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ÚVOD 

       Motivací k napsání této rigorózní práce se stala má vlastní publikační činnost – tvorba 

učebnic hudební výchovy pro 1. stupeň (autoři: Lišková M., Hurník L.) a metodických 

příruček k těmto publikacím (autorka: Lišková M.). Vzhledem k tomu, že učebnice HV 

byly v SPN – pedagogickém nakladatelství a. s., vydány v roce 1998, tedy  

v době, kdy ještě nebyl v platnosti RVP ZV, reaguje tato rigorózní práce na nově vzniklé 

podmínky školské politiky – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (zákon  

č. 561/2004Sb.). Snahou rigorózní práce je zhodnotit, zda mohou učebnice vydané v HV 

SPN, a. s. uspět v nově nastavených podmínkách pedagogického procesu, tj. zda 

odpovídají RVP ZV. Vzhledem k tomu, že jsou tyto učebnice hudební výchovy  

v celorepublikovém měřítku nejvíce používanými učebnicemi HV (podle vyjádření  

SPN, a. s.), nezabývá se rigorózní práce s jejich srovnáváním s učebnicemi jiných 

nakladatelství a svou pozornost věnuje pouze této učebnicové řadě. 

       Úvodní, teoretická část práce, osvětluje v širším komplexu nový trend vzdělávání  

21. století. Poukazuje na společensko-ekonomická a obecně pedagogická východiska, která 

se stala živnou půdou nového nahlížení na vzdělávací proces v současném celoevropském 

kontextu.  

       Druhá část rigorózní práce věnuje pozornost naší školské politice a její reakci na výše 

uvedené skutečnosti. Zabývá se konkretizací změn ve vzdělávání, cíli vzdělávání podle 

RVP ZV a úlohou učitele v novém pedagogickém prostředí.  

       Třetí část práce mapuje vývoj hudební výchovy a podhoubí, které se stalo podnětem 

pro konstituování vzdělávacího oboru HV podle RVP ZV. Tato část se zaměřuje na období 

20. století, tedy na dobu, která je charakterizována dovršením aktivní a tvořivé účasti žáka 

ve vyučovacím procesu.  

       Stěžejní text rigorózní práce zahrnuje detailní rozbor a rozpracování klíčových 

kompetencí ve vztahu ke vzdělávacímu oboru Hudební výchova. Klíčové kompetence, 

společné všem vzdělávacím oborům, jsou nejmarkantnější změnou v nazírání pedagogů na 

vyučovací proces. Jedná se o nový pohled na pojímání cílů ve vzdělávání. Tato část 

rozpracovává veškeré hudební činnosti (vokální, instrumentální, pohybové, poslechové) 

ve vztahu ke klíčovým kompetencím. Smyslem rozboru je mj. poukázat na skutečnost, že 

hudební výchova má i v dnešní době nárok na rovnocenné postavení s ostatními 

vzdělávacími obory, ba co víc, že v současném nazírání na vzdělávání (tzv. prožitková 

pedagogika) má oproti ostatním oborům i četné přednosti. Dalším záměrem textu je 

poukázat na fakt, že nelze podceňovat specifické oborové vzdělávání pedagogů. Jen 



 

hluboké znalosti z didaktiky hudební výchovy umožní učitelům určit, jakou hudební 

aktivitou lze rozvíjet tu kterou klíčovou kompetenci. 

       Dominantu rigorózní práce tvoří její výzkumná část. V první části se jedná o analýzu 

učebního materiálu obsaženého v učebnicích pro 1. stupeň a jeho hodnocení, zda a jak 

reaguje na trendy současného vzdělávání dané RVP ZV. Konkrétní zkoumaná data  

a jejich rozbor mají současně dokládat i skutečnost, že obsahová náplň oboru HV je 

schopna naplnit cíle RVP ZV zcela přirozenou cestou.  

       Druhou rovinu výzkumu tvoří výzkumná sonda mapující názory a zkušenosti učitelské 

veřejnosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání  

a hudební výchovou.  

       Rigorózní práce má deskriptivní charakter. Popisuje, jak lze nahlížet na praktické 

aktivity hudební výchovy z úhlu pohledu současných kurikulárních dokumentů. Z tohoto 

důvodu obsahuje četné citace z  dokumentu RVP ZV.  
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1 ZDROJE A VÝCHODISKA PRO TVORBU NOVÝCH 
KURIKULÁRNÍCH DOKUMENT Ů 

 

1.1 OBECNÁ, SPOLEČENSKO–EKONOMICKÁ VÝCHODISKA RVP 
ZV 

       Snahou úvodního textu je osvětlit obecná východiska novodobého trendu vzdělávání  

a jeho souvislost s mezinárodním děním. Koncem 20. století došlo ke změně paradigmatu 

ve vzdělávání. Tuto změnu podnítilo více faktorů, které ovlivňovaly vývoj společnosti 

minulého století. „V roce 1993 vznikla na půdě UNESCO Mezinárodní komise, Vzdělávání 

pro 21. století, která byla pověřena, aby vypracovala návrhy, jež by umožnily přizpůsobit 

vzdělávací systém základním požadavkům globální společnosti 21. století. V čele komise 

stanul bývalý prezident Evropské komise, významný francouzský a evropský politik Jacques 

Delors.“1   

       Mezinárodní komise charakterizovala vzdělávání jako celoživotní proces, do kterého 

by měly být zapojeny všechny věkové kategorie, profesní skupiny a sociální vrstvy. Jak 

interpretuje J. Cejpek, „jedná se o vzdělávání, které probíhá ve školách, dalších 

vzdělávacích zařízeních, ale i mimo ně. Pod pojem vzdělávání je pak zahrnuto i osobní 

zdokonalování a příjem informací z rozličných zdrojů. Z hlediska české terminologie jde  

o procesy zahrnující jak vzdělávání, tak výchovu.“ 2  

       Výsledky své práce shrnula komise do zprávy, která se v českém překladu stala 

podkladem pro četné diskuze k Národnímu programu rozvoje vzdělávání. O tři roky 

později, v roce 1996, byla publikována Delorsova zpráva „Učení je skryté bohatství“ 

(Learning: The treasure within), která uvedla čtyři základní typy učení, pilíře, které měly 

být schopny takto nově pojaté vzdělávání zajistit. Níže specifikované pilíře jsou podle 

Delorse zárukou plnohodnotného života každého jedince.  

                                            
1 CEJPEK J. Knihovnictví v širších souvislostech – vzdělání a povolání. In CASLIN  2000 – vzdělávání  
  knihovníků [online]. Elektronická verze sborníku příspěvků ze 7. mezinárodního semináře konaného  
  28. 5. -1. 6. 2000 v Luhačovicích, 2000 [cit. 2010-08- 25].  Dostupné z: <http: // www.ics.muni.cz/to  
CP1250.en/caslin2000/cejpek.html>.  

2 Tamtéž 
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Čtyři pilí ře vzdělávání pro 21. století: 

1) učit se poznávat 

2) učit se jednat  

3) učit se žít společně  

4) učit se být 

 

 

       Pokusme se stručně definovat, co nového tyto čtyři pilíře vnesly do vzdělávání. 

       Prvním základním požadavkem nové doby je podle Delorse naučit se učit. V průběhu     

celého života umožňuje tato schopnost přijímat nové informace a neustrnout v zajetí již 

jednou naučeného. Podstatné je naučit se propojovat mezi sebou obecné znalosti.  

     Druhý Delorsův požadavek, naučit se jednat, souvisí se získáváním sociálních 

schopností a dovedností. Odborné znalosti totiž nelze využívat izolovaně, bez sociálního 

prostředí, sociálních vztahů a vazeb. Úkolem každého jedince je naučit se chovat a jednat 

adekvátně daným situacím a sociálním podmínkám.  

     Další pilíř vzdělávání, učit se žít společně, znamená naučit se naslouchat promluvám 

druhých, být tolerantní, jednat bez předsudků, vážit si lidské práce a života na naší planetě. 

Chování každého jedince by mělo být vedeno s respektem, úctou a porozuměním vůči 

ostatním.  

       Poslední, čtvrtý pilíř je pak shrnutím předchozích požadavků. Učit se být má vést 

k všestrannému rozvoji jedinců. 

       Se základními pilíři vzdělávání pro 21. století nabývají na významu i tzv. klíčové 

kompetence, které v roce 1974 poprvé popsal Mertens.  

 

Klíčové kompetence podle Mertense: 3   

1) Základní kompetence: Základní myšlenkové operace jako předpoklad kognitivního 

zvládání nejrůznějších situací a požadavků. 

2) Horizontální kompetence: Získávat informace, porozumět jim, zpracovávat je  

a chápat jejich specifičnost. 

                                            
3 BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. 28 s.  
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3) Rozšiřující prvky: Základní vědomosti v rovině fundamentálních, kulturních technik 

(početní operace) a znalostí důležitých pro určité povolání (technika měření, 

ochrana práce, zacházení s nářadím). 

4) Dobové faktory: Doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým poznatkům 

(moderní dějiny a literatura, počítání s množinami, ústava). 

 

       Významnou publikací zabývající se problematikou klíčových kompetencí je i dílo 

Horsta Belze a Marco Siegrista „Klíčové kompetence a jejich rozvíjení“.4 Pro komplexní 

porozumění celé problematice uvádím ve stručné podobě základní myšlenky tohoto díla.        

Autoři publikace nazírají na klíčové kompetence z jiného zorného úhlu, než jak jsme je 

zvyklí vnímat v procesu vzdělávání dnes. V úvodu knihy se můžeme dočíst, že program 

předkládaný publikací „by se mohl stát významným příspěvkem k prevenci 

nezaměstnanost“.5 Praktické náměty, které kniha nabízí, jsou určeny vedoucím kurzů, 

jejichž respondenty jsou nezaměstnaní lidé. Autoři tedy neřeší problematiku primárního, 

sekundárního či terciárního vzdělávání, avšak nahlížejí na jejich výsledky. Problematiku 

vzdělávání spojují s rostoucí nezaměstnaností, se zvýšenou migrací a s rychlým rozvojem 

informačních technologií. Závěrečné resumé jejich bádání vycházející z rychlého přerodu 

společnosti je jednoznačné. Akceptovat vývojové skoky bez celoživotního vzdělávání již 

není možné. Nově vzniklá situace vyžaduje flexibilitu a možnost získávat nadprofesní 

kompetence. „Kvalifikace extrémně rychle zastarávají a zakrátko se stávají 

bezcennými“6……„Klí čové kompetence mají delší životnost než kvalifikace vázané na 

profesi.“7.…… „Schopnost řešit problémy, kreativita, schopnost myslet a učit se, 

zdůvodňovat a hodnotit, kooperovat a komunikovat, schopnost nést odpovědnost, 

samostatnost a výkonnost nestojí vedle sebe izolovaně. Mnohonásobně se různým 

způsobem protínají a musí být chápány vždy jen jako součást celého procesu vzděláván.“8 

Na závěr je třeba podtrhnout ještě jednu podstatnou myšlenku autorské dvojice. Klíčové 

kompetence „nemohou nahradit odborné znalosti, mohou však vést k jejich lepšímu 

využívání.“9  Zdůrazňujeme tuto skutečnost záměrně, neboť v současném vzdělávání je tato 

myšlenka mnohdy zcela nesprávně opomíjena.  

                                            
4 Původní německé vydání vyšlo v roce 1997. 
5  BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. 13 s. 
6 BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.  33 s. 
7 Tamtéž  33 s. 
8 Tamtéž  33 s. 
9 Tamtéž  34 s. 
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       Celou situaci zabývající se klíčovými kompetencemi dokreslují i níže uvedené 

výzkumy, uskutečněné na sklonku 20. století. Tyto výzkumy jednoznačně dokládají 

významnou roli klíčových kompetencí pro současný život. První výzkum uskutečnil v roce 

1995 Marco Siegrist. Zjišťoval, které kompetence upřednostňují zaměstnavatelé u svých 

budoucích pracovníků. Ve svém průzkumu vycházel z textů inzerátů hledajících nové 

zaměstnance.     

 

Výsledky výzkumu: 10 

1. Komunikativnost a kooperativnost: 255 = 37,4 % 

2. Schopnost řešit problémy a tvořivost:106 = 15,5 % 

3. Samostatnost a výkonnost:171 = 25,1 % 

4. Odpovědnost: 78 = 11,4 % 

5. Schopnost uvažovat a učit se: 59 = 8,7 % 

6. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit:27 = 4,6 % 

 

        Obdobné šetření uskutečnil v roce 1997 i Horst Belz. Průzkum provedl v šesti 

nadregionálních víkendových vydáních novin vycházejících v Německu. 

 

Výsledky výzkumu: 11 

1. Komunikativnost a kooperativnost: 1375 = 40,2 % 

2. Schopnost řešit problémy a tvořivost: 636 = 18,6 % 

3. Samostatnost a výkonnost: 920 = 26,9 % 

4. Odpovědnost: 339 = 9,9 % 

5. Schopnost uvažovat a učit se: 154 = 4,5 % 

6. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit: 236 = 6,9 % 

 

       Povšimneme-li si výsledků těchto výzkumů, v obou šetřeních zadavatelé inzerátů 

nejvíce upřednostňovali komunikativnost a kooperativnost. Druhé místo zaujala v obou 

případech samostatnost a výkonnost budoucích pracovníků. Na třetím místě byla 

preferována schopnost řešit problémy a tvořivost.  

  Podíváme–li se na výsledky tohoto šetření z pohledu pedagoga z praxe, více než 

nadpoloviční procentuální rozdíl preferencí mezi první a třetí příčkou (komunikativnost  

                                            
10 BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. 165 s. 
11 Tamtéž  166 s. 
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a kooperativnost oproti schopnosti řešit problémy a tvořivosti) odpovídá i současnému 

stavu schopností středoškoláků, kteří umí komunikovat, ale jejich schopnost tvořit na tak 

vysoké úrovni není.    

 
1.1.1 Reakce na globalizující se společnost a vzdělávání 
       Na globalizační tendence v oblasti ekonomické, politické a kulturní reagovalo 

v celoevropském kontextu jako první zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000. Na 

tomto zasedání bylo zdůrazněno, že „hlavním aktivem Evropy jsou lidské zdroje“.12  Z této 

skutečnosti vyplynulo i následující opatření Rady, spočívající v návrhu nutnosti získávat 

dovednosti celoživotním učením. Lisabonské zasedání stanovilo Evropě na dobu deseti let 

(2000–2010) hlavní strategický cíl, podle něhož se Evropa měla stát 

„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě“. 13  

       Výše uvedený záměr zasáhl samozřejmě i sféru vzdělávání. Ministři členských států 

Evropské unie, kteří měli odpovědnost za vzdělávání, vtělili svou shodu o vzdělávání do 

dokumentu nazvaného „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.14 V souvislosti s tímto 

dokumentem vytyčila Evropská komise tři strategické záměry a 13 cílů.15 Jeden z těchto 

cílů (1. 2) se zabývá právě klíčovými kompetencemi. 

       Problematikou celoživotního učení se v roce 2002 zabývala i komise nazvaná 

„Vytvo ření evropského prostoru pro celoživotní učení“. Tato komise zdůraznila potřebu 

celoživotního učení od předškolního až po důchodový věk. Důležitost významu 

celoživotního učení podtrhla v roce 2003 taktéž Evropská rada v Bruselu, která 

vyhodnotila celoživotní učení jako důležitou součást preventivního opatření proti 

nezaměstnanosti. Nezaměstnanost však nebyla, jak by se mohlo zdát, jedinou prioritou 

související se změnami ve vzdělávání. Na povrch vyvěrala zvyšující se sociální a kulturní 

rozmanitost členských států EU, a tedy i problematika související s migrací a se 

začleňováním občanů do pracovněprávních vztahů z tohoto úhlu pohledu. V roce 2004 

proto stanovila Evropská rada vzdělávání úkol, který spočíval v „osvojení základních 

společenských a občanských hodnot občanů, jako jsou rovnost, tolerance, úcta,“16 tedy 

                                            
12 Úřední věstník Evropské unie 30. 12. 2006, L 394/10; Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 
    18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES). 
13 Vzdělávání a odborná příprava v Evropě : různé systémy, společné cíle do roku 2010. Praha : MŠMT ČR,           
    2003, s. 7. 
14 Dokument byl projednáván ve Stockholmu (23. a 24. 3. 2001) a v Barceloně (15. a 16. 3. 2002).  
15 Srov. Vzdělávání a odborná příprava v Evropě : různé systémy, společné cíle do roku 2010. Praha : MŠMT  
    ČR, 2003. 
16 Úřední věstník Evropské unie 30. 12. 2006, L 394/10; Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 
   18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES). 
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vybavenosti občanů obecnými, tzv. klíčovými kompetencemi. Tuto problematiku 

specifikoval blíže dokument „Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne  

18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení“. Dokument definuje 

klíčové kompetence následovně:  

„Klí čovými schopnostmi jsou schopnosti, jež všichni potřebují ke svému osobnímu 

naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění pro pracovní život.17 Každý 

občan má ovládat „širokou škálu klíčových schopností, aby se mohl pružně přizpůsobit 

rychle se měnícímu a úzce propojenému světu“.  18  

Evropská rada schválila osm základních klíčových schopností:   

 

„Klí čové schopnosti pro celoživotní učení – Evropský referenční rámec“:19 

 

1) komunikace v mateřském jazyce 

2) komunikace v cizích jazycích 

3) matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií 

4) schopnosti práce s digitálními technologiemi 

5) schopnost učit se 

6) sociální a občanské schopnosti 

7) smysl pro iniciativu a podnikavost a 

8) kulturní povědomí a vyjádření. 

 

       Shrneme–li základní myšlenky předchozího textu, dospějeme k  závěru, že 

z historického hlediska došlo na sklonku 20. století k naprostému přelomu strategie ve 

vzdělávání. Jako nutný jev se dostalo do popředí celoživotní učení a získávání obecných, 

tzv. klíčových kompetencí.   

       Domníváme se, že myšlenka celoživotního vzdělávání je akceptována téměř všemi 

občany produktivního věku. Jako příklad lze uvést získávání technické gramotnosti, která 

zasahuje nejen do běžného života lidí, ale i do pracovního prostředí. Otázkou je, zda jsou 

lidé schopni uvědomit si rozsah nutných změn, i to, zda je v lidských silách všechny tyto 

změny plně akceptovat.  

                                            
17 Úřední věstník Evropské unie 30. 12. 2006, L 394/10; Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 
     18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES). 
18 Tamtéž 
19 Tamtéž 
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1.2 PEDAGOGICKÁ VÝCHODISKA RVP  

       Na kurikulární reformu nelze nahlížet pouze z hlediska ekonomického či  

společensko-kulturního vývoje a jejich aktuálně nastalých změn. Vzdělávací reforma je  

i výslednicí samotného pedagogického procesu.  

       Efektivitou a kvalitou vzdělávání se již na počátku 20. století zabývala tzv. reformní 

pedagogika. Tyto první snahy, které věnovaly pozornost přeměně vzdělávání, se staly 

bezesporu živnou půdou pro vznik současného RVP. Považuji proto za důležité uvést na 

tomto místě základní informace týkající se tohoto hnutí.  

       Reformní pedagogika, nazývaná též progresivní či nová, je celosvětovým hnutím, 

jehož kořeny nacházíme na konci 19. století. Popudem k jejímu vzniku byl nesouhlas s tzv. 

tradiční školskou praxí založenou na herbartismu a scholasticismu. Tradiční škola, strnulá  

a jednotvárná instituce, nebrala ohled na individuální potřeby jednotlivců, neumožňovala 

žákům spolupodílet se na vlastním vývoji. Dominujícímu herbartismu byla vytýkána 

převaha mechanického a pamětného učení. S tímto nešvarem, se kterým bojuje i současné 

školství, úzce souvisí i pasivita žáků ve vyučovacím procesu.  

       Ve světle společenských změn volali kritici tradiční školy po názornosti ve vyučování, 

po výchově samostatnějších, aktivnějších a tvořivějších lidí. Výsledkem se stala již 

zmíněná progresivní pedagogika vycházející z myšlenek a zkušeností J. J. Rousseau  

a J. H. Pestalozziho a  L. N. Tolstého. Od Rousseaua a Pestalozziho přejala myšlenku 

pedocentrismu, tedy respekt k dítěti a jeho pochopení jako svébytné osobnosti. Dětství se 

podle nového hnutí stalo nejdůležitějším obdobím lidského života. Úkolem učitelů bylo 

upoutat pozornost žáků, podnítit jejich zvědavost. Vyučující se měl stát rádcem  

a partnerem dětí, respektovat individualitu žáků, podporovat jejich fantazii a kreativitu. 

Autoritativní přístup byl nahrazen spoluprací, úctou a vzájemným respektem obou stran 

zúčastněných ve vyučovacím procesu. Reformní pedagogika respektovala zákony 

přirozeného vývoje. Snažila se využít dětskou spontánnost, vycházela z předpokladu, že 

žák sám má touhu po vzdělání. Snahou progresivní pedagogiky bylo rozvíjet celou 

osobnost dítěte včetně jeho citového a sociálního vývoje a omezit jednostranné zaměření 

výuky na kognitivní rozvoj žáků.  
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1.2.1 České země 

       Protiherbartovská orientace zasáhla v  80. letech 19. století i naši zemi. Ideově vzešla 

z kořenů J. A. Komenského, K. S. Amerlinga a G. A. Lindnera. K nejvýraznějším 

osobnostem a kritikům herbartismu patřil v této době Josef Úlehla (1852–1933). Přečteme-

li si jeho slova, která vyřkl před více než sto lety, budou nás nutit k zamyšlení nad tím, zda 

se v našem školství něco změnilo. 

„Chceme děti učiti ctnostem, ale nedáme jim jednati, nýbrž mluvíme k nim slova, chceme 

je učiti pracovitosti, ale nedáme jim pracovati, nýbrž mluvíme k nim slova, chceme, aby 

poznaly řád a zákony zevnějšího světa, ale nedovolíme jim zevnější svět pozorovati, aby se 

zanítily silou mladistvé duše pro krásno a dobro, a zavřeme je do čtyř školních zdí  

a mluvíme k nim opět slova.“ 20 

       „Úlehlovým ideálem se stala činná, volná pracovní škola, škola bez osnov a pevného 

rozvrhu, bez učebnic, fungující na základě volné, dobrovolné kázně, v níž má učitel řídící 

úlohu.“21 Názory J. Úlehly nezůstaly jen na verbální úrovni. Ve Vídni založil vlastní školu 

„Radovánky“, ve které neexistoval žádný učební plán ani rozvrh. Učitelé si s dětmi 

povídali o básních, pohádkách, písních. Součástí vyučovacího procesu bylo kromě psaní, 

kreslení a počítání i modelování či vyřezávání. Vzhledem k tomu, že Úlehla 

upřednostňoval praktické poznání žáků, disponovala jeho pokusná škola laboratořemi  

a speciálními pracovnami. Novinkou byla i skutečnost, že veškerého dění se mohli účastnit 

i rodiče žáků. Výše uvedený projekt však neměl dlouhého trvání, zanikl po osmi letech 

(1911–1918).22 Josef Úlehla dal tímto pokusem jasně najevo svůj negativní postoj 

k zaběhlé praxi tradiční školy – verbalismu, přísné kázni, nucení žáků k učení a odtržení 

školy od praktického života.   

       Naděje na změnu našeho školství, které přišly s rokem 1918, se vznikem samostatného 

československého státu, i prostřednictvím zahraniční inspirace v podobě pedocentrismu, 

však odezvu, která by vedla ke školské reformě, nenašly. Částečných změn bylo dosaženo 

v roce 1921 tzv. malým školským zákonem. Hlasy vyzývající k uskutečnění volné pracovní 

                                            
20 ÚLEHLA, J. Listy pedagogické. Praha: 1899. 26 s. 
21 ŘEŘICHOVÁ, V. Výchova čtenáře v české počáteční škole na přelomu 19. a 20. století. Acta universitatis    
    Palackianae Olomoucenais Facultas pedagogica, Philologica XIX 1999.  
22 LAŠEK, J. DOLEŽALOVÁ, J. Vybraná témata z pedagogiky a psychologie [online]. 2002  [cit. 2010-09-    
    13]. Dostupné z www:  <http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/svatoto1/ke_stazeni.htm#Publikace, články,   
    dokumenty 
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školy vyslyšeny nebyly. Změny vzali proto do svých rukou sami učitelé. Výrazné 

pedagogické osobnosti uskutečňovaly rozličné pedagogické pokusy. Období 20. let 20. 

století je nazýváno dobou tzv. pokusnictví. V pokusných školách se výchova zaměřovala 

na rozvoj citové a volní stránky žáků, byl zde kladen důraz na svobodu dítěte, jeho 

samostatnost a tvořivost. K nejvýznamnějším umělecky orientovaným pokusům řadíme 

pokus Krcha a  Křičky, uskutečněný v Horním Krnsku – Dům dětství.  

       Nevýhodou reformních pokusů byla skutečnost, že vycházely pouze ze zájmu 

jednotlivých pedagogických osobností, což neumožňovalo uskutečnit systémovou změnu. 

V odborných kruzích byly pokusnické školy kritizovány za svou nevědeckost a svým 

pojetím neoslovily ani širokou rodičovskou veřejnost.  

       K uplatnění reformního pedagogického hnutí a k očekávané systémové změně došlo 

v našem školství až ve 30. letech 20. století. Za významného reformátora tohoto období 

považujeme Otokara Chlupa23, za nejvyspělejší pokusné školy, pak školy ve Zlíně. Tento 

pozitivní vývoj našeho školství byl však brzo zastaven válečným a poválečným děním, 

zejména rokem 1948, ve kterém došlo ke schválení zákona o jednotné nediferencované 

škole. V době, kdy se ve světě nejvíce rozvíjelo hnutí alternativní pedagogiky, bylo tedy 

naše školství od nových směrů striktně oddělováno. K určitému uvolnění došlo až  

v 80. letech 20. století.  

       Transformaci školství a zcela nový přístup ke vzdělávání umožnily až listopadové 

události roku 1989. Stejně jako ve 30. letech 20. stol. i v této době se česká pedagogika 

navrátila ke svým kořenům sahajícím k husitskému odkazu, k odkazu J. A. Komenského  

a T. G. Masaryka. České školství se ocitlo na cestě k demokratizaci, liberalizaci  

a humanizaci.  

 

 

 

                                            
23 V letech 1925/1926 uskutečnil O. Chlup výzkum činné školy při pedagogickém semináři FF v Brně (výuka   
    byla obohacena o výuku hry na klavír, rytmiku, zpěv).  
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1.2.2 Alternativní směry 

       Alternativní směry jsou bezesporu další inspirací vedoucí k novému vzdělávacímu 

kurikulu 21. století. Ve světle reformní pedagogiky vznikají ve 20. a 30. letech 20. století. 

K jejich významnému rozvoji dochází v 70. letech. Od tradičních škol se alternativní školy 

odlišují organizací výuky, vzdělávacím kurikulem, hodnocením žáků, rolí učitelů a žáků 

v pedagogickém procesu, komunikací školy s veřejností i školním prostředím. Následující 

text shrnuje významné shodné rysy rozličných typů alternativních škol. 

 

• Žáci se aktivně podílejí na vlastním vývoji, účastní se života školy. 

• Učitelé zastávají roli rádců a partnerů žáků, zajímají se o jejich mimoškolní aktivity.  

• Vyučovací proces je prodchnut vzájemnou důvěrou, úctou, tolerancí a kooperací.  

• Nabídka učiva vychází ze zájmů, potřeb a zkušeností žáků. Nejsou preferovány pouze 

encyklopedické znalosti. 

• Je podporována tvořivost a aktivita žáků ve vyučovacím procesu.  

• Důraz je kladen na individuální přístup k dítěti a jeho seberozvíjení. 

• Učitelé využívají netradiční formy a vyučovací metody (projektové vyučování,  

• skupinové vyučování, náhrada tradičních rozvrhů týdenním plánem).  

• Do dění školy jsou zapojeni rodiče žáků. Účastní se mimoškolních aktivit, získávají 

finanční prostředky pro školu, jsou aktivními členy rodičovských rad, jejichž 

prostřednictvím mohou ovlivňovat i vzdělávací programy. 

• Hodnocení žáků je většinou slovní, má diagnostický cíl – tj. definuje oblasti, ve kterých 

by se měli žáci zlepšit, odhaluje příčiny jejich neúspěšnosti a navrhuje možná řešení. 

• Hodnocení žáků je prováděno vzhledem k jejich vývoji a možnostem, kterých mohou 

dosáhnout. Součástí hodnocení je i autoevaluace a hodnocení vrstevníky.  

 

       I přes výše uvedené shodné rysy se jednotlivé alternativní směry odlišují. Stručný 

pohled na nejrozšířenější alternativní systémy je uveden v příloze č. 1. Jedná se  

o pedagogický systém M. Montessori, waldorfskou pedagogiku, jenský plán, daltonské 

školy, Freinetovskou pedagogiku, progresivní výchovu.   

       Na závěr se pokusme shrnout, jaké základní změny jsou pro alternativní školy oproti 

tradičním charakteristické. V obecné rovině můžeme říci, že se jedná o tři hlavní změny.  

První změna se týká pozitivnější kvality vztahů mezi všemi účastníky vyučovacího 
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procesu. Druhá změna tkví ve využívání nových metod a forem práce ve výuce. Poslední 

novinkou je změna kurikulární.  

       Význam těchto tří základních charakteristik alternativních směrů plně koresponduje  

i se záměry formulovanými v RVP ZV. Snahou nové kurikulární reformy je uskutečnit 

totéž, o co se snaží alternativní systémy. Prostřednictvím RVP dává ministerstvo školství 

všem školským zařízením možnost vytvořit si „vlastní školu na míru“. Domníváme se, že 

snahou státního aparátu je i zjednodušit vlastní administrativu, zrušit zaběhlou praxi 

udělování nejrozličnějších výjimek jednotlivým školám. Myšlenka stanovení určitého 

rámce či mantinelů, ve kterých se mají školy a pedagogičtí pracovníci pohybovat, není 

zajisté mylná. Otázkou zůstává, zda je záměr dobře promyšlen, zda jsou smysluplně 

nastavena kritéria vzdělávání a zda je učitelská veřejnost na tak hluboké změny připravena.  

       Analýza předchozí úvahy patří do rukou celého týmu pracovníků a nelze ji uskutečnit 

v rámci této rigorózní práce. Lze uvést snad jen vlastní pohled na některé skutečnosti. Z úst 

představitelů pilotních škol, které jako první ověřovaly myšlenku RVP ZV, zaznívalo na 

setkáních PAU téměř jednotně, že základem „této reformy“ je stmelení kolektivů 

pedagogických pracovníků ve školách. O tomto názoru lze diskutovat. Nedošlo při tvorbě 

ŠVP spíše k roztržkám mezi vyučujícími nežli ke stmelení? Je v silách „běžných“ učitelů 

bez hlubších pedagogicko-psychologických a ekomomicko-společenských znalostí 

vytvářet erudované školní vzdělávací programy? Byli učitelé přesně seznámeni s tím, co se 

od nich očekává? Mají pedagogičtí pracovníci časový prostor a podmínky (velikost 

jednotlivých škol) k obměňování ŠVP tak, jak nová reforma předpokládá? V neposlední 

řadě si položme otázku, zda je cílem školské reformy řešit problematiku kooperace 

vyučujících v jednotlivých školách. Na některé výše položené otázky, vztahující se 

k připravenosti a informovanosti učitelů o školské reformě, hledalo odpovědi  

dotazníkové šetření. 
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1.2.3 Inovativní směry 20. století 

       Kromě již zmíněných alternativních směrů vznikají ve druhé polovině 20. století nové, 

tzv. inovativní směry. K těmto směrům u nás řadíme program Zdravá škola, Tvořivá škola, 

Domácí učení, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT a Step by Step 

(Začít spolu). Z výše uvedených systémů patří k nejpopulárnějším mezinárodní program  

Step  by step a Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT.  Oba tyto programy, které 

jsou opřené o vědecké poznatky a pedagogický výzkum, mají bezesporu také vliv na 

konstituování nového kurikula.  

       Mezinárodní program Step by step vznikl v USA v 80. letech 20. století. V české 

podobě je znám pod názvem Začít spolu24. Tento vzdělávací program vychází 

z pedocentrismu, zdůrazňuje individuální přístup k dětem, zaměřuje se na inkluzi jak 

handicapovaných, tak i nadprůměrně nadaných dětí, zabývá se i problematikou dětí  

z etnických menšin a jejich přirozeným zapojením do vyučovacího procesu. Program Začít 

spolu vychází z díla Howarda Gardnera a jeho teorie o typech inteligence (viz níže), 

podporuje tematické plánování a projektové vyučování, jejichž prostřednictvím se děti učí 

chápat věci v souvislostech běžného života. Výhodou programu je i důraz, který klade  

na podnětné prostředí a spolupráci učitelů s dětmi a rodiči.  

       Vedle programu Step by step je mezinárodně respektován i další program –   

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT (Reading and Writing for Critical 

Thinking), který vznikl díky Consorcium for Democratic Pedagogy a finančně je 

zajišťován nadací Open Society Fund.  

       Vzhledem k tomu, že slovo kritický má u nás běžně spíše pejorativní význam, 

podívejme se na to, jak jej definuje Wikipedie. „Kritický postoj nebo také kritičnost  

(z řeckého krinein = rozlišovat, posuzovat) znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, 

obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, 

nýbrž dokázat zaujmout odstup a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí  

a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob.“25   

       Vzdělávací program RWCT, který se v České republice rozvíjí od roku 1997/78,  

vychází z nejnovějších pedagogických a psychologických výzkumů. Cílem tohoto 

mezinárodního sdružení je podporovat vzdělávání učitelů všech typů škol prostřednictvím 

                                            
24 V ČR vzniklo sdružení  Step by step v roce 2000. Program se opírá se o konstruktivismus, podporuje  
    praktické činnosti a progresivní vzdělávání (vychází z teorie Jeana Piageta a Erika Eriksona). 
25 Kritické myšlení [online]. [cit. 2010-10-15]. Dostupné z:  < http:    
    //cs.wikipedia.org/wiki/Lritick%C3%A9_my%C5%Allen%C3%AD>. . 
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kurzů, konzultací, vzdělávacích materiálů či webového portálu. Učitelé mají možnost 

seznamovat se s nejnovějšími metodami, technikami a vyučovacími strategiemi, které 

zdůrazňují zejména prožitek v učebních činnostech. Hlavním cílem RWCT je učit žáky 

samostatně myslet, vytvářet a obhajovat vlastní názory, být tolerantní k názorům druhých, 

vést k tvořivosti, ke schopnosti spolupracovat, přebírat zodpovědnost za vlastní učení,  

a vést k celoživotnímu učení. Kritické myšlení využívá tzv. třífázový model učení 

E – U – R. Toto označení vychází z pojmenování jednotlivých fází učení tj. evokace – 

uvědomění si významu – reflexe.26 

 

1.2.4 Integrované vzdělávání 

       Určité vývojové završení výše popsaných směrů a přístupů ke vzdělávání vidíme  

v tzv. integrované tematické výuce (ITV), kterou se ve své publikaci “Integrovaná 

tematická výuka“ zabývá Susan Kovaliková. Vzhledem k důležitosti vědeckých poznatků, 

kterými tato kniha disponuje, a  její souvztažnosti se současnou kurikulární politikou 

našeho státu věnujeme této práci a myšlenkám v ní uvedeným následující prostor. 

       Model integrované tematické výuky vznikl v 70. letech 20. století; šířil se ve 

Spojených státech, Kanadě i Evropě. Susan Kovaliková vyšla v modelu ITV z novodobých 

výzkumů mozku, publikovaných v roce 1993 v knize Leslie A. Harta „Lidský mozek  

a lidské učení“. Autor v této publikaci uvádí skutečnost, že “žádná část mozku vlastně 

nepracuje logicky, pokud se učí, tj. když vytváří význam. (To je opakem jeho schopnosti 

používat již naučené poznatky „logickým“ nebo postupným způsobem, jestliže to situace 

vyžaduje.) Namísto toho se mozek učí tříděním obrovského množství podnětů, rychlým 

zpracováním tisíců jednotek informací, které do něj dorazí přes všech devatenáct 

smyslů.“ 27   

       Z výzkumu mozku vychází tzv. mozkově kompatibilní učení, které žákům umožňuje 

docílit zlepšení učebních výkonů. 

