy na nižší 

úrovni, ale během 1. ročníku se tyto rozdíly stírají. Rozdílnou situaci shledáváme u 
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intonačních dovedností. Nejen že žáci, kteří vstupují do základního vzdělávání, jsou méně 

pěvecky rozvinutí, ale náprava tohoto stavu je dlouhodobější záležitostí. Během 1. ročníku 

dochází k částečné nápravě, která musí probíhat ještě minimálně během dalšího školního 

roku.
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Závěr

Současné tendence vzdělávání kladou důraz na přátelskou a vstřícnou atmosféru 

vyučování, která podněcuje žáky k činnostem, poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu 

učení a plnému rozvinutí jejich osobnosti. Z těchto hledisek se navrhovaný model 

vyučování hudební výchovy v 1. ročníku základní školy soustřeďuje na respektování a 

rozvoj individuality žáka, zaměřuje se na navození motivujících evaluačních a 

autoevaluačních postupů, vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídě. 

Kladná motivace žáků při vyučování hudební výchovy vede ke zkvalitnění a 

zefektivnění vyučování, vytváří ve třídách příjemnou atmosféru. Pěvecké dovednosti dětí

vlivem uvedeného modelu vyučování mají vzestupnou tendenci. Ve vyučování se projevila 

vysoká aktivita žáků, která  se vyznačovala zapojením jednotlivců do pěveckých a dalších 

hudebních činností.  Byla zaznamenána vysoká obliba hudební výchovy jako vyučovacího 

předmětu a kladný vztah žáků k pěveckým činnostem. U dětí s nižší úrovní pěveckých 

dovedností nebylo evidováno snížení motivace k pěveckým aktivitám. 

Pěvecké dovednosti žáků mladšího školního věku lze rozvíjet na zcela přirozeném 

základu v pěveckých hrách v souvislosti s vhodně voleným přirozeným pohybem a 

za podpory dětské fantazie a spontaneity. Vše je zásadně podmíněno tvůrčím přístupem 

učitele, jeho správným pěveckým i mluvním vzorem a promyšlenými metodickými 

postupy. Aktivity musí plynout zcela přirozeně, nesmí být na děti vyvíjen tlak, přílišná 

direktivnost a jednotvárné vyučování. Učitel se stává v hodinách hudební výchovy 

žákovým partnerem při hře a průvodcem hudebně výchovných činností. Zajímavě 

motivovaná a trpělivá práce během celého školního roku rozvíjí u žáka jeho pěvecké 

dovednosti.

Po vstupu dětí do základní školy je důležité, aby učitel poznal individuální úroveň 

pěveckých dovedností a hudebních schopností svěřených žáků. Tento krok pokládám za 

významný, protože na základě zjištěných skutečností plánujeme metodický postup 

rozvoje jednotlivých dovedností tak, aby pedagogický proces probíhal co nejefektivněji.  

Bohužel v současnosti stále nemáme standardizované testy a využíváme vlastní, 

individuálně vytvořené prověrky. Při vstupu dětí do základní školy je situace komplikována 

tím, že žáci neovládají čtení a psaní, nemají zkušenosti se školním hudebně výchovným 

procesem a přidávají se i velmi specifické psychologické zvláštnosti tohoto věku. Proto 

nelze žáky testovat pomocí kolektivních prověrek. V 2. pololetí školního roku lze již o 

zařazení kolektivního testování pomocí obrázkových záznamových archů uvažovat, ale na 

rozdíl od individuálního testování nemáme zaručeno, že žák přesně pochopí zadání úkolu 

a způsob zaznamenání správné odpovědi. Svou roli také hraje individuální pracovní 
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tempo žáka, jeho motorická obratnost a individuální délka zaměření pozornosti. Na 

základě své dlouholeté  praxe se kloním k individuálním typům prověrek jak na začátku 

školního roku, tak v jeho průběhu. Bohužel značná část učitelů hudební výchovy prověrky 

ke zjištění úrovně hudebních schopností a pěveckých dovedností nepoužívá a mnozí ani 

nejsou seznámeni s problematikou hudební diagnostiky.

Pokud na počátku školní docházky vyučuje hudební výchově třídní učitel, specifika 

vyučovacího procesu v 1. ročníku základní školy mu umožňují vyučování v blocích, kdy 

není přísně respektováno rozdělení na vyučovací předměty a dodržování vyučovací 

hodiny v délce 45 minut. Učitel tak může využít integrujících prvků jednotlivých 

vyučovacích předmětů podle vzdělávacích témat a obsahu. Také časové  rozvržení 

vyučovacího dne může přizpůsobit individuálním zvláštnostem mladšího školního věku a 

momentálnímu psychickému stavu dětí.  Prvky hudební výchovy tak mohou prolínat celým 

dnem, integrovat do každého vyučovacího předmětu. Z vlastní pedagogické praxe mohu 

uvést např. přesahy hudební výchovy do českého jazyka. Jedná se o hudebně výchovné 

činnosti, které rozvíjejí správnou a zřetelnou  artikulaci, přiměřené tempo mluvené řeči, 

dynamickou stránku mluvy a smysl pro rytmicitu řeči. Na základě her a činností s texty 

písní lze rozvíjet slovní zásobu dítěte. Integraci hudební a dramatické výchovy spatřuji 

v dramatizaci nejrůznějších pohádek a příběhů s uplatněním hudebních a pěveckých

prvků. V matematice může hudebně výchovné působení pomáhat při upevňování řady 

čísel nebo utváření matematických představ v souvislosti s pulsací. V prvouce se jedná o 

nepřeberné množství písní a zvukových her s tématikou přírody (zvířata, květiny) a života 

člověka (písně a hudební hry vyjadřující lidskou činnost). Své uplatnění zde nacházejí 

lidové hudebně pohybové hry včetně lidových zvyků. Výtvarná výchova úzce souvisí se 

zrakovým vnímáním podnětů, spojováním barev s určitými hudebními prvky. Dítě 

mladšího školního věku rádo kreslí vlastní zážitky a využitím barevné škály může 

vyjadřovat své hudební prožitky. Tělesná výchova prolíná v podobě tanců a pohybových 

her celým vyučovacím procesem hudební výchovy jako nestatického vyučovacího 

předmětu. V integraci s pracovním výchovou se jedná o rozvoj jemné motoriky ruky 

nebo výrobu  jednoduchých hudebních nástrojů z odpadových materiálů. 

Motivace k pěveckým činnostem a hudbě bývá zaměřena na školní vyučovací 

proces, ale neuvádí se možnost motivačního působení školy na rodinu. V 1. ročníku se 

spolupráce učitele a rodičů zaměřuje především na to, aby žák zvládl základy čtení, 

psaní, počítání a adaptoval se na školní systém. Rodiče mají povědomí o činnostech 

svého dítěte ve výtvarné a pracovní výchově na základě jeho výtvorů a výrobků, o tělesné 

výchově v rámci jednoduchých cviků a her. Jaké povědomí mohou mít o hudebních 

činnostech, když úroveň pěveckých dovedností většiny žáků je na velmi nízké úrovni? Je 

proto důležité, aby učitel hudební výchovy mohl rodičům formou besídky, akademie či 
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školního projektového dne prezentovat pěvecké a hudební činnosti uplatňované během 

vyučování. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou rodiče mile překvapeni pěveckou, taneční a 

doprovázečskou úrovní svých dětí a jejich povzbuzující hodnocení směřuje nejen k žákům 

samotným, ale mnohdy i k učiteli hudební výchovy.

Domnívám se, že tvůrčí hledání nových hudebně výchovných prvků a metod  

pomáhá vytvářet pozitivní vztah jedince k hudbě. Toho lze dosáhnout především tím, že 

co největšímu počtu žáků umožníme prožít při pěveckých a hudebních činnostech úspěch 

a zajistíme jim možnost uplatnění se při hudebně výchovných aktivitách podle jejich

individuálních možností. Ukážeme jim hudební činnost jako atraktivní možnost uplatnění 

jejich potřeb a zájmů. Omezíme možné nežádoucí projevy (nuda, strach, ohrožení pocitu 

bezpečí a jistoty žáka) v hodinách hudební výchovy na minimum.

Motivace žáků ve vyučování je účinným a efektivním prvkem učitelovy práce, která 

přináší kvalitní výsledky v pěveckém rozvoji žáků. Dává předpoklad pro zlepšení 

podmínek vyučovací hodiny, kladnou interakci mezi učitelem a žákem i mezi žáky 

navzájem. Motivace je jedním z prostředků, jak zlepšit výsledky vyučování hudební 

výchovy a vzbudit u dětí zájem o hudbu a zpěv tak, aby se staly trvalou potřebou jedince 

po celý jeho život.
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