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Úvod

Zpěv jako nejpřirozenější hudební projev provází člověka po celý jeho život. Pomáhá 

uvolňovat psychické napětí a dodává optimismus a radost. Bohužel současné průzkumy

naznačují, že se v domácím prostředí zpěv a rodinné muzicírování příliš neprovozuje nebo 

dokonce zcela chybí. Tak se učitel hudební výchovy mnohdy stává jediným významným 

průvodcem a rádcem v rozvoji žákovi hudebnosti a pěveckých dovedností. Záleží na něm, 

jakým způsobem dítěti v počátcích školní docházky představí hudební činnosti a podchytí 

jeho zájem o hudbu a zpěv. 

Naše společnost se neustále vyvíjí a s ní se mění i psychologické potřeby a 

zvláštnosti dětí. Proto je žádoucí, aby i učitel hudební výchovy neustále hledal nové 

alternativní možnosti vedení a motivace vyučovacích hodin tak, aby výchovně vzdělávací 

proces probíhal co nejefektivněji a přitom neztrácel na své přitažlivosti.

V přímém kontaktu s učiteli hudební výchovy Plzeňského kraje na hudebních 

seminářích a ukázkových hodinách jsem měla možnost seznámit se s mnoha problémy a 

úskalími současného hudebně výchovného procesu na základních školách. Projevy nezájmu 

o předmět či zpěv, snižující se pozornost a soustředěnost mnoha žáků nebo neochota 

přizpůsobit se režimu vyučování vytvářela u učitelů pocity marnosti nad svou prací. Tyto 

opakované situace mě vedly z zamyšlení, proč se mí žáci chovají zcela odlišně, na hodiny se 

těší, o přestávkách mě zdraví hudebním pozdravem, nadšeně předvádí třídním učitelům 

nacvičené písně s tanci a doprovody. Došla jsem k závěru, že ve vyučování používám 

některé specifické prvky a kombinace činností, které jsou pro žáky přitažlivé a činí hudební 

výchovu zcela odlišnou od ostatních školních předmětů. Následně jsem se rozhodla 

výzkumem ověřit efektivitu a vhodnost těchto principů hudebního vyučování. 

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.

1   Teoretická východiska

Prvotním teoretickým východiskem bylo zmapování vývoje názorů na pěveckou 

výchovu žáků mladšího školního věku. Pěvecká výchova a pěvecké činnosti byly ve všech 

historických období naší hudební pedagogiky a hudebního vzdělávání považovány za základ 

hudebně výchovného a hudebně vzdělávacího procesu. Od 2. poloviny 19. století se školní 

hudební pedagogika začala odlišovat od hudební pedagogiky speciálního školství a na 
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počátku 20. století zaznamenáváme nový pohled na pěveckou výchovu z hlediska výzkumu 

vývoje dětského hlasu, hudební psychologie a hudební pedagogiky. V 60. letech 20. století 

se začaly objevovat inovační snahy podporující rozvoj hudebnosti a zpěvnosti dětí (např. 

Česká Orffova škola I. Hurníka a P. Ebena, olomoucký model školy s rozšířenou hudební 

výchovou L. Daniela), v současnosti snahy o rozvoj dětí pěvecky zaostávajících (např. A. 

Tichá). Mnozí autoři se ve svých didaktických koncepcích zaměřují na motivaci hudebních 

aktivit, aby dosáhli 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 utváření představ pěvecké dovednosti. Podstatou je vždy sama pěvecká 

aktivita.

Výzkumná práce je věkově omezena na žáky 1. ročníku základní školy. Zaměřila 

jsem se na teoretické vymezení této etapy v rámci školního věku. Autoři (např. Matějček, 

Vágnerová) se shodují, že období mladšího školního věku vymezuje věk dětí 1. – 2. třídy

základní školy. Vstup dítěte do školy patří mezi zlomové body jeho života. Zahájení povinné 

školní docházky souvisí s mírou rozvoje fyzických, psychických a sociálních dovedností 

dítěte. Školní hudební výchova urychluje hudební a pěvecký vývoj dítěte a pozitivně působí 

na jeho duševní a tělesný rozvoj. Naopak úroveň školní zralosti se odráží v kvalitě 

vytvářených pěveckých dovedností a ty zároveň rozvíjejí obecné schopnosti a dovednosti 

žáka. V návaznosti na školní zralost jsem vymezila základní charakteristické rysy 

mladšího školního věku v souvislosti s rozvojem pěveckých dovedností žáků 1. ročníku 

základní školy. Jednalo se o oblast fyzickou, psychickou, sociální a emocionální.

V další části práce jsem se věnovala anatomii a fyziologii lidského hlasu. Jednalo 

se o teoretické vymezení stavby a funkce dechového, hlasového, artikulačního a 

rezonančního ústrojí. Samostatný oddíl byl věnován zvláštnostem dětského hlasu, který se 

od dospělého liší zejména rozměry, vzájemným poměrem a funkčními zvláštnostmi. 

Z poznatků vyplynul základní úkol dechových cvičení: aktivizace přirozeného bráničního 

dýchání a zařazování prvků posilujících svalové partie významné pro správný pěvecký postoj 

a dech včetně cvičení podporujících pružnost bránice. Z důvodu křehkosti dětského hlasu je 

potřeba dodržovat zásady hlasové hygieny podporující zdravý hlasový rozvoj žáků. Zdárný 

vývoj dětského hlasu v prvních 6 letech života má pro jedince velký význam, protože se 

v tomto období vytvářejí základy jeho hudebnosti. Hudební vývoj je neoddělitelně spojen 

s vývojem sluchu, hlasu a řeči a úzce souvisí s pohybem a motorikou těla. V tomto věku je 

hlasová poloha chlapců a děvčat téměř totožná. Pokládám za důležité, aby výběr písní pro 

toto věkové období odpovídal svým tónovým rozpětím hlasovému průměru třídy. Výzkumem 

hlasového rozsahu dětí se zabývala řada badatelů (např. Čáda, Nadoleczny, Lýsek, Sedlák, 

Slavíková, Skopal, Tichá). Po porovnání uváděních zjištění jsem dospěla k závěru, že ve 
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sledovaném období se hlasový rozsah žáků pohybuje v rozmezí a – c2, u žáků pěvecky 

zaostávajících a – e1. 

Psychologické otázky týkající se hudebnosti člověka jsou zkoumány více než  jedno 

století. V souvislosti s různými přístupy a teoriemi není ani v současnosti terminologie 

ujednocena. Proto jsem pro pojetí této disertační práce vymezila pojmy hudebnost, hudební 

vlohy, hudební nadání, hudební schopnosti a dovednosti. Věnovala jsem se oblasti 

hudebního sluchu, tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební paměti a 

představivosti, hudební tvořivosti a hudebního myšlení. Z hlediska pěveckých dovedností

jsem charakterizovala pěvecký postoj a držení těla, dýchání, tvoření tónu a znění hlasu, 

intonaci, rytmus a emocionální výraz.

Významnou kapitolou teoretické části práce úzce související s navrženým modelem 

vyučování byla motivace. Po vymezení pojmu a charakteristice vnitřních a vnějších zdrojů 

motivace jsem se na základě obecných principů snažila poukázat na možnosti její aplikace 

ve vyučování hudební výchovy 1. ročníku základní školy. Jednalo se o uplatnění motivace 

jako prostředku zvyšování efektivity vyučovacího procesu a rozvoje motivační sféry žáka 

(jeho motivačních dispozic, potřeb, zájmů, vůle a dalších motivačních a autoregulačních 

prostředků). Z hlediska motivační sféry žáků jsem se věnovala možnostem rozvoje 

poznávacích, sociálních a výkonových potřeb a pochvale jako motivačního činitele. 

Poukázala jsem na nudu a stres jako demotivující činitele hudebně výchovného vyučování. 

Z pohledu motivačních činitelů v rámci hudební výchovy jsem se zaměřila na hudební hru, 

podporující klima třídy, zážitkové učení, důvěru žáka k učiteli a pocit bezpečí v rámci ochrany 

vlastního JÁ. 

Vhodně volenou motivaci řadím mezi základní prvky úspěšného vyučování vedoucí

ke zlepšení výsledků pěveckých a jiných hudebních činností a osvojování si správných 

pěveckých dovedností. Rozvíjením kladných postojů žáka k hudbě a zpěvu dochází ke 

zvýšení efektivity vyučovacího procesu.

2   Navrhovaný model vyučování

Navrhovaný model vyučování jsem koncipovala na základě následujících principů:

 Respektování a rozvoj individuality žáky

 Uplatňování 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
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Mezi inovativní metodické postupy navrhovaného modelu vyučování jsem zařadila 

strukturu vyučovací hodiny, jednotné tematické motivační propojení vyučovací hodiny, 

zážitkové vyučování pomocí hudebních situačních a příběhových dramat, hudební hru a 

podporující zpětnou vazbu. Na základě uvedených principů a metodických postupů jsem

uvedla příklad vyučovací hodiny č. 7. 

3   Předmět a cíle 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.

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.

4   Metodika a organizace výzkumu

Výzkum jsem specifikovala jako aplikovaný, empirický, experimentální, terénní, dílčí a 

využila metodu pozorování, experimentu, dotazníku, testu, rozhovoru a ratingovou metodu. 

Na základě odborné diagnostické literatury jsem sestavila dotazníky pro rodiče, strukturu 

řízeného rozhovoru, prověrky hudebnosti a pěveckých dovedností (jejich účinnost jsem 

ověřila pretestem) a stanovila hodnotící kritéria pozorování.

Výzkum byl prováděn v 1. třídách ZŠ Klatovy, Čapkova ul., kdy jedna ze tříd byla 

třídou experimentální (1.A) a další dvě třídami kontrolními (1.B, 1.C). Vyučovala jsem 

hudební výchovu v experimentální třídě, ve třídách kontrolních postupovaly třídní učitelky

svým vlastním vyučovacím stylem. Časový harmonogram výzkumu byl rozpracován do pěti 

dílčích etap na období od ledna 2010 do prosince 2011.

Vstupní šetření probíhalo na počátku školního roku a obsahovalo zadání 

anamnestického dotazníku rodičům žáků experimentální třídy, rozhovor se žáky 

experimentální třídy, prověrku hudebnosti a pěveckých dovedností včetně zjištění hlasového 

rozsahu žáků experimentální a kontrolních tříd. Průběžné šetření bylo uskutečněno na konci 

1. pololetí a týkalo se pouze žáků experimentální třídy. Obsahovalo zadání dotazníku č. 2 

pro rodiče, rozhovor se žáky a prověrku pěveckých dovedností včetně zjištění hlasového 

rozsahu žáků. Výstupní šetření probíhalo na konci školního roku a obsahovalo dotazník č. 3 

pro rodiče žáků experimentální třídy, rozhovor se žáky experimentální třídy a prověrku 
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hudebnosti a pěveckých dovedností včetně zjištění hlasového rozsahu žáků experimentální 

a kontrolních tříd. Experimentální vyučování se uskutečnilo v průběhu školního roku 

2010/11 a obsahovalo 35 vyučovacích hodin. V jeho rámci probíhalo pozorování míry 

zapojení žáků do pěveckých a ostatních hudebních aktivit.

5   Interpretace výsledků výzkumu

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 vyhodnocení výzkumu.

5. 1   Dotazník pro rodiče - vyhodnocení

Z výsledku anamnestického dotazníku vyplynulo, že ve většině rodin žáků 

experimentální třídy rodiče občas zpívají (častěji matka než otec), několikrát za měsíc také s

probandem. Na hudební nástroj většinou nehrají. Pokud je v rodině starší sourozenec, sám 

si doma zpívá jen občas (občas také probandem). Starší sourozenec nehraje na hudební 

nástroj a většinou se ani nevěnuje zájmové pěvecké činnosti. V okruhu blízkých členů rodiny 

zpívají nejčastěji babičky, s žákem občas. Většinou nikdo z blízkých členů rodiny nehraje na 

hudební nástroj. Většina rodičů se rozhodla podporovat mimoškolní hudební činnost a žáka

přihlásila do některého druhu zájmového hudebního vzdělávání (hudební obor ZUŠ nebo 

DDM, pěvecký sbor na základní škole). Mateřskou školu absolvovali všichni žáci. Rodiče se 

většinou o hudební vzdělávání v mateřské škole zajímali.

Z výsledků 2. dotazníku pro rodiče vyplynulo, že většina žáků si občas doma zpívá

(někdy se k nim přidávají rodiče). Ti se dozvídají o činnostech při vyučování hudební 

výchovy ze spontánních vyprávění dětí. Velmi nízký počet žáků navštěvuje hudební obor 

ZUŠ nebo DDM. Naopak mnozí jsou členy pěveckého sboru na základní škole. V poměru 

s předškolním obdobím si většina probandů zpívala v domácím prostředí ve stejné míře.

Z výsledků 3. dotazníku pro rodiče vyplynulo, 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 není. Školní pěvecký sbor, který navštěvuje více než polovina žáků  experimentální 

třídy, má kladnou odezvu. V porovnání s 1. pololetím rodiče zaznamenali vyšší míru 

domácího zpěvu svých dětí.
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5. 2   Rozhovory se žákem - vyhodnocení

Z rozhovorů s probandy na začátku školního roku vyplynulo, že většina žáků si

doma často zpívá. Pokud se k nim přidá někdo z rodinných příslušníků, jedná se většinou o 

matku nebo sourozence. Ve většině rodin nikdo nehraje na hudební nástroj. V průběžném 

rozhovoru v pololetí školního roku žáci uvedli, že v rodinném prostředí si většina z nich

občas zazpívá. Z činností při vyučování hudební výchovy je většinou 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. Z výsledků výstupních rozhovorů se žáky 

na konci školního roku vyplynulo, že většina z nich si doma zpívá často. 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 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.

5. 3   Prověrky hudebnosti - vyhodnocení

Prověrka hudebnosti zkoumala sluchově percepční schopnosti (diferenciace výšky 

dvou tónů, určování výškového pohybu melodie), hudební paměť melodickou (identifikace 

písně podle melodie, určení shodnosti a odlišnosti melodických úryvků), hudební paměť 

rytmickou (vytleskání rytmického úryvku, určení shodnosti a odlišnosti rytmického úryvku) a 

tonální cítění žáka (ukončení melodie známé písně na 1. stupni tóniny, ukončení sestupné 

pětitónové řady v dur).

V oblasti diferenciace výšky dvou tónů byly výsledky vstupní prověrky

v jednotlivých třídách srovnatelné, výstupní prověrka ukázala na vysokou míru úrovně 

sluchové diferenciace žáků experimentální třídy. Při vstupní prověrce určování výškového 

pohybu melodie převyšovala v úrovni správných odpovědí jedna z kontrolních tříd, výstupní 

prověrku lépe zvládla třída experimentální. Vstupní i výstupní prověrka sledující identifikaci

písně podle melodie vykazovala vyrovnanou úroveň u všech sledovaných tříd. Při určování

shodnosti a odlišnosti melodických úryvků se objevily znatelnější rozdíly v úspěšnosti 

řešení, kdy experimentální třída 1.A dosáhla nejnižšího ohodnocení. Naopak při výstupní 

prověrce vykazovala nadprůměrné hodnocení. Ve vstupní prověrce vytleskání rytmického 

úryvku byly mezi třídami znatelné rozdíly, kdy žáci experimentální třídy často chybovali. 

Výstupní prověrka vykazovala jen minimální rozdíly mezi sledovanými třídami. Při vstupní 

prověrce určení shodnosti a odlišnosti rytmických úryvků dosáhla experimentální třída 

nižšího hodnocení než obě třídy paralelní, ale ve výstupní prověrce si vedla nejlépe. Subtest

vstupního tonálního cítění se vyznačoval nízkou úspěšností u všech sledovaných tříd. Z 
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výstupní prověrky byla patrná vyrovnanost ve výsledcích experimentální třídy a kontrolní 

třídy 1.C .

5. 4   Prověrky pěveckých dovedností - vyhodnocení

Prověrka pěveckých dovedností zkoumala úroveň pěveckého postoje, pěveckého

dýchání, tvoření tónu a znění hlasu, pěvecké artikulace, intonace, rytmu a emocionálního

výrazu.

Z hodnocení pěveckého postoje při vstupní prověrce vyplynulo, že je u většiny žáků  

přirozený a nenucený. Výstupní prověrka poukázala na výborné zvládnutí pěveckého postoje 

ve třídě experimentální. Dovednost správného pěveckého dýchání se od nástupu do 

základní školy u všech sledovaných tříd prohloubila, nejlepších výsledků dosáhla opět 

experimentální třída. Vstupní prověrka mapující tvoření tónu a znění hlasu poukazovala na

pouze částečné, v 1.A dokonce nedostatečné zvládnutí této dovednosti. Na konci školního 

roku došlo k nejvýraznějšímu zlepšení u experimentální třídy. Na začátku školního roku žáci 

vykazovali nízké procentuální zastoupení jedinců s naprosto zřetelnou a pěvecky vyhovující 

artikulací. Při výstupní prověrce dovednosti žáků experimentální třídy výrazně převyšovaly

ostatní. Vstupní výsledky intonační čistoty zpěvu byly podprůměrné téměř u všech 

sledovaných žáků. Výstupní prověrka poukázala na nerovnoměrné posuny ve výkonech 

žáků. Podle mého názoru je tempo rozvoje v této oblasti vysoce individuální. V oblasti rytmu 

vstupní prověrka vykázala srovnatelnou situaci v jednotlivých třídách, při prověrce výstupní 

byla nadprůměrně hodnocena experimentální třída. Vstupní prověrka ukázala na 

nestejnoměrnou míru emocionálního výrazu při zpěvu písně na rozdíl od prověrky výstupní. 

5. 5   Hlasový rozsah - vyhodnocení

Z údajů měření hlasového rozsahu žáků jsem vytvořila matrici četnosti výskytu 

spodního a horního tónu. Pro stanovení střední hodnoty jsem zvolila medián. Na základě 

výsledků šetření je tón ais spodním tónem hlasového rozsahu 6 – 7 letých žáků sledovaných 

tříd. 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 

nejvíce v experimentální třídě z d¹ - dis¹ na fis¹, tedy o 1,5 – 2 tóny. Na základě výsledků 

šetření se ukázalo, že hlasový rozsah většiny žáků se pohybuje na úrovni pěvecky 

nerozvinutých žáků. 
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5. 6   Vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a ostatních hudebních

         činností

Šetření ukázalo vysokou míru spontaneity, soustavného a pravidelného zaujetí dětí 

pro pěvecké činnosti. Při pozorování žáků koncem školního roku jsem zaregistrovala, že 

mnoho dětí vykazovalo únavu z celoroční práce. To se odrazilo na mírném poklesu zájmu a

spontaneity.

6   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, který ověřoval 

navrhovaný model hudebně výchovného vyučování, následovalo ověření jednotlivých 

výzkumných hypotéz:

 Hypotéza č. 1: Navrhovaný model vyučování je přiměřený pro žáky 1. ročníku 

základní školy je platná.

Navrhovaný model vyučování byl koncipován z hlediska fyzických, psychických, 

sociálních a emocionálních zvláštností dětí počátku mladšího školního věku. Těžištěm 

motivace se stal pohádkový příběh a hudební hra, motivační provázanost celé vyučovací 

hodiny. 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.
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 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. Také většina rodičů v dotaznících označila, že 

hudební výchova patří mezi oblíbené předměty dětí.

 Hypotéza č. 5: Zvýšení zájmu žáka o pěvecké činnosti na základě navrhovaného 

modelu vyučování se projevuje vyšší četností zpěvu v domácím prostředí je platná.

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. 

7   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 a metodické postupy 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 pro pedagogickou praxi:

 Vytváření kladného motivačního přesvědčení žáků

 Udržování svižného tempa hodiny

 Ukázka aktivity s jednoznačnou a srozumitelnou formulací úkolu

 Časté změny tělesné polohy žáků

 Zpěv sólo střídat průběžně po celý rok se zpěvem třídy a různými skupinami 

žáků

 Dětské chápání počtu a času

V souvislosti se závěry práce jsem se pokusila o obecné srovnání výzkumu 

pěveckých dovedností F. Sedláka z 1. poloviny 70. let 20. století, a to v oblasti intonace a 

rytmu. 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. Rozdílná 

situace nastává u intonačních dovedností. Nejen že žáci, kteří vstupují do základního 

vzdělávání, jsou méně pěvecky rozvinutí, ale náprava tohoto stavu je dlouhodobější 

záležitostí. 



12

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. 

Zajímavě motivovaná a trpělivá práce během celého školního roku rozvíjí u žáka jeho 

pěvecké dovednosti.

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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