 

                                            
26  
Evokace - žáci si uvědomí a pojmenují to, co vědí, anebo co si o daném tématu myslí. Následně zformulují 
otázky, na které by chtěli znát odpověď. 
Uvědomění si významu - jedná se o fázi učení. Žáci získávají z rozličných zdrojů nové poznatky, které 
konfrontují se svou původní představou  o  daném tématu a vytvářejí si nové souvislosti. 
Reflexe - v závěrečné fázi dochází k celkovému zhodnocení. Diskusí se spolužáky a učitelem si žáci 
uvědomí, zda na základě nově získaných informací porozuměli učivu. Zhodnotí, které vlastní názory si 
potvrdili, nebo naopak, naučí se vnímat postoje druhých. 
27 KOVALIKOVÁ, S. OLSENOVÁ, K. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála 1995. 52 s. 
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Osm mozkově kompatibilních složek: 28 

1) Nepřítomnost ohrožení 

2) Smysluplný obsah 

3) Možnost výběru 

4) Přiměřený čas 

5) Obohacené prostředí 

6) Spolupráce 

7) Okamžitá zpětná vazba 

8) Dokonalé zvládnutí 

 

       Ve své práci užila Kovaliková i nový pojem „mém“.29 Autor tohoto novotvaru Richard 

Dawkins tvrdil, „že tak jako geny mají význam pro buňku, mémy provádějí tentýž druh 

řízení v mysli. Jsou to mémy a ne geny, které utvářejí působení kultury na vývoj 

společnosti.“30 V publikaci „Tkanivo mysli“31 se mémy zabýval i Richard Bergland, který 

doložil, že na rozdíl od genů mají mémy trvalý význam a v průběhu generací  

se nevytrácejí. „Všichni živočichové jsou závislí na genech, ale evoluce naší kultury, naší 

civilizace je závislá na mémech.“32 Tento výše uvedený fakt přivedl Kovalikovou 

k vytvoření souboru tzv. mémů novodobého vzdělávání. Jedná se o jakési základní teze, 

které předjímají nové paradigma vzdělávání 21. století. 

 

Nové mémy pro vzdělávání: 33  

1) Cílem vzdělávání je zachování demokracie. 

2) Skutečný život je tím nejlepším kurikulem pro děti; kurikulum pro 21. století musí 

    být založeno na skutečnosti, nikoliv na vyučovacích předmětech a učebnicích. 

3) Učení je individuální záležitostí. 

4) Kurikulum by mělo zcela sestávat z pojmů, dovedností a postojů (hodnot), které  

    může student získat přímou zkušeností. 

5) Výukové postupy by měly poskytnout žákům možnost volit si to, co je v souladu 

    s jejich jedinečnými způsoby učení. 

                                            
28 KOVALIKOVÁ, S. OLSENOVÁ, K. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála 1995. 18 s. 
29 Tamtéž 7 s.  („Slovo mém nelze přeložit do češtiny, jedná se o slovní novotvar.“)  
30 Tamtéž 7 s. 
31 BERGLAND, R. Fabric of Mind. (Tkanivo mozku.) New York, Oxford Press, 1985. 7 s. 
32 KOVALIKOVÁ, S. OLSENOVÁ, K. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála 1995. 7 s. 
33 Tamtéž 13 s. 
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6) Kurikulum by mělo obsahovat daleko méně „výkladů o“ a mělo by být založeno  

    na prozkoumávání, objevování a používání pojmů ve skutečném světě. 

7) Hodnocení by mělo být založeno na realitě. 

 

       Z výše uvedených tezí vyplývá blízké propojení pedagogiky s vědou a se vzdělávací 

politikou. V nových mémech vzdělávání najdeme shodné rysy s reformní pedagogikou, 

alternativními směry a konečně i s nutnou snahou změnu současné školní reality. 

 

1.2.5 Gardnerova typologie osobnosti 

       Celou plejádu teorií, výzkumů a nejnovějších praktických zkušeností zakončíme 

vzhledem k tématu rigorózní práce krátkým vhledem do teorie mnohočetných inteligencí 

Howarda Gardnera, podle něhož závisí efektivita učení žáků na způsobu, jakým jsou 

schopni si co nejsnadněji nové poznatky osvojit. Úkolem učitele je umožnit žákům přijímat 

informace v co nejrozmanitějších podobách. Upřednostňovány jsou především smyslové 

vjemy (kinestetické, taktilní). Podle schopností těchto vjemů rozlišuje Gardner sedm typů 

inteligence.   

 

Sedm typů inteligence podle Gardnera:34  

1) logicko-matematická 

2) jazyková (lingvistická) 

3) prostorová 

4) tělově-pohybová (kinestetická) 

5) hudební 

6) intrapersonální 

7) interpersonální 

 

       Podíváme–li se na všech sedm typů inteligence Howarda Gardnera, zjistíme,  

že jednou z nich je i inteligence hudební. Jestliže důkladně prozkoumáme i ostatní typy, 

dojdeme k závěru, že také ony s hudbou velmi úzce souvisejí. Troufáme si dokonce říci, že 

mají v hudebních aktivitách přirozenou dominantní úlohu. V tomto směru máme na mysli 

                                            
34  KOVALIKOVÁ, S. OLSENOVÁ, K. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála 1995. 63 s.  
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zejména inteligenci tělesně–pohybovou, intrapersonální a interpersonální, bez kterých by 

hudební výchova nebyla funkční.  

       Z předchozích informací vidíme, k jak markantnímu posunu došlo ve vzdělávání  

20. a 21. století. Pedagogika začala mnohem více využívat poznatků ze svých hraničních 

oborů, je obohacena o vědecké poznání. Populární, alternativní pedagogické směry získaly 

své nástupce. Inovativní směry, integrovaná tematická výuka, mozkově kompatibilní učení 

stejně jako model Gardnerovy typologie osobnosti jsou podle mého soudu hlavní 

východiska tvorby novodobé kurikulární politiky. Problémem však zůstává fakt, že i přes 

výše uvedený pokrok se způsob dnešní výuky významně neodlišuje od vyučování  

v minulém, ba i předminulém století. Hlavní příčinu této negativní skutečnosti vidím 

v rychlosti, s jakou jsou nové poznatky předávány běžným vyučujícím či studentům. 

Z vlastní zkušenosti musím zkonstatovat, že široká pedagogická veřejnost není o nových 

poznatcích informována vůbec. Druhý problematický okruh vidím v aplikaci teoretických 

poznatků do praxe. Jestliže se i v dnešní době, kdy jsou známy rozličné vyučovací metody  

a formy práce, potýká naše školství s problémem jednostranné frontální výuky, těžko 

mohou být úspěšně uskutečněny jakékoli školské reformy.  

 

 

2  TRENDY SOUČASNÉ ŠKOLSKÉ POLITIKY V ČR  

       Nyní se podívejme, jak na novou situaci a výše popsané dění reagoval náš stát. Jak již 

bylo řečeno, k významným změnám v našem školství došlo ve druhé polovině 20. století 

díky polistopadovým událostem roku 1989. Celospolečenské změny měly samozřejmě 

zásadní dopad i na oblast vzdělávání. Česká vzdělávací politika začala směřovat 

k evropské koncepci, měla potřebu vyrovnat se s podněty přicházejícími z ostatních zemí 

Evropské unie. K viditelným proměnám, které registrovala i nepedagogická veřejnost, 

patřil vznik a rozvoj alternativních škol, víceletých gymnázií pro nadané žáky (1990), 

nestátních, soukromých a církevních škol (1990), zavedení povinné devítileté školní 

docházky na ZŠ (1995) a uzákonění vyšších odborných škol (1995).  

 Konkrétní školskou reformu zahájila Česká vláda v roce 2001 vydáním dokumentu 

„Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“, tzv. Bílé knihy. Tento program 

vypracovaný týmem odborníků MŠMT obsahuje základní strategii českého školství  
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v nových politických, společenských a kulturních podmínkách.35 Jeho zpracování 

předcházela analýza českého školství domácími i zahraničními odborníky a veřejná 

diskuse nazvaná „Výzva pro deset milionů“. Současně s tvorbou Národního programu 

rozvoje vzdělávání probíhala práce na návrhu nového školského zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání, 

který byl přijat v roce 2004 (v platnost vstoupil k 1. lednu 2005). „Bílou knihu a zákon lze 

proto chápat i při odlišné dikci jako vzájemně se doplňující nástroj proměn českého 

vzdělávání.“36 

        Národní program vzdělávání ČR je kurikulární dokument státní úrovně zabývající se 

vzděláváním jako celkem. „Vymezuje hlavní zásady kurikulární politiky státu, obecné cíle 

vzdělávání, oblasti nezbytné pro dosažení těchto cílů, zásady pro tvorbu rámcových  

a školních vzdělávacích programů, podmínky pro jejich zavádění do škol i další legislativní 

a organizační předpoklady.“37  

       Rámcové vzdělávací programy tvoří státní úroveň kurikulárních dokumentů. 

„Vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy,“38 tj. pro předškolní, 

základní a střední vzdělávání.  

       Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje cíle vzdělávání, 

klíčové kompetence, stanovuje závazný vzdělávací obsah, tj. učivo, očekávané výstupy  

a průřezová témata. Obsahuje tedy vše, co učitelé potřebují ke zpracování školních 

vzdělávacích programů, které představují školní úroveň kurikulárních dokumentů. 

Realizace ŠVP je plně v kompetenci ředitelů jednotlivých škol.39  

       V Bílé knize mě nejvíce oslovila část zabývající se prioritami českého vzdělávání. 

Níže uvedená citace z tohoto dokumentu je uvedena v části 2 – „Proměna společnosti  

a principy vzdělávací politiky“.  

„Škola musí usilovat o to, aby vzdělání mělo pro všechny žáky smysl a osobní význam. To 

vyžaduje nejen změny obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, ale i změnu klimatu  

a prostředí školy, které se projeví na více úrovních: v charakteru vztahu mezi učitelem  

                                            
35 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky  
    č. 277 dne 7. dubna 1999.  
36 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR -  Bílá kniha. Praha : ÚIV - nakladatelství Tauris, 2001. 8 s.  
    ISBN 80 – 211 – 0372 – 8. 
37 CHARALAMBIDIS, A. Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ -  Metodický  průvodce. Praha : SPN, a. s.,    
    2007. 16 s.  
38  JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
    vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris,  2005. 9 s.   
39 Kurikulární dokumenty jsou tvořeny ve dvou úrovních – státní (Národní program vzdělávání ČR  
    a Rámcové vzdělávací programy) a školní (Školní vzdělávací programy). RVP pojímáme jako tzv.  
    kurikulum zamýšlené, ŠVP patří k tzv. kurikulu realizovanému a dosaženému. 
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a žákem, který by měl být založen na partnerství a vzájemném respektu, v důrazu na 

výchovnou funkci školy a rozvíjení interpersonálních a sociálních vztahů, v rozšíření 

příležitostí k aktivní a tvořivé činnosti, v utváření školní komunity jako modelu 

demokratické společnosti.“40   

       Předchozí citovaný odstavec potvrdil již vícekrát uvedenou souvislost RVP ZV  

s alternativními pedagogickými směry, s inovativní pedagogikou i se společenskými 

proměnami 21. století. Podnítil nás však i k historické reflexi, konkrétně k zamyšlení se 

nad odkazem J. A. Komenského, jehož jméno je zmiňováno v kontextu se všemi 

reformami našeho školství. V následujícím textu se proto pokusíme porovnat některé 

priority, které uvádí RVP, s myšlenkami tohoto významného pedagoga.  

       Snahou současných kurikulárních dokumentů a smyslem RVP je učit děti vytvářet si 

vlastní úsudky, vést je k základním lidským hodnotám, pronikat k podstatě věcí. S touto 

myšlenkou plně koresponduje i výrok J. A. Komenského: „Všichni lidé, kteří se narodili 

lidmi, narodili se hlavně k tomu účelu, aby byli lidmi.“41 Tento výrok v sobě nezahrnuje 

pouze myšlenku všeobecné školní docházky, tedy demokratičnost ve vzdělání, ale i snahu 

porozumět podstatě věcí. Komenský chce, aby všichni „…učili se znát základy, příčiny 

a cíle všeho hlavního, co jest, co se děje“.  42  

       Současné kurikulární dokumenty dále zdůrazňují didaktické principy - zásady, které již 

před 300 lety stanovil „učitel národů“. S naprostou samozřejmostí dnes dominuje princip 

názornosti, tedy důraz na smyslové poznání. Pro Komenského byly ve vzdělávání smysly 

také nejdůležitější. „ Čím více jsme něco smysly vnímali, tím bezpečněji to poznáváme a tím 

jistěji si to pamatujeme – zajisté lépe ví, co jest zvon, kdo ho sám rozhoupal, nežli ten, kdo 

se narodil hluchý a jen vidí, či kdo se narodil slepý a pouze slyší atd. Z toho plyne 

důsledek: všeho se máme zmocňovat tolika smysly, kolika jen možno.“43  

       Další prioritou, kterou staví Komenský do popředí, je aktivita: „Všemu, čemu se máme 

naučiti, musíme se učit vlastní praxí.“44 Aktivnost žáků je taktéž součástí nové koncepce 

vzdělávání podle RVP. Současný vzdělávací systém nechce vychovávat pasivní jedince, 

stejně jako to nechtěl ani J. A. Komenský: „Ten kdo se nese nebo veze, nedává pozor na 

cestu, kdežto ten, kdo má sám jíti, rozhlíží se, tu aby neupadl, tu aby nezabloudil.“45  

                                            
40 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR -  Bílá kniha. Praha : ÚIV - nakladatelství Tauris, 2001. 18 s .  
    ISBN 80 – 211 – 0372 – 8. 
41 Vybrané spisy Jana Amosa Komenského, díl I, Didaktika velká. Přeložil A. Krejčí. Praha : 1930. 83 s. 
42 Vybrané spisy Jana Amosa Komenského, díl I, Didaktika velká. Přeložil A. Krejčí. Praha : 1930. 87 s. 
43 KOMENSKÝ, J. A. Analytická didaktika. Přeložil dr. E. Čapek, Praha : 1947. 37 s. 
44 KOMENSKÝ, J. A. Analytická didaktika. Přeložil dr. E. Čapek, Praha : 1947. 75 s. 
45 KOMENSKÝ, J. A. Analytická didaktika. Přeložil dr. E. Čapek, Praha : 1947. 19 s. 
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       Kurikulární dokumenty tvoří se shodují i s myšlenkou J. A. Komenského zabývající se 

přetěžováním žáků ve vyučovacím procesu. „Nazpaměť mají být ukládány poznatky 

nejdůležitější.“ 46 Podle Komenského i podle RVP ZV nemá škola žáky přetěžovat 

pamětným učením.  

       Stručný exkurz do historie ukazuje nejen na genialitu a nadčasové myšlenky  

J. A. Komenského, ale stává se i nezodpovězeným otazníkem visícím nad současnou 

školskou reformou. Jak vidíme, progresivní myšlenky J. A. Komenského nepronikly do 

školské praxe ani za 300 let. Mnohdy zůstávají pouze na verbální úrovni, a někdy jsou 

dokonce deformovány. Zde narážíme na RVP PV, který naprosto opomíjí jednu 

z didaktických zásad Komenského, zásadu posloupnosti.  

       Jsme přesvědčeni, že ve vzdělávání hraje nejdůležitější roli osobní snaha vyučujících 

přiblížit žákům poznání v takové formě, jakou jsou schopni přirozeně akceptovat. Každý 

vyučující by měl hledat takové metody, které děti opravdu strhnou ke spolupráci (nebo 

alespoň neznudí). Otázkou však zůstává, zda je v lidských silách (úvazek učitele, dozory, 

administrativa, počty žáků ve třídách, prostory apod.) vést s takovým nasazením vyučovací 

proces. Domníváme se, že právě zde je jedna z příčin nezdaru současné školské reality.  

 

2.1 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE RVP ZV  

       Rámcový vzdělávací program jako základní dokument současného vzdělávacího 

systému se stal fenoménem pohledu na práci učitele a žáka 21. století. Jeho snahou je 

vychovat samostatně myslící, sebevědomé, tolerantní a jedinečné osobnosti, schopné 

uplatnit se v současné společnosti. Moderní doba klade na jedince nemalé nároky. Více než 

kdy jindy musí být člověk připravován na změny, které přicházejí s rychlým rozvojem  

a proměnami společnosti.  

       Jednou z hlavních priorit RVP ZV je snaha řešit problematiku neúměrného nárůstu  

a zpracování informačních dat. Ve vzdělávání je proto kladen důraz na schopnost žáků 

získávat informace z různých informačních zdrojů, na dovednosti, které jim usnadní 

orientovat se v jejich množství a odlišovat podstatné od nepodstatného.  

       Podle RVP ZV je v současném vzdělávání více uplatňován individuální p řístup 

k žákům. Všichni již nemusí umět bezpodmínečně vše, i když je vzdělávací nabídka RVP 

ZV  určena vždy celému třídnímu kolektivu. Důraz je kladen i na to, aby získávané 

                                            
46 VÁŇA, J., et al.  Dějiny pedagogiky. Praha : SPN, 1963. 74 s.   
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vědomosti a dovednosti nebyly formálního rázu, ale aby byly použitelné v praktickém 

životě.  

       Jedním z dalších cílů současného vzdělávacího systému je vést žáky ke kladnému 

přístupu k učení. Ve vyučovacím procesu proto hraje významnou roli motivace, která 

následně připravuje vhodnou půdu k celoživotnímu vzdělávání.  

       K dalším cílům RVP ZV, které jsou písemně formulovány v tzv. klíčových 

kompetencích, patří komunikativní schopnosti žáků, jejich sociální přizpůsobivost, 

schopnost kooperace a týmové spolupráce. Důraz je kladen na tvořivé myšlení,  

na schopnost řešit problémy a nést odpovědnost za vlastní jednání a rozhodování.  

 

Cíle vzdělávání řečí dokumentu: 

RVP stanovuje devět základních cílů vzdělávání:47 

 

1)  umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

2)  podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

3)  vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

4)  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní  

      i druhých 

5)  připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné       

      osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

6)  vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

 životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

7)  učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně  

      odpovědný 

8)  vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním    

 hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

9) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi  

 a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování  

      o vlastní životní a profesní orientaci 

 

                                            
47 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris,  2005. 12 s. 
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       Problematika zabývající se cíli vzdělávání je velmi komplikovanou záležitostí, která 

v sobě zahrnuje celou škálu různorodých přístupů uváděných v obecné pedagogice. RVP 

ZV tuto problematiku svým přístupem zužuje a zjednodušuje.  

       V souvislosti s výše uvedenými cíli vzdělávání považujeme na tomto místě za důležité 

věnovat pozornost dvěma pojmům obecné pedagogiky, tj. výchově a vzdělání. Jejich 

významové rozkrytí je podle mého názoru klíčové pro porozumění RVP ZV a cílům, které 

stanovuje. Jak uvádí V. Souček „V naší tradici znamenal pojem vzdělávání obvykle určitý 

stupeň kultivace člověka školou. Podle této představy se vzdělávání vztahovalo na poznání,  

na odborné vědomosti, zatímco výchova znamenala péči o chování, mravy, duši.“48  

Vzdělávání jsme dlouhá léta striktně od výchovy oddělovali. Škola měla učit, rodina či 

mimoškolní instituce se měly zabývat výchovou. Toto dualistické pojetí výchovy je dnes 

již minulostí. Význam pojmu vzdělávání se posunul. Odpovídá anglickému výrazu 

education, který v sobě zahrnuje jak vzdělávání, tak i výchovu. Ve škole má docházet nejen 

k předávání poznatků, ale i k výchově žáků, což je logické a pro mnoho vyučujících bylo 

vždy samozřejmé, i když se odehrávalo spíše na intuitivní úrovni.  

      Výchovná rovina je v RVP ZV deklarována obecnými cíli vzdělávání a klíčovými 

kompetencemi. Vzdělávání definuje RVP ZV prostřednictvím cílového zaměření 

vzdělávacích oblastí a očekávanými výstupy. Jasné propojení těchto cílových domén 

vzdělávání však RVP ZV přesně nevymezuje. 

       Nové pojetí vzdělávání vede mnohdy i k naprostému nepochopení celého  

výchovněvzdělávacího procesu. Široká veřejnost vyžaduje od učitelů plnou odpovědnost 

za vzdělání a výchovu dětí. Je potírána osobní odpovědnost rodiny za výchovu a její úkoly 

jsou delegovány na školu. Přitom rodina jako primární společenská jednotka má na vývoj 

dítěte největší vliv a její role je ve výchovném procesu nezastupitelná. Na druhou stranu si 

musí i sami učitelé uvědomit, že součástí výuky je nejen předávání informací, ale i lidský 

přístup, spolupráce, vzájemná komunikace a vše, co souvisí s klíčovými kompetencemi 

uvedenými v RVP ZV.  

                                            
48 SOUČEK, V. Čím se pedagogika zabývá. [cit. 2011-09-12]. Dostupné z: www.pf.jcu.cz/~vsoucek. >   
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2.1.1 Úloha učitele v novém pedagogickém prostředí 

       Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání přináší jiný pohled na 

vzdělávání současného člověka, preferuje v něm nové kvality. Progresivní vedení 

vyučovacího procesu vyžaduje změnu přístupu pedagogických pracovníků. Dnes je více 

než jasné, že nové pojetí vzdělávání klade na učitele stále vyšší a vyšší nároky. Vyučující 

musí získávat mnohem hlubší poznatky, dovednosti a praktické zkušenosti z oblasti 

pedagogiky a psychologie, nežli tomu bylo v dobách dřívějších. Pedagog není jen pouhým 

předavatelem vědomostí, musí umět řešit řadu výchovných problémů.  

       Učitel má ve vyučovacím procesu zastávat roli pomocníka a rádce, který umí pozorně 

naslouchat potřebám svých svěřenců. Svými tvořivými schopnostmi má být motorem 

podněcujícím žáky k zájmu a aktivitě. Kromě teoretických a praktických znalostí daného 

oboru musí mít i všeobecný rozhled. Do vyučovacího procesu by měl pedagog umět vnést 

moderní prvky vzdělávání, jako například výklad spojený s počítačovou prezentací, práci  

s interaktivní tabulí atp. Ke stručnému výčtu schopností pedagogů patří i organizátorské, 

komunikativní a tvořivé schopnosti. Důležitou roli hrají dále charakterové vlastnosti 

učitelů a pedagogický optimismus.  

      Na pedagogy jsou kladeny nebývalé nároky nejen v souvislosti s přímou vyučovací 

povinností. Učitelé mají být schopni podílet se na tvorbě ŠVP, vytvářet vzdělávací obsahy, 

vlastní studijní texty. Pedagogové jsou taktéž partnery a rádci rodičů dětí, jsou členy 

pracovního týmu, účastníky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků atd.  

       Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání počítá s naprosto 

profesionálním přístupem učitelů, s jejich vysoce odbornými znalostmi a schopnostmi 

aplikovat je do daného prostředí – vyučovacího procesu v té které třídě, či vzdělávání toho 

kterého jedince.  
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3  HISTORICKÝ VÝVOJ HUDEBNÍ VÝCHOVY  

       Je zřejmé, že vzdělávací oblast RVP ZV Umění a kultura, která zahrnuje obor Hudební 

výchova, vychází nejen z obecných, ale i z historických pramenů hudební pedagogiky. 

V následujícím textu proto nahlédneme do historie hudebního školství. 

 

3.1 PŘELOM 19. a 20. STOLETÍ 

       Koncem 19. a počátkem 20. století, v době, kdy sílila kritika herbartovské pedagogiky, 

získávalo ve vzdělávání vliv tzv. estetickovýchovné hnutí. Do naší vlasti pronikalo  

z Ameriky a Anglie. Propagátorem tohoto hnutí, zdůrazňujícím estetickou složku 

vyučování, se u nás stal vědec a estetik Otakar Hostinský. Snahou estetickovýchovného 

hnutí bylo odstranění jednostranné intelektuální výchovy a nastolení nového pohledu na 

chápání hudební výchovy.  

       Úkolem hudebního vzdělávání této doby bylo naučit žáky porozumět hudbě a jejím 

krásám. Zpěv již neměl být jediným výchovným prostředkem a cílem hudebního 

vyučování, jako tomu bylo dříve. Hudební gramotnost se měla opírat o receptivní složku.  

I když nebyly názory na toto pojetí jednotné, rozvoji receptivní výchovy nahrával  

i přirozený hudební vývoj. V roce 1885 byla otevřena první koncertní síň Rudolfinum,  

o deset let později vznikla Česká filharmonie. Tyto skutečnosti vedly k organizování 

prvních výchovných koncertů a k potřebě lépe dětem přiblížit hudební skladby. V roce 

1909 byla např. vydána „Česká čítanka notová“, jejíž autor Konrád Pospíšil (1859–1910) 

byl prvním, kdo vyřkl myšlenku zabývající se využitím gramofonu ve vyučovacím 

procesu. V souvislosti s recepcí hudebních děl a porozuměním těmto dílům byla věnována 

pozornost i racionálnímu vyučování, tedy hudební nauce.  

       Reforma hudební výchovy tohoto období (osnovy 1915) i hudební praxe však řešily 

především otázky týkající se zpěvu a intonace. Poslechové aktivity stály stranou. 

Vzhledem k tomu, že byl v této době kritizován především způsob imitačního nácviku 

písní podle sluchu, byla soustředěna pozornost na způsob nácviku vokálních skladeb 

prostřednictvím notového zápisu. I když k nám ze zahraničí pronikaly rozličné intonační 

metody (francouzská cifrová metoda Galin – Paris – Chévea, anglická metoda Tonik sol-

fa), neujaly se. Učitelé raději hledali vlastní cesty zpěvu podle not. Důsledkem se pak stala 

nejednotnost ve výuce.49 Ke sjednocení intonačních metod přispěla metoda Primavista 

                                            
49  F.  Gause  viděl v nejednotnosti výuky hlavní příčinu „neuspokojivého školského zpěvu“.  GAUSE, F.,  
     Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha : Editio Supraphon, 1975. 
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Maxe Battkeho, kterou u nás poprvé představil František Spilka.50 Tato metoda se – i  když 

po určitých obměnách, které lépe vyhovovaly našim podmínkám - stala základem reformy 

zpěvu. 

       Současně s Battkeho intonační metodou k nám přišla i metoda Émila 

Jacques–Dalcroze. S touto metodou, založenou na spojení rytmu a pohybu, seznámil naše 

pedagogy sám autor v rozmezí let 1911–1914. I když byla v Praze, stejně jako v ostatních 

městech Evropy, založena Dalcrozova společnost, metoda se u nás v širším měřítku 

neuplatnila. Jak uvádí Hana Váňová, „narazila na nepřipravenost učitelů v oblasti 

pohybové výchovy i na jejich nedůvěru v tvořivé síly dětí“. 51 Prvky Dalcrozovy metody 

využili F. Krch a J. Křička v Domě dětství. Dalcrozova metoda ovlivnila i Orffův 

Schulwerk.  

       Intonace, diktát a sluchová cvičení, které tvořily základ tehdejších vyučovacích hodin 

hudební výchovy, však zapříčinily  pokles zájmu dětí o zpěv. Reforma zpěvu tak nevedla 

ke svému prvotnímu cíli, tj. k plnohodnotnému porozumění a osvětlení hudby dětem. Tento 

nepříznivý stav trval v našem hudebním školství téměř až do druhé světové války. 

 

3.2 DŮM DĚTÍ V KRNSKU – OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 

       Období 20. let 20. století bylo charakteristické vznikem tzv. pokusnických škol.  

K jejich zakládání inspirovaly progresivní učitele zahraniční vlivy v podobě reformní 

pedagogiky, ale i nerozhodnost české vlády uskutečnit razantní školskou reformu. 

       Významný krok v dějinách hudební pedagogiky učinil i Josef Křička a Ferdinand Krch 

vybudováním hudebně orientované pokusnické školy v Krnsku na Mladoboleslavsku  

(1920–1924). V Domě dětství, jak se škola jmenovala, navázali autoři na své vlastní 

zkušenosti, které získali s vedením Dětského hudebního a rytmického ústavu založeného 

v Praze roku 1913.52  

       Inspirací k  založení Domu dětství mohly být myšlenky J. J. Rousseaua nebo svobodná 

škola L. N. Tolstého v Jasné Poljaně (1850–1862), ve které spisovatel preferoval 

především estetickou výchovu a rozvoj tvořivých schopností dětí. I v Domě dětství, 

dvoutřídní internátní škole pro sirotky po legionářích, totiž považovali Krch s Křičkou za 

prioritní rozvoj dětské tvůrčí fantazie. Autoři tohoto nebývalého projektu zúročili v krnské 

                                            
50  Novou intonační metodu studoval F. Spilka v Berlíně u hudebního pedagoga M. Battkeho (1863-1916).  
     Jmenovanou intonační metodu uveřejnil ve své práci „Nové směry u vyučování zpěvu“ (1905).   
51  VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha : Editio Supraphon, 1989. 35 s. 
52  Tříletá činnost tohoto pražského soukromého ústavu byla ukončena první světovou válkou. 
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škole své znalosti tehdejších pedagogických směrů i novodobé hudební poznání. Josef 

Křička „absolvoval hudební kurz Maxe Battkeho a Dalcrozeův kurz rytmiky  

a meloplastiky“.53  

       I když v Krnsku hudba nebyla samostatným vyučovacím předmětem, prostupovala 

všemi činnostmi školy. V Domě dětství „usilovali o probuzení tvořivé aktivity v dětské 

hudební hře, v níž se ústrojně spojuje hudba, pohyb a poezie.54… Také při práci si děti 

zpívaly, i dvojhlasně, podle přísloví, že práce je černý chléb a písnička je jeho 

pomazánka.“55 Jak se dočteme v publikaci F. Sedláka, „uskutečňovali zde komplexní 

estetickou výchovu“.56  

       Po čtyřech letech existence, byla činnost školy ukončena. Koncepci se vytýkal 

„nedostatečný zřetel k nástrojové hře, přílišné zdůrazňování dětské spontaneity, malá 

soustavnost ve vyučování, nahodilost“.57 

       Je zřejmé, že experiment Domu dětství byl předchůdcem a dost možná i inspirací pro 

později rozvinuté vzdělávání v duchu ideí Carla Orffa. Je velká škoda, že původní 

myšlenky českých autorů, počínaje J. A. Komenským a jeho dílem Informatorium školy 

mateřské či Didactica Magna, zůstaly v českém prostředí osamoceny a dalšími generacemi 

nerozvinuty. I experiment uskutečněný Krchem a Křičkou byl na dlouhá léta zapomenut. 

Jejich odkaz byl částečně zúročen až v 70. letech 20. století, kdy se stal inspirací pro 

tehdejší reformu hudební výchovy. 

       Pokusnická škola Dům dětství má dozajista mnoho společného i s dnešním Rámcovým 

vzdělávacím programem. Z pojetí klíčových kompetencí a jejich vztahu k hudební 

výchově, které uvádíme v samostatné kapitole této rigorózní práce, jasně vyplývá možnost 

vést komplexní výuku a vzdělávání dětí prostřednictvím hudebních  

a hudebně–pohybových činností, stejně jako se o to snažili Krch s Křičkou ve své 

experimentální škole. 

 

                                            
53 SIEBR, R. Novátor hudební výchovy Josef Křička: učitel, skladatel, člověk. Praha : Sobotáles, 2005. 11 s.    
    ISBN 80-86817-07-02. 
54 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 2. Praha : SPN, 1979. 132 s. 
55 SIEBR, R. Novátor hudební výchovy Josef Křička: učitel, skladatel, člověk.  Praha : Sobotáles, 2005. 24 s.  
    ISBN 80-86817-07 -02. 
56 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 2. Praha : SPN, 1979. 132 s. 
57 VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha : Editio Supraphon, 1989. 37 s.  
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3.3  30. a 40. LÉTA 20. STOLETÍ 

       Ve 30. letech 20. století byla řešena celá řada problémů hudební výchovy. Hledaly se 

odpovědi na otázky týkající se vzdělávání učitelů, zesvětšťování předmětu HV, řešil se 

obsah hudební výchovy. Pozornost byla věnována novým intonačním metodám i potřebě  

tzv. receptivní hudebnosti. V této době se začínala prosazovat tzv. komplexnost hudební 

výchovy. Kvalitativní proměnu HV měl zdůraznit návrh změny názvu předmětu ze „Zpěv“ 

na „Hudební výchova“. Zastáncem a představitelem tohoto nového pojetí, založeného 

nejen na pěvecké produkci, ale i na recepci hudebních děl, byl Vladimír Helfert.  

       Podívejme se nyní, jak obsah předmětu HV definovaly osnovy z roku 1932.58 

„Vyučování zpěvu (hudební výchově) má probouzeti a soustavně vychovávati vnímavou  

a výkonnou mládež se zřetelem na hygienu a na etické působení hudby, má pěstovati 

porozumění hudebním dílům, aby zpěv a hudba byly kulturní potřebou osobnosti.“59  

       Třicátá léta ukázala pedagogům i nové hudebně–výchovné směry, jako např. systém 

Angličanky M. Jammesové, S. N. Colemana či C. Orffa. Podstatou těchto systémů byla 

dětská aktivita – tvořivost a improvizace. Poznatky z těchto nových směrů uchopil  

a přetvořil ve svou vlastní hudebně–výchovnou metodu „Lasibo“ Antonín Hromádka. Jeho 

metoda se však neujala.  

       Významným krokem vedoucím k rozvoji hudební výchovy se ve 30. letech 20. století 

stalo založení Společnosti pro hudební výchovu (1934).60 „Hlavní náplní Společnosti byla 

péče o rozvoj hudebního cítění a vzdělání mládeže a dospělých.“61 Předsedou Společnosti 

se stal tehdejší ministr zahraničních věcí profesor Kamil Krofta. Dalšími jejími členy byli 

významné osobnosti jako např. Z. Nejedlý, V. Helfert, L. Kestenberg, V. Talich, A. Hába,  

J. B. Foerster, atd. Skutečnost, že hudební výchova měla v této době své zastánce  

na nejvyšších místech státní správy, byla ojedinělým fenoménem, který bohužel zpřetrhala  

druhá světová válka. 

       V době válečného konfliktu byl ve výuce hudební výchovy kladen důraz na zpěv 

lidových písní. Osnovy z roku 1939 proklamovaly „co nejméně teoretizování, co nejvíce 

                                            
58 Do roku 1932 se naše školství řídilo rakouskými osnovami. Nové učební osnovy byly platné od školního  
    roku 1933/34. 
59 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha : Editio  
    Supraphon, 1990. 86 s. 
60 Společnost pro hudební výchovu přerušila svou činnost v roce 1938. Na její práci navázala v roce 1967  
    Československá společnost pro hudební výchovu, která byla součástí České hudební společnosti. Po roce  
    1989 působila jako samostatná složka ČHS pod názvem Společnost pro hudební výchovu. 
61  SEDLÁČKOVÁ, R. Česká hudební pedagogika a její profilace od jejího počátečního  
    strukturování až po současný stav.  [online].2003, roč. 3 mimořádné [cit. 2011-01- 3]. Dostupné    
    z:  http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/index.htm 
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živého zpěvu“.62  Díky technickému rozvoji se v této době postupně stíraly i rozdílné 

názory na pojetí HV vedené buď v duchu zpěvu a intonačních metod, či poslechových 

aktivit.       

 

3.4 POVÁLEČNÉ OBDOBÍ – 50. LÉTA 20. STOLETÍ 

       V poválečném období došlo k zásadní změně naší vzdělávací soustavy. Připomeňme 

si, že v roce 1948 byla uzákoněna jednotná škola. Naše školství se odvrátilo od reformní 

pedagogiky a vzorem se mu stala především sovětská pedagogika a historický odkaz  

J. A. Komenského. První poválečné osnovy HV byly vydány v roce 1949. V mezidobí 

platily přechodné osnovy z roku 194563 a podrobné osnovy z roku 1946. Nové učebnice 

vyšly v roce 1951, a zpěvníky dokonce až deset let po ukončení druhé světové války.64 

V této době byly řešeny význam, poslání i obsahová náplň předmětu HV. Přestože hudební 

výchova již  nesměla být pouhým zpěvem – do popředí opět vstoupil požadavek receptivní 

HV – zachoval si zpěv určující hodnotu. Podívejme se, jak formuloval v této době cíl HV 

na 1. stupni dr. Antonín Sychra: „Na škole prvního stupně je cílem hudební výchovy 

prohloubení spontánní hudebnosti, probuzení chuti zpívat a poslouchat hudbu. Materiálem 

je především lidová píseň…“.65 Lidová píseň se měla stát „materiálem pro intonaci  

a uvědomělý zpěv z not“.66 Z tohoto důvodu vystoupily opět do popředí otázky intonačních 

metod. K nejdominantnějším v této době patřila intonační metoda Bohumila Čeňka, 

nápěvková metoda Františka Lýska a tonální písňová metoda Ladislava Daniela. 

       Padesátá léta nebyla pro naši hudební výchovu lehkým obdobím. Přechodné osnovy 

HV platné od školního roku 1953/54 omezovaly výuku HV pouze do sedmi ročníků ZŠ,67 

což mělo následně dopad na vzdělávání učitelů HV. Na některých pedagogických fakultách 

byl rušen studijní obor HV. K určitému zlepšení došlo koncem 50. let, kdy byla do osmých 

tříd zavedena nepovinná hudební výchova (1957) a podařilo se zabránit pokusům 

                                            
62 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha : Editio  
    Supraphon, 1990. 104 s. 
63 Výhodou těchto osnov byla dvouhodinová časová dotace HV.  
64 Učebnice pro 3. -  5. ročník  zpracoval  L. Ambrož a kolektiv. Metodické příručky vyšly v r. 1954 a 1955  
    /1. ročník – O. Rödl a F. Zrno; 2. - 5. ročník K. Mošna/. Příčinou pozdního vydávání učebnic mohly být  
    neustálé spory o intonační metody, jejichž propagátoři měli snahu uvést danou intonační metodu v    
    učebnicích. V této době končí éra Battkeho Primavisty a prosazují se intonační metody B. Čeňka  
    a F. Lýska.    
65 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha : Editio  
    Supraphon, 1990. 115 s. 
66 Tamtéž,  116 s. 
67 Ministerstvo školství argumentovalo faktem, že pro estetický rozvoj dětí a mládeže jsou plně postačující  
    mimoškolní hudební aktivity.   
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přejmenovat „Hudební výchovu“ na „Zpěv“. I přes veškeré snahy se však hudební 

výchovu na školách nepodařilo zlepšit. Jako jednu z příčin oslabení předmětu uvádějí 

V. Gregor a T. Sedlický v publikaci Dějiny HV v českých zemích a na Slovensku 

nejednotnost názorů na obsah hudební výchovy. „Jedni – většinou neodborníci – chápali 

předmět jako čistě rekreační, oddechový, a vůbec nebrali v úvahu…. jeho výchovný význam 

pro mravní vývoj dítěte. Druzí – odborníci - si obsah předmětu definovali podle toho, 

kterou z jeho složek považovali za nejdůležitější (buď zpěv,  nebo poslech  hudby)“. 68   

       V této době sehrála důležitou roli příprava nových osnov hudební výchova, tentokrát 

již pro celou základní devítiletou školu, tedy pro 1. – 9. ročník. Osnovy byly vypracovány 

nejprve jako pokusné. Se zpěvníky a metodickými materiály „byly ověřovány na některých 

školách. Návrhy i poznatky z výzkumu byly předkládány veřejné diskusi.“69 Ve školním 

roce 1960/1961 vešly tyto osnovy v platnost pro 1. – 6. ročník; v roce 1963/64 byly 

postupně zaváděny pro celou ZDŠ.  

       Nové učební osnovy preferovaly dvě aktivní činnosti – zpěv a poslech hudby.  

I přestože nevyžadovaly tvořivost žáků ve vyučovacím procesu, nezahrnovaly 

instrumentální ani hudebně–pohybové aktivity, přinesly do výuky mnoho pozitivního. 

Oproti předchozím osnovám z roku 1953 se zamýšlely nad významem  

hudebněteoretických poznatků, zdůrazňovaly podíl poslechu živé hudby, věnovaly 

pozornost aktivitě žáků a učitelům umožňovaly volný výběr písňového a poslechového 

repertoáru. 

       Díky již zmíněnému ověřování nových osnov v praxi byla odhalena i skutečná situace 

hudební výchovy na školách. První problém týkající se zejména nedostatku pomůcek 

k receptivním činnostem byl řešen téměř ihned. Zásluhou Ivana Poledňáka byl založen 

Gramofonový klub, což byla školní řada gramofonových desek vydávaných společně 

s příručkami I. Poledňáka Poslech hudby. Dnes je tento krok vnímán jako první opravdový 

počin vedoucí k receptivnímu rozvoji žáků. Druhý problém, související  

s nárůstem hudebně zaostávajících dětí, zaviněný „špatnou elementární hudební 

výchovou“70, však řešen nebyl. 

 

                                            
68 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha : Editio  
    Supraphon, 1990. 126 s. 
69 SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy. Praha : SPN, 1977. 61 s. 
70 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha : Editio  
    Supraphon, 1990. 127 s. 
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3.5 MEZINÁRODNÍ PODNĚTY – SCHULWERK,  60. LÉTA 20.          
STOLETÍ 

       Východiskem ze slepé uličky se v 60. letech staly mezinárodní impulzy. Naši 

pedagogičtí pracovníci měli možnost účastnit se konferencí pořádaných Mezinárodní 

společností pro hudební výchovu (ISME) a seznámit se tak se světovým hudebním děním. 

Významným mezníkem se stal rok 1964 a účast našich pedagogů na 6. kongresu ISME 

v Budapešti. Na konferenci byli delegáti seznámeni s úspěšným hudebněvýchovným 

systémem Z. Kodályho.71 Nejvíce je však zaujal příspěvek ředitele Orffova institutu72 

Wilhelma Kellera, který seznámil účastníky kongresu s principy Schulwerku73 a na 

praktických příkladech ukázal jeho přednosti. Podnětné vystoupení vedlo naše pedagogy 

k následnému pozvání profesora Kellera do Prahy. Semináře s jeho osobní účastí 

zorganizovali pracovníci VÚP J. Budík, I. Poledňák a V. Šimek. Tvořivé principy 

Schulwerku a zřejmě i osobní setkání s profesorem Kellerem, inspirovaly naše skladatele, 

jmenovitě Petra Ebena a Ilju Hurníka, k vytvoření české adaptace Schulwerku.74  Česká 

Orffova škola, kterou společně vytvořili, byla v letech 1966–68 experimentálně ověřována 

na katedře HV v Brandýse nad Labem. Tento experiment potvrdil, že, „....Orffova metoda 

je důležitým aktivizačním prostředkem hudební výchovy, rozvíjejícím kromě poslechových 

interpretačních dovedností dítět, hlavně jeho tvořivé síly“.75    

 

3.6 ČESKÁ ORFFOVA ŠKOLA  

       Jak uvádí Hana Kallósová, „Ebenova a Hurníkova Česká Orffova škola se okamžitě po 

svém vydání stala mezinárodně vysoce ceněným vzorným příkladem osobité adaptace 

Schulwerku do hluboko zakořeněné české hudební tradice“.76 Česká Orffova škola dnes 

čítá čtyři svazky – sešity. Na rozdíl od originálního díla Orffova Schulwerku, obsahuje 

česká adaptace metodické poznámky a pokyny pro pedagogy. 

 

                                            
71 O českou adaptaci metody Z. Kodályho se pokusil ředitel LŠU v Jeseníku A. Složil.  
72 Orffův institut byl založen roku 1962. Vznikl na půdě tehdejší Hudební akademie „Mozarteum“  
    v rakouském Salcburku. I v dnešní době je součástí této vysoké školy. 
73 Orffův Schulwerk vytvořil německý skladatel Carl Orff (1895-1982). První verzi dokončil ve spolupráci  
    s Gunildou Keetmannovou ve třicátých letech 20. stol. Definitivní verze vyšla jako Orff-Schulwerk-Musik  
    für Kinder v letech 1950-1954. Jak definuje F. Sedlák, Schulwerk „je sborníkem písní, říkadel, rytmicko- 
    melodických cvičení a instrumentálních skladbiček pro komplexní elementární hudební a pohybovou  
    výchovu“.  
74 Na České Orffově škole se  podíleli  J. Dostal, E. Krıschlová, P. Jurkovič.  
75 VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha : Editio Supraphon, 1989. 42 s. 
76 KALLÓSOVÁ, H. Interní materiál ČOS. Praha : 2004.  
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První díl  (Začátky) seznamuje učitele s principy Orffova Schulwerku. Uvádí návod ke hře 

na instrumentální nástroje, věnuje se nejelementárnějším hudebním aktivitám, jako je práce 

s říkadly, jejich rytmizace a melodizace.   

Druhý díl  (Pentatonika) vychází z poznatků předchozího svazku. Tento díl obsahuje 

zhudebněné lidové texty, instrumentální skladbičky. Vede k tvořivé improvizaci 

v pentatonice. 

Třetí díl (Dur – moll) obsahuje hudební materiál, který se – jak napovídá sám název, –

obrací k tradičním modům.  Přináší četné lidové písně; v závěru sešitu najdeme 

zhudebněné pohádky a 15 skladeb určených k interpretaci hry na Orffovy nástroje.  

Čtvrtý díl  (Modální tóniny) vychází z hudebního materiálu v modálních tóninách. 

 

       Na otázku, v čem spočívá hlavní význam Schulwerku, nalezneme odpověď u Pavla 

Jurkoviče, který v programovém prohlášení České Orffovy společnosti uvádí následující:77  

       „Prof. Wilhelm Keller kdysi správně napsal, že Orffova elementární hudba není 

metoda, ale ukazatel cesty. Zkušený učitel si na základě praxe s Orff-Schulwerkem 

postupně najde svoji metodu. Důležité však je, aby dbal na některé zásady, které jsou pro 

tuto cestu typické: 

 
1) humanismus, tedy víru v každé dítě, neboť o ně nám především jde, spojení zpěvu, 

řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek, a to pokud možno vždy, 

kdykoliv se k tomu naskytne příležitost 

2) ve všech těchto projevech vzbuzovat touhu a potřebu vyjádřit se po svém, tedy být 

kreativní, tvořivý, jako je tomu u obdivované dětské kresby  

3) těmito prostředky utvářet harmonickou osobnost, která vzhledem ke kolektivnímu 

způsobu práce, nachází vztah ke svému bližnímu a  která svým podílem na 

společném díle ovlivňuje celkový výsledek, což je i jedinečný způsob výchovy 

k občanství, tedy k zodpovědnosti za společné dílo 

4) to všecko konat v atmosféře důvěry, radosti, ale i touhy umět a vědět více, ukázat 

dětem   cestu, po níž pak dokážou kráčet samy.“ 

 

       Shody výše uvedeného textu s RVP ZV není dozajista třeba více rozvádět.  

V 60. letech 20. století tak objevila naše hudební pedagogika již jednou objevené. Cizí 

                                            
77 JURKOVIČ, P. Prohlášení ČOS. Praha : 2004. 
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pedagogické vzory v podobě Orffova Schulwerku musely upozornit na naše národní 

bohatství: v historické podobě myšlenky J. A. Komenského a zcela konkrétní čin – 

experiment v Domě dětství Krcha a Křičky jejichž snahou bylo vychovávat děti nejen 

hudbou, ale všemi dostupnými estetickými prostředky.  

 

3.7 FORMOVÁNÍ NOVÉ KONCEPCE HV – 70. LÉTA 20. STOLETÍ 

       Ve světle výše uvedených událostí je více než zřejmé, že na poli hudební výchovy 

došlo v této době k převratným změnám. Mezinárodní dění v čele s uplatňovanými 

principy Orffova Schulwerku  se u nás stalo podnětem k tvorbě nového pojetí předmětu 

HV. Autorský tým v čele s I. Poledňákem a J. Budíkem vytvořil novou koncepci hudební 

výchovy. „Opírali se o hudebně sociologické výzkumy ve světě i doma  

i o výsledky srovnávací hudební pedagogiky.“78 Vlastní vizi, pojetí předmětu HV včetně 

osnov, popsali v publikaci „Hudba – škola – zítřek.“79 Tato moderní studie není pouhou 

historickou záležitostí, ale je inspirující i pro dnešní dobu. Je velká škoda, že myšlenky, 

které zde nacházíme, nedosáhly v praxi plně svého uplatnění. Nadčasovost vlastní práce si 

uvědomovali i sami autoři. V úvodu publikace se zamýšlejí nad tím, zda se jim „podařilo  

překonat tíhu dneška a nerozplynout se ve snílkovství“.  80  

       Podívejme se nyní na některé teze a myšlenky, které Poledňák s Budíkem, autoři díla, 

stavěli do popředí. Jako cíl hudební výchovy chápali „formování člověka, který své 

hluboké hudební prožitky, esteticky hodnotící přístup k hudbě a schopnost bohatě 

diferencovaného citového života přenáší do své morálky a životní filozofie, do svých 

mezilidských vztahů“. 81         

       Podíváme-li se na konkrétní úkoly, jejichž snahou bylo docílit zlepšení stavu HV, 

zaznívá zde požadavek rozvoje dětské tvořivosti, začlenění instrumentální hry, tanečně-

pohybové výchovy a využití audiovizuálních pomůcek ve vyučovacím procesu. 

       Jak vidíme, obsahová náplň předmětu se oproti předchozím epochám stala mnohem 

rozmanitější. Namísto starého pojetí hudební výchovy, které zdůrazňovalo zpěv a poslech, 

                                            
78 SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy. Praha : SPN, 1977. 63 s. 
79 Publikace Hudba – škola – zítřek s podtitulem projekt modernizace pojetí a osnov hudební výchovy na  
    ZDŠ autorů   Ivana Poledňáka a Jana Budíka mapuje aktuální problémy a otázky hudební pedagogiky  
    a hudební výchovy. Autoři se vyjadřují k otázkám estetické výchovy, její integrace, k hudebním  
    činnostem, k problematice poslechu a výběru hudebních děl a tanečněpohybové výchovy. Zabývají se i  
    přípravou učitelů, problematikou cílů a úkolů hudební výchovy. V závěru navrhují učební osnovy pro I.  
    a II. stupeň ZDŠ.  
80 POLEDŇÁK, I., BUDÍK, J. Hudba – škola – zítřek.  Praha-Bratislava : Editio Supraphon, 1969.  8 s. 
81 Tamtéž 104 s. 
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preferovala nové pojetí i instrumentální hru a pohybové aktivity. Všechny činnosti měly 

být uskutečňovány v podobě „reprodukční (prováděcí), percepční (vnímatelské)  

i produkční (tvořivé)“.82 Novinkou, na kterou byl pak kladen největší důraz, se stala 

tvořivost žáků. Autoři díla apelovali i na samotné učitele. „Hudební pedagogové si musí 

uvědomit význam, který má pro děti aktivní zpěv i aktivní hra na nástroj.“83   

       S touto novou koncepcí hudební výchovy, která kladla důraz na komplexní hudební 

rozvoj žáků – oborovou integraci, seznámili pracovníci VÚP učitelskou veřejnost v roce 

1969. Do praxe byla zavedena ve školním roce 1976/77, tedy v roce, kdy došlo  

i k přestavbě našeho školství – začal se realizovat Projekt dalšího rozvoje československé 

výchovně–vzdělávací soustavy.  

       Oproti předchozím osnovám z roku 1960 byl do nových osnov HV pro 1. st. ZŠ 

vydaných v roce 1976 zařazen nejen zpěv a poslech, ale i instrumentální  

a hudebně–pohybové aktivity. Úkolem hudební výchovy bylo upustit od přemíry 

teoretických a naukových informací; „snahou je, aby žáci pochopili vlastní krásu hudby 

jejím aktivním provozováním a prožíváním“.84 V osnovách předmětu se dále dočteme, že 

„učitel řídí hudebněvýchovný proces tak, aby kontakty žáků s hudbou měly objevitelský 

charakter, aby žáci hudební činnost prožívali jako samostatnou hru s tóny a snažili se do ní 

pronikat, stát se jejími účastníky“.85  

       S novými osnovami vyšly i nové učebnice a metodické příručky, které odrážely vizi 

celé koncepce v praktické podobě. Jednalo se o učebnice pro 2. – 4. ročník autora  

J. Budíka /1980/ a pro 5. ročník autorů R. Rajmona a M. Střeláka /1980/.  

       I přes výše uvedené klady projektu je zarážející, že se hudební výchova vyučovala 

opět pouze v 1. – 7. ročníku, čímž se situace ve vztahu k předmětu vrátila zpět do 50. let  

20. století.  

       Obecně můžeme říci, že sedmdesátá léta byla dobou hledání nových cest vedoucích 

k efektivnímu hudebně–pedagogickému procesu. Na studii I. Poledňáka a J. Budíka  

„Hudba - škola – zítřek“ navázal svým komplexním hodnocením stavu hudební výchovy  

F. Sedlák. Jeho myšlenky byly publikovány v knize „Nové cesty hudební výchovy“. 

Předchozí díla inspirovala Jiřího Fukače k sepsání odborné stati s názvem „K současnému 

pojetí hudební pedagogiky“, která zazněla na semináři ČSHV v Olomouci r. 1968. 

                                            
82 Tamtéž 108 s. 
83 Tamtéž 19 s. 
84 GREGOR, V., SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha : Editio  
    Supraphon, 1990. 137s. 
85 Učební osnovy pro 1. –  4. ročník. Praha : SPN, 1976. 141 s. 
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V písemné podobě se tento příspěvek stal součástí sborníku „Metodologické problémy 

hudební pedagogiky“. 

 

3.8  80. a 90. LÉTA 20. STOLETÍ 

       Osmdesátá léta byla dobou, ve které již měly být plně realizovány výše uvedené 

změny hudební výchovy. Připomeňme si cíle, které byly HV vytyčeny. „Cílem hudební 

výchovy a zpěvu je soustavně rozvíjet vztah žáků ke zpěvu, hudbě a vytvářet u nich estetický 

vkus. Na prvním stupni žáci v hudebních činnostech (zpěv, pohyb spjatý s hudbou a poslech 

hudby) aktivně prožívají hudbu a učí se jí rozumět.“ 86  

       Nové učební osnovy „Hudební výchova a zpěv“ pro první stupeň ZŠ, schválené v roce 

1982,87 charakterizovaly předmět takto: „Hudba je pro žáky 1. stupně základní školy 

současně hrou, předmětem dětské experimentace, zdrojem objevitelských přístupů 

k novému hudebně–estetickému poznání a osobitým odrazem světa.“ 88  

       Devadesátá léta byla charakterizována změnou struktury našeho školství. Jak již bylo 

uvedeno, v této době došlo ke zrušení jednotného typu školy, byly zakládány soukromé, 

církevní a alternativní školy. Za účelem propojení tohoto pluralitního prostředí byl v roce 

1995 vytvořen tzv. Standard základního vzdělávání,89 na jehož základě mohly vzniknout 

nové vzdělávací programy jak tradičního formátu – např. Základní škola, Obecná škola, 

Občanská škola, Národní škola, tak i alternativní směry, jako např. vzdělávací program 

Waldorfská škola a program Montessori, které mají v HV ryze specifické postavení.90 

       Významným krokem vpřed se v devadesátých letech (1991)91 stala možnost zřizovat 

třídy s rozšířenou hudební výchovou. Této skutečnosti předcházel tzv. olomoucký 

experiment spjatý s osobností L. Daniela. Základní znaky tohoto experimentu, které se 

staly východiskem pro školy s RVHV, uvedla H. Váňová ve svém článku „Ladislav Daniel 

a školy s RVHV“.92  Jedná se o:  

�  propojenost základní školy a základní umělecké školy, 

�  zajištění vyšší časové dotace pro výuku hudební výchovy, 

                                            
86 Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. Dílčí projekty. Praha : SPN, 1976. 19s. 
87 Schválilo Ministerstvo školství ČSR dne 30. 6. 1982 čj. 15 000/82-200. 
88 Učební osnovy pro 1. – 4. ročník základní školy. Praha : SPN, 1983. 120 s. 
89 Standard základního vzdělávání. Věstník MŠMT ČR, ročník 51, sešit 9, září 1995. Praha : Fortuna, 1999.  
90 Waldorfskou hudební výchovou se ve svém příspěvku “Vývoj hudební kultury starověkého Řecka jako  
    opora pro pochopení hudební výchovy na waldorfských školách vycházejících z vývojových etap člověka  
    podle R. Steinera“ zabývala na Ostravské hudební konferenci v roce 2003 paní Jana Konvalinková, MgA. 
91 Vyhláška MŠMT ČR ze dne 14. června 1991 o základní škole, § 6, odst. 1. Sbírka zákonů 1991, částka 53.  
    Praha : Federální ministerstvo vnitra, 1991. 
92 Srov. VÁŇOVÁ, H. Ladislav Daniel a školy s RVHV. Hudební výchova, 2007, roč. 15,  48 – 49 s. 
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�  vytvoření metodických řad, 

�  zavedení povinné kolektivní hry na zobcovou flétnu, 

�  snaha po rozmanitosti v nástrojové hře. 

 

       V porevoluční době se začaly objevovat nové hudební pomůcky, různé typy učebnic, 

zpěvníky a další publikace, které dnes tvoří širokospektrou nabídku pro výuku HV. 

V současnosti se začíná hovořit i o multimediální počítačové aplikaci ve výuce. Zvýšená 

pozornost je věnována poslechu nonartificiální hudby. Tomuto tématu se věnovala např. 

konference „Populární hudba a škola“, která se uskutečnila na půdě PF UK  

v roce 2000.  

       Snahou současné evropské integrativní pedagogiky je zachovat princip tvořivosti  

a propojit mezi sebou různé umělecké druhy. S tímto záměrem plně koresponduje i RVP 

ZV a jeho vzdělávací oblast „Umění a kultura“, jejíž součástí je nejen vzdělávací obor HV, 

ale i VV. Problematikou integrace se u nás zabývají četné vědecké konference, jako např. 

„K problematice současných hudebněvýchovných metoda koncepcí“93 nebo „Tvořivost  

a integrace v receptivní hudební výchově“. 94 

       Na závěr této kapitoly uvádíme sumarizaci problémů a otázek hudební výchovy, 

kterou ve svém příspěvku na ostravské konferenci v roce 2003 prezentovala paní Romana 

Sedláčková:95 

 
1) otázka cílů a úkolů v hudební pedagogice a jejím předmětu hudební výchově;  

2) otázka aktivního a kreativního přístupu ve vyučovacím procesu, který je 

směrodatný jak pro učitele, tak i pro žák; aktivní přístup žáka a zapojení do 

procesu hudební výchovy se jeví jako prvořadý úkol;  

3) otázka aprobovanosti a profilace učitele – nutnost odborné přípravy fundovaného   

absolventa, požadavek globálního vzdělání učitelů a jejich přípravy na výuku; 

v současné době se jeví jako určitý problém nízká úroveň dovedností absolventů ve 

hře na hudební nástroj;  

                                            
93  K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí. Olomouc : Univerzita Palackého,  
     1998. 
94  Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998. 
95  SEDLÁČKOVÁ, R. Česká hudební pedagogika a její profilace od jejího počátečního  
    strukturování až po současný stav.  [online].2003, roč. 3 mimořádné [cit. 2011-01- 3]. Dostupné    
    z:  http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/index.htm. 
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4) otázka zpěvu a pěveckých činností - dnes je v hudební výchově poměrně časté 

uplatňování písní z okruhu moderní populární hudby na úkor písní lidových, což je 

pociťováno jako vážný problém s dalekosáhlými důsledky;  

5) otázka výuky poslechu – otázka poměru intuitivního a vědeckého přístupu při 

vnímání hudebního díla;  

6) otázka vřazení hudební výchovy do širšího rámce estetické výchovy s fúzemi 

s výtvarnou, literární, případně tělesnou výchovou;  

7) otázka dotace hodin - při současné průměrné dotaci 1 hodina týdně lze vzhledem 

k cílům a obsahu předmětu s velkými potížemi dosáhnout kvality výuky.  

 

       Uvedená sumarizace problematiky HV slovy R. Sedláčkové nepřináší v kontextu dějin 

hudební pedagogiky sice nic nového, ale je stále aktuální. V průběhu 20. století, nejvíce 

však v 70. letech, byla tato problematika mnohokrát uváděna a řešena. Otázkou zůstává, 

zda nové pojetí předmětu HV v souvislosti s kurikulární reformou a RVP ZV  přispívá 

pozitivním způsobem ke zvrácení neutěšeného stavu HV ve školách. K negativní odpovědi 

nás vedou následující myšlenky. 

       Dokument RVP ZV neřeší a ani nemůže řešit klíčovou otázku aprobovanosti učitelů 

HV na 1. stupni ZŠ. Přílišná volnost, která byla učitelům dána při tvorbě vzdělávacího 

obsahu předmětu HV, přitom vyžaduje naprosto profesionální znalosti tohoto specifického 

oboru. Problém pedagogů tkví v malé schopnosti zobecňovat základní poznání, v umění 

improvizovat, ale i prezentovat vlastní hudební dovednosti – muzicírovat.  

       Další nesnáz vidíme v rychle se měnících podmínkách společnosti, na něž učitel HV 

nedokáže dostatečně vhodně reagovat. Jedná se zejména o výběr písňového repertoáru. 

S touto problematikou úzce souvisí aktualizace učebnic HV. Množství pedagogů by 

v souvislosti s RVP ZV vidělo rádo hudební zásobníky, které by reflektovaly konkrétní 

tematické okruhy „šité na míru“ Rámcovému, respektive školnímu vzdělávacímu 

programu. Učebnice ve formě jakéhosi zásobníku nejsou ovšem vhodné pro použití ke 

všem hudebním činnostem. Nesmíme totiž opomíjet didaktické zásady, především princip 

posloupnosti.  
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4  ZMĚNY V SOUČASNÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

       V úvodu této kapitoly si stručně připomeňme obecné, ale i hudebně – pedagogické 

zdroje a východiska, jež vedly k tvorbě nového kurikula – RVP ZV. 

 

Vzdělávání pro 21. století – čtyři základní pilíře vzdělávání – Delors 

Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha 

Lisabonské strategie – 3 strategické záměry a 13 cílů, klíčové kompetence 

Alternativní směry – programy podpořené novými výzkumy - např. výzkum mozku 

Vývoj kurikula HV 20. století – nová koncepce HV v 70. letech 

Zahraniční zdroje HV – Orffův Schulwerk aj. 

 

       Rámcový vzdělávací program, nositel tzv. zamýšleného kurikula, umožňuje školám 

a jednotlivým vyučujícím podílet se na tvorbě školního vzdělávacího programu, 

představitele kurikula realizovaného. Pedagogové, tvůrci vzdělávacích obsahů, přebírají 

spoluzodpovědnost za realizaci ŠVP,  tj. nejen za obsah, ale i za způsob a formu výuky. 

       RVP ZV umožňuje přistupovat k výuce v co nejširších souvislostech. Zásadní změna 

celé koncepce tkví v tom, že poznání, dovednosti a schopnosti žáků z jednotlivých oborů 

nejsou jediným cílem ve vzdělání. Vzdělávací obor Hudební výchova nemá např. rozvíjet 

pouze specifické hudební poznávání a dovednosti, ale má sloužit i k rozvoji osobnosti žáka 

jako celku. Kromě očekávaných výstupů, k nimž práce v hudební výchově směřuje a které 

vymezuje RVP ZV, se hudební aktivity stávají prostředkem k dosažení obecnějších cílů, 

které jsou v dokumentu směrem k žákům definovány v tzv. klíčových kompetencích.  

       Klíčové kompetence jsou společné všem vzdělávacím oblastem a oborům. Jedná se  

o kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Jejich 

konkrétní obsah uvádíme v části č. 6 nazvané Klíčové kompetence ve vztahu k hudební 

výchově.  

       Významnou roli v novém systému vzdělávání hraje možnost přesahů do jiných 

vzdělávacích oblastí a oborů. RVP ZV nabízí nově tzv. průřezová témata. Každá škola 

může využít i tzv. disponibilní hodiny, jejichž prostřednictvím lze zvýhodnit preferovanou 

vzdělávací oblast dané školy. Např. školy s rozšířenou hudební výchovou navýší ve výuce 

hodiny HV.   
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       Nyní se podívejme, co konkrétního přinesly výše uvedené skutečnosti samotným 

učitelům. V zásadě můžeme zkonstatovat, že dřívější učební osnovy, které definovaly 

konkrétní odbornou náplň předmětů na celostátní úrovni a určovaly cíle vzdělávání, 

nahradily tzv. očekávané výstupy, tedy to, čeho by měl žák dosáhnout v různých obdobích 

školní docházky. Učivo uváděné Manuálem RVP ZV nemá závazný, ale pouze 

doporučující charakter. V dokumentu není učivo přiřazováno k jednotlivým ročníkům, jak 

bylo zvykem u dřívějších učebních osnov. Úkolem pedagogů je proto stanovit  

a rozpracovat učivo do jednotlivých ročníků tak, aby mohly být jeho prostřednictvím 

úspěšně splněny závazné výstupy stanovené RVP ZV. Každý učitel musí vypracovat 

vzdělávací obsah daného předmětu, jehož součástí je nejen učivo, ale i školní výstupy. 

Manuál RVP ZV doporučuje učivo i výstupy zde uvedené obohatit a rozšířit nejen podle 

priorit pedagogů, ale i podle schopností žáků. Z tohoto doporučení jasně vyplývá 

skutečnost, že školní vzdělávací programy nemají být strnulými dokumenty, které nejsou 

aktuálně obměňovány. 

       Jak již bylo mnohokrát zmíněno, celé koncepci vévodí klíčové kompetence jako 

novinka současného vzdělávání. Tvorba vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů však  

o začleňování kompetencí směrem k učivu vůbec nehovoří.96 (Záznam klíčových 

kompetencí v ŠVP je součástí počítačového programu Smail. Tento program však 

nevyužívají všechny školy.) Klíčové kompetence jsou tak pouze obecnou součástí 

vzdělávání formulovanou cíli základního vzdělávání, přičemž chybí jejich konkrétní 

propojení s jednotlivými vzdělávacími obory. Kdyby bylo stanovení klíčových kompetencí 

k učivu závazné, situace by se radikálně změnila. Učitel by se musel více zamyslet nad 

smyslem celé reformy a vzděláváním jako celkem. Myšlenka záznamu klíčových 

kompetencí jako součásti vzdělávacího obsahu ŠVP koresponduje i s pojetím klíčových 

kompetencí, které uvádí Marco Siegrist. „Klí čové kompetence samy o sobě jsou obsahově 

neutrální, neboť jsou použitelné na libovolný obsah. Jejich zprostředkování je však vždy 

nutně vázáno na konkrétní obsah.“97   

                                            
96 V obecné rovině se klíčovými kompetencemi začal VÚP zabývat až v roce 2007 na základě neporozumění  

    této problematice ze strany učitelů. V roce 2007 vydal VÚP publikaci Klíčové kompetence v základním  

   vzdělávání. Dostupné z: L. Hučínová et al.  Identifikace klíčových kompetencí [online]. 2006.    

   <http://old.vuppraha.cz/index.php?op=sections§sid=161>  
97 BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. 27 s. 
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       Pozitivním trendem, který RVP ZV dozajista přinesl, bylo vytržení učitelů z určité 

letargie, motivace k vlastní aktivizaci, k  zamyšlení se nad cíli vzdělávání. Podle mého 

soudu je to ale pouze zárodek cesty, jejíž další směr je bezesporu nutné hledat.  

 

 

5  RVP ZV A HUDEBNÍ VÝCHOVA 

       Hudební výchova je jedním z oborů, které patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Druhým oborem, který tvoří tuto oblast, je Výtvarná výchova.  

       Hudební výchovu vymezuje RVP ZV vzdělávacím obsahem, který je tvořen  

z očekávaných výstupů a učiva. Učivo uváděné v RVP ZV má pro učitele pouze 

doporučující charakter (doporučené učivo HV uvádíme v příloze č. 3). Očekávané výstupy 

stanovené RVP ZV jsou pro 1. období (tj. konec 3. ročníku) nezávazné, pro 2. období 

(konec 5. ročníku) mají závazný charakter (očekávané výstupy RVP ZV uvádíme v příloze 

č. 4). 

       Pokusme se nyní identifikovat současné cíle hudebního vzdělávání na ZŠ. Jejich 

podkladem jsou obecné cíle vzdělávání (s. 26 této rigorózní práce). Manuál RVP ZV 

neuvádí cíle HV explicitně, najdeme v něm pouze cílové zaměření celé vzdělávací oblasti 

Umění a kultura. „Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím, že vede žáka k98 

 
� pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace 

� chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 

lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivní 

jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 

kultivování projevů a potřeb a k uvážení hierarchie hodnot 

� spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání                 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 

přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 

projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

                                            
98 V této úvodní větě je v RVP ZV jediná zmínka o provázanosti cílového zaměření dané  
    vzdělávací oblasti s klíčovými kompetencemi. 
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� uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke 

světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života 

� zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 

nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě.“99 

 

       Mnohem konkrétnější a pro učitele HV i přínosnější než výše uvedená citace 

„Cílového zaměření vzdělávací oblasti“ je text vyňatý z charakteristiky vzdělávací oblasti 

Umění a kultura: „Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, 

instrumentálních, hudebně–pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu 

umění, aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku 

komunikace.“100„Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující  

a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou 

k rozvoji jeho hudebnosti….“101  

       Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že současná hudební výchova má být vedena 

v duchu činnostního, prožitkového pojetí a oborové integrace. Na prvním stupni ZŠ je 

kladen důraz na poznávání základního hudebního materiálu a elementární hudební 

dovednosti. Porovnáme-li tuto skutečnost s poslední reformou HV uskutečněnou  

v 70. letech minulého století, musíme konstatovat, že náhled na hudební výchovu je zcela 

totožný.   

       Ukázky možného zpracování vzdělávacích obsahů pro vzdělávací obor Hudební 

výchova uvádím v přílohách č. 5 a 6 této práce.  

       Zpracování vzdělávacího obsahu HV pro 1. třídu ZŠ je uvedeno v tabulce 

doporučované VÚP. Jejím obsahem jsou očekávané výstupy RVP ZV, rozpracované do 

očekávaných výstupů na úrovni ŠVP, a učivo, které vychází z obsahu učebnice HV 

a metodické příručky pro 1. ročník – SPN, a. s. (příloha č. 5).  

       V příloze č. 6 je uvedeno rozpracování vzdělávacího obsahu HV pro 2. ročník ZŠ. 

Toto detailní zpracování je ukázkou možných příprav jednotlivých hodin HV (z důvodu 

                                            
99 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: ÚIV nakl. Tauris  2005. 65 s.   
       ISBN 80 – 87 000 –  02 – 1.    
100 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: ÚIV nakl. Tauris  2005. 64 s.   
      ISBN 80 – 87 000 – 02 – 1.  
101  Tamtéž 64 s. 
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rozsahu uvádím pouze prvních pět setkání). K jednotlivým hudebním činnostem jsou zde 

zaznamenány očekávané výstupy, náměty na průřezová témata stanovená RVP ZV  

či možnosti vztahů a vazeb, tedy přesahů k jiným vzdělávacím oborům. Součástí detailního 

rozpracování jsou i klíčové kompetence, které lze ve výuce prostřednictvím konkrétních 

činností naplňovat. 

       Na závěr si dovolím zareagovat na tvorbu vzdělávacího obsahu předmětu HV učiteli 

v běžné praxi. Ač se domnívám, že rámec tvořený očekávanými výstupy a doporučeným 

učivem v oblasti HV na 1. stupni je dostačující, jsem přesvědčena, že učitelé HV nejsou 

schopni metodicky správně a v didaktické posloupnosti uvést do tohoto rámce vhodné 

učivo. Je to obdobné, jako bychom od každého učitele 1. st. ZŠ vyžadovali tvorbu učebnic.   

Objektivně musíme zkonstatovat, že tvorba smysluplných učebních materiálů pro hudební 

výchovu je natolik obtížná, že při sebelepší snaze nemůže v tomto úkolu absolvent studia 

učitelství 1. stupně ZŠ obstát.   

 

 

6  KLÍČOVÉ KOMPETENCE VE VZTAHU K HUDEBNÍ VÝCHOV Ě 

       Jak bylo uvedeno výše, novinkou ve vzdělávání se staly klíčové kompetence. 

V následujícím textu uvádím vztah obecných klíčových kompetencí ke konkrétním 

hudebním činnostem. Jedná se o detailní rozpracování klíčových kompetencí ve vztahu ke 

zpěvu, pohybu, hře na instrumentální nástroje a poslechu. Domnívám se, že tato 

samostatná kapitola je alfou a omegou nového přístupu ke vzdělávání a snad i podnětem, 

který ukáže cestu k hudební výchově i nehudebníkům. Text této kapitoly dokladuje, jak 

výjimečnou, důležitou a přitom přirozenou roli může hrát nedoceněná hudební výchova 

v současném vzdělávání. Je velká škoda, že materiál tohoto charakteru nevyšel současně 

s Manuálem RVP ZV. Takzvaným rozbalováním klíčových kompetencí a to i směrem 

k hudební výchově, se začal zabývat VÚP dle mých informací až v roce 2010. Na sklonku 

tohoto roku měl být materiál uveřejněn na Metodickém portálu VUP.102  

      Praktické využití níže uvedeného návodu zhodnotí čas (některá přirovnání se totiž 

mohou jevit nepřirozeně). Osobně vidím Hudební výchovu jako nepostradatelnou při 

dosahování kompetencí sociálních a personálních a klíčových kompetencí 

komunikativních. 

  

                                            
102 V současnosti je materiál v připomínkovém řízení 19. 1. 2011. 
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RVP člení klíčové kompetence do šesti skupin 

1. Kompetence k učení,  

2. Kompetence k řešení problémů,  

3. Kompetence komunikativní,  

4. Kompetence sociální a interpersonální,  

5. Kompetence občanské,  

6. Kompetence pracovní.  

 

6. 1 KOMPETENCE K UČENÍ103 

     Na konci základního vzdělání žák:  

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, organizuje a řídí vlastní učení, 

projevuje ochotu věnovat se dalšímu učení a celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  

a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  

a praktickém životě 

 operuje obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje  

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učen 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

 

       Docílit „Kompetence k učení“ znamená dosáhnout v podstatě pozitivního vztahu žáků 

k získávání informací, jejich ochoty rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a to nejen v době 

školní docházky, ale i během celého života. K tomuto na první pohled jednoduchému cíli 

však nevede snadná cesta. Zájmy žáků jsou ovlivňovány množstvím faktorů jako např. 

školní atmosférou, rodinným prostředím, vztahem rodičů ke vzdělávání atd. V získávání 

                                            
103 Vymezení kompetencí k učení je citováno z díla:  JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro  
      základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: ÚIV  
      nakl. Tauris,  2005. 14 s.  
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kompetencí k učení hraje důležitou roli osobnost učitele (temperament, charakter, odborné 

znalosti, entuziasmus, schopnost empatie atp.). Žák se mnohdy zajímá o určitý obor jen 

díky učiteli, který ho svým postojem dokázal vhodně motivovat. Podstatná je i organizační 

stránka vyučovacího procesu, jako je počet dětí ve třídách, možná spolupráce asistenta 

učitele ve vyučovacím procesu, speciální učebny. 

       Nejlepší možnou pobídkou k formování pozitivního vztahu žáků k učení jsou 

praktické hudební činnosti se zřetelným, výsledným a hmatatelným efektem. Hudba je hra 

v pravém slova smyslu. Tvořivé činnosti jsou oním motorem k učení, k radosti z vlastních 

schopností, k poznávání, k emocionálním prožitkům, a tím i chuti k dalšímu vzdělávání. 

Cílem hudebních aktivit je motivovat žáky k vlastní hudební tvorbě, hře na hudební 

nástroj, zpěvu, pohybovým aktivitám. Každá z hudebních činností současně umožňuje 

vzbudit zájem žáků i o jiné oblasti vzdělávání. 

Kompetence k učení – vokální činnosti 

       Prostřednictvím zpěvu písní rozvíjíme paměť žáků, motivujeme je k získávání 

poznatků z rozličných oblastí života (obsah písní je nositelem různorodých informací, které 

lze využít v rozličných oborech vzdělávání). Se zpěvem a hlasovou výchovou souvisejí 

různé poznatky (okysličování organismu, artikulace – rozvoj řeči, rezonanční dutiny, 

hlasová hygiena atd.), které nacházejí uplatnění v praktickém životě. Při nácviku 

intonačních dovedností se žáci učí pracovat s obecně užívanými znaky (notopis).  

       Prostřednictvím zpěvu poznávají žáci smysl a cíl učení (např. zpěv a relaxace). Jsou 

schopni posuzovat vlastní pokrok v učení – konkrétně ve zpěvu.    

Kompetence k učení – instrumentální činnosti  

       Prostřednictvím experimentování, konkrétně improvizací – hrou na lehkoovladatelné 

nástroje, rozvíjíme u žáků tvořivé myšlení. Seznamování s nástroji Orffova instrumentáře 

se může stát součástí vyhledávání a třídění informací. Žáci se učí operovat s obecně 

užívanými symboly (symboly nástrojů uvedené v partituře). Prostřednictvím hry na 

lehkoovladatelné nástroje poznávají smysl a cíl učení (smyslové poznání, nejjednodušší 

hudební rytmy vyluzované hudebními nástroji a jejich vliv na lidský organismus). Hra na 

hudební nástroje podněcuje zájem získat informace o rozličných materiálech (dřevo, kov, 

bambus apod.), z nichž jsou nástroje vyrobeny. 
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Kompetence k učení – hudebně pohybové činnosti 

       Kromě orientace v prostoru, rozvíjení motoriky, koordinace pohybů, manipulace 

s předměty, získávají žáci poznatky kultur cizích národů – význam tance 

v mimoevropských kulturách (vyhledávání informací). Žáci pracují s obecně užívanými 

pojmy. Prostřednictvím pohybových aktivit poznávají smysl a cíl učení (zájmová oblast), 

učí se posoudit vlastní pokrok v  této oblasti, případně určit překážky bránící v učení  

a rozvoji v této činnosti.  

Kompetence k učení – poslechové činnosti  

       Poslechem hudby motivujeme žáky k vlastní aktivní hře na hudební nástroj, což 

souvisí s vybíráním a využíváním vhodných způsobů a metod práce, vedoucích 

k efektivnímu učení. Žáky motivujeme k poznávání vědy a techniky – samostatné 

pozorování a experimentování (ovládání CD přehrávače, DVD, MP3, přenos dat 

prostřednictvím multimédií, motivace k práci s CD ROMy). Tím vytváříme u dětí nezbytně 

nutný základ pro práci s informacemi.   

       S poslechem hudby samozřejmě souvisí i operování s obecně užívanými termíny 

(hudebně vyjadřovací prostředky), vyhledávání a třídění informací (hudební nástroje, 

hudební osobnosti). Prostřednictvím poslechu motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání  

i v jiných oblastech (např. výtvarná výchova, historie, zeměpis, evropská i mimoevropská 

kultura).  

 

       Jak je patrné, veškeré hudební aktivity přispívají buď  přímo nebo nepřímo k vytváření 

pozitivních vztahů žáků k intelektuálním hodnotám a snaze vzbudit zájem  

o celoživotní vzdělávání. Významnou součástí motivace žáků k učení je hodnocení, které 

dává prostor k prožití úspěchu, čímž vede ke zvyšování sebevědomí žáků. 

       Schopnost učitele probudit zájem žáků o pestrou nabídku hudebních aktivit  

a propojit je s aktualitami současného bytí, patří k pravému umění učitelské profese.     

       Praktické hudební činnosti a současně jejich výsledný, hmatatelný efekt, je pro žáky 

základní školy tou nejlepší možnou stimulací k formování jejich pozitivního vztahu 

k učení. Tvořivé činnosti jsou oním motorem k učení, radosti z vlastních schopností, 

poznání, emocionálního prožitku, a tím chuti k dalšímu vzdělávání. Cílem hudebních 

aktivit je proto motivovat žáky k vlastní hudební tvorbě, hře na hudební nástroj, zpěvu, 

pohybovým aktivitám.  
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6. 2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ104 

           Na konci základního vzdělání žák:  

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech  a  jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení  problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 vyhledá informace k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení;  užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy  

 ověřuje prakticky správnost řešení problému a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

 problémů  

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  

 

       Kompetence k řešení problémů souvisí s rozvojem myšlenkových operací. Aktivní 

pěstování hudby podporuje rozvoj myšlení, logických operací, představivosti, fantazie  

i tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů). Prostřednictvím vhodně volených aktivit 

můžeme tedy nejen pozitivně ovlivnit hudební rozvoj žáků, ale také podpořit jejich 

schopnosti a dovednosti v dalších oblastech vzdělávání.  

       V tvořivých činnostech, které jsou v hudební výchově dominantní, se uplatňuje 

zejména fantazie, originalita myšlení, kombinační schopnosti. Tvůrčí schopnosti  

a fantazie jsou naprosto přirozenou součástí dětského světa, zejména žáků mladšího 

školního věku, kteří ještě jednají bez zábran a studu. Naší snahou je dávat dětem takové 

podněty, prostřednictvím kterých jejich fantazii podpoříme a vhodně usměrníme. 

S tvořivostí velmi úzce souvisí rozvoj představivosti, který je nutný k dovršení výsledného 

efektu – řešení problému. Kompetence k řešení problémů souvisí s vhodnou volbou forem 

a metod práce. 

 

                                            
104 Vymezení kompetencí k učení je citováno z díla:  JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro  
      základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: ÚIV  
     nakl. Tauris,  2005. 15 s. 
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Kompetence k řešení problémů – vokální činnosti 

       K vokálním činnostem, které vedou k dosažení kompetencí řešení problémů, řadíme 

melodizaci říkadel či rozličných rytmických vět. Žáci mohou rozhodovat o tom, které ze 

zmelodizovaných říkadel svou melodikou a hudební formou co nejlépe odpovídá 

literárnímu obsahu říkadla. Dalším problémovým úkolem, který mohou žáci řešit, je 

dokončování hudebních úryvků – závětí, rozlišování a tvoření ukončené či neukončené 

melodie.  

       K typickým vokálním aktivitám, které podporují tvořivost a schopnost rychlého 

rozhodování, patří hudební hry (např. hra na otázku a odpověď, hra na řetěz). K dalším 

praktickým činnostem, rozvíjejícím schopnost řešit problém, řadíme zpěv melodie podle 

notového zápisu. V souvislosti se zněním vokální skladby mohou žáci rozlišovat 

intonační čistotu reprodukované písně, mohou spolurozhodovat o tom, který ze 

spolužáků zpívá danou píseň výrazově nejpřesvědčivěji. Řešení problému souvisí i se 

schopnostmi žáků pracovat s barvou svého hlasu v uměle navozených situacích. Na 

základě vlastního poznání vyhledávají žáci písně dvoudobého metra, odlišují je od písní 

třídobých. Další hudební poznatky umožňují žákům vyhledávat i písně stejných žánrů 

(pochod, ukolébavka), nalézat shody či rozdíly související s formou písně, tempem 

apod.    

 

Kompetence k řešení problémů – instrumentální činnosti 

       Prvotní problémovou situací související s hrou na hudební nástroje je např. 

schopnost vytvářet netradiční, atypické zvuky prostřednictvím manipulace s nástroji. 

Charakteristickou součástí těchto klíčových kompetencí je improvizovaná hra na 

lehkoovladatelné nástroje, ať rytmické či melodické (žáci např. hledají různé zvukové 

možnosti k daným situacím, námětům, vyhledávají souvislosti mezi zvukem hudebního 

nástroje a emocemi, jež dané zvuky vyvolávají; vypořádávají se s určenou hudební 

formou – délkou improvizace). Pro hru na hudební nástroje a řešení kreativních úkolů 

jsou typické již zmíněné hudební hry (hra na otázku a odpověď, hra na řetěz).  S hrou na 

nástroje a klíčovými kompetencemi k řešení problémů souvisejí hudební úkoly jako 

např. hra ukončené melodie či rytmu, hledání známé písně podle části interpretovaného 

rytmu či melodie. V souvislosti s doprovodem písně řeší žáci problém, které konkrétní 

hudební nástroje zvolit  pro nejvhodnější doprovod. Žáci jsou vedeni poznatky  

o zvukomalbě nástroje, jeho dozvuku, vhodnosti četnosti hry, o tempu, dynamice  

a samozřejmě i obsahové stránce písně.  
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       Problémovou situací je samostatné tvoření předeher, meziher či doher k písním 

nebo doprovodu písní prostřednictvím základních harmonických funkcí. K přirozenému 

řešení problému při instrumentální hře hudebních doprovodů písní patří správná 

interpretace zapsané melodie (rytmu), nástupy po pomlkách, souhra všech nástrojů, 

dynamika apod.  

 

Kompetence k řešení problémů – poslechové činnosti 

       Pokud jde o poslech hudby, souvisí s osvojováním těchto klíčových kompetencí 

rozvoj představivosti, schopnost imaginace a s ní i praktické poznání hudebně 

vyjadřovacích prostředků.  V hudebně poslechových činnostech mají žáci za úkol např. 

rozpoznat jednotlivé hudební nástroje, žánry. Učí se rozeznávat hudbu pochodovou, 

taneční, hudbu ke slavnostním příležitostem, k relaxaci apod. Praktická upotřebitelnost 

tohoto poznání tkví v dalším řešení problémových situací, např. výběru vhodné hudební 

ukázky k animovanému filmu, k jízdě krasobruslaře, k cirkusovému vystoupení, 

k reklamním upoutávkám apod. Poslechové aktivity a řešení problému dále souvisejí 

s celou oblastí sluchové analýzy.  

 

Kompetence k řešení problémů – hudebně pohybové činnosti 

       Kompetence řešení problémů zde souvisejí s vytvářením různých pohybových etud,  

s pantomimou (předvádění hry na hudební nástroje či pohybové vyjadřování nálady 

evokované poslechovou skladbou či improvizovanou hrou na hudební nástroje).  

       Stranou nezůstávají rozmanité pohybové hry, jejichž prostřednictvím se děti učí 

řešit problematiku hudebně vyjadřovacích prostředků (tempo, dynamika).  

Prostřednictvím pohybu se žáci snaží proniknout i do podstaty hudební formy, hledají 

vhodné způsoby pro vyjádření melodicky odlišných částí písní či poslechových skladeb. 

Určitou problémovou situací je i správné taneční vyjádření skladby v souvislosti s jejím 

metrem.   

 

Výše uvedenými činnostmi jsou žáci vedeni nejen k rozvoji tvůrčích schopností, 

k samostatnému myšlení, k řešení problémů, ale i ke správnému rozhodování v daných 

situacích. S řešením rozličných problémových situací souvisí i zapojení žáků do příprav 

hudebních vystoupení, včetně choreografie. S kompetencí k řešení problémů úzce souvisí  

i rozvoj paměti a aplikace již dříve získaných vědomostí na nové situace. Snažíme se  

o vzbuzení emocionální, sluchové či motorické paměti žáků. Rozvíjení kompetencí  
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k řešení problémů má vliv i na rozvoj zaměřené pozornosti žáků a zlepšování úrovně jejich 

soustředěného vnímání.  

Výhodou tvůrčích hudebních aktivit je podnětné prostředí a vzájemná důvěra mezi 

pedagogem a žákem. Jejich partnerské vztahy jsou totiž na úrovni spolutvůrců hudebního 

díla. 

 

6.3   KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ105 

          Na konci základního vzdělání žák:   

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

 zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje 

na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a  k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných  

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi   

 

       Komunikace je základním prostředkem dorozumívání. Její dovednosti se rozvíjejí  

od narození. Zpočátku se projevují neverbálně. Prostřednictvím řeči formulují děti své 

myšlenky, učí se samostatně projevit, čímž si zároveň vytvářejí vlastní sebevědomí.  

       Skutečnost, že hudební výchova zahrnuje více aktivit – vokální, instrumentální, 

poslechové a pohybové činnosti, nám dává četné možnosti k vedení dialogu mezi žákem  

a pedagogem či ke komunikaci mezi spolužáky. Verbální komunikace je přirozenou 

součástí veškerých hudebních aktivit. V průběhu vyučovacího procesu založeného na 

                                            
105 Vymezení kompetencí k učení je citováno z díla:  JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro  
      základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: ÚIV  
      nakl. Tauris,  2005. 15 s.  
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činnostním pojetí si žáci rozdělují role, pomáhají si, spolupracují, potřebují se domluvit. 

K tomu všemu jsou nutné komunikační dovednosti. 

       Hudební činnosti umožňují rozvoj jak verbální, tak neverbální komunikace. Podle 

Jaroslava Křivohlavého je neverbální komunikace „mimoslovní sdělování, vývojově starší 

než slovní. Má různé podoby, zejména sdělování pohledy (řeč očí), výrazy obličeje 

(mimika), sdělování pohyby (kinetika), sdělování fyzickými postoji (konfigurace všech 

částí těla), sdělování gesty (gestika), sdělování doteky (haptáky). Nonverbální komunikace 

doprovází, zpřesňuje, doplňuje verbální komunikaci. Slouží ke sdělování emocí, zájmů, 

postojů, záměrů, k přesvědčení lidí“.106 K neverbální komunikaci patří i modulace, barva či 

melodika našeho hlasu. 

       V hudební výchově souvisí neverbální komunikace především s pohybovou výchovou 

a s hrou na lehkoovladatelné nástroje, zprostředkovaně je pak spjata s poslechem hudby  

a zpěvem. Prostřednictvím mimiky, gest, pantomimického ztvárnění, vyjadřují žáci své 

emocionální prožitky z aktivně provozované či poslouchané hudby. Neverbální 

komunikace je v samé podstatě i součást samotného řízení hudebního procesu. Při nácviku 

písní žáci reagují na neverbální, dirigentská a mimická gesta učitele, naznačující tempo, 

dynamiku, agogiku či náladu prováděného díla. 

Kompetence komunikativní – vokální činnosti 

       Prostřednictvím písňového repertoáru rozvíjíme u dětí slovní zásobu. Dovednost 

formulovat vlastní myšlenky a názory souvisí s rozborem písní. S dětmi si vyprávíme nejen 

o obsahu písně a náladě, kterou vyvolává, ale i o její formální stránce – hudební formě, 

melodice, rytmu atd. Diskuse dává prostor k rozvoji vyjadřovacích schopností, současně 

však vede i ke vzájemnému naslouchání, chápání rozličných pojmů. Vokální činnosti 

v sobě zahrnují i melodickou hru na otázku a odpověď, či dialogický rozhovor (děti 

samostatně vymýšlejí otázky i odpovědi, které zpěvně melodicky improvizují). 

       Vokální činnosti rozvíjejí i neverbální stránku. Ve smyslu nápodoby je spjata 

s intonací a barvou řeči, schopností emotivního zabarvení hlasu. Nápodobu hlasů zvířátek, 

pohádkových postav, zpěv na zvukomalebné slabiky uplatňujeme především v souvislosti 

s hlasovou výchovou – správnou tvorbou tónu. Neverbální komunikace je pak samozřejmě 

součástí vokální interpretace písní. Postoj, mimika, vnitřní napětí při zpěvu má vliv na 

provedení písně, podílí se na zprostředkování pravdivosti jejího obsahu. 

                                            
106 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál s. r.o.. 2003. 137 s.                                                                                                         
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       K porozumění různým typům textů přispívá i práce s říkadly (melodizace). Ve vyšších 

ročnících se žáci orientují i ve specifických hudebních záznamech (notace vokálních 

skladeb). 

Kompetence komunikativní – instrumentální činnosti 

       Komunikativní kompetence rozvíjíme u žáků prostřednictvím nácviku jednoduchých 

rytmických či melodických doprovodů písní. Žáci se domlouvají, kdo bude hrát na jaký 

nástroj, vzájemně se upozorňují na nedostatky při hře, jeden od druhého se učí manipulaci 

s hudebními nástroji. Všechny tyto úkoly předpokládají verbální komunikaci.  

       Hra na lehkoovladatelné nástroje umožňuje rozvíjet schopnosti porozumět různým 

typům záznamů či obrazovým materiálům (instrumentální partitura, grafické značky 

nástrojů Orffova instrumentáře), současně i gestům (dirigentská gesta při nácviku skladby).   

       Manipulací s hudebními nástroji rozvíjíme u dětí i neverbální projevy. Děti se učí 

poznávat a vhodně využívat nástroje podle jejich charakteristických znaků (barva, síla). 

Vlastním výběrem a hrou na ně reprodukují emoce, náladu, názory. Pro neverbální 

komunikaci je charakteristický instrumentální hudební dialog (dialogické hry mezi žákem  

a učitelem, mezi žákem a žákem). Prostřednictvím improvizovaného rytmického  

či melodického dialogu mezi žáky můžeme rozkrýt sociální vztahy a vazby vládnoucí 

v daném žákovském kolektivu. Způsob hry na nástroj nám odhalí i temperament 

jednotlivců. Při těchto hrách se uplatní i verbální komunikace posluchačů. Děti, které 

netradiční rozhovor spolužáků sledují, mají za úkol uhodnout, zda byl dialog radostný, 

nazlobený, kdo z hráčů byl průbojnější apod.  

Kompetence komunikativní – hudebně pohybové činnosti 

       Verbální komunikace je u pohybové výchovy nutná zejména k domluvě žáků. Jedná se 

například o pohybovou hru na zrcadlo – žáci se musí předem domluvit, kdo bude 

vedoucím hry a kdo „zrcadlem“. Při tanci se žáci musí dohodnout na způsobu tanečního 

držení párů, na pravidlech pohybu v kruzích, v řadách. Jakýmsi vrcholem komunikativních 

dovedností je pak domluva na samostatném „díle“, choreografii pohybového vyjádření 

písně či hudební skladby.  

       Neverbální komunikaci rozvíjíme známými pohybovými hrami (hra na tělo, hra na 

zrcadlo). Dalším neverbálním prostředkem – pantomimou – mohou děti vyjádřit obsah 

písně, charakteristiku vystupujících postav či zvířátek v písni, ale i náladu skladby. 



 56

Úkolem ostatních dětí – diváků, je uhodnout např. název písně či náladu pantomimicky 

předváděné skladby. 

       Nejvýznamnější a zároveň nejobtížnější součástí neverbální komunikace je pohybová 

improvizace. Jejím prostřednictvím žáci vyjadřují své vnitřní pocity ze slyšené hudby 

(reprodukovaná hudba, hudební improvizace spolužáků).   

       K neverbální komunikaci patří i porozumění rozličným gestům. V HV využíváme 

zejména fonogestiku, taktování (dynamika, tempo, nástupové a závěrečné gesto). 

       Jak je patrné z předchozího textu, komunikativní kompetence jsou úzce propojeny 

s dalšími klíčovými kompetencemi – sociálními a personálními a kompetencemi k řešení 

problémů.  

Kompetence komunikativní – poslechové činnosti 

       Poslechovými aktivitami vedeme žáky ke slovnímu vyjádření emocí z vnímané hudby. 

Žáci se učí formulovat své myšlenky, hledat vhodná slova odpovídající vlastním 

představám. S dětmi konzultujeme nejen jejich subjektivní prožitky, ale i názory na 

skladbu, kvalitu interpretovaného hudebního díla. Při diskusi se žáci současně učí  

i naslouchat promluvám druhých. 

       Rozbor poslechové skladby, např. její vznik, hudebně vyjadřovací prostředky nám 

umožní seznámit žáky s obrazovým materiálem (hudební nástroje, osobnosti hudby), 

záznamy (video, DVD), hudebním označením (dynamické a tempové značky). U žáků 

rozvíjíme schopnost vnímat poslechové skladby v souvislosti s notovým zápisem – 

partiturou.   

       Poslech hudby úzce souvisí i s neverbální komunikací. Ve své podstatě se jedná  

o vnitřní rozhovor dítěte s hudbou. Pocity, které děti při poslechu prožívají, mohou vyjádřit 

prostřednictvím výtvarných technik nebo pohybem (vztahy a vazby s výtvarnou 

výchovou). Ke svým výtvarným dílkům se děti mohou vyjádřit, představit je ostatním. Na 

základě kreseb inspirovaných hudební ukázkou lze vysledovat niterné, emocionální 

prožitky žáků. 

       Zajímavým námětem se může stát i hudební symbolika. Zvuk bubnů např. v dřívějších 

dobách svolával lid k vyslechnutí důležitých zpráv, fanfáry trubek sloužily  

k uvítání návštěv na panovnických dvorech. Zvony zvonily k určování denního času 

(poledne, klekání), svolávaly lid k účasti na mši, upozorňovaly na živelné pohromy, 

oznamovaly úmrtí. Neodmyslitelnou součástí života každé vesnice bylo troubení 

ponocného o půlnoci. Hudební symboly nás mohou inspirovat k rozhovoru nad současným 



 57

děním. Můžeme porovnat, zda některé z uvedených symbolů platí i v dnešní době, 

popřípadě zda existují i jiné zvukové signály: např. signál v dopravních prostředcích 

doprovázený slovy „ukončete výstup a nástup“, zvuková signalizace na přechodu pro 

chodce, zvukový signál sanitky, hasičů, výstražný signál sirény, signály výpravčího. Žáky 

vedeme k porozumění netradičním informačně – komunikačním prostředkům. 
 

       Komunikace dětí je nezbytná při organizaci skupinových hudebních her, při nácviku 

programu na hudební přehlídky či vystoupení. Verbálně se mohou žáci vyjádřit např. i ke 

vzdělávacímu obsahu hudební výchovy. S žáky můžeme připravovat rozličné ankety, 

přehlídky apod. 

 

6.4    KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ107 

          Na konci základního vzdělání žák: 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, na 

základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají  

      a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru  

a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocit  

      sebeuspokojení a sebeúcty 

 

                                            
107 Vymezení kompetencí k učení je citováno z díla:  JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro  
      základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: ÚIV  
      nakl. Tauris, 2005. 16 s.  
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       Hlavním záměrem kompetence sociální a personální je rozvoj pozitivních vztahů 

dítěte k sobě samému (sebevědomí, sebedůvěra) a k ostatním lidem. Hudba byla vždy 

pěstována pro radost a zábavu lidí. Její výhodou je, že dokáže sama o sobě pozitivně 

ovlivnit náladu jednotlivce i celého kolektivu. Přirozenou cestou tak navozuje emocionálně 

kladné nastavení skupiny, čímž přispívá k utváření pozitivních vztahů mezi dětmi.  

       Dění, které se odehrává v hudebně výchovném procesu, slouží k navazování kontaktů 

mezi jednotlivci, podporuje mezilidské vztahy, rozvíjí sociální cítění. Optimismus a radost 

ze společného muzicírování působí na psychiku dětí, pozitivně ovlivňuje jejich chování, 

projevy i postoje. Společné tvůrčí činnosti vyvolávají v dětech neopakovatelné zážitky, 

které je pak v pozitivním slova smyslu provázejí celý život. Při hudebních aktivitách si děti 

naprosto přesně uvědomí, co znamená nutnost spolupráce a co je pocit zodpovědnosti. 

Každé dítě má v kolektivu své nezastupitelné místo. Za společné hudební dílo jsou všichni 

spoluzodpovědni. Provozování hudby vede k trpělivosti, ohleduplnosti, kultivaci mravních 

postojů dětí. Prostřednictvím společných hudebních aktivit žáci mnohem dříve a snadněji 

porozumí podstatě týmové spolupráce. U dětí se rozvíjejí schopnosti ovládat sebe  

a současně i tolerovat druhé. Žáci poznávají a začínají si uvědomovat svoji identitu, své 

vlastní možnosti – silné  a slabé stránky. Získávají potřebné sebevědomí a sebedůvěru.  

       Sebevědomí dětí, současně pak i motivace k dalším hudebním aktivitám vždy podpoří 

pochvala učitele. Důležitou roli hraje zadávání přiměřených úkolů, vycházejících ze 

znalostí dětí, z jejich individuálních dispozic a možností. Úkolem učitele je například 

vhodně etapovat získávání poznatků.  

       Procento dětí, které nemají žádné hudební schopnosti, je zanedbatelné. Jestliže však 

máme ve třídě opravdu amuzického jedince, můžeme jeho sebevědomí zvýšit 

prostřednictvím jiných aktivit. Některé děti mohou být dobrými zvukaři (pouštění 

nahrávky z CD), dekoratéry (výroba kulis), maskéry (líčení před vystoupením), aranžéry 

(určují, který nástroj je k dané situaci nejvhodnější), hráči na hudební nástroj. Vynikající 

hudební aktivitou pro nehudebníky je improvizovaná hra na melodické nástroje Orffova 

instrumentáře. Jedná se o hru v pentatonickém prostoru. V pentatonice může současně 

improvizovat i více dětí a přesto jejich hra nepůsobí nelibozvučně. Tato hra, ve které se 

nemůže nikdo splést, je motivací k dalším tvůrčím pokusům dětí. V hudebním procesu je 

zapotřebí dát šanci všem dětem. 

       Sebevědomí hudebně rozvinutých dětí podpoříme samostatnými hudebními výstupy – 

hudební besídky, přehlídky (např. skladatelská – rytmizace a melodizace říkadla, pěvecká 
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soutěž – Do-re-mi, Carusošou). Sociální a personální kompetence se na první pohled 

projevují nejzřetelněji v činnostech hudebně pohybové výchovy a hry na hudební nástroj.  

       Nejpodstatnějším, zároveň však i nejpřirozenějším úkolem, který je v dnešní době 

mnohdy opomíjen, je nutnost naučit děti respektovat daná pravidla spolupráce. Bez 

určitých hranic, mantinelů, které se musejí děti naučit dodržovat, bez podřízení se 

společnému zájmu nelze v žádném případě uplatnit sebelepší náměty, které bychom dětem 

ve vyučovacím procesu rádi poskytli. 

Kompetence sociální a personální – vokální činnosti 

       K vokálním činnostem, které podporují interpersonální vztahy žáků, patří hudební hry 

jako je hra na ozvěnu, hra na otázku a odpověď či hra na řetěz. Kultivovaný zpěv písní 

přispívá k utváření příjemné atmosféry v třídním kolektivu. Při zpěvu písní se děti učí 

vzájemně respektovat schopnosti druhých, být tolerantní k méně rozvinutým jedincům. 

Potřeba vzájemné spolupráce, tolerance a úcty, je podmínkou nácviku vícehlasých písní. 

Při nácviku je důležité vhodné rozestavení dětí (lepší zpěvák vedle slabšího). Prožitek 

společného zpěvu dává i méně nadaným dětem pocit spolupodílení se na dobrém výsledku 

naší práce. Vokální aktivity přispívají k utváření pozitivní představy o vlastní osobě (např. 

zpěv sóla v písni), umožňují samostatný rozvoj žáků. Případné hudební přehlídky 

podporují sebedůvěru dětí, přispívají k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

Prostřednictvím zpěvu rozdávají děti radost nejen sobě, ale i druhým. Interakce a vztahové 

záležitosti jsou pak obsahem mnohých písní. Náměty z těchto písní můžeme využít 

k rozhovoru o sociálních vztazích a vazbách. 

Kompetence sociální a personální – instrumentální činnosti 

       Interpersonální vztahy a kooperaci rozvíjíme u žáků i při hře na hudební nástroje. 

K aktivitám, které rozvíjejí sociální kontakty a přispívají k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů, patří opět známé hry na otázku a odpověď či na ozvěnu (melodická, 

rytmická), tentokrát však v instrumentální podobě. Sociální rozvoj umožňuje hudební 

dialog, který je založen na vzájemné spolupráci dvou hráčů (např. řeč bubnů).  

       Vztah instrumentálních aktivit k sociálním a personálním kompetencím je naprosto 

zřetelný. Nácvik veškerých instrumentálních doprovodů k jednotlivým písním předpokládá 

efektivní spolupráci ve skupině, žáci se podílejí na vytváření pravidel práce v týmu, 

přispívají k utváření pozitivní atmosféry v třídním kolektivu. Instrumentální činnosti vedou 

ke vzájemné toleranci a zodpovědnosti. Děti se učí poskytnout pomoc druhým, případně  
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o radu samy požádají. Prostřednictvím hry na instrumentální nástroje vedeme žáky ke 

vzájemné ohleduplnosti. Děti např. nabádáme, aby hrály na svůj nástroj tišeji a nerušily tak 

ostatní svojí hlučnou hrou. Instrumentální činnosti vedou někdy i ke konfliktům. Děti se 

učí řešit meziosobní spory  např.  kdo bude hrát na ten který hudební nástroj jako první 

apod.  

       Opět platí, že hra na lehkoovladatelné nástroje přispívá k vytváření pozitivní představy 

o sobě samém, k samostatnému rozvoji i sebedůvěře žáků např. konkurz na orchestrálního 

hráče – kdo nejlépe zahraje ostinátní figuru (lze hrát na nástroje rytmické  

i melodické). 

Kompetence sociální a personální – hudebně pohybové činnosti 

       K elementárním pohybovým činnostem, které podporují sociální rozvoj, patří různé 

kontaktní hry a známé pohybové hry (hra na tělo, hra na zrcadlo, hra na řetěz, hra na sochy 

– vytváření sousoší). Většina pohybových aktivit je závislá na účinné spolupráci 

s ostatními žáky ve skupině. Nápodoba pohybových prvků využívá zkušeností druhých – 

spolužáků, učitele. Nápodobou se děti učí respektovat druhé. Stejný efekt přinášejí  

i jednoduché pohybové choreografie. Sociální kontakt si nelze představit bez tance, 

lidových a dětských tanečních her, které jsou doménou při navazování kontaktů  

a spolupráce již u těch nejmenších dětí. Při nácviku pohybového ztvárnění písně, tanečku, 

je tato vzájemná spolupráce jednotlivců naprosto nezbytná. Děti musí sladit svůj krok, 

pohyb. Na základě této kooperace se současně učí vzájemné komunikaci, 

sebeuvědomování a respektu druhých.  

       Pohybové aktivity se rovněž podílejí na vytváření pozitivních představ žáků o sobě 

samých, podporují sebedůvěru, vedou k pocitu sebeuspokojení a sebeúcty – např. přehlídka 

tanečních kreací (lze spojit i s výtvarnými činnostmi – výroba masek). 

Kompetence sociální a personální – poslechové činnosti 

       Poslechové aktivity probouzejí v žácích emocionální vnímavost, díky které jsou 

schopni cítit s ostatními, vžít se do jejich pozice a nálad, což přispívá k plnohodnotnému 

dosažení sociálních a personálních kompetencí. Prostřednictvím poslechu hudby získávají 

žáci interpersonální zkušenosti. Účinná spolupráce ve skupině a upevňování dobrých 

mezilidských vztahů v poslechových činnostech jsou závislé na užitých formách  

a metodách práce pedagoga.  
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       Při rozhovorech nad hudebními ukázkami se učí děti naslouchat a respektovat názory 

svých spolužáků (propojení s kompetencí komunikativní). Rozvíjení sociálních  

a personálních kompetencí při poslechových aktivitách souvisí např. s vytvářením 

miniprojektů. Ve spolupráci s výtvarnou výchovou vedeme žáky např. ke ztvárnění 

hudební skladby společnou kresbou. Poslechové aktivity propojujeme i s pohybovými 

činnostmi. Hudební ukázku můžeme ztvárnit kolektivním, tentokrát pohybovým dílem. 

Sociální kompetence lze rozvíjet i prostřednictvím spolupráce jednotlivců při doprovodné 

instrumentální hře. Vhodně vybranou hudební ukázku doprovodíme hrou na jednoduché 

rytmické nástroje (metrum, těžké doby). 

 

     Největším přínosem hudební výchovy k získání sociálních a personálních kompetencí je 

rozvoj empatie, kterou v žácích pěstujeme prostřednictvím veškerých hudebních aktivit. 

Vrcholem týmové spolupráce je pak příprava a účast na vlastním hudebním vystoupení. 

Těmito bezesporu velmi náročnými činnostmi rozvíjíme u dětí nejen sociální cítění, 

vytrvalost, přesnost, ale i sebekritičnost a ukázněnost. Žáci si tak v naprosto přirozených 

podmínkách na vlastní kůži vyzkoušejí, co se skrývá pod pojmy kooperace, tolerance, 

ohleduplnost, vzájemná úcta a respekt. Hudební činnosti mají sociální rozměr, proto jsou  

i účinnou metodou při osvojování sociálních dovedností – spolupráce, zodpovědnost, 

trpělivost. 
 

 

6.5 KOMPETENCE OBČANSKÁ108 

          Na konci základního vzdělání žák: 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

                                            
108 Vymezení občanských kompetencí je citováno z díla: JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program  
       pro   základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha :    
      ÚIV  nakl. Tauris. 2005. 16 s.  
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 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život  

a zdraví člověka 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 

zapojuje do kulturního dění 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

 

       Osvojení občanských kompetencí vychází ze základů, které dětem vštěpujeme již  

od útlého věku. Jejich dominantu tvoří schopnost empatie k ostatním lidem i ke všem 

živým bytostem. Hudbu často označujeme jako řeč citu. Je reakcí organismu na podněty  

z vnějšího, ale i vnitřního prostředí. Hudba dokáže vyjádřit city mnohem přesněji  

a bezprostředněji než slovo či jiný druh umění. Je schopna navodit rozličné emocionální 

stavy jako radost, něhu, smutek, údiv, uvolnění, pocit jistoty či spokojenost. Z hudebního 

hlediska jsou naše emoce ovlivňovány hudebně vyjadřovacími prostředky, především 

tónorodem, tempem, rytmem, formou skladeb či písní. Obecně zjednodušeno, radostné 

pocity vyvolávají písničky či skladby v durových tóninách a rychlejšího tempa. Pro 

skladby zádumčivé, smutné, ale i něžné je charakteristické pomalejší tempo a mollový 

tónorod. Působení hudby na lidský organismus je dnes již vědecky prokázáno. Rychlejší 

tempo skladeb ovlivňuje např. zrychlení frekvence našeho tepu, dechu, pomalé skladby 

působí opačně. Poznatků z této oblasti dnes úspěšně využívají obory psychiatrie  

a psychologie prostřednictvím hraničního oboru muzikoterapie. Z výše uvedených 

skutečností vyplývá, že aktivní provozování hudby vytváří základ potřebný k rozvoji 

citového vnímání žáků. Prostřednictvím hudebních aktivit vedeme žáky nejen 

k sebepoznávání a vyjadřování vlastních pocitů a nálad, ale i k rozvoji  

a schopnostem dnes tak důležité empatie – vcítění se a porozumění prožitkům druhých. 

Hudební výchova je jednou z mála vzdělávacích oblastí, kterou působíme na city přímo. 

Dobře vedené hudební činnosti, kolektivní muzicírování, vyvolávají u dětí radost.  

       Hudební aktivity ovlivňují rozvoj osobnosti jak po stránce estetické, tak po stránce 

etické. Prostřednictvím hudebních činností učíme žáky odpovědnosti, seznamujeme je 

s normami společenského chování, s právy i povinnostmi. Společenské normy souvisejí 

např. s vhodným, kultivovaným chováním žáků na koncertech, hudebních exkurzích  
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či vlastních vystoupeních – akademiích. Při hudebních činnostech se žáci vzájemně 

podporují, učí se rozeznávat a odmítat útlak či osočování druhých, např. méně hudebně 

nadaných jedinců.   

       Nedílnou součástí občanských kompetencí je utváření vztahu žáků ke kultuře  

a umění. Prostřednictvím hudebních činností vedeme žáky k přirozenému respektování 

kulturního dědictví našeho národa a jeho tradic. S veškerými hudebními aktivitami jsou 

velmi úzce spjaty tradiční svátky – Vánoce, Velikonoce, masopust, letnice. Hudební 

produkce je i součástí mnohých státních oslav, např. státní svátek sv. Václava, pocta 

padlým hrdinům – Lidice, Ležáky apod. Žáky učíme respektovat kulturní hodnoty 

v souvislosti s aktuálním děním, např. Pražské jaro, účast na regionálních oslavách (Jízda 

králů, Vynášení Morany). Vhodné náměty nám poskytují rozličné akce, které pořádají naše 

muzea. V Praze např. Muzeum hudby, Národopisné muzeum. 

       Občanské kompetence v sobě zahrnují i problematiku vlivu člověka na životní 

prostředí. Řešení této otázky v hudební výchově je přirozené. Obsah mnohých písní, jak 

lidových tak umělých, je s touto problematikou úzce spjat. Kromě vokálních činností 

můžeme motivovat žáky i poslechovými skladbami. 

Kompetence občanská – vokální činnosti 

       Pěvecké činnosti jsou prvními aktivitami, jejichž prostřednictvím, na základě osobního 

prožitku, vytváříme u dětí pozitivní vztah k umění a kultuře vůbec. Vokální aktivity tvoří 

základ prožívání. Sémantický rozbor písně mnohdy vede k porozumění mezilidských 

vztahů. V textech písní se odráží život společnosti, radosti, strasti, láska, smutek, žal atd.  

       Prostřednictvím lidových písní seznamujeme žáky s tradicemi a kulturou našeho 

národa. Jedná se např. o písně masopustní, vánoční, velikonoční. Bez zpěvu se neobejdou 

žádné lidové tradice jako pálení čarodějnic, vynášení Morany, dožínky.  

       Tradiční svátky vedly nejen k pobavení, ale měly i svou společenskou funkci – 

podporu sousedských vztahů, soužití lidí. Návrat k těmto tradicím je v dnešní době více 

než nutný. Díky novým informačním technologiím jsou si lidé blíže jen zdánlivě. 

Bezprostřední lidskou komunikaci nahrazují zprávy SMS či elektronická pošta. Vytrácejí 

se meziosobní vztahy a vazby, a tím i přirozená schopnost empatie.  

       Výběr písňového materiálu řídíme s ohledem na daný region, ve kterém žijeme. 

V pozadí nezůstávají ani kořeny lidových tradic – říkadla (melodizace, rytmizace). 

       Další významnou součástí občanských kompetencí je enviromentální problematika.  

I v tomto případě jsou vokální aktivity přirozeně na místě. Obsah většiny písní v sobě 
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zahrnuje lásku k přírodě. V písničkách se objevují zvířátka, květiny, stromy, voda. Hlasy 

zvířátek využíváme i v rámci hlasové výchovy – navození hlavového tónu (kukačka, sova). 

Kompetence občanská – pohybové aktivity 

       Pohybové aktivity k poznávání lidových zvyků, národních i místních tradic. V HV  

se věnujeme dětským pohybovým a tanečním hrám, poznáváme lidové tance. Hudebně 

pohybové činnosti jsou díky vlastní aktivitě žáků jednou z vhodných cest vedoucích 

k porozumění umění dětmi.  

Kompetence občanská – poslechové aktivity 

       Prostřednictvím poslechu vedeme žáky k vyjádření vlastních pocitů z hudby, učíme je 

vcítit se do nálady hudebních děl. Emotivní prožitky z hudby můžeme zviditelnit 

propojením poslechu s pohybovými aktivitami.  

       Vhodný výběr poslechových skladeb dává prostor k pěstování estetického vkusu dětí.  

Prostřednictvím poslechových činností pěstujeme u žáků pozitivní vztah k umění  

a národním tradicím. Žáky seznamujeme s konkrétními hudebními díly našich 

významných skladatelů, s hudebními osobnostmi a interprety. Neopomíjíme ani aktuální 

hudební dění. Žáky upozorňujeme na významné hudební události, festivaly (např. Pražské 

jaro) či koncertní vystoupení.  

       Poslechové aktivity souvisejí i s environmentální problematikou. K motivaci volíme 

jak artificiální, tak i nonartificiální hudební ukázky. S přírodní tematikou souvisejí 

jednoduché instruktivní skladby či programní hudba. 

       V hudební výchově je potřebné upozorňovat děti i na negativní vlivy hudby a jejího 

dopadu na naše životní prostředí. Jako markantní příklad narušování přírodního prostředí  

je konání hudebních akcí ve volné přírodě, tzv. technoparty.  
 

       Prostřednictvím hudebních aktivit pěstujeme celkový estetický vkus žáků, jejich 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, respekt k národním tradicím, smysl pro kulturu  

i tvořivost. Hlavní naší snahou je motivovat žáky k vlastnímu aktivnímu zapojení  

do kulturního dění v naší společnosti. 
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6.6 KOMPETENCE PRACOVNÍ109 

      Na konci základního vzdělání žák: 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví  

i zdraví druhých, ochrany kulturních a společenských hodnot 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 

záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 

podnikatelské  myšlení  

 

       Hudební aktivity motivují žáky k pracovitosti ve smyslu přesnosti a píle při nácviku  

a provedení hudebních skladeb. Pokud máme na mysli manuální činnost, připomeňme 

manipulaci s hudebními nástroji (rytmickými, melodickými) či pomůckami využívanými 

v pohybové výchově (šátky, stuhy, obruče). Do přímé souvislosti s pracovními 

kompetencemi patří výroba vlastních improvizovaných hudebních nástrojů, v rámci 

hudebních projektů pak i výroba kostýmů, kulis k vystoupení apod. Žáky vedeme 

k porozumění vztahu mezi hudbou a prací. Z vokálních činností nám k tomu napomáhá 

zpěv lidových pracovních písní či skladeb mimoevropských kultur (písně plantážních 

otroků – spirituály). Prostřednictvím pracovních písní seznamujeme žáky s množstvím 

různých profesí, inspirujeme je k výběru budoucího povolání. Díky zpěvu si mohou žáci na 

vlastní kůži vyzkoušet, jaký vliv mají vokální činnosti na jejich pracovní výkon – úklid, 

chůze na výletě apod. (dochází k rychlejšímu a současně i s menší námahou prováděnému 

úkonu). Toto poznání (vliv hudby na kvalitu i kvantitu lidské práce) souvisí např. 

s obchodním marketingem a může tak mít vliv na rozvoj podnikatelského myšlení žáků.         
                                            
109 Vymezení kompetencí k učení je citováno z díla:  JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro  
      základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV  
      nakl. Tauris, 2005. 17 s.  
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       Prostřednictvím hudebního poznání lze vést žáky i k jiným druhům umění, např. 

malířství (tvorba kulis, dekorace), textilní návrhářství (tvorba kostýmů), literární činnost 

(básně, libreta), herectví. Hudba souvisí i s ryze technickými obory jako např. osvětlovač, 

zvukový režisér, fyzik (akustické jevy) a další profese, které jsou spjaty s audiovizuální 

technikou, elektronikou, médii apod. K získání pracovních kompetencí můžeme zařadit i 

různé exkurze – návštěvu výrobny hudebních nástrojů, rozhlasové stanice, nahrávacího 

studia, hudebních těles. 

    Přímý vztah mezi hudební výchovou a pracovními kompetencemi představuje vlastní 

aktivní účast v hudebních kroužcích či pěveckém sboru. Prostřednictvím těchto aktivit děti 

samy porozumí faktu, že vytváření hudby není jen zábavou, ale i prací. Cesta k aktivnímu 

muzicírování nám tak nastavuje i svou druhou tvář. Jde o nasměrování dětí k vhodnému  

a smysluplnému využití jejich volného času jako prevence sociálně patologických jevů. 

Pravidelnou docházkou pěstujeme v dětech cílevědomost, vytrvalost, zodpovědnost, 

vedeme je ke správnému životnímu stylu.  

       Hudební činnosti mají mnoho společného i s ochranou zdraví. S touto problematikou  

je úzce spjata např. hlasová hygiena, prevence hlasových poruch. Vokální činnosti vedou 

k posilování dýchacího svalstva, ke zvětšení vitální kapacity plic, k lepšímu okysličení  

a prokrvení organismu, a tím i k jeho rychlejší regeneraci. Pohybové aktivity pomáhají 

správnému držení těla, uvolnění a aktivaci různých svalových skupin. Instrumentální 

činnosti jsou důležité pro rozvoj motoriky a koordinaci pohybů. Hudební poslech a aktivní 

muzicírování působí na lidskou psychiku či některé somatické funkce, např. tempo 

hudební skladby ovlivňuje krevní tlak, rychlost tepu a dechu. Hudební pojem rytmus v nás 

nemusí evokovat pouze hudební rytmus. Může nás inspirovat k životnímu rytmu, střídání 

práce duševní a fyzické, k čemuž hudba nemalou měrou přispívá. Hudební aktivity jsou 

součástí relaxačních chvilek, nutného odpočinku a uvolnění po namáhavější práci. 

V žácích pěstujeme povědomí o nutnosti relaxace, a tím i ochrany jejich psychického 

zdraví. S hudbou a ochranou lidského zdraví souvisí i současná problematika  

tzv. hudebního smogu, respektive všudypřítomnosti hlasité hudby a hluků, jež mají 

negativní vliv na kvalitu sluchu a na lidskou psychiku. Úkolem pedagogů je na uvedená 

rizika upozorňovat a působit v této oblasti preventivně.   
 

       Vzhledem k činnostnímu pojetí hudební výchovy můžeme pohlížet na hudební aktivity 

jako na vlastní práci. Výsledky hudebních (pracovních) činností mají především 

společenský význam. Veškeré hudební aktivity přispívají k osvojení pracovních 
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kompetencí – vedou k přesnosti a vytrvalosti, formují zájem o určité obory a poskytují 

řadu poznatků a zkušeností využitelných později v profesním zařazení.  

 

       Z předchozího textu je zřejmé, že klíčové kompetence se nejen vzájemně doplňují, ale 

mnohdy se prolínají, či zdvojují. Bližší vztah mají k sobě kompetence k učení a řešení 

problémů, další dvojici řeší kompetence komunikativní a sociálně personální. Poněkud 

samostatněji stojí kompetence občanská a pracovní. Práce s hudebními znaky (dynamika) 

má například vztah jak k osvojování kompetencí k učení, tak ke kompetenci k řešení 

problémů. To, zda se více zaměříme na rozvíjení těch nebo oněch kompetencí, závisí na 

stupni hudebních schopností a poznání žáků; důležité jsou i zvolené formy a metody práce. 

Vždy vycházíme z podstaty RVP ZV tj. jeho praktického náhledu na výchovu a vzdělání. 

 

7 ANALÝZA OBSAHU U ČEBNIC Z HLEDISKA RVP ZV 

       Na místě je nyní zhodnotit, zda a jak jsou učebnice HV SPN a. s. pro 1. stupeň ZŠ 

připraveny akceptovat nové proměny výchovy a vzdělání.  

       Hudební výchova, tak jak je pojímána učebnicemi SPN a. s. autorky M. Liškové 

(1. – 5. tř.) a spoluautora L. Hurníka (2. – 4. třída ZŠ), upřednostňuje současný trend 

tzv. celostního vzdělávání, který vychází z přirozeného vnímání světa. O vstřícnosti 

učebnic a jejich snaze pozitivního vnímání dvou zúčastněných stran vyučovacího procesu 

jako spolutvůrců něčeho nového, hovoří uvozující texty každého setkání, které jasně 

předesílají, že učitel je průvodcem, vypravěčem a vnímavým rádcem, který děti inspiruje 

k dalšímu poznávání. O kooperaci, podnětném a bezpečném prostředí (tom všem) hovoří 

i současný vzdělávací systém RVP ZV.   

       I když v učebnicích HV samozřejmě dominují hudební aktivity a poznání, šikovný 

učitel 1. stupně ZŠ má nebývalý prostor pro pojetí výuky prostřednictvím tematických 

celků, vytváření myšlenkových map a vedení vyučovacího procesu projektovým 

vyučováním. Inspirací k projektům, ale i k přesahům a vazbám k jiným vzdělávacím 

oborům dává prostor mimohudební tematika každé kapitoly.  

       Pokud se hlouběji zamyslíme nad klíčovými kompetencemi, dospějeme k názoru,  

že k nim lze dospět prostřednictvím naprosté většiny činností obsažených v ucelené 

učebnicové řadě. Ke klíčovým kompetencím vede pestrá vzdělávací nabídka s důrazem 

kladeným na činnostní pojetí a tzv. prožitkové učení žáků. Důležitou roli hraje i vhodně 
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didakticky uspořádané učivo, návraty k činnostem v rozličných podobách a formách, 

meziročníková oborová provázanost.  

       Analýza učebnic (1. st. ZŠ SPN a. s.) byla provedena ve vztahu k reformním krokům 

RVP ZV. Následující text obsahuje detailní rozbor všech učebnic HV - 1. stupně. V úvodní 

části každého ročníku je uvedena stručná charakteristika dané učebnice. Po ní následují 

očekávané výstupy (stanovené RVP ZV) a učivo (vycházející z učebnice). Následující část 

dokumentuje podněty, které dávají učebnice k naplňování klíčových kompetencí RVP ZV.  

Na závěr najdeme u každého setkání náměty, které mohou učitele inspirovat k vztahům  

a vazbám k ostatním vzdělávacím oborům či k zařazení dané problematiky do rozličných 

průřezových témat. 

 

7.1 PRVNÍ ROČNÍK 

Charakteristika  

       V 1. ročníku základní školy klademe v hudební výchově největší důraz na vokální 

aktivity a s nimi spojené pohybové činnosti, které patří u dětí mladšího školního věku 

k nejpřirozenějším. Při zpěvu se snažíme o tzv. rozezpívání dětí, zabýváme se základními 

pěveckými dovednostmi  jako je správné tvoření tónu, vedení dechu, postoj při zpěvu 

apod. Cílem je rozšířit hlasový rozsah žáků, sjednotit pěveckou polohu třídního kolektivu. 

Výběr vokálního repertoáru je tvořen především lidovými písněmi, které nám svou 

povahou – formou, rozsahem i melodickými postupy v tomto snažení významně pomáhají. 

       Pohybové aktivity se soustřeďují na utvrzení základních pohybových prvků, zejména 

chůze a krokových variací. V pohybových činnostech se zaměřujeme na rozvoj jemné  

i hrubé motoriky, koordinaci pohybů. Pohyb propojujeme s činnostmi vokálními  

a poslechovými.  

       Úkolem poslechových činností je podnítit žáky k poslechu tzv. artificiální (umělecké) 

hudby. Zaměřujeme se na základní hudebně vyjadřovací prostředky, dynamiku, tempo 

a hudební barvu. V souvislosti se sluchovou analýzou je dominantní rozlišování zvuků  

a tónů, vlastností tónů – výška, síla, barva, délka.  

       Poslední z hudebních činností, hra na lehkoovladatelné nástroje, stojí proti předchozím 

aktivitám záměrně mírně v pozadí. Naším cílem je seznámit žáky s některými nástroji 

Orffova instrumentáře, s jejich zvukem a manipulací. 
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       Z ostatních aktivit, které jsou součástí praktických činností v hudební výchově, 

se v 1. ročníku věnujeme práci s rytmem – s nejpoužívanějšími rytmickými modely 

vycházejícími z lidových písní. Žáky seznamujeme s hudebním symbolem, notou.  

 

Očekávané výstupy 110 

(1. období) 

Žák 
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních   forem 

- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře – reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

 

Učivo 

Vokální činnosti: 

Správné držení těla, vedení dechu, tvoření pěveckého tónu, srozumitelná výslovnost.  

Reprodukce jednotlivých tónů – hra na ozvěnu. 

Melodizace textů prostřednictvím kukačkové tercie. 

Sjednocení hlasové polohy třídního kolektivu. 

Zpěv jednohlasých písní.        

Hudebně pohybové činnosti: 

Hudebně pohybové hry. 

Pochod. 

Hra na zrcadlo, pantomima. 

                                            
110 Očekávané výstupy jsou citací z díla: JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní  
     vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl.    
     Tauris, 2005. 66 s. 
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Pohybová improvizace, orientace v prostoru. 

Instrumentální činnosti: 

Předstupeň hry na rytmické nástroje – hra na tělo. 

Seznámení s hrou na rytmické nástroje Orffova instrumentáře – rytmus, metrum. 

Poslechové činnosti: 

Sluchové hry – rozpoznávání zvuků a tónů, melodie vzestupné a sestupné. 

Kvalita tónů – výška, délka, síla, barva.  

Práce s hudebně vyjadřovacími prostředky – dynamika, tempo, barva. 

Seznamování se zvuky hudebních nástrojů – klavír, flétna, housle, zobcová flétna, trubka,   

harfa, příčná flétna, tympány.   

Poslech emotivně různorodě laděných skladeb s výraznými hudebně–vyjadřovacími 

prostředky. 

Hudební teorie: 

Hudební pojmy: metronom, nota.  

Hudební nástroje: kontrabas, lesní roh, ústní harmonika, tahací harmonika, kytara, buben, 

klarinet. 

 

Klí čové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata.   

Možné náměty k jednotlivým setkáním. 

 

1. SETKÁNÍ: ZLATOVLÁSKA  

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (zvuk, tón). 

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům obrazových materiálů a zvuků 

(obrázky hudebních nástrojů; sluchová analýza zvuků a tónů z CD). Vyjadřování 

vlastních myšlenek (mimohudební tematika související s námětem setkání; státní hymna).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

vytváření pravidel v týmu, poznání nových rolí, pozitivní ovlivnění kvality společné  

práce (pohybový doprovod k písni Zlatá brána; deklamace říkanky Ranní pozdrav – viz 

metodická příručka k HV pro 1. ročník, s. 12).  

Kompetence občanské: respekt k našemu historickému a kulturnímu dědictví, pozitivní  

postoj k uměleckým dílům a kultuře (poslech státní hymny). 

Kompetence pracovní: motivace k pracovním činnostem prostřednictvím přísloví  

(metodická příručka – dále jen MP, s. 9). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova.   
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Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání. 

2. SETKÁNÍ: JAK SE HONZA UČIL LATINSKY  

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (pochod, metronom).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza  

přiřazování zvuků – tikotů z CD k obrázkům hodin; hudební hádanka – poslech CD viz  

MP, s. 13; odpovědi na otázky k poslechové skladbě B. Smetany Pochod studentských  

legií – MP).  

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání  

promluvám druhým (poslech J. Haydn, Hodiny – viz MP, s. 14).  

Kompetence sociální a personální: ocenění zkušeností druhých lidí, podílení se na  

utváření příjemné atmosféry v třídním kolektivu (pohybový doprovod k písni Jedna dvě,  

Honza jde – viz MP; pohyb k poslechové skladbě – B. Smetana, Pochod studentských  

legií). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních  

obdobích (očekávaný výstup111)  

 

  3. SETKÁNÍ: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (pohybová improvizace 

k básni Moře; odpovědi na otázky k písni Halí, belí viz MP, s. 15;). 

Kompetence komunikativní: schopnost porozumět různým typům záznamů, 

obrazového materiálu, přemýšlení o nich a jejich tvořivé využití k vlastnímu rozvoji  

(porovnání obrázků v učebnici – určení hlasitosti zvuků či tónů).   

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v třídním  

kolektivu, ovládání a řízení vlastního chování tak, aby mohl vzniknout pocit 

sebeuspokojení a sebeúcty (jednohlasý zpěv; pohybový doprovod k poslechové skladbě 

G. Bizeta, Arlésanka – viz MP, s. 16). 

 

  4. SETKÁNÍ: HRNEČKU, VAŘ! 

Kompetence k učení: samostatné pozorování a experimentování, porovnávání výsledků 

a vyvození závěrů (analýza zvuků kuchyňského nádobí).  

                                            
111 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 41 s. 
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Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (Co je pomalé a co 

rychlé?; rozřešení problému, která z písní uvedených v učebnici má pomalejší a která  

rychlejší tempo; rozhodování o odlišných tempech poslechových ukázek, A. Dvořák, 

Symfonie č. 8 G dur, G. P. Telemann, Tanec).  

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům informačních a 

komunikačních prostředků, reakce na ně a schopnost jejich využití k vlastnímu rozvoji  

a zapojení se do společenského dění (reakce na fonogestiku – zhudebňování říkanky  

Tintěrovo jelito – viz MP, s. 17).  

Kompetence sociální a personální: pochopení potřeby efektivní spolupráce s druhými  

(deklamace říkanky Tintěrovo jelito – viz MP, s. 17).  

Kompetence občanské: respektování a ocenění našeho kulturního dědictví, smysl  

pro kulturu a tvořivost (zpěv lidových písní). 

 

  5. SETKÁNÍ: JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI K SVÁTKU DORT  

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení (práce 

s poslechovou skladbou J. Šlitr, J. Suchý, Malé kotě – viz MP, s. 19). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů (napodobování zvuků 

přírody, práce s barvou hlasu (Jak kočičky mňoukají? – viz MP, s. 20). 

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům záznamů, obrazových 

materiálů, gest. Jejich využití k vlastnímu rozvoji (kresba klesající melodie písně Kočka  

leze dolů; fonogestika ke zpěvu této písně). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, pozitivní ovlivnění  

kvality společné práce. Ovládání vlastního chování tak, aby bylo dosaženo pocitu  

sebeuspokojení a sebeúcty (pohybový doprovod ke zmelodizovanému říkadlu Had leze  

z díry). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Český jazyk a literatura (Literární výchova) 

Žák vyjadřuje své pocity z přečteného díla (očekávaný výstup112). 

   

  6. SETKÁNÍ: O BUDULÍNKOVI  

Kompetence k učení: samostatné pozorování a experimentování, porovnávání výsledků 

                                            
112 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. s. 23. 
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(kresba stoupající a klesající melodie písně Sedí liška pod dubem).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

rozlišování zvuků).  

Kompetence komunikativní: porozumění obrazovému materiálu v učebnici, jeho  

využití k vlastnímu rozvoji (správný postoj a vedení dechu při zpěvu). Vyjadřování  

vlastních myšlenek a názorů (poslechová skladba Uno Naissoo, Ivan Lember, Lesní  

telegram).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na  

utváření příjemné atmosféry v třídním kolektivu (pohybový doprovod k písni Sedí liška  

pod dubem – viz MP; rytmický dvojhlas – říkanka Bubínek). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

  7. SETKÁNÍ: VRÁNA A LIŠKA  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (určení sólového 

hudebního nástroje v poslechové ukázce: G. P. Telemann, Sonáta D dur pro trubku  

a smyčcový orchestr). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, zapojení se 

do diskuse, obhajování svého názoru (zmíněná poslechová skladba G. P. Telemanna –  

názor na elektronické provedení). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce, přispívání  

k upevňování dobrých mezilidských vztahů (práce s rytmem Co všechno může být žluté –  

viz MP). Podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (improvizovaný instrumentální 

doprovod k poslechové skladbě G. P. Telemanna – viz MP, s. 25).  

Kompetence pracovní: používání bezpečných a účinných materiálů, dodržování  

vymezených pravidel (výroba improvizovaného hudebního nástroje). 

 

8. SETKÁNÍ: O KAŠPÁRKOVI  

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (zvony).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza –  

rozpoznávání zvukových etud z CD).  

Kompetence komunikativní: naslouchání promluvám druhých, účinné zapojení se  

do diskuse (Jak se zvoní na zvonky u kola – viz MP; poslechová skladba M. Ravel, Údolí  

zvonů z cyklu Zrcadla).  



 74

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

  9. SETKÁNÍ: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 

  Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení (Přihořívá,     

  hoří – viz MP).  

  Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, užití logických postupů     

  (odlišnosti dvou obrázků – dynamika; práce s básní Blýskání – viz MP, s. 28; odpověď  

   na otázku k poslechové skladbě CH. W. Glucka, Don Juan, suita z baletu, Pizzicato – viz  

   MP). 

  Kompetence komunikativní: naslouchání promluvám druhých, porozumění      

  komunikačním prostředkům hudby (hudebně vyjadřovací prostředky, poslechová skladba     

  CH. W. Gluck, Don Juan, suita z baletu, Pizzicato – viz MP, s. 28). 

  Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém,     

  podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje, ovládání vlastního jednání a chování tak,  

  aby mohl vzniknout pocit sebeuspokojení a sebeúcty (natáčení variace pohádky O  

  perníkové chaloupce v rozhlase – viz MP; pohybový doprovod k písni Jedna, dvě, tři,    

 čtyři, pět – viz MP, s. 27).  

 Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví) 

 Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných   

 (očekávaný výstup113). 

  

10. SETKÁNÍ: VÁNOCE  

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (pohybový doprovod k písni Kráčí Mikuláš – 

viz MP, s. 30–31). 

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím, kulturnímu dědictví, pozitivní postoj 

k uměleckým dílům (poslech J. J. Ryba, Pastorela; zpěv koled).  

                                            
113 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 42 s. 
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Kompetence pracovní: využití znalostí získaných v hudební výchově v zájmu vlastního 

rozvoje (seznámení s pracovními činnostmi uvedenými v textu písně Veselé Vánoce – viz 

MP, s. 29). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy 

 

11. SETKÁNÍ: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

rozpoznávání jednotlivých zvuků; hra na tělo – rytmický doprovod básně Vločka – viz MP, 

 s. 31).  

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání promluvám 

druhých, účinné zapojení se do diskuse k básni Vločka – viz MP, s. 31; (Která zvířátka to 

mají v zimě jednodušší?). Porozumění různým typům gest (změna intenzity tleskání podle 

dirigentských gest – viz MP, s. 31). 

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (rytmický doprovod básně Vločka – viz MP, 

s 31; pohybová improvizace k poslechové skladbě J. Brahms, Uherský tanec č. 5).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (očekávaný výstup114). 

 

12. SETKÁNÍ: PRINCEZNA NA HRÁŠKU 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými znaky (notopis).   

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání shodných melodií 

písní; rozlišování not a písmen). 

Kompetence sociální a personální: podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje 

(pohybový doprovod k písni Na horách sejou hrách; práce s poslechovou skladbou  

A. Dvořáka, Valčík D dur – viz MP, 34).  

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví a jeho ochrana, smysl pro 

kulturu (poslechová skladba A. Dvořák, Valčík D dur). 

                                            
114 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005.  41 s.    
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Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  

Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace (očekávaný 

výstup115). 

 

13. SETKÁNÍ: JAK SE KONTRABAS ZAMILOVAL  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů (rozlišování výšky  

a hloubky tónů).  

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, souvislý ústní 

projev (poslech V. Neumann, U nás v kapele).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

vytváření pravidel práce v týmu, ocenění zkušeností druhých lidí (rytmický vícehlas Byla 

jedna babka). Podpora sebedůvěry a vlastního rozvoje (práce s písní Měla babka čtyři 

jabka).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh: Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

14. SETKÁNÍ: SEDM HAVRANŮ  

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, operování s obecně užívanými 

termíny (hudební nástroje). Poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení (práce 

s poslechovou skladbou N. Coste, Koncertantní etuda A dur – viz MP, s. 38). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (poznávání písní podle 

obrázků v učebnici; poznávání hlasů zvířátek).  

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům záznamů (rozlišování dlouhých 

a krátkých slabik či tónů prostřednictvím teček a čárek).  

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a vlastního rozvoje (tleskání rytmu za současné deklamace říkadla 

Leze, leze po železe, Káča – viz MP, s. 37).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností a poznání 

 

                                            
115 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 30 s. 
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15. SETKÁNÍ: JAK JE MÁLEM POPADL DRAK  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (určování rozdílných barev 

zvuků; určování chyb v harmonickém doprovodu písně V zahradě na hrušce – viz MP,  

s. 40). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních názorů, naslouchání promluvám 

druhých (poslech Jak je málem popadl drak). Porozumění obrazovému materiálu, reakce 

na něj a jeho tvořivé využití k vlastnímu rozvoji (jak správně artikulovat při zpěvu).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, pozitivní ovlivnění 

kvality společné práce (soutěž skupin Poznáte píseň? – viz MP, s. 40).  

 

16. SETKÁNÍ: ČERVENÁ KARKULKA  

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku při 

učení (práce s rytmem Co všechno může být červené).   

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (přiřazování slov k danému 

rytmu – viz MP, s. 41). 

Kompetence komunikativní: využití komunikačních prostředků k účinné komunikaci 

s okolním světem (práce s poslechem L. Boccherini Kvintet E dur, Menuet – viz MP, s. 42). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi, 

vytváření si pozitivní představy o sobě samém, podpora sebedůvěry (hra na ozvěnu – práce 

s barvou hlasu – viz MP, s. 41). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky (očekávaný výstup116).  

 

17. SETKÁNÍ: O ŽABCE PRINCEZNĚ  

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení, pochopení  

a propojení získaných informací (poslech I. Hurník, Pohádka o princezně žabce; 

doplňování chybějících slov, termínů v kresleném příběhu Koncert). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (doplnění vhodného textu 

písničky Hádej, hádej, co to je; poznávání písní podle slovní nápovědy: Schované 

písničky).  

                                            
116 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 69 s. 
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Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

druhým (poslech I. Hurník Pohádka o princezně žabce). 

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 

přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů (pohybový doprovod k písni Kolo, 

kolo, mlýnský – viz MP). Účinná spolupráce ve skupině (báseň Proč žáby kuňkají – viz 

MP, s. 43). Podpora sebedůvěry (pochod k rytmické hře bubínku – viz MP, s. 43).  

 

18. SETKÁNÍ: O KOBLÍŽKOVI  

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky (notopis). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

určování délky tónů, práce s rytmickými figurami – viz MP, s. 45).  

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

promluvám druhých (poslech A. Vivaldi, Čtvero ročních období, Léto – Bouře).  

Kompetence sociální a personální: podpora samostatného rozvoje (pohybový doprovod 

k písni Pekla vdolky z bílé mouky). 

 

19. SETKÁNÍ: ČERT A KÁČA  

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (Orffovy nástroje, tympány).   

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů (poslech C. Orff, 

Carmina Burana). 

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

(zpěv písní).  

 

20. SETKÁNÍ: O POPELCE  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza Najdete, 

kde se schovávám? – MP,  s. 47). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

promluvám druhých (poslech N. R. Korsakov, Let čmeláka).   
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7.2 DRUHÝ ROČNÍK 

Charakteristika  

       Učebnice Hudební výchova pro 2. ročník základní školy dává svou vzdělávací 

nabídkou prostor k plnění veškerých očekávaných výstupů uvedených RVP ZV. Učivo, 

jehož prostřednictvím se výstupů dosahuje, je přizpůsobeno věkovým zvláštnostem dětí. 

Největší důraz je kladen na výstupy související s vokálními činnostmi. Cílem vokálních 

aktivit je naučit děti správně dýchat, tvořit tón, pohybovat se intonačně čistě v melodice 

říkadlových popěvků a zpěvu písní, jejichž rozsah se pohybuje minimálně v rozsahu čisté 

kvinty. Žáci jsou vedeni k přípravě vokálního vícehlasu prostřednictvím dialogických 

písní.  

       S vokálními činnostmi úzce souvisejí hudebně pohybové aktivity. Zde se 

soustřeďujeme na pohybový doprovod vycházející z jednoduchých krokových variací, 

pochodu. V rámci pohybové výchovy se dále zaměřujeme na hru na tělo, koordinaci 

pohybů. V souvislosti s poslechovými skladbami upřednostňujeme pohybovou 

improvizaci.  

       Další z činností, které v hudební výchově provozujeme, jsou instrumentální aktivity. 

Zde se soustřeďujeme na manipulaci s rytmickými nástroji Orffova instrumentáře. Hra na 

melodické nástroje představuje spíše vhled, slouží k oživení hudební výchovy; je určena 

nadanějším žákům nebo naopak je možnou motivací pro méně hudebně rozvinuté děti.  

       Poslední činností, kterou dosahujeme očekávané výstupy, je poslech hudebních 

ukázek. Zde věnujeme pozornost základním hudebně vyjadřovacím prostředkům. 

 

Očekávané výstupy117   

(1. období) 

Žák: 
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších    

hudebních  forem, využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

                                            
117 Očekávané výstupy jsou citací z díla: JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní  
      vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl.  
     Tauris, 2005. 66 s. 
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- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,  

směr melodie  

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny  

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

Učivo 

Vokální činnosti: 

Správné vedení dechu, tvoření hlavového tónu, zřetelná výslovnost. 

Sjednocování hlasového rozsahu. 

Zpěv opěrných písní na 1. stupeň – Kočka leze dírou, 3. Stupeň Maličká su ,opakování 

opěrné písně na 5. stupeň – To je zlatý posvícení. 

Rytmizace a melodizace říkadel – kukačková tercie. 

Intonace v prostoru – c1 – e1.   

Vokální doplňování předvětí – hra na otázku a odpověď. Zpěv – jednohlasé lidové a dětské 

umělé písně, dialogické písně. 

Hudebně pohybové činnosti: 

Hudebně pohybové hry. 

Hra na tělo. 

Pantomimické ztvárnění textů písní, pocitů. 

Pochod. 

Zpěv doprovázený pohybem. 

Pohybová improvizace. 

Instrumentální činnosti: 

Jednoduché doprovody – hra na rytmické nástroje.  

Základy hry na melodické nástroje Orffova instrumentáře.  

Poslechové činnosti: 

Sluchová analýza – vlastnosti tónů (výška, síla, barva, délka), rozpoznávání melodie 

jednoduchých písní. 

Rozlišování hudby vokální a instrumentální. 

Analýza hry sólových hudebních nástrojů (klavír, flétna, housle, kontrabas, trubka, 

trombón, bicí).  

Poznávání hudebních žánrů – ukolébavka, pochod. 

Vhled do hudebně vyjadřovacích prostředků (dynamika, tempo). 
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Hudební teorie:  

Poznatky z hudební teorie – notová osnova, houslový klíč, repetice, notové písmo – tóny 

c1, d,1 e1; noty osminová, čtvrťová, půlová; pomlky – čtvrťová, osminová; dynamická 

znaménka – p, f, mf; takt – dvoudobý, třídobý. 

Hudební pojmy: melodie vzestupná a sestupná; virtuos, sólista, balet. 

 

Klí čové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata.   

Možné náměty k jednotlivým setkáním.  

 

1. SETKÁNÍ: POČASÍ 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny a symboly (dvoudobý takt – 

2/4; melodie vzestupná a sestupná). Samostatné pozorování a experimentování (práce 

s písní Kočka leze dírou). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (určování veselé  

a smutné melodie, sluchová analýza – rozlišování výšky tónů – viz metodická příručka 

k HV pro 2. ročník). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů (poslech  

L. van Beethoven, Symfonie č. 6 Pastorální; práce s obsahem písně Okolo Frýdku 

cestička). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce, čerpání poučení 

z toho, co dělají druzí lidé a respekt k nim (instrumentální doprovod k písni Okolo Frýdku 

cestička; melodizace básně Před bouřkou viz MP, s. 18).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

2. SETKÁNÍ: VLNY A VLNKY 

Kompetence k učení: samostatné pozorování a experimentování (zjišťování souvislosti 

mezi zvukem a velikostí zvonků). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (určování temp hraných 

úryvků; určování ukončené a neukončené melodie – píseň Co to zvoní; melodizace říkanky 

Blýskání – viz MP, s. 22). 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání 

promluvám druhých (poslech V. Novák, Bouře). 
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Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (pohybový doprovod k písni Co to zvoní – viz 

MP, s. 21). Účinná spolupráce ve skupině, přispívání k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů (Hra na zvonečky – rytmický vícehlas). 

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví a jeho ochrana, pozitivní 

postoj k uměleckým dílům (poslech V. Novák, Bouře). 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Tematický okruh:  Základní podmínky života 

Zamyšlení se nad vztahem člověka a prostředí, uvědomění si přírodního prostředí jako 

zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot. 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví) 

Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

(očekávaný výstup118) 

 

3. SETKÁNÍ: OVOCE 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky, vyhledávání 

informací (dynamika – piano a forte; partitura). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (modulace hlasu různé 

barvy – práce s říkankou Vezmi žlutou tužku; rytmizace a melodizace říkanky Banány  

a mandarinky).  

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a vlastního rozvoje (práce s poslechem B. Smetana, Předehra k opeře 

Prodaná nevěsta – viz MP, s. 27; melodický doprovod písně Pod naším okýnkem).   

Kompetence občanské: ocenění a ochrana našeho kulturního dědictví, pozitivní postoj 

k uměleckým dílům (poslech B. Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí získaných v hudební výchově k vlastnímu 

rozvoji a přípravě na budoucnost (umělecké profese – skladatel, malíř, literát).  

 

                                            
118 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 42 s. 
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4. SETKÁNÍ: OTÁZKA A ODPOVĚĎ 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza Ptáčku, 

jak zpíváš? – viz MP; práce s poslechovou skladbou J. D. Zelenka, Laetatus sum – viz MP, 

s. 30). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi 

(hra na otázku a odpověď – viz MP, s. 29). Podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje 

(zpěv sóla v písni Co je to?).  

Kompetence občanské: ocenění a ochrana našeho kulturního dědictví (poslech  

J. D. Zelenka, Laetatus sum – viz MP, s. 30). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností a poznávání 

 

5. SETKÁNÍ: PŘÁNÍ 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (hudební virtuos – hudební 

nástroje, notopis – c1, d1, e1). Poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku 

(sluchová analýza – reprodukce zpívaných tónů – viz MP, s. 32).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (přiřazení názvů hudebních 

nástrojů k obrázkům; sluchová analýza – určování zvuků hudebních nástrojů – viz 

nahrávka na CD; pantomimické vyjádření hry na hudební nástroje – viz MP, práce 

s rytmickými modely – kompozice rytmické skladby – viz MP, s. 31). Kompetence 

komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání druhým (poslech  

N. Paganini, Capriccio pro sólové housle). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí získaných v hudební výchově v zájmu 

vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost (výroba hudebních nástrojů, virtuosní hra 

s poslechem N. Paganini, Capriccio pro sólové housle). 

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh:  Objevujeme Evropu a svět 

 

6. SETKÁNÍ: ZVÍŘÁTKA  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů (vyřešení hádanky – název 

říkanky; melodizace říkanky Žirafa – viz MP, s. 35; práce s poslechovou skladbou Slon – 

viz MP, s. 36).  
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Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, 

naslouchání promluvám druhých. Porozumění různým komunikačním prostředkům 

(poslech C. Saint–Saënse, Karneval zvířat). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, chápání potřeby 

efektivní spolupráce s druhými (hra na zvířátka). Podpora sebedůvěry a samostatného 

rozvoje; ovládání a řízení vlastního chování tak, aby bylo dosaženo pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty (poslech C. Saint – Saënse, Karneval zvířat – pohybové ztvárnění). 

 

7. SETKÁNÍ: NA STAVBĚ 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání shodných 

melodických úryvků v písni Mravenci; určení názvu říkadla Had leze z díry z notového 

zápisu; vyřešení hádanky – název hudebního nástroje). 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, 

naslouchání promluvám druhých (poslech F. Schubert, Pstruh). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

vytváření pravidel práce v týmu, pozitivní ovlivňování kvality společné práce (nácvik 

tříhlasého popěvku Dobrý den). Podpora sebedůvěry a vlastního rozvoje (rytmický 

doprovod písně Mravenci).  

 

8. SETKÁNÍ: ZRCADLO 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, začlenění poznatků z jiných 

vzdělávacích oblastí do širších celků (termín zrcadlo, jeho využití v hudbě a možné 

hudební ztvárnění). Experimentování (práce s dynamikou – píseň Rybička maličká – viz 

MP, s.43). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (vyhledání opakujícího se 

rytmu v notovém záznamu písně Maličká su; doplnění chybějících not v notovém 

záznamu; určení vzestupné melodie – píseň Rybička maličká; sluchová analýza správně či 

chybně zahraných hudebních úryvků – viz MP, s. 43 –44). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými 

při řešení zadaného úkolu (hra na zrcadlo; pohybový doprovod k písni Maličká su). 

Vytváření si pozitivní představy o sobě samém, podpora sebedůvěry a vlastního rozvoje 

(pohybová improvizace k poslechové skladbě F. Schuberta, Pstruh). 
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Kompetence občanské: schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítání útlaku, 

uvědomění si povinnosti postavit se proti fyzickému i psychickému násilí (motivace – 

píseň Maličká su).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální 

Tematický okruh: Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás) 

Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem  

i nedostatkům (očekávaný výstup119). 

 

9. SETKÁNÍ: ŘEMESLA 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení, posouzení 

vlastního pokroku (pěvecká přehlídka – motivace: poslech R. Wagner, Mistři pěvci 

norimberští). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (vyřešení hádanky – název 

hudebního nástroje; hra na němý film – pantomima, pracovní profese). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

vytváření pravidel práce v týmu, podílení se na utváření příjemné atmosféry v třídním 

kolektivu (nácvik vícehlasé skladby Šibal pekař; rytmická hra – tříhlasé ostinato). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí získaných v hudební výchově pro vlastní 

rozvoj a přípravu na budoucnost (mimohudební námět setkání a s ním související pracovní 

činnosti). 

 

10. SETKÁNÍ: VÁNOCE 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, 

naslouchání promluvám druhých (poslech J. J. Ryba, Česká mše vánoční). 

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

(zpěv vánočních koled). 

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví (poslech  

J. J. Ryba, Česká mše vánoční). 

 

                                            
119 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 39 s. 
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11. SETKÁNÍ: V KUCHYNI  

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, jejich efektivní využití v procesu 

učení (balet). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hra na otázku a odpověď; 

sluchová analýza – rozlišování výšky tónů – viz MP, s. 53).  

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, 

naslouchání promluvám druhých (poslech B. Martinů, Kuchyňská revue). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, přispívání 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů, ocenění zkušeností druhých (instrumentální 

tříhlas Kuchyňská muzika). 

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví (poslech B. Martinů, 

Kuchyňská revue). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás). 

Žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností (očekávaný 

výstup120).  

 

12. SETKÁNÍ: NA SVATBĚ  

Kompetence k učení: samostatné pozorování a experimentování, porovnávání výsledků; 

operování s obecně užívanými pojmy (počítání taktů v písni Kalamajka mik, mik, mik). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, sledování vlastního 

pokroku při zdolávání problému (pochod – zpěv písně Kalamajka mik, mik, mik; poslech  

F. M. Bartholdy, Svatební pochod; zpěv melodie dle notového zápisu – Houpy, Houpy, viz 

MP, s. 56). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek, naslouchání promluvám 

druhých (poslech F. M. Bartholdy, Svatební pochod). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu, podpora sebedůvěry (instrumentální a pohybový doprovod 

písně Kalamajka mik, mik, mik).  

 

                                            
120 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 39 s. 
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13. SETKÁNÍ: SNY  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, využívání logického 

postupu (určení hudebního žánru dle notové ukázky – ukolébavka). 

Kompetence komunikativní: účinné zapojení se do diskuse, vhodná argumentace, 

obhajování vlastního názoru (shody a rozdíly písní Dobrú noc a Černé oči; vlastní pocity  

z moll a dur tonality). 

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 

přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů (hra na spánek; rytmicko – 

melodický doprovod písně Černé oči jděte spát – viz MP, s. 59). Vytváření si pozitivní 

představy o sobě samém, podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (intonace 

ukolébavky Halí dítě, kolébu tě – viz MP). Řízení vlastního chování tak, aby mohl 

vzniknout pocit sebeuspokojení a sebeúcty (pohybový doprovod k poslechové skladbě  

B. Flies, Princi můj maličký spi – viz MP, s. 61). 

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Český jazyk a literatura (Komunikační a slohová 

výchova)  

- Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev (očekávaný výstup121). 

- vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví)  

- Žák dodržuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky;        

  projevuje   vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví (očekávaný výstup122). 

 

14. SETKÁNÍ: MUZIKANT 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, symboly, znaky, poznávání 

smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku (práce s notami c1, d1, e1).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (Poznáte písničky podle 

rytmu?; určení předvětí a závětí, ukončené a neukončené melodie v písni Ti zlosejnští 

muzikanti, vyluštění hádanky – název hudebního nástroje; zpěv volného nástupu 1. stupně 

– viz MP, s. 63). 

                                            
121 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 24 s. 
122 Tamtéž  42 s. 
   
 



 88

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů 

(poslech I. Hurník, Příběhy jedné kapely). Naslouchání promluvám druhých (informace  

o zajímavostech hry na hudební nástroj – dudy – viz MP, s. 62).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na utváření 

pravidel práce v týmu; podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (rytmicko – melodický 

doprovod písně Šel tudy).  

Kompetence pracovní: využívání znalostí a zkušeností získaných v hudební výchově 

v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost (profese umělce – hudebníka). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy 

 

15. SETKÁNÍ: ZVĚDAVOST A ZVÍDAVOST 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, symboly (noty – osminová, 

čtvrťová, půlová; pomlky osminová, čtvrťová).   

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (zhudebnění říkadla  

U potoka roste kvítí; sluchová analýza – rozlišování jednoho či více tónů hraných najednou 

– viz MP, s. 66; práce s poslechem W. A. Mozart, Malá noční hudba).  

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání 

promluvám druhých (poslech W. A. Mozart, Malá noční hudba). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivně spolupracovat, podílení se 

na utváření příjemné atmosféry v třídním kolektivu, podpora sebedůvěry (zpěv dialogické 

písně Hra na květiny). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky (očekávaný výstup123). 

 

                                            
123 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 69 s. 
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16. SETKÁNÍ: JÁ – TY – MY 

Kompetence k učení: vyhledávání informací, operování s obecně užívanými termíny  

a symboly (repetice, notopis – viz MP, s. 69, trubka). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – určení 

známé melodie v proudu znějící hudby; určení sólového nástroje v hudební ukázce –  

J. Haydn, Koncert pro trubku a orchestr Es dur).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu (pohybový doprovod písně Já a ty). Vytváření si pozitivní 

představy o sobě samém, podpora sebedůvěry vlastního rozvoje (rytmický doprovod písně  

Já mám koně – viz MP, s. 69; intonace podle notového zápisu – rozpočitadlo Ententýky, 

dva špalíky – viz MP, s. 69). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova   

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

17. SETKÁNÍ: LÉTÁNÍ 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (práce s třídobým taktem – 

„hrajeme do tří“– viz MP, s.71); hledání třídobých písní v učebnici, vyhledávání tematicky 

shodných písní).  

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů 

(poslech M. Ravela, Dafnis et Chloe).  

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi 

(hra na otázku a odpověď). Vytváření si pozitivní představy o sobě samém, podpora 

sebedůvěry (intonace úvodu a závěru písně Vyletěl holoubek). 

 

18. SETKÁNÍ: V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ  

Kompetence k učení: vyhledávání informací, operování s obecně užívanými termíny 

(trombon, dusítko). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, sledování vlastního 

pokroku při řešení problému (hra na otázku a odpověď, Poznáte písničky podle notového 

záznamu?). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

promluvám druhých (poslech V. Trojan, Žabák). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými, 

podílení se na příjemné atmosféře v týmu (práce s písní Pět minut v Africe). Podpora 
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sebedůvěry a samostatného rozvoje, ovládání a řízení chování tak, aby bylo dosaženo 

pocitu sebedůvěry a sebeúcty (pohybová improvizace k poslechu Abraxas, Zoo). 

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví, pozitivní postoj 

k uměleckým dílům (poslech V. Trojan, Žabák). 

 

19. SETKÁNÍ: V PŘÍRODĚ 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, využívání získaných 

vědomostí a dovedností, schopnost nenechat se odradit případným neúspěchem (intonace – 

Dokážete dozpívat melodii?; přiřazování obrázků k názvům písní – hra Hledači, práce 

s poslechovou skladbou A. Dvořák, V přírodě – viz MP, s. 78). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na příjemné 

atmosféře v týmu (pohybový doprovod k písni Tancovali vrabci v trávě). 

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví a jeho ochrana, pozitivní 

postoj k uměleckým dílům (poslech A. Dvořák, V přírodě). 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Tematický okruh:  Základní podmínky života 

Zamyšlení se nad vztahem člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního prostředí jako 

zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot.  

 

20. SETKÁNÍ: V LESE A U POTOKA 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání opakující se 

melodie v písni Já do lesa nepojedu; sluchová analýza – práce s poslechem Abraxas, Země 

se točí pořád dokola). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

vytváření pravidel práce v týmu; upevňování dobrých mezilidských vztahů (instrumentální 

doprovod písně Já do lesa nepojedu). Podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (práce 

s písní Holka modrooká).  

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě (očekávaný výstup124).   

                                            
124 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 41 s.   
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7.3 TŘETÍ ROČNÍK 

Charakteristika  

       V učebnici Hudební výchova pro 3. ročník je kladen opět velký důraz na zpěv. Kromě 

lidových písní se zde objevuje řada dětských umělých písní. Novým prvkem ve vokálních 

činnostech je úvod do vícehlasu, zaměřený především na zpěv kánonů. Intonační 

dovednosti se věnují opakování kukačkové tercie, nově nacházíme intonaci na solmizační 

slabiky. Zaměřujeme se na zpěv vzestupné a sestupné melodie a tzv. opěrného trojzvuku. 

Veškeré tyto aktivity jsou spojeny s melodizací říkadel v pětitónovém prostoru. 

       Pohybové činnosti souvisejí především se zpěvem písní a jejich pohybovým 

doprovodem. Věnujeme pozornost hře na tělo a taktování ve dvoudobém taktu. 

       V rámci instrumentálních činností zdokonalujeme hru na rytmické nástroje, věnujeme 

se rytmickému vícehlasu. Nově přibývá hra na melodické nástroje Orffova instrumentáře.  

       V poslechových aktivitách je dominantní práce s hudebně vyjadřovacími prostředky, 

žáky seznamujeme s mimoevropskou hudbou (Indie, Čína). Více se věnujeme poslechu 

operní tvorby, baletní hudby. 

 

Očekávané výstupy125   

(1. období) 

Žák: 
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v  jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem,využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

- reaguje pohybem na znějící hudbu,pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie  

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny  

- rozpozná v proudu znějící hudby rozpozná některé hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální,instrumentální a vokálně instrumentální 

                                            
125 Očekávané výstupy jsou citací z díla: JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní  
      vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl.  
      Tauris, 2005. 66 s. 
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Učivo 

Vokální činnosti: 

Osvojování činností z předchozích ročníků (postoj, dech, artikulace, hlavový tón). 

Hry na ozvěnu, na řetěz (vnímání předvětí a závětí). 

Melodizace říkadel.  

Rozšiřování a sjednocování hlasového rozsahu. 

Zpěv písní – kánony, lidové a dětské umělé písně (frázování, výslovnost koncovek). 

Zpěv opěrných písní na 2. stupeň – Dívča, dívča, a na 4. stupeň – Oči, černé oči 

(opakování opěrných písní na 1. 3. 5. stupeň). 

Intonace v pětitónovém prostoru na solmizační slabiky (opěrný kvintakord). 

Hudebně pohybové činnosti: 

Opakování předchozích činností (hra na tělo, pochod, krokové variace).  

Taktování – dvoudobý takt. 

Pohybové vyjádření k písním či poslechovým skladbám.  

Tanec – polka. 

Instrumentální činnosti: 

Zdokonalování hry na rytmické nástroje Orffova instrumentáře. 

Hra na melodické nástroje Orffova instrumentáře – doprovody písní. 

Tvořivá hra v pentatonickém prostoru. 

Poslechové činnosti: 

Hudebně vyjadřovací prostředky – melodie, rytmus, dynamika, barva.  

Analýza hry sólových hudebních nástrojů (klavír, flétny – příčná, zobcová – sopraninová, 

dětské a netradiční hudební nástroje). 

Rozpoznávání vokálních a instrumentálních skladeb. 

Seznamování s hudebními formami: opera, balet. 

Poznávání etnické hudby – Indie, Čína. 

Hudební teorie: 

Poznatky z hudební teorie: notová osnova, notopis – c1 – g1 – houslový klíč; noty a pomlky 

– půlová, čtvrťová, osminová; rytmické slabiky; dvoudobý takt – těžká a lehká doba; 

stupnice C dur; dynamika (crescendo, decrescendo).  

Dechové hudební nástroje (pikola, příčná flétna, zobcové flétny – sopraninová, sopránová, 

altová, tenorová, basová; hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba, helikon. 

Poznatky o hlasivkách. 
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Hudební skladatelé: B. Smetana, L. Janáček, A. Dvořák, B. Martinů  

Klíčové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata   

Možné náměty k jednotlivým setkáním.  

 

1. SETKÁNÍ: STAROSTI S MUZIKOU 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (noty: c1, 

d1, e1, f1, g1; délky not – celá, půlová, čtvrťová, osminová, houslový klíč). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů, jejich praktické ověřování 

(kresba notové osnovy; řešení hádanky – metodická příručka k HV pro 3. ročník; intonace 

v  tónovém  prostoru 1.– 5.  stupeň podle fonogestiky; hledání písní začínajících 

vzestupnou a sestupnou melodií – viz MP, s. 8).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, na základě 

ohleduplnosti přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů, chápání potřeby 

efektivní spolupráce s druhými (rytmický a pohybový „dvojhlas“ píseň Notám diví se náš 

klouček).  

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím, kulturnímu a historickému dědictví, 

projevování smyslu pro kulturu (poslech I. Hurník, Kolovrátek, informace o flašinetu). 

 

2. SETKÁNÍ: HLEDÁME ODPOVĚĎ 

Kompetence k učení: vyhledávání informací, jejich propojování, systematizace  

a vhodné využití v procesu učení (hra na otázku a odpověď). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, volba vhodných způsobů  

a praktické ověřování jejich správnosti (hledání stoupající a klesající melodie v písni Ach 

synku, synku; hra na hudební otázku a odpověď – vhodný rytmus, melodie a délka 

odpovědi). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek, porozumění různým 

typům komunikačních prostředků, reakce na ně a jejich tvořivé využití k vlastnímu rozvoji 

(popisování a komentování vlastností a kvalit jednotlivých tónů hraných na klavír). 

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry, samostatného rozvoje (rytmický doprovod písně Ach synku, synku).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 
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3. SETKÁNÍ: NA HORÁCH 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, jejich efektivní využití v procesu 

učení (hledání správné odpovědi na zadanou otázku – názvy hudebních děl líčících bouři). 

Samostatné pozorování a experiment (vyjádření bouře). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, volba vhodných způsobů 

řešení, objevování rozličných variant (ztvárnění přírodního živlu – bouře). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, pozitivní ovlivnění 

kvality společné práce, podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu (rytmický kánon 

Ene, bene; pohybový doprovod písně Slunce za hory). 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Uvědomování si přírodního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních  

a uměleckých hodnot (Poslech: V. Novák, V Tatrách).  

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků (očekávaný výstup126).  

 

4. SETKÁNÍ: DŘINA A ZÁBAVA 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (stupnice, 

repetice).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, sledování vlastního 

pokroku při zdolávání problému (intonace vzestupné a sestupné řady tónů, sluchová 

analýza – vlastnosti tónů). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek (reakce na hru rozličných 

způsobů stupnic). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

upevňování dobrých mezilidských vztahů, podpora vlastního sebevědomí (rytmický  

a melodický doprovod k písni Hospodářství; dvojhlasý zpěv písně Vyletěla holubička; 

práce s rytmem – dvojhlasé ostinato – viz MP, s. 19). 

Kompetence pracovní: využití znalostí získaných v hudební výchově v zájmu vlastního 

rozvoje a přípravy na budoucnost (získávání vztahu k práci prostřednictvím tématu setkání  

a obsahu písně Hospodářství). 

                                            
126 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 41 s. 
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5. SETKÁNÍ: PTAČÍ KONCERT 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, pochopení  

a propojení znalostí a jejich efektivní využití v procesu učení (pomlky, kukačková tercie; 

práce s partiturou – píseň Ptáci, poslechová skladba Ptačí koncert). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání slov 

odpovídajících dvoudobému taktu; vybírání správných slov k rytmické figuře – hra „na 

papouškování“; rozlišování dynamických odstínů – tónů a akordů hraných na klavír – viz 

MP, s. 23; práce s poslechovou skladbou L. Mozarta, Dětská symfonie – analýza zvuků 

hudebních nástrojů – viz MP, s. 23 –24). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů, kultivovaný ústní 

projev, naslouchání promluvám druhých (poslech P. Jurkovič, Ptačí koncert). Porozumění 

různým typům gest a jiných komunikačních prostředků – dirigování – vícehlasé skladby 

Ptáci; dvojhlasý zpěv – píseň Louka široká). 

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry (vokální sólo, instrumentální doprovod – píseň Ptáci). Účinná 

spolupráce v týmu – nácvik vícehlasé skladby Ptáci; dvojhlasý zpěv – píseň Louka široká). 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Uvědomování si přírodního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních  

a uměleckých hodnot (Poslech: P. Jurkovič, Ptačí koncert). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematické okruhy: Osobnostní rozvoj – Sociální rozvoj, Mezilidské vztahy                     

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)   

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (očekávaný výstup127).  

 

6. SETKÁNÍ: VALAŠI 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, symboly (noty, označení 

taktu; hudební forma – píseň Když jsem jel do Prahy pro hrách). Uvádění věcí do 

souvislostí (hudební otázka a odpověď).  

                                            
127 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 41 s. 
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Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů (vyhledávání shodných 

taktů v písni Dú Valaši, dú; přiřazování rytmických slabik k notám). 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek (poslech  

J. S. Bach, Mše h moll). Porozumění různým typům komunikačních prostředků 

(nonverbální komunikace – výtvarná reflexe hudby). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, upevňování dobrých 

mezilidských vztahů, podílení se na vytváření příjemné atmosféry v týmu (instrumentální 

doprovod – píseň Dú, valaši, dú). Podpora sebedůvěry, samostatného rozvoje (intonace 

melodie písně na jména not – Když jsem jel do Prahy; zpěv kánonu Dú, valaši, dú). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematické okruhy: Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky (očekávaný výstup128).  

 

7. SETKÁNÍ: U PANA DOKTORA 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny a znaky (crescendo, 

decrescendo).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, nacházení shodných či 

odlišných znaků (hledání chyb v hudebních úryvcích v učebnici; hledání totožných 

hudebních motivů v písni – Podvečerní písnička). 

Kompetence komunikativní: naslouchání promluvám druhých, účinné zapojení se do 

diskuse na dané téma (hlasová výchova). 

Kompetence sociální a personální: podporování sebedůvěry a samostatného rozvoje 

(sluchová analýza, rozeznávání výšky tónů, melodizace říkadla Ene, bene). Podílení se na 

utváření příjemné atmosféry v třídním kolektivu, čerpání poučení z práce druhých 

(pohybový doprovod k poslechové skladbě – zpěv L. Armstronga). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Kreativita 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví) 

                                            
128 JEŘÁBEK, J. et al. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha :  
     ÚIV, nakl. Tauris, 2005. 69 s. 
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Žák uplatňuje základní zdravotně preventivní návyky s využitím elementární znalosti  

o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví (očekávaný 

výstup129). 

 

8. SETKÁNÍ: VÝLETNÍCI 

Kompetence k učení: uvádění věcí do souvislostí, práce s obecně užívanými znaky  

a termíny (spojení rytmických slabik s hudebními znaky a pohybem; pojem synkopa). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, využití získaných 

vědomostí a dovedností (odpovědi na otázky – viz MP, s. 33; hledání sestupné melodie  

a pomlk v notovém záznamu písně Beskyde, Beskyde; práce s rytmem synkopy – viz MP,  

s. 33). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních názorů, naslouchání promluvám 

druhých, účinné zapojení se do diskuse (poslechová ukázka – indická hudba: přemýšlení  

o jiných hudebních žánrech, komunikačních prostředcích hudby). 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematické okruhy: Kulturní rozdíly, Etnický původ 

 

9. SETKÁNÍ: VÁNOČNÍ HUDBA 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku (zpěv). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek, souvislý a kultivovaný 

ústní projev na dané téma (zpěv vánočních koled v rodinném prostředí). 

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v třídním 

kolektivu (zpěv koled). 

Kompetence občanské: respektování kulturních tradic, ocenění historického dědictví, 

pozitivní postoj k uměleckým dílům (poslechová skladba J. Zrunek, Vánoční pastýřská 

mše). 

 

                                            
129 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,  s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 42 s. 
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10. SETKÁNÍ: ZMRZLÁ VODA 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, symboly (solmizační 

slabiky, partitura). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, využití získaných 

vědomostí a dovedností (melodizace básně Žížaly – viz MP, s. 39; sluchová analýza – 

rozlišování melodických úryvků lidových písní – viz MP, s. 40). 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů 

(poslech A. Vivaldi, Zima; W. A. Mozart, Kouzelná flétna – viz MP, s. 41– 42).  

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podporování sebedůvěry a samostatného rozvoje (rytmický i melodický doprovod písně 

Rampouch; melodizace říkanky Žížaly). Účinná spolupráce ve skupině (melodický 

doprovod písně Rampouch; práce s poslechovou skladbou A. Vivaldi, Zima – viz MP,  

s. 43). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (očekávaný výstup130). 

  

11. SETKÁNÍ: BYDLIŠTĚ 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny a symboly (přízvučná  

a nepřízvučná doba). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání opakované 

melodie v poslechové skladbě A. Dvořák, Můj domov; odpovědi na dané otázky 

v učebnici). 

Kompetence komunikativní: porozumění rozličným komunikačním prostředkům, reakce 

na ně a jejich využití k aktivnímu zapojení se do společenského dění (hra na otázku  

a odpověď). Formulování vlastních myšlenek a názorů (poslech A. Dvořák, Domov; 

ukázka čínské hudby).  

Kompetence sociální a personální: účinná týmová spolupráce ve skupině, přispívání 

k utváření dobrých mezilidských vztahů (instrumentální doprovod – píseň Šneček). 

Podpora sebedůvěry, osobního rozvoje (rytmizace a melodizace říkanek – Delfín, 

Pentatonika). 

                                            
130 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 41 s. 
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Kompetence občanské: respekt k tradicím, ochrana našeho kulturního dědictví, pozitivní 

postoj k uměleckým dílům (poslech A. Dvořák, Můj Domov). 

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh:  Objevujeme Evropu a svět 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme) 

Žák začlení svou obec (město) do příslušného kraje, pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí (očekávaný výstup131).  

 

12. SETKÁNÍ: HRAČKY 

Kompetence k učení: samostatné pozorování, podle možnosti experimentování (hra  

na rozličné zobcové flétny event. improvizované nástroje – lahve s vodou). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, podpora sebedůvěry  

a osobního rozvoje (hledání uvedeného solmizačního modelu v notovém zápisu písně 

Takhle hop, hop, hop; sluchová analýza – volné nástupy – viz MP, s. 51). Přemýšlení  

o nesrovnalostech, samostatné řešení problému (Poznáte písničku?). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek, zapojování se do diskuse, 

obhajování vlastního názoru, vhodná argumentace (Poslech J. Stivín, Sangvinici). 

Porozumění běžně užívaným gestům (dirigování – rytmický dvojhlas Kramářská). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi 

(rytmický dvojhlas – Kramářská; pohybový doprovod k poslechové skladbě J. Stivína, 

Sangvinici).  

 

13. SETKÁNÍ: KŘÍŽEM KRÁŽEM 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny a znaky, uvádění věcí  

do souvislosti (práce s třídobým taktem, intonace písně podle notového zápisu – viz MP,  

s. 55 – 56). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek (práce se skladbou  

B. Smetany, Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast – viz MP, s. 56 – 57). 

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podporování sebedůvěry (intonace hudebního motivu poslechové skladby; rytmický 

                                            
131 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 39 s. 
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doprovod písně Až já pojedu přes ten les; hrátky s říkadlem). Chápání potřeby efektivní 

spolupráce s druhými, upevňování dobrých mezilidských vztahů (spolupráce dvojic při 

pohybovém doprovodu k písni Až já pojedu přes ten les). 

Kompetence občanské: ochrana a oceňování našeho kulturního dědictví, pozitivní postoj 

k uměleckým dílům (poslechová skladba B. Smetana, Z Českých luhů a hájů z cyklu  

Má vlast).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Psychohygiena 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví 

Žák uplatňuje režimové a jiné zdravotně preventivní návyky; vhodným chováním  

a činnostmi projevuje vztah ke zdraví (výstup). 

 

14. SETKÁNÍ: PŘÁTELÉ A KAMARÁDI 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny a znaky (hledání druhů not 

v notovém zápisu písně Kamarádi; práce s rytmickými slabikami). Samostatné pozorování  

a experimentace (práce s rytmy – viz MP, s. 59). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů (hledání melodie v notovém 

záznamu písně Voláme sluníčko – viz MP, s. 60; hledání zapsané melodie v poslechové 

skladbě F. Chopin, Polonéza – viz MP, s. 61–62).  

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

(pohybový doprovod k písni Kamarádi; rytmický doprovod písně Voláme sluníčko). 

Podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (hra rytmu uvedeného v učebnici na rytmický 

hudební nástroj; interpretace sóla v písni Voláme sluníčko).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy 

 

15. SETKÁNÍ: VLAK 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (osminová pomlka, práce 

s ostatními symboly – viz MP, s. 63). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání chyb 

v interpretovaných melodiích – viz MP, s. 65; předvedení rozličných rychlostí vlaku). 

Kompetence komunikativní: účinné zapojení se do diskuse (práce s písní – mimohudební 

téma – Kam jezdíme vlakem? Zpívá se o daném místě v některé z písní, které znáte?). 
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Kompetence sociální a personální: podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje 

(rytmická sóla v písni Ententýna, mandolína; sólový zpěv – píseň Kozel). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví)  

Žák dodržuje zásady bezpečného chování, tak aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

(výstup). Žák uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu (očekávaný 

výstup132).  

- vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé a čas) 

Žák na příkladech porovnává minulost a současnost (očekávaný výstup133). 

 

16. SETKÁNÍ: DIRIGENT 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení, posouzení 

vlastního pokroku (dvojhlasý zpěv písně Když jsem byl malúčký). 

Kompetence k řešení problémů: samostatnéřešení problému, přemýšlení  

o nesrovnalostech  (porovnávání dvoudobé a třídobé písně).  

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům komunikačních prostředků 

(taktování – dvoudobý takt).  

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, pozitivní ovlivnění 

kvality společné práce, podílení se na pravidlech týmové spolupráce (dvojhlasá píseň 

s instrumentálním doprovodem Na tý louce zelený.) Podpora sebedůvěry a vlastního 

rozvoje (intonace – úvod písně Když jsem byl malúčký). 

 

17. SETKÁNÍ: VDAVKY 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, vybírání vhodných způsobů pro 

efektivní učení (informace o opeře). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (intonace melodického 

zápisu podle solmizačních slabik; hledání rozdílností mezi písněmi Byla jedna Káča, 

Dívča, dívča; doplňování not chybějících v notovém zápisu, sluchová analýza – rozlišování 

tónů – viz MP, s. 71). 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, 

naslouchání promluvám druhých (dílo Bedřicha Smetany).  

                                            
132 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 42 s.  
133  Tamtéž  40 s. 
 



 102

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými při 

řešení daného úkolu (rytmický doprovod k písni Byla jedna Káča). 

Kompetence občanské: ochrana a ocenění našeho kulturního dědictví. Pozitivní postoj 

k uměleckým dílům (poslech B. Smetana, Prodaná nevěsta).  

Kompetence pracovní: využívání znalostí a zkušeností z hudební výchovy v zájmu 

vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost (diskuse na téma profese, které se uplatňují při 

provedení opery). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Komunikace 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás) 

Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi (očekávaný výstup134).  

 

18. SETKÁNÍ: TANEC 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, uvádění věcí do souvislostí, 

propojování do širších celků (informace o tancích, polka, menuet, balet). Poznávání smyslu  

a cíle učení (sluchová analýza, intonace – opěrná píseň na 5. stupeň). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémů (hledání melodického 

modelu v zápisu písně; vymýšlení pohybového doprovodu k písni Modrají se 

pomněnečky). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastního názoru, výstižný a kultivovaný ústní 

projev (diskuse o tancích; odpovědi na otázky související s písní Modrají se pomněnečky – 

viz MP, práce s poslechem A. Dvořák, Slovanský tanec – MP, s. 77–78). 

Kompetence sociální a personální: podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

(pohybový doprovod k písni Lašská šotyška). Vytváření pozitivní představy o sobě samém 

(rytmický doprovod k písni Lašská šotyška).  

Kompetence občanské: ochrana a ocenění našich kulturních tradic a historického dědictví 

(poslech A. Dvořák, Slovanský tanec; informace o českém tanci – polka). 

 

                                            
134 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 40 s. 
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19. SETKÁNÍ: KOŘENÍ 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, operování s obecně užívanými 

termíny (árie, duet). Samostatné pozorování a experimentace (hledání rozdílností  

v nápěvech písně Běží liška k Táboru – viz MP, s. 80). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, užití logických postupů 

(přiřazení názvů hudebně vyjadřovacích prostředků k notovým zápisům; hledání možností 

jak převést píseň z dvoudobého do čtyřdobého taktu – Běží liška k Táboru). 

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům komunikačních prostředků  

a jejich vhodné využití (taktování k písni Běží liška k Táboru). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, spoluúčast na 

vytváření pravidel týmové spolupráce, podílení se na utváření příjemné atmosféry 

v kolektivu (instrumentální doprovod k písni Běží liška k Táboru, zpěv této písně dvěma 

skupinami dětí). 

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví a jeho ochrana (poslech  

L. Janáček, Příhody lišky Bystroušky). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě (očekávaný výstup135).  

 

20. SETKÁNÍ: OČI 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými znaky (crescendo, decrescendo). 

Poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku a určení překážky bránící 

učení (luštění křížovky – viz učebnice). 

Kompetence k řešení problémů: volba vhodného způsobu řešení problému (melodizace 

říkanky F. Hrubína). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů (práce 

s rozličnými poslechovými skladbami českých skladatelů). 

Kompetence sociální a personální: upevňování dobrých mezilidských vztahů, chápání 

potřeby efektivní spolupráce s druhými (instrumentální hra skladby T. Oestena, zpěv 

dvouhlasého kánonu Ej, padá, padá rosička). Podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje 

(intonace dle notového zápisu, sluchová analýza – viz MP, s. 85). 

                                            
135 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 41 s. 
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Kompetence občanské: respekt k našim kulturním tradicím a historickému dědictví a jeho 

ochrana (čeští hudební skladatelé a získané poznatky o těchto osobnostech).  

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 

 

21. SETKÁNÍ: KAPELA 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací (dechové hudební nástroje). 

Operování s obecně užívanými termíny (profesionál, amatér).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hledání názvu básničky 

uvedené v učebnici). 

Kompetence komunikativní: porozumění různým typům obrazových materiálů (dechové 

hudební nástroje). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině (rytmická hra na řetěz). 

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví (poslechová 

skladba J. Suk, V nový život). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí a zkušeností získaných v hudební výchově  

k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost (profese hudebníka). 

 

7.4  ČVRTÝ  ROČNÍK 

Charakteristika  

       Hudební výchova, jak ji představuje učebnice pro 4. ročník, mění oproti předchozím 

ročníkům poněkud svůj charakter. I když opět dominují praktické hudební činnosti, žákům 

je nabídnuta možnost hlubšího vhledu do světa profesionální hudby prostřednictvím 

teoretických poznatků.  

       Z vokálních činností se kromě utvrzování čistého jednohlasu zaměřujeme na vícehlasý 

zpěv. K jeho rozvoji slouží nejen kánony, ale i jednoduché dvouhlasé skladby polyfonního 

charakteru či písně lidového dvojhlasu. Oproti předchozím ročníkům, kde základ 

pěveckého repertoáru tvořily písně lidové a dětské umělé písně, přibývá ve  

4. ročníku písní umělých, a to z rozličných hudebních žánrů. Objevují se zde písně folkové, 

spirituál, písně cizích národů, etnických menšin.  
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       Pohybové a instrumentální dovednosti jsou opět řazeny v návaznosti na vokální tvorbu 

či poslech. V těchto činnostech se v podstatě zabýváme rozšiřováním dovedností  

a schopností dětí.  

       Poněkud více prostoru je poskytnuto práci s poslechovými ukázkami. Žáky 

seznamujeme nejen s tzv. klasickou hudbou, ale věnujeme se i hudbě mimoevropských 

kultur a jiným hudebním žánrům. Pozornost je zaměřena především na hudebně 

vyjadřovací prostředky a jejich bezprostřední vliv na žáka. Prostřednictvím hudebních 

ukázek seznamujeme žáky se zákulisím hudebního světa (např. s podněty a inspirací, které 

vedly skladatele ke kompozici určitého hudebního díla) nebo s významnými hudebními 

osobnostmi.  

 

Očekávané výstupy136  

 (2. období) 

 Žák 
- zpívá na základě dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 

v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 

tancem,doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

- využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 

složitější hudební nástroje k  doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb  a písní  

- rozpozná hudební formu písně či jednoduché skladby 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic, jednoduché předehry, mezihry  

a dohry  a provádí elementární hudební improvizace 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků,upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelně harmonické 

změny 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

                                            
136 Očekávané výstupy jsou citací z díla: JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní  
      vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl.   
      Tauris, 2005. 66 s. 
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- schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  

Učivo 

Vokální činnosti: 

Upevňování dovedností z předchozích ročníků (dýchání, výslovnost, hlavový tón). 

Měkké nasazení, prodlužování výdechu, vázání tónů, rozšiřování hlasového rozsahu. 

Jednohlasý zpěv – písně lidové, umělé. 

Vícehlasý zpěv – kánony, dvojhlasé písně polyfonního charakteru, lidový dvojhlas, 

quotlibet. 

Melodizace říkadel.  

Zpěv opěrných písní na 6. stupeň (opakování písní pro 1., 2., 3., 4. a 5. stupeň). 

Intonace v prostoru sexty – vzestupná, sestupná melodie, opěrný kvintakord – solmizace. 

Hudebně pohybové činnosti: 

Taktování – dvoudobý takt, třídobý takt. 

Pohybová hra na řetěz. 

Pohybový doprovod písní – hra na tělo, krokové variace, valčík. 

Instrumentální činnosti: 

Rytmické a melodické doprovody písní.  

Respektování doprovodné úlohy hudebních nástrojů. 

Hra ostinátních rytmů.  

Improvizace v pentatonickém prostoru. 

Poslechové činnosti: 

Rozlišování hudebních žánrů – ukolébavka, tanec, pochod, slavnostní hudba, pastorela. 

Analýza sólových hudebních nástrojů – flétna, klavír. Seznamování s hudebními formami 

– variace, koncert.  

Rozlišování hudby vokální a instrumentální.  

Mimoevropská hudba – indiánská hudba, hudba afrických domorodců. 

Hudba etnických menšin – romská hudba. 

Elektronická hudba. 

Sluchová analýza – práce s ukončenou a neukončenou melodií, hudební formou, durovým  

a mollovým tónorodem. 

Hudební teorie: 

Poznatky z hudební teorie – notopis – c1, – c2, půlová pomlka, synkopa, čtyřdobý takt, 

posuvky, předznamenání, mollová tónina, malá písňová forma jednodílná, dvoudílná.  
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Hudební pojmy – kánon, koncert, variace, valčík, partitura, komorní hudba, metronom.  

Hudební nástroje – kytara, housle, violoncello, rozdělení nástrojů do nástrojových skupin.  

Hudební skladatelé – A. Dvořák, L. Janáček, J. Haydn, L. Beethoven.  

 

Klí čové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata  

Možné náměty k jednotlivým setkáním   

 

1. SETKÁNÍ: DOPIS  

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky, symboly (notopis – 

jednočárkovaná, dvoučárkovaná oktáva); uvádění věcí do souvislosti („rozbor“ písně Znám 

já jeden krásný zámek). Poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku, 

pozitivní vztah k učení (intonace – solmizace viz Metodická příručka k HV pro 4. ročník, 

propojení s písní Znám já jeden krásný zámek; opakování opěrných písní).  

Kompetence k řešení problémů: vyhledávání informací vhodných k řešení problému, 

nacházení shodných a odlišných znaků (kytarový doprovod písně Znám já jeden krásný 

zámek). Samostatné řešení problému („kompozice“, reprodukce vlastního hudebního 

dopisu).  

Kompetence komunikativní: využití běžně užívaných komunikačních prostředků, gest 

(taktování – viz MP, s. 9). Naslouchání promluvám druhých, porozumění jim a vhodné 

reakce, zapojení se do diskuse (poslechová skladba A. Dvořák, Symfonie Z nového světa – 

viz MP, s. 10).  

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (instrumentální doprovod písně Znám já jeden 

krásný zámek – viz MP, s. 7). Účinná spolupráce ve skupině (vícehlasé, instrumentální 

provedení písně – viz MP, s. 8).  

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím, oceňování a ochrana našeho kulturního 

i historického dědictví (poslech A. Dvořák, Symfonie Z nového světa – viz MP, s. 10). 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematický okruh:  Kulturní rozdíly  

 

2. SETKÁNÍ: TAJEMSTVÍ 

Kompetence k učení: operace s obecně užívanými termíny, symboly, znaky (notopis, 

práce se čtyřdobým taktem, synkopa, práce s písní Hdyž jsem šel vod Domažlic – viz MP,  

s. 12 – 13).  
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Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (vytvoření vlastní melodie 

znějící odpředu i odzadu stejně – viz MP, s. 13; řešení notového rébusu – viz učebnice). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek, souvislé a kultivované 

vyjadřování (poslech: indiánská hudba, Vodní bubny). 

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivních představ o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje, pocit sebeúcty a sebeuspokojení (rytmický 

doprovod písně Oh, Raja – viz MP, s. 11). 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematický okruh:  Kulturní rozdíly 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Kreativita 

 

3. SETKÁNÍ: U VODY 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky, symboly (práce 

s písní Košiláček – dynamika, takty). 

Kompetence k řešení problémů: využívání získaných vědomostí k řešení problému 

(identifikace hudebního nástroje podle sluchu, z toku znějící hudby – poslech B. Smetana, 

Vltava). Samostatné řešení problému (vytváření vlastních „etud“ – využití crescenda  

a decrescenda).  

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání 

promluvám druhých (porovnávání poslechových skladeb – B. Smetana, Vltava, S. Reich, 

Sextet). 

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví, jeho ochrana, 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, vztah ke kultuře (poslech B. Smetana, Vltava). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Komunikace 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme)´ 

Žák zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích (očekávaný výstup137).  

 

                                            
137 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 39 s. 
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4. SETKÁNÍ: KONCERT 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, jejich propojování do 

širších souvislostí, poznávání smyslu a cíle učení (ukončená a neukončená melodie, 

koncert, ostinato). Vyhledávání a třídění informací z dostupných materiálů, řízení vlastního 

učení (informace o houslích a kontrabasu – viz MP, s. 20). 

Kompetence k řešení problémů: využívání získaných vědomostí a dovedností 

k objevování různých variant řešení problému (melodizace básničky Housle; hry s intonací 

mluvené řeči). Samostatné řešení problému (odpovědi na otázky v učebnici – píseň Išla 

Marína; hledání vhodného doprovodného nástroje a slova k dané rytmické figuře). 

Kompetence komunikativní: vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání druhým lidem, 

zapojení se do diskuse (hudebně vyjadřovací prostředky – viz MP, s. 21). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině (instrumentální 

doprovod k písni Išla Marína). Podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (práce se 

závětím, dokončování melodií – viz MP, s. 23 – 24). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy 

 

5. SETKÁNÍ: METRONOM 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, symboly, znaky (kánon, 

posuvky, předznamenání, notopis). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, hledání vhodného způsobu 

a jeho praktické ověřování (hledání pravidelného rytmu v notovém záznamu písně – Jsou 

mlynáři).  

Kompetence sociální a personální: podílení se na vytváření pravidel práce v týmu, 

pozitivní ovlivnění kvality společné práce prostřednictvím přijetí vlastní role (zpěv kánonu 

– Jede Kudrna). Podílení se na příjemné atmosféře v týmu (instrumentální doprovod – 

píseň Jsou mlynáři). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí a zkušeností získaných v hudební výchově 

k dalšímu rozvoji a přípravě na budoucnost (pracovní profese: skladatel, vynálezce, 

mlynář…)  

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé a čas) 

Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 

území v minulosti a současnosti (očekávaný výstup138).  
                                            
138 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
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6. SETKÁNÍ: PAMĚŤ 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku 

(zkouška paměti – viz učebnice). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, praktické ověřování 

správnosti řešení (pohybový doprovod k písni Ó, řebíčku zahradnický, hra na řetěz). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních názorů, účinné zapojení se  

do diskuse, obhajování vlastního názoru (poslechová skladba J. S. Bach, Sinfonia 

/elektronické provedení/).  

Kompetence sociální a personální: přispívání k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby poskytnutí pomoci (doprovod písně základními harmonickými 

funkcemi – Ó, řebíčku zahradnický – viz MP, s. 33).  

Kompetence občanské: respektování přesvědčení druhých lidí (poslechová skladba  

J. S. Bach, Sinfonia /elektronické provedení/). 

Průřezové téma: Mediální výchova 

Tematický okruh:  Fungování a vliv médií ve společnosti  

 

7. SETKÁNÍ: SPÁNEK 

Kompetence k učení: vyhledávání, třídění, propojování informací a jejich efektivní 

využívání v procesu učení a v tvůrčích činnostech (práce s hudební terminologií, symboly 

– viz učebnice). 

Kompetence k řešení problémů: sledování vlastního pokroku při zdolávání problému 

(melodizace básně Violoncello). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na utváření 

příjemné atmosféry v kolektivu (rytmická dvouhlasá deklamace – Milostpán  

a milostslečna). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Psychohygiena 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví) 

Žák účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 139  

                                                                                                                                    
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 40 s. 
  
139 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 42 s. 
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8. SETKÁNÍ: PODOBNOSTI 

Kompetence k učení: vyhledávání informací, jejich pochopení a propojení s praktickými 

ukázkami. Poznávání smyslu a cíle učení (variace; poslech J. Brahms, Variace  

na Haydnovo téma, W. A. Mozart, Variace; tanec – valčík). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (aplikace melodie písně  

Tři slípky do poslechové skladby W. A. Mozarta, Variace). Podpora sebedůvěry  

a samostatného rozvoje (intonace podle notového zápisu). 

Kompetence komunikativní: využívání komunikačních prostředků (dirigentská gesta – 

třídobé taktovací schéma). Vyjadřování vlastních myšlenek, zapojování se do diskuse 

(srovnání poslechové skladby J. Brahmse, Variace na Haydnovo téma, s písní  

R. Schumanna – viz MP, s. 41 – 42; práce s poslechovou skladbou W. A. Mozarta, 

Variace). 

Kompetence sociální a personální: ovládání a řízení vlastního chování k dosažení pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty (rytmický doprovod písně Tři slípky hrou na tělo – viz MP,  

s. 39). Potřeba efektivní spolupráce s druhými lidmi (zpěv kánonu Tři slípky). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

9. SETKÁNÍ: RODINA 

Kompetence k učení: využívání vhodných způsobů vyhledávání a třídění informací, jejich 

systematizace (nástrojové skupiny). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza, 

barevnost hudebních nástrojů – poslechová ukázka J. Mysliveček, Oktet č. 3 B dur; práce 

s písní Chovejte mě, má matičko – viz MP, s. 49). 

Kompetence komunikativní: porozumění obrazovým materiálům, aplikace a tvořivé 

využití v praxi – pantomima (hudební nástroje – viz MP, s. 49). 

Kompetence občanské: ocenění našeho kulturního a historického dědictví, pozitivní 

postoj k uměleckým dílům (poslech J. Mysliveček, Oktet č. 3 B dur). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí a zkušeností získaných v hudební výchově 

k osobnímu rozvoji a profesnímu zaměření (práce s materiály, výroba hudebních nástrojů). 
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10. SETKÁNÍ: VÁNOCE 

Kompetence k učení: vyhledávání informací, využití v praktickém životě (advent). 

Kompetence komunikativní: naslouchání promluvám druhých lidí, účinné zapojení se do 

diskuse, výstižné kultivované vyjadřování (téma advent, světci).  

Kompetence sociální a personální: podílení se na příjemné atmosféře v třídním kolektivu 

(zpěv vánočních koled). 

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím, kulturnímu a historickému dědictví 

(poslech J. J. Ryba, Pastorela, zpěv vánočních koled). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé a čas) 

Žák objasní historické důvody pro zařazení svátků a významných dnů (očekávaný 

výstup140).   

 

11. SETKÁNÍ: NA NÁVŠTĚVĚ 

Kompetence k učení: volba a využívání vhodných způsobů pro efektivní učení (informace 

– L. Janáček). Práce s obecně užívanými termíny (mollová tónina).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – rozdíly 

durové a mollové tonality). Ověřování správnosti řešení problému (doprovod písně Už ty 

pilky dořezaly harmonickými funkcemi – viz MP, s. 51). 

Kompetence komunikativní: formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů 

(úkoly související se zpěvem písně Už ty pilky dořezaly a poslechovou skladbou  

L. Janáčka, Pilky).  

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (rytmicko-pohybový doprovod k písni 

Toemba). Účinná spolupráce ve skupině, podílení se na vytváření pravidel práce v týmu 

(rytmický, melodický  

a pohybový doprovod písně Už ty pilky dořezaly – viz MP, s. 51–52).  

Kompetence občanské: ocenění našeho kulturního dědictví, pozitivní postoj k uměleckým 

dílům (poslech L. Janáček, Pilky z Lašských tanců, zpěv písně Už ty pilky dořezaly). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

                                            
140 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 40 s. 
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12. SETKÁNÍ: SVĚTOVÉ STRANY 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny, znaky, symboly; uvádění 

věcí do širších souvislostí (práce s hudební partiturou). 

Kompetence k řešení problémů: praktické ověřování správnosti řešení problému 

(rozhodování o ukončené či neukončené melodii). Samostatné řešení problému 

(přiřazování obrázků hudebních nástrojů k jejich názvům).    

Kompetence komunikativní: porozumění běžně užívaným gestům (taktování k písni 

Grónská písnička).  

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 

 

13. SETKÁNÍ: BARVY 

Kompetence k učení: práce s obecně užívanými termíny, znaky, symboly (opakování 

hudební teorie – viz MP, s. 57).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

doprovod písně základními harmonickými funkcemi /hrou na metalofon/; zápis 

komplementárního rytmu k písni V tom píseckým černým lese – viz MP, s. 59). 

Kompetence komunikativní: formulace a vyjadřování vlastních myšlenek, souvislá  

a kultivovaná mluva. Zapojení se do diskuse, obhajování názoru, vhodná argumentace 

(poslech K. Penderecki, Jakubovo probuzení). 

Kompetence sociální a personální: účinná spolupráce ve skupině, podílení se na utváření 

příjemné atmosféry v třídním kolektivu (dvojhlasý zpěv, píseň V tom píseckým černým 

lese). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání dalšími smysly (očekávaný výstup141). 

 

                                            
141 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 69 s. 
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14. SETKÁNÍ: SMÍCH A HUDBA 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku (zpěv 

dvojhlasé písně Vdávalo se motovidlo).  

Kompetence komunikativní: formulace vlastních názorů (poslech J. Haydn, Symfonie  

č. 94 G dur S úderem kotlů; J. Haydn, Symfonie č. 45 Na odchodnou). 

Kompetence sociální a personální: vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (splnění úkolů uvedených u písní – viz 

učebnice). Podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívání k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů (pohybový doprovod k písni Míša). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí 

 

15. SETKÁNÍ: NA VOJNĚ 

Kompetence k učení: práce s obecně užívanými hudebními termíny (otázky k písním – 

viz MP, s. 63; fanfára). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (hudební hádanky  

v učebnici, hudební forma písně Boleslav, Boleslav – viz MP, s. 63).  

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

promluvám druhých (téma – fanfára – viz MP). Porozumění různým typům gest, zvuků  

a informačních prostředků (pochod, fanfára – viz MP, s. 66).  

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými při 

řešení daného úkolu (pohybový doprovod k písni Ten chlumecký zámek). Posilování 

sebedůvěry (vytvoření jednoduchého rytmického doprovodu k písni Boleslav, Boleslav –  

viz MP, s. 63). 

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví (poslech  

L. Janáček, Symfonietta). 

 

16. SETKÁNÍ: MUZIKANTI 

Kompetence řešení problémů: samostatné řešení problému (pantomimické ztvárnění hry  

na rozličné hudební nástroje). Sledování vlastního pokroku při zdolávání problému 

(intonace dle notového záznamu). 

Kompetence komunikativní: formulování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

promluvám druhých (poslech V. Novák, U muziky ze Slovácké svity). 
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Kompetence sociální a personální: podpora sebedůvěry a vlastního rozvoje (reprodukce 

zadaného rytmu prostřednictvím hry na tělo). Účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

příjemné atmosféře v pracovním týmu (pohybový doprovod k písni Labada).  

Kompetence občanské: respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví (poslech  

V. Novák, U muziky ze Slovácké svity).  

 

17. SETKÁNÍ: ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení. Práce se 

symboly a znaky (sledování partitury – poslechová skladba A. Dvořák, Dyby byla kosa 

nabróšená – viz MP, s. 72).  

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému, objevování rozličných 

variant, sledování vlastního pokroku při zdolávání problému (tvorba vlastní písně, 

melodizace básně Raci). 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými 

(instrumentální doprovod písně Mám ráda kytky). 

Kompetence občanské: respekt k našemu kulturnímu dědictví a jeho ochrana, smysl pro 

kulturu a tvořivost (A. Dvořák: Dyby byla kosa nabróšená; zpěv lidových písní). 

Kompetence pracovní: využívání znalostí získaných v hudební výchově k vlastnímu 

rozvoji a přípravě na budoucí povolání (motivace A. Dvořák, Moravské dvojzpěvy – téma: 

vydavatelství, nakladatelství a profese s těmito oblastmi související).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální vývoj 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností a poznávání 

 

18. SETKÁNÍ: NÁMLUVY  

Kompetence k učení: vyhledávání informací – hudební nástroj (kytara – viz MP, s. 76). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (určení vhodného nástroje 

k reprodukci zadaného rytmu a jeho interpretace). 

Kompetence sociální a personální: podpora samostatného rozvoje. Ocenění zkušeností 

druhých, poučení z toho, co druzí dělají. Spolupráce ve skupině (zpěv v lidovém dvojhlasu 

–  A já su synek z Polanky, Kdo si tu po ránu zpívá, hra ostinatního doprovodu – viz MP, 

s. 75). Vytváření si pozitivní představy o sobě samém. Řízení vlastního chování a jednání 

k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty (soutěž zpěváků a hráčů na bicí nástroje; 

pohybová improvizace k poslechové skladbě). 
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Kompetence občanské: schopnost vcítit se do situace ostatních lidí, uvědomění si 

povinnosti postavit se proti fyzickému i psychickému násilí (romská tematika – poslech, 

zpěv). 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Tematický okruh: Etnický původ  

 

19. SETKÁNÍ: ABRAKA, DABRAKA 

Kompetence k učení: operování s obecně užívanými termíny (opera). 

Kompetence k řešení problému: samostatné řešení problému (melodizace básní Abraka 

dabraka, Říkadlo pro lidoopy). 

Kompetence komunikativní: zapojení se do diskuse, formulování vlastních myšlenek, 

kultivovaný projev (poslechové skladby A. Dvořák, Rusalka; M. Ravel, Dítě a kouzla). 

Kompetence občanské: pozitivní postoj k uměleckým dílům, respekt ke kulturnímu  

a historickému dědictví (poslech – A. Dvořák, árie z Rusalky). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí 

 

20. SETKÁNÍ: CESTOVATELÉ 

Kompetence k učení: poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku, 

kritické zhodnocení výsledků a určení překážek bránících učení („co by měl znát každý 

malý muzikant“ –  učebnice). 

Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

solmizace opěrného trojzvuku).  

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby efektivní spolupráce ve skupině, 

pozitivní ovlivňování kvality společné práce, podílení se na utváření příjemné atmosféry 

v třídním kolektivu a upevňování dobrých mezilidských vztahů (dvojhlasý zpěv – 

quotlibet).  
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7.5 PÁTÝ ROČNÍK 

Charakteristika  

       Učivo a činnosti obsažené v učebnici Hudební výchova pro pátý ročník vycházejí 

v první řadě z veškerých hudebních schopností, dovedností a znalostí, které žáci získali 

v předchozích obdobích. Nové poznatky jsou pak přípravou na vstup do náročnějších 

studijních podmínek 2. stupně ZŠ či osmiletých gymnázií.  

       Veškeré výstupy druhého vzdělávacího období samozřejmě navazují na výstupy 

prvního vzdělávacího období a prolínají se s nimi. Na kvalitativně vyšší úrovni můžeme 

sledovat propojenost jednotlivých výstupů s klíčovými kompetencemi. Důraz je kladen na 

větší samostatnost žáků a na jejich vzájemnou spolupráci. Na základě množství znalostí  

a dovedností, které žáci v průběhu pěti let získali, můžeme celkem oprávněně dojít  

k naplnění kompetence k učení, a to ve smyslu vlastního hodnocení žáků a jejich přístupu 

ke vzdělávání. 

       Tak jako v předchozích letech mají v hudební výchově 5. ročníku dominantní 

postavení vokální činnosti. Důraz klademe na výraz interpretované písně. Ve výběru 

repertoáru ustupuje poněkud do pozadí interpretace lidové písně, dochází 

k upřednostňování zájmu dětí – zpěvu písní umělých. Lidové písně však dále slouží 

k vokálnímu rozvoji žáků, k vícehlasému zpěvu, rozvoji intonačních, rytmických  

a instrumentálních dovedností, poznávání hudební formy. Vícehlas rozvíjíme 

prostřednictvím kánonů, jednoduchých polyfonních skladeb, lidovým dvojhlasem. 

Hudebně vyspělejší třídy se mohou pokusit i o zpěv tříhlasých skladeb. Vokální tvorba 

souvisí i s improvizací, především melodizací říkadel.  

       V intonaci se zaměřujeme na upevňování intonace v prostoru sexty, opěrného 

trojzvuku. V instrumentálních činnostech uplatňujeme jednoduchá rytmicko – melodická 

ostinata, rozvíjející kreativitu žáků, jejich schopnost vytvářet předehry, mezihry či dohry 

k vokálním skladbám. Instrumentální aktivity jsou tak jako v předchozích ročnících 

spojeny se zpěvem písní; využíváme nejen lehkoovladatelné nástroje, ale i klasické 

hudební nástroje. Samostatná instrumentální hra je věnována improvizačním pokusům 

v prostoru pentatoniky. Novinkou je využití melodických nástrojů k doprovodu písní 

prostřednictvím základních harmonických funkcí – T, D.      

       Z důvodu věkových zvláštností dětí začíná poněkud ustupovat do pozadí pohybová 

výchova.  Kromě taktování čtyřdobého taktu mají žáci možnost seznámit se s tancem 

menuetu a s polkou; ostatní činnosti jsou modifikací již poznaných hudebně pohybových 
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aktivit. Zařazení pohybových činností je záležitostí individuálního přístupu k žákům, 

souvisí s jejich předchozími zkušenostmi a zájmy.  

       Významnou součástí hudební výchovy jsou opět aktivní poslechové činnosti. Žáci 

získávají pohled na různé hudební žánry, včetně vhledu do jazzu a populární hudby. 

Veškeré poslechové činnosti souvisejí s hudebně vyjadřovacími prostředky, jejich 

vnímáním a vlivem na lidský organismus. Prostřednictvím poslechových skladeb 

rozšiřujeme u dětí poznání našeho kulturního dědictví a hudebních tradic. Žáci se dozvídají 

více o hudebních dílech, motivaci pro jejich vytvoření, nástrojovém obsazení, hudební 

formě či ději např. operních děl. Dětem nabízíme možnosti propojení hudebních děl 

s vokální či pohybovou složkou, výtvarným vyjádřením nebo sledováním partitury při 

poslechu hudební ukázky aj.  

 

Očekávané výstupy142  

(2. období) 

 Žák 
- zpívá na základě dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 

v  durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,  

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

- využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb  a písní  

- rozpozná hudební formu písně či jednoduché skladby 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic, jednoduché předehry, mezihry  

a dohry a provádí elementární hudební improvizace 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelně harmonické změny 

                                            
142 Očekávané výstupy jsou citací z díla: JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní  
     vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl.  
     Tauris, 2005. 66 s. 
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- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  

Učivo  

Vokální činnosti: 

Upevňování veškerých dovedností z předchozích ročníků (postoj, dechová opora, měkké 

nasazení tónu, výslovnost). 

Střídavý dech. 

Jednohlasý zpěv – lidové a umělé písně (dur, moll); interpretace písní s odpovídajícím 

výrazem. 

Vícehlas – kánon, lidový dvojhlas, polyfonní dvojhlas či trojhlas. 

Vokální improvizace – melodizace básní. 

Zpěv opěrné písně na 8. stupeň Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku. 

Intonace v prostoru sexty. 

Hudebně pohybové činnosti: 

Pantomima – pohybové vyjadřování obsahů písní. 

Pohybové hry – hra na zrcadlo, hra na tělo, vyjádření ostinátního rytmu pohybem. 

Taktování – čtyřdobý takt. 

Tance – menuet, polka.  

Pohybová improvizace k reprodukované hudbě. 

Instrumentální činnosti: 

Hra rytmického vícehlasu.  

Melodické doprovody písní.  

Doprovody písní základními harmonickými funkcemi – T, D. 

Improvizace předeher, meziher, doher; pentatonika. 

Kompoziční pokusy – variace na zadané téma. 

Poslechové činnosti: 

Vnímání a rozpoznávání hudebně vyjadřovacích prostředků. 

Analýza sólových hudebních nástrojů z proudu znějící hudby – kytara, varhany, harfa, 

trubka, klavír, cimbál, činely.  

Poznávání hudebních seskupení – smyčcový kvartet, symfonický orchestr. 

Seznámení s hudební formou – rondo. 

Rozlišování hudebních žánrů – opera, lidová muzika, folk, spirituál, jazz, populární hudba. 
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Sluchová analýza – analýza písně podle uvedeného rytmu, rozlišování durové a mollové 

tonality; rozpoznávání hudební formy písní  (a – b; a – b – a). 

Emocionální vyjádření hudby výtvarnými technikami. 

Orientace v notovém záznamu, partituře. 

Hudební teorie: 

Poznatky z hudební teorie – šestnáctinová nota, celá pomlka, pomocné linky, oktávy – 

malá, jednočárkovaná, dvoučárkovaná, tónika, dominanta, akord, tempová označení, 

dynamická označení, mollová tónina, rozdíl mezi stupnicí a tóninou, rozdíl mezi rytmem, 

metrem, taktem. 

Hudební pojmy – sólista, staccato, legato, polka, menuet, mateník. 

Hudební formy – malá písňová forma dvoudílná, třídílná, rondo. 

Hudební nástroje – violoncello, harfa, zasedací pořádek symfonického orchestru. 

Hudební skladatelé – J. S. Bach, W. A. Mozart, J. J. Ryba, B. Smetana, A. Dvořák. 

Klí čové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata   

Možné náměty k jednotlivým setkáním  

 

1. SETKÁNÍ: VZPOMÍNKY 

Kompetence k učení: Operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (variace, 

pomocné linky, oktávy).   

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému, objevování různých 

variant řešení (kreativní tvorba vlastní variace; hledání písně v uvedené variaci). 

Kompetence komunikativní: Porozumění různým typům obrazových materiálů 

(klaviatura).  

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině, podílení se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu (instrumentální doprovod a zpěv kánonu Bejvávalo). 

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Tematický okruh:  Evropa a svět nás zajímá 

(Inspirace – poslechové skladby P. I. Čajkovskij, Mozartiana, W. A. Mozart, Don 

Giovanni, jejich vzájemná propojenost. Vztah W. A. Mozarta k Praze).  

 

2. SETKÁNÍ: MOSTY 

Kompetence k učení: Operování s obecně užívanými hudebními termíny (rytmus, 

metrum, takt). Poznávání smyslu a cíle učení (doplňování vědomostí – báseň J. Havla).   

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (rytmické hrátky –  



 121

viz metodická příručka pro 5. ročník, sledování skladby A. Vivaldiho, Concerto in D, 

2. věta v partituře – viz MP, s. 17–18). 

Kompetence komunikativní: Využívání získaných komunikativních dovedností 

k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní spolupráci s ostatními (doprovod písně Na tom 

bošileckým mostku; hra na řetěz). Porozumění různým typům užívaných gest (taktování - 

dvoudobý a třídobý takt – viz MP, s. 15). 

Kompetence sociální a personální: Ovládání a řízení svého chování tak, aby bylo 

dosaženo pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Chápání potřeby efektivně spolupracovat 

s druhými (pohybový doprovod a dvojhlasý zpěv písně Avignonský most). 

Kompetence občanské: Ocenění kulturních tradic (zpěv písně Na tom bošileckým mostku 

v lidovém dvojhlasu).   

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností a poznávání  

(Vyplývá z konkrétních činností setkání.)  

 

3. SETKÁNÍ: NA MORAVĚ 

Kompetence k učení: Operování s obecně užívanými hudebními termíny, znaky (stupnice, 

tónina, tónika, dominanta, akord, akordické značky, malá hudební forma dvoudílná, 

legato).  

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problémů (pantomimická hra na 

cimbál, sledování poslechové skladby – Husličky v notovém záznamu; přirovnání 

vokálního zpěvu 3. hlasu v písni Tráva neroste k hudebnímu nástroji; sluchová analýza – 

viz MP, s. 23). 

Kompetence komunikativní: Formulování vlastních myšlenek a názorů, naslouchání 

názorům druhých lidí, účinné zapojení se do diskuse (porovnávání poslechových  

skladeb – A vy páni muzikanti, Husličky).  

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

vytváření pravidel práce v týmu, pozitivní ovlivnění kvality společné práce (zpěv tříhlasé 

písně – Tráva neroste).  

Kompetence občanské: Ocenění kulturních tradic, smysl pro kulturu a tvořivost  

(poslech – A vy páni muzikanti, moravská lidová muzika). 
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4. SETKÁNÍ: HLAVOLAMY 

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému, sledování vlastního 

pokroku při jeho zdolávání (tvorba pentatonické melodie; hledání správného principu při 

zpěvu kánonu; hra na skladatele – správné poskládání notového záznamu písně – viz MP,  

s. 29; aplikace číslic na notový materiál – vytvoření odpovídajících melodií – notového 

záznamu písní). 

Kompetence komunikativní: Účinné zapojení se do diskuse, obhajování vlastního 

názoru, vhodná argumentace (určení hudební formy písně Do tance – viz MP, s. 28). 

Formulace vlastních myšlenek (poslechová skladba J. S. Bach, Toccata a fuga d moll). 

Kompetence sociální a personální: Chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu (nácvik kánonu Do tance, instrumentální doprovod písně Turek – viz 

MP, s. 26–27). Posilování sebedůvěry (instrumentální doprovod k písni Kouzlo tónů – viz 

MP, s. 29). 

Kompetence pracovní: Využití znalostí získaných v hudební výchově pro vlastní rozvoj  

a svou přípravu na budoucnost (rozličné profese související s tématem setkání – cestovatel, 

vynálezce, vědec, hudebník, tanečník, učitel).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí 

 

5. SETKÁNÍ: ZKLAMÁNÍ 

Kompetence k učení: Vyhledávání a třídění informací, jejich pochopení a efektivní 

využívání v procesu učení. Operování s obecně užívanými hudebními termíny (italské 

názvy temp, smyčcové kvarteto, malá hudební forma dvoudílná). 

Poznávání smyslu a cíle učení (odpovědi na otázky a praktické provedení aktivity setkání – 

Hledáme písničku). 

Kompetence k řešení problémů: Využívání získaných vědomostí k samostatnému řešení 

problému, užití logických postupů (vyhledávání písní zkomponovaných v malé formě 

dvoudílné). Samostatné řešení problému (sluchová analýza – práce s durovou a mollovou 

tonalitou, melodizace básně aj. – viz učebnice a MP, s. 32). 

Kompetence komunikativní: Vyjadřování vlastních názorů (práce s písní U panského 

dvora – viz MP, s. 31; hudební forma – píseň Ach, není tu není,  práce s poslechovou 

skladbou V. Trojan, U panského dvora).  

Kompetence sociální a personální: Podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 

upevňování dobrých mezilidských vztahů (soutěž Hledáme písničku). 
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Kompetence občanské: Respekt k našim tradicím, kulturnímu dědictví, smysl pro kulturu 

a tvořivost (poslech V. Trojan, Šest lidových písní pro smyčcové kvarteto – viz MP, s. 34; 

zpěv lidové písně U panského dvora). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Kreativita 

 

6. SETKÁNÍ: TANCE 

Kompetence k učení: Využívání vhodných způsobů k získávání informací, projevování 

ochoty vzdělávat se. Operování s obecně užívanými termíny (balet, polka, malá hudební 

forma třídílná).  

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (určování hudební formy 

poslechové skladby J. Lennon, P. Mc Cartney, And I Love Her) . 

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině (zpěv písně Kdyby byl 

Bavorov – hudební forma, dvojhlas). Vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry. Řízení vlastního jednání tak, aby bylo dosaženo pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty (instrumentální doprovod písně Kdyby byl Bavorov). 

Kompetence občanské: Respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví (informace  

o polce – viz MP, s. 35). 

 

7. SETKÁNÍ: RONDO 

Kompetence k učení: Operování s obecně užívanými termíny, jejich propojování  

do souvislostí, využívání znalostí v praktických činnostech (rondo). Vyhledávání a třídění 

informací (harfa).  

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (melodizace básně Říkadlo 

o sýčkovi a sově, ve formě ronda). 

Kompetence komunikativní: Písemné formulování vlastní myšlenky (příprava 

krabičkového ronda). Vyjadřování vlastních názorů (poslechová skladba F. J. Gossec, 

Koncertní symfonie pro dvě harfy). 

Kompetence sociální a personální: Na základě uplatňování ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými, přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů (krabičkové 

rondo). Účinná spolupráce ve skupině (píseň Pějme píseň dokola; vícehlasé provedení 

písně Pět minut v Africe – viz MP, s. 40–41).  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 
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8. SETKÁNÍ: SNĚNÍ 

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (rytmizace říkadla En, ten 

táje). 

Kompetence komunikativní: Vyjadřování vlastních myšlenek (poslech G. Torelli,  

Sonáta č. 1 pro trubku, smyčce a basso continuo).  

Kompetence občanské: Respektování přesvědčení druhých lidí, vážení si jejich vnitřních 

hodnot, schopnost vcítit se do situace ostatních (zpěv romské písně). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Psychohygiena 

(Námětem je název setkání „Snění“ a jeho propojení s nutnou relaxací organismu, kterou 

lze docílit prostřednictvím hudebního poslechu). 

 

9. SETKÁNÍ: SÓLISTA 

Kompetence k učení: Operování s obecně užívanými termíny, znaky, symboly (celá 

pomlka, durový trojzvuk).  

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (odpovědi na otázky 

k písni Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, hledání slov k dané rytmické figuře). 

Kompetence komunikativní: Formulace vlastních názorů, výstižné a souvislé 

vyjadřování (významní sólisté – viz MP; poslechová skladba G. Gershwin, Koncert F dur 

pro klavír a orchestr).  

Kompetence sociální a personální: Chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými 

(poslechová skladba G. Gershwin, Koncert F dur pro klavír a orchestr, dvojhlasý zpěv  

a instrumentální doprovod písně Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku). 

Kompetence pracovní: Orientace v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru, chápání podstaty cílů, rizik podnikání (jedinečnost osobnosti – 

sólista, manažerské schopnosti, sebeprosazení na trhu práce). 

 

10. SETKÁNÍ: VÁNOCE 

Kompetence komunikativní: Vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání promluvám 

druhých (poslechové skladby – B. Britten, Chvála koled, Spirituál, Bim, bam, J. J. Ryba, 

Pastorela). 

Kompetence sociální a personální: Podílení se na utváření příjemné atmosféry v třídním 

kolektivu (zpěv koled). 
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Kompetence občanské: Respekt ke kulturním tradicím, ocenění historického dědictví, 

pozitivní postoj k uměleckým dílům (poslechová skladba J. J. Ryba, Pastorela; informace  

o českých betlémech). 

Kompetence pracovní: Využívání znalostí z hudební výchovy v zájmu vlastního rozvoje  

a své přípravy na budoucnost (profese – učitel /osobnost J. J. Ryby).  

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh:  Evropa a svět nás zajímá (Motivací jsou poslechové skladby vztahující 

se k vánočnímu období a různým národům). 

 

11. SETKÁNÍ: ODVAHA 

Kompetence k učení: Poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku 

(doprovod písní základními harmonickými funkcemi – Tři tamboři, Dú, valaši, dú – viz 

MP, s. 50; Hrátky s paličkami, včetně melodického doprovodu písně Tři tamboři).  

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

hledání notového úryvku v proudu znějící hudby – L. van Beethoven, Egmont; intonace 

melodického úryvku z not). 

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině, podílení se na 

příjemné atmosféře v týmu, ocenění zkušeností druhých, respektování různých hledisek 

(kreativní tvorba divadelní hry se zpěvy – píseň Tři tamboři; dvojhlasá rytmická hříčka 

Bubeníci).  

Kompetence občanské: Odmítání útlaku, hrubého zacházení, uvědomění si povinnosti 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí (poslech L. van Beethoven, Egmont). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

Tematický okruh:  Morální rozvoj – Spolupráce a soutěživost 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás) 

Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla soužití (očekávaný výstup143).  

 

12. SETKÁNÍ: NA PLESE 

Kompetence k učení: Vyhledávání a třídění informací, propojení souvislostí, využití 

v tvůrčích činnostech (menuet, W. A. Mozart). Práce s obecně užívanými hudebními 

termíny (italské názvosloví – dynamika). 

                                            
143 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 39 s. 
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Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (zpěv melodie menuetu – 

notový záznam s hudební nahrávkou W. A. Mozart, Don Giovanni, Menuet; určení hudební 

formy písně Čtyři koně jdou). 

Kompetence komunikativní: Vyjadřování vlastních myšlenek a názorů (W. A. Mozart). 

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině, podíl na vytváření 

pravidel práce v týmu, pozitivní ovlivnění kvality společné práce (pohybový doprovod – 

píseň Čtyři koně jdou). 

Kompetence pracovní: Využívání znalostí získaných v hudební výchově v zájmu 

vlastního rozvoje a přípravy na budoucí povolání (profese související s divadelním 

prostředím, operou). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Seberegulace a sebeorganizace 

 

13. SETKÁNÍ: DOMOV 

Kompetence k učení: Vyhledávání a třídění informací, jejich systematizace a využití 

v procesu učení. Poznávání smyslu a cíle učení (Pátrání po skladbách a skladatelích). 

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (sluchová analýza – 

přiřazení rytmických figur k textu písně Na rozloučení). 

Kompetence komunikativní: Porozumění různým typům textů a záznamů (práce s písní 

Kde domov můj).  

Kompetence sociální a personální: Vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

posilování sebedůvěry (instrumentální doprovod písně Na rozloučení). 

Kompetence občanské: Respekt k našemu kulturnímu dědictví a jeho ochrana, pozitivní 

postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost (poslech F. Škroup, Kde domov 

můj). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam (očekávaný výstup144).  

 

14. SETKÁNÍ: NÁPAD 

Kompetence k učení: Operování s obecně užívanými hudebními termíny (tónika, 

dominanta, posuvky, stupnice aj.).   

                                            
144 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 39 s.  
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Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (pantomimické hádanky). 

Kompetence komunikativní: Vyjadřování vlastních myšlenek a názorů (poslech M. P. 

Musorgskij, Obrázky z výstavy – viz MP, s. 61).  

Kompetence sociální a personální: Vytváření si pozitivní představy o sobě samém, 

podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje (hrátky s říkadlem, intonace dle notového 

zápisu). Účinná spolupráce ve skupině (zpěv kánonu Vyletěla holubička ze skály – viz MP, 

s. 59). 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

Pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky, (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění (očekávaný 

výstup145). 

 

15. SETKÁNÍ: NÁLADA 

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (doplňování rytmického 

závětí, podložení daného rytmu melodií). 

Kompetence komunikativní: Naslouchání promluvám druhých lidí, vhodné reakce, 

účinné zapojení se do diskuse (B. Smetana). 

Kompetence sociální a personální: Přispívání k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů, chápání potřeby efektivní spolupráce s druhými (hra Náladáři;  zpěv tříhlasé písně 

Masopust).   

Kompetence občanské: Respekt k našim tradicím a kulturnímu dědictví a jejich ochrana, 

pozitivní postoj k uměleckým dílům (poslech B. Smetana, Prodaná nevěsta – Proč bychom 

se netěšili; informace k masopustu). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

 

16. SETKÁNÍ: V CIZINĚ 

Kompetence k učení: Systematizace informací, jejich efektivní využívání v procesu učení, 

operování s obecně užívanými hudebními termíny (notopis, mollová tónina, stupnice). 

Poznávání smyslu a cíle učení, posouzení vlastního pokroku, určení překážky či problému 

bránícímu v učení (Hledejte souvislosti). 

                                            
145 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
     vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 69s. 
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Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (komplementární rytmus 

písně Týnom, tánom – viz MP, sluchová analýza – rozlišování durové a mollové tonality – 

viz MP, s. 70). 

Kompetence komunikativní: Porozumění komunikačním prostředkům, běžně užívaným 

dirigentským gestům (taktování ke zpěvu písně Týnom, tánom, čtyřdobé taktovací 

schéma). 

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině, přispívání 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Řízení svého chování a jednání tak, aby došlo 

k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty (tvořivá práce s písní Jepo, i tai tai je).  

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh:  Objevuje Evropu a svět  

(Inspirací je název a motivace setkání, písně cizích národů, zejména Slovenská – Týnom, 

tánom a historie vzniku poslechové skladby G. Bizet, Carmen.) 

 

17. SETKÁNÍ: VESMÍR 

Kompetence komunikativní: Formulace a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů 

(poslech Vangelis, Pulsar; píseň  Jedeme za  sluncem). 

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině (taktování ve dvou –   

a čtyřdobém taktu k písni Jedeme za sluncem).  

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

Žák nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil (očekávaný výstup146). 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) 

Žák vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních dob (očekávaný výstup147).  

 

18. SETKÁNÍ: HUDEBNÍ ŽERTOVÁNÍ  

Kompetence k učení: Propojování a systematizace informací, jejich efektivní využívání 

v procesu učení. Operování s obecně užívanými termíny (mateník, furiant). 

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (reprodukce rytmu písně 

Sedlák, sedlák). 

                                            
146 JEŘÁBEK, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s přílohou upravující  
      vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : ÚIV nakl. Tauris, 2005. 69 s. 
147 Tamtéž  41 s.  
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Kompetence komunikativní: Naslouchání promluvám druhých, formulování vlastních 

myšlenek (A. Dvořák).  

Kompetence sociální a personální: Účinná spolupráce ve skupině (pohybový doprovod 

k písni Sedlák, sedlák).  

Kompetence občanské: Respekt k našim kulturním tradicím, jejich ochrana a ocenění 

(poslech A. Dvořák, Furiant z České suity).  

Kompetence pracovní: Využívání znalostí získaných v hudební výchově v zájmu 

vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost (řemeslnické profese – viz životopis  

A. Dvořáka). Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí 

 

19. SETKÁNÍ U ŘEKY 

Kompetence k učení: Vyhledávání a třídění informací. Jejich propojení, systematizace  

a efektivní využití v procesu učení (zasedací pořádek symfonického orchestru). Poznávání 

smyslu a cíle učení, pozitivní vztah k učení, posouzení vlastního pokroku (odpovědi na 

otázky Enyky, Benáky….).  

Kompetence k řešení problémů: Samostatné řešení problému (luštění osmisměrky; Jak 

přejít přes řeku?).  

Kompetence komunikativní: Formulování a vyjádření vlastních myšlenek, naslouchání 

promluvám druhých (poslech G. F. Händel, Vodní hudba – viz MP, s. 78–79).  

Kompetence pracovní: Používání bezpečných a účinných materiálů, nástrojů a vybavení. 

Dodržování vymezených pravidel při práci (výroba hudebního nástroje). 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Kreativita  

 

20. SETKÁNÍ: LOUČENÍ 

Kompetence komunikativní: Vyjadřování vlastní myšlenek a názorů (poslech J. Ježek, 

Bugatti step).  

Kompetence sociální a personální: Podílení se na utváření příjemné atmosféry v třídním 

kolektivu (zpěv písní). 
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7.6 VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ ANALÝZY UČEBNIC  HUDEBNÍ 
VÝCHOVY PRO 1. – 5. HV (SPN, a. s.) Z HLEDISKA RVP ZV 
 

        Obor hudební výchova, reprezentovaný učebnicovou řadou pro 1. – 5. ročník ZŠ  

(SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.), je schopný vyhovět současným požadavkům 

RVP ZV, který stanovuje klíčové kompetence jako jednu ze svých priorit. Graf znázorňuje 

četnost zastoupení klíčových kompetencí v učebnicích HV v jednotlivých ročnících  

1. stupně ZŠ (např. v 1. ročníku, je kompetence sociální a personální uvedena 18x.)  

 

 

Četnost možných nám ětů v učebnicích HV v jednotlivých ro čnících, vedoucích k 
získávání klí čových kompetencí RVP ZV 
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        Následující grafické znázornění ukazuje poměr zastoupení jednotlivých klíčových 

kompetencí v průřezu celé učebnicové řady pro HV 1. – 5. ročník (SPN, a. s.). (Jednotlivá 

setkání obsahovala i více vhodných podnětů.)  
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        Z analýzy učebnicové řady pro HV 1. – 5. ročník (SPN, a. s.) vyplývá, že nejvíce 

podnětů dávají učebnice k naplňování klíčových kompetencí sociálních a personálních, 

kompetencí k řešení problémů, komunikativních kompetencí a kompetencí k učení. Menší 

prostor je dán kompetencím pracovním a občanským.  Můžeme konstatovat, že učebnice 

HV nabízejí vyvážený prostor k  naplňování klíčových kompetencí ve vyučovacím 

procesu. Určité upozadění pracovních klíčových kompetencí je logicky spjato nejen 

s vyučovacím předmětem HV, ale i s věkem dětí na 1. stupni ZŠ. Ač by se mohlo zdát, že 

je v učebnicích méně zastoupen i vztah k občanským klíčovým kompetencím, není tomu 

tak. V grafu nejsou například zastoupeny činnosti související se zpěvem lidových písní, 

které mají k těmto klíčovým kompetencím přímý vztah a jsou součástí každého setkání. 

Byly vybrány pouze specifické příklady.    
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8  SONDA DO SOUČASNÉ PRAXE - 1. STUPEŇ ZŠ 

 

8.1 PŘEDMĚT A CÍL VÝZKUMNÉ SONDY 

        Předmětem výzkumné sondy bylo zmapovat názory učitelské veřejnosti na RVP ZV  

a zjistit jejich vztah k oboru HV.  

        Cílem výzkumné sondy bylo zjistit, zda Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání ovlivnil způsob pedagogického myšlení učitelů a praktické výuky na  

1. stupni ZŠ.  

 

8.2 METODIKA A ORGANIZACE VÝZKUMU  

        Při zpracovávání výše uvedené problematiky byla užita dotazníková metoda. 

Zpracování dat bylo provedeno kvantitativní statistickou metodou. 

        Dotazníky mapující názory učitelské veřejnosti na RVP ZV byly distribuovány na  

2800 ZŠ elektronickou cestou prostřednictvím ministerstva školství. Další dotazníky byly 

rozdány pedagogům ZŠ za pomoci studentů SOŠP, VOŠ Evropská, Praha 6 (cca 250). 

Dotazníky bylo možné vyplnit i na webových stránkách www.salmaj.webnode.cz. Celkem 

bylo navráceno 158 vyplněných dotazníků. 

 

Způsob hodnocení: 

        V monitorujícím dotazníku měli respondenti možnost výběru z  následujících 

odpovědí: ano, spíše ano, nevím, spíše ne a ne. Odpovědi ano a spíše ano byly hodnoceny 

jako pozitivní přístup respondentů k dané problematice, odpovědi ne a spíše ne pak 

odpovídají zápornému přístupu.  
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8.3 MONITORUJÍCÍ DOTAZNÍK 

 
 Ano Spíše 

ano 
Nevím Spíše 

ne 
Ne 

1. Souhlasíte s názorem, že hudební výchova rozvíjí 
osobnost žáka a je nezbytná pro existenci lidské 
společnosti? 

     

2. Využíváte hudební výchovu i v jiných 
předmětech? 

     

3. Zamýšleli jste se ve své pedagogické praxi nad 
klíčovými kompetencemi RVP ZV? 

     

4. Myslíte si, že RVP je realizován pouze v České 
republice? 

     

5. Souhlasíte s výrokem, že „učení má vycházet 
z učení poznávat, učení jednat, učit se žít společně  
a učit se být“? 

     

6. Je podle vás možné vést výuku HV v duchu 
předchozích pojmů? (viz předchozí otázka) 

     

7. Souhlasíte s výrokem “sestavit učební plán pro 
HV pro mne bylo obtížnější než pro jiné předměty“?  

     

8. Domníváte se, že rámec učiva HV a očekávané 
výstupy dané RVP ZV jsou pro vaši výuku 
dostatečným vodítkem? 

     

9. Využíváte ve své praxi učebnice SPN, a. s.?      
10. Domníváte se, že jsou tyto učebnice dostatečným 
vodítkem pro splnění požadavků stanovených RVP? 

     

11. Myslíte si, že žákovu odbornost HV a jeho 
potřeby pro život v současné společnosti lépe 
reflektuje vzdělávací nabídka vašeho ŠVP nežli 
dřívější osnovy HV?  

     

12. Myslíte si, že RVP ZV rozšiřuje působnost 
hudební výchovy i do ostatních předmětů?  
V poznámce konkretizujete do kterých. 

     

13. Co je podle vás v HV nejdůležitější pro budoucí život žáků? Co by si měli žáci z hodin 
HV odnést? 
 
 
Poznámky, další postřehy a názory:  
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8.4 PRACOVNÍ HYPOTÉZY 

 

První hypotéza 

Čeští učitelé nejsou v dostatečné míře informováni o kurikulární reformě a jejím 

celoevropském kontextu, podvědomě však celoevropský kontext vzdělávání akceptují.   

 

Druhá hypotéza 

Učitelé hudební výchovy nevidí podstatný rozdíl ve výuce předmětu HV před kurikulární 

reformou a po ní.  

 

Třetí hypotéza 

Učitelé vnímají hudební výchovu jako důležitou součást komplexního rozvoje osobnosti 

dítěte v souladu se současným trendem vzdělávání. 

 

Čtvrtá hypotéza 

Pro učitele hudební výchovy nejsou podstatné klíčové kompetence uvedené v RVP ZV. 

 

Pátá hypotéza 

V rámci mezioborových vztahů není hudební výchova začleňována do výuky. Vztahy  

a vazby uváděné v RVP ZV jsou nefunkční. 

 

Šestá hypotéza 

Učebnice HV (SPN, a. s.) určené prvnímu stupni ZŠ jsou dostatečným vodítkem pro 

naplňování cílů RVP ZV.  

 

Sedmá hypotéza 

Učitelská veřejnost pojímá hudební výchovu jako předmět, ve kterém mají děti získat lásku 

k hudbě. Specifické hudební činnosti již nezaujímají prvotní místo. 
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8.5 ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÉ SONDY A VERIFIKACE HYPOTÉZ  

 

První hypotéza 

„Čeští učitelé nejsou v dostatečné míře informováni o kurikulární reformě a jejím 

celoevropském kontextu, podvědomě však celoevropský kontext vzdělávání akceptují.“   

        K potvrzení této hypotézy sloužily otázky č. 4, 5 a 6.  Na otázku č. 4 nedokázali 

učitelé odpovědět – volili formu odpovědi „nevím“. Další otázky byly zodpovězeny 

kladně. Z odpovědí tak vyplynula skutečnost, že i když čeští učitelé nejsou dostatečně 

informováni o kurikulární reformě a podmínkách jejího vzniku, cítí posun změn 

novodobého vzdělávání přirozeně správně. Hypotéza byla potvrzena. 

 

  

Otázka č. 4
6%

7%13%

47%

  67%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

Otázka č. 5

67%

24%

  67%

4%

3% ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
Myslíte si, že RVP je realizován pouze             Souhlasíte s výrokem, že „učení má  
 v české republice?                                             vycházet z učení poznávat, učení  
                                                                         jednat, učit se žít společně, a učit se být“? 
 
 
 
 

                               

Otázka č. 6

31%

9%
3%

2%

55%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
                                    Je podle vás možné vést výuku HV v duchu   
                                     předchozích pojmů? (viz předchozí otázka) 
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Druhá hypotéza  

„Učitelé hudební výchovy nevidí podstatný rozdíl ve výuce předmětu HV před kurikulární 

reformou a po ní.“  

        Tuto hypotézu měly potvrdit otázky č. 8 a 11. V otázce č. 8 byl dán respondentům 

prostor k názorovému vyjádření na RVP ZV. Odpovědi spadaly spíše do kladné části 

tabulky. Mnozí využili možnost odpovědi „nevím“. Odpověď na otázku č. 11 dopadla 

obdobným způsobem. Původní domněnka, že odpovědi budou mít spíše záporný ráz, 

vycházela z mých četných rozhovorů vedených s učitelskou veřejností. Hypotéza nebyla 

potvrzena.  
 
 

Otázka č. 8
9%24%

14%

13% 40%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
Domníváte se, že rámec učiva HV a očekávané  
výstupy dané RVP ZV jsou pro vaši výuku  
dostatečným vodítkem? 
 
 
 
 

                               

Otázka č. 11

12%

13%

27%

18%

30%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
                                                          Myslíte si, že žákovu odbornost HV a jeho potřeby  
                                                          pro život v současné společnosti lépe reflektuje  
                                                          vzdělávací nabídka vašeho ŠVP nežli dřívější                
                                                          osnovy HV? 
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Třetí hypotéza 

„Učitelé vnímají předmět HV jako důležitou součást komplexního rozvoje osobnosti dítěte 

v souladu se současným trendem vzdělávání.“ 

        Třetí hypotézu měly potvrdit kladné odpovědi na otázky č. 1 a 5. Pozitivně laděnými 

odpověďmi na otázku č. 5, která vycházela ze čtyř pilířů vzdělávání 21. století, potvrdili 

učitelé intuitivně souhlas s novodobými trendy vzdělávání. V kladné odezvě na otázku  

č. 1 pak deklarovali i nezbytnost hudební výchovy pro existenci lidské společnosti. 

        I přes potvrzení této hypotézy je zapotřebí položit si otázku, zda kladné odpovědi  

na výše uvedené otázky nejsou pouze teoretického rázu a zda se samotným učitelům daří 

tyto záměry prakticky naplňovat. 
 
                                                                                   

Otázka č. 1
17% 3%

78%

0%
2% ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
Souhlasíte s názorem, že hudební výchova rozvíjí  
osobnost žáka a je nezbytná pro existenci  
lidské společnosti? 
                                                               

       

Otázka č. 5

25%
2%

5% 3%

65%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

      
       Souhlasíte s výrokem, že učení má vycházet z učení     

  poznávat, učení jednat, učit se žít společně, a učit se  
  být? 
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Čtvrtá hypotéza 

„Pro učitele HV nejsou podstatné klíčové kompetence uvedené v RVP ZV.“ 

        Na otázku č. 3 odpověděla většina respondentů zcela překvapivě kladně. Moje 

domněnka, že se učitelé nad klíčovými kompetencemi více nezamýšleli, vyplývala ze 

skutečnosti, že klíčové kompetence nejsou součástí povinné dokumentace – tj. 

vzdělávacího obsahu ŠVP. Hypotéza nebyla potvrzena. 
 
 

Otázka č. 3
11%10%

4%

26% 49%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
Zamýšleli jste se ve své pedagogické praxi  
nad klíčovými kompetencemi RVP ZV? 
 

 

Pátá hypotéza 

„V rámci mezioborových vztahů není hudební výchova začleňována do výuky. Vztahy  

a vazby uváděné v RVP ZV jsou nefunkční.“ 

        Na otázku č. 2 a 12 odpověděli učitelé převážně kladně, čímž nepotvrdili funkčnost                              

výše uvedené hypotézy. Přesto nepovažuji tento výsledek za příliš relevantní. Svoji 

domněnku opírám o nepoměr mezi kladnými odpověďmi učitelů na otázku č. 2 a její 

konkretizací v otázce č. 13. 

        Kladný postoj k otázce č. 2 uvedlo 127 respondentů ze 158 dotazovaných, tj. 80 %. 

V otázce č. 13 specifikovalo svůj vztah k této problematice pouze 39 respondentů ze 127, 

tj. 31 %. Z celkového počtu dotazovaných respondentů (158) je pak procentuální 

zastoupení ještě nižší – 24 %. Z výše uvedeného srovnání jasně vyplývá, že vztahy a vazby 

k ostatním vzdělávacím oborům učitelé ve své praxi plně nepraktikují. Vztahy a vazby 

mezi jednotlivými vzdělávacími obory nejsou podle mého názoru cílené, ale fungují na 

intuitivní úrovni tak, jako tomu bylo i dříve.  
 
 
 



 139

Otázka č. 2
4%3%

21%

59%

13%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

            
Využíváte hudební výchovu i v jiných předmětech? 

 
 
                                                                  

Otázka č. 12
6%16%

30%

15%

33%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
 
                                                                 Myslíte si, že RVP ZV rozšiřuje působnost   
                                                                   hudební výchovy i do ostatních předmětů?   
                                                                 (V poznámce  konkretizujte do kterých.) 

 

        Z odpovědí na otázku č. 12 vyplynuly i další skutečnosti. Z reakcí 39 učitelů, kteří 

konkretizovali propojení HV s ostatními vzdělávacími obory, vyplynulo,   

že učitelé preferují nejvíce spojení HV se vzdělávacím oborem Český jazyk (vzdělávací 

oblast Jazyk a jazyková komunikace), po něm pak dávají přednost spojení se  vzdělávacím 

oborem Výtvarná výchova (vzdělávací oblast Umění a kultura). Dvanáct vyučujících 

označilo za možné propojení HV se všemi vzdělávacími obory ZŠ. 
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Grafické znázornění vztahů a vazeb s ostatními vzdělávacími obory: 
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Šestá hypotéza 

„Učebnice (HV, SPN a. s.) určené prvnímu stupni ZŠ jsou dostatečným vodítkem pro 

naplňování cílů RVP ZV.“  

        Potvrzení této hypotézy vycházelo z otázek č. 9. a 10. Z celkového počtu 

dotazovaných (158) využívá učebnice HV vydané  SPN, a. s. 67 % vyučujících  

(otázka č. 9). Z tohoto zastoupení pak shledává 59 % respondentů tyto učebnice jako 

relevantní pro současné vzdělávání (otázka č. 10). Hypotéza byla potvrzena.  

        Není přitom bez zajímavosti, že učebnice HV pro 1. stupeň byly vydány v SPN, a. s.  

před kurikulární reformou. Tento fakt jasně dokládá, že při sestavování vzdělávacích 

obsahů HV učiteli není nutné vycházet prioritně z požadavků RVP ZV. Plně postačují 

hudební zkušenosti a jejich aplikace do RVP ZV.  

 

Otázka č. 9

1%
15%

17%

12%
55%

ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 

Otázka č. 10

23%

16%
2%

42%

17% ano

spíše ano

nevím

spíše ne

ne

 
Využíváte ve své praxi učebnice HV SPN     Domníváte se, že jsou tyto učebnice  
SPN a. s.?                                                        dostatečným vodítkem pro splnění   
                                                                         požadavků stanovených RVP? 
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Sedmá hypotéza 

„Učitelská veřejnost pojímá hudební výchovu jako předmět, ve kterém mají děti získat 

lásku k hudbě. Specifické hudební činnosti nezaujímají již prvotní místo.“ 

        Tuto hypotézu měla potvrdit otázka č. 13. Úkolem učitelů bylo zamyslet se nad tím, 

co by si měli žáci z předmětu HV odnést do svého budoucího života. Pedagogové uváděli 

ve svých odpovědích většinou více možností. Hlubší vhled do problematiky a odpovědi 

učitelů jsou k nahlédnutí v příloze č. 7. Hypotéza nebyla potvrzena. 
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1) Obecný vztah k hudbě upřednostňuje 54 učitelů, tj. 24 %. 

2) Vztah k hudbě se specifikací na relaxační či výchovnou funkci uvedlo 36 učitelů, tj.  

      16 %.  

3) Význam HV ve vztahu k hudebním činnostem uvedlo 135 učitelů, tj. 60 %. Je však  

     nutné podotknout, že hudebními činnostmi je myšlena především radost ze zpěvu. 
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        Z odpovědí pedagogů vyplynuly další zajímavé skutečnosti. Následující graf ukazuje 

preference jednotlivých hudebních činností učiteli. 
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1) Výsadní postavení v HV má zpěv. Jeho důležitost preferuje 64 respondentů, tj. 47 %.  

2) Význam poslechu zmiňuje 35 respondentů, tj. 26 %. 

3) Pohybovou výchovu uvedlo 9 učitelů, tj. 7 % .  

4) Oblast hry na hudební nástroj uvedlo 7, tj. 5 % pedagogů.  

5) Hudební teorii preferuje 20 pedagogů, tj. 15 %.  

 
 

9  ZÁVĚRY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI   

        Z dotazníkového šetření vyplynulo, že čeští učitelé jsou naučeni formálně správně 

odpovídat. Dokážou zaujímat správné postoje, mají i moderní názory, avšak nejsou schopni  

či ochotni je ve vzdělávacím procesu proměnit v činnostní a tvořivé muzicírování. Svůj 

neměnný způsob vyučování aplikují i na progresivní myšlenky ŠVP. Dotazníkové šetření 

dále prokázalo, že záměr oborové integrace, profilovaný již v 70. letech minulého století, 

nebyl prakticky nikdy uskutečněn.  

        Ač je RVP ZV – podle poznámek učitelů – nejméně zdařilým dokumentem školních 

reforem 20. a 21. století a „hlubokým omylem“, není bez zajímavosti povšimnout si  

i kladů, které negace  RVP ZV vyvolala. Pozitivem RVP ZV je bezesporu hlubší zamyšlení 

učitelů nad otázkou cílů HV v současné společnosti. Učitelská veřejnost teprve nyní začíná 

chápat oborovou i mezioborovou integraci, což lze hodnotit jako významný myšlenkový 

posun.   

        Analýza učebnicové řady pro hudební výchovu (1. – 5. ročníků SPN, a. s.) prokázala,  

že učebnice splňují předpoklady pro výuku HV podle RVP ZV. Materiál, který obsahují, 
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dává prostor k plnění veškerých klíčových kompetencí stanovených RVP ZV. I přesto 

mnozí učitelé postrádají další názorné publikace.    

 

Doporučení: 

1) Zlepšit informovanost učitelské veřejnosti o současném stavu školství a pedagogickém   

    dění v ČR, zejména o kurikulární reformě. 

2) Zjednodušit a rétoricky zpřístupnit dokument RVP ZV. 

3) Zkvalitnit vzdělávání pedagogických pracovníků; naučit učitele aktivně používat nové            

    formy a metody práce včetně ICT. 

3) Na úrovni ministerstva školství zavést hodnotné DVPP. 

4) Změnit nastavení vzdělávání učitelů HV 1. st. ZŠ na PF. Podpořit časovou dotaci výuky  

     HV, včetně hry na hudební nástroj pro všechny studenty oboru. V oblasti hudebně- 

      pohybové výchovy propojit výuku na katedře HV s  katedrou  TV.  

5) Na PF zavést novou aprobaci – učitelství HV pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 

6) Pro studenty PF vydat skripta se základními informacemi k RVP ZV a tzv. rozbalením  

     klíčových kompetencí – 6. kapitola této rigorózní práce.  

7) Vytvářet praktické metodické materiály podnětné pro práci učitelů HV na ZŠ. 
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ZÁVĚR  

        Práce, jejímž hlavním cílem bylo rozpracování obsahu učebnic HV (SPN, a. s.  

1. – 5. ročník) ve vztahu ke vzdělávacímu oboru Hudební výchova z pohledu RVP ZV, 

rozkryla širokospektrou problematiku a hlubokou provázanost s dalšími oblastmi, 

především se vzděláváním jako celkem, s celospolečenskými, ale i s ekonomickými 

aspekty. Je více než zřejmé, že naše školství, neméně i hudební výchova, musí projít 

zásadní proměnou. Otázka, která cesta vede tím správným směrem, však zůstává stále 

nezodpovězena. Tato rigorózní práce dává jen některé podněty k možnému zamyšlení se 

nad danou problematikou. 

        Osobně se domnívám, že myšlenka RVP ZV není špatná. Vzdělávacímu oboru 

„Hudební výchova“ dává dokument mnoho podnětných impulzů, které mohou v budoucnu 

zvýraznit nutnost rozvoje tohoto vyučovacího předmětu.  

        Jestliže se podíváme na RVP ZV očima běžného učitele hudební výchovy, vytvoříme 

zcela jednoduché schéma vyučovacího procesu 21. století. Pro učitele, který má vstoupit 

do třídy a 45 minut pracovat se žáky, je totiž vždy prioritní cíl a obsah vyučovací hodiny. 

Dalším úkolem, který pedagog  řeší je forma, tedy způsob výuky (řečí dokumentu – 

vzdělávací strategie).  

 

Schéma vyučovacího procesu 21. století: 
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(klíčové kompetence) 
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        Je otázkou času, zda se nový systém vzdělávání uplatní v praxi. RVP ZV i tato práce 

dává další podněty k zamyšlení. Jedná se například o detailnější zkoumání pokusnických 

škol 20. století a jejich srovnání se současným RVP ZV. Dalším nosným námětem je řešení 

palčivé otázky týkající se agresivity žáků a projevy šikany na ZŠ. Závěry psychologických 

výzkumů totiž jasně dokladují, že hudební činnosti mají významně pozitivní vliv na 

kultivaci osobnosti a celkové chování dětí.148 

        Na základě poznámek, které jsem četla v dotaznících a které v podstatě deklarují, že 

všechny cesty vedoucí k cíli s názvem LÁSKA K HUDBĚ, potažmo k dalším lidským 

hodnotám jsou správné, pevně věřím, že hudební výchova zaujme ve společnosti takové 

místo, jaké jí právem náleží. 

                                            
148 Např. FRANĚK M. Hudební psychologie. Praha : UK, Nakladatelství Karolinum. 2005. 
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RÉSUMÉ 

        Rigorózní práce „Didaktické rozpracování obsahu učiva z  učebnic  HV 1. – 5.  ročník  

ZŠ do RVP“ se zabývá pohledem na hudební výchovu v souvislosti s novým pojetím 

kurikulární reformy, RVP ZV.  

        Teoretická část rigorózní práce osvětluje RVP ZV jako celek, nahlíží na úlohu učitele 

v současném pedagogickém dění, mapuje vývoj společensko-ekonomických  

a pedagogických pramenů zejména 20. století, reflektuje tvořivý vývoj hudební výchovy, 

který se stal živnou půdou současné reformy – vzdělávacího oboru HV.  

        Smyslem rigorózní práce je ukázat, jak lze nahlížet na rozličné hudební aktivity 

z širšího úhlu pohledu pedagogického pracovníka, tedy nejen očima učitele 

specializovaného na výuku hudby. Dominantou hudebního vzdělávání žáka základní školy 

již není pouze sama hudba. Hudební aktivity se stávají prostředkem k naplňování 

všeobecných výchovných cílů formulovaných klíčovými kompetencemi, které tvoří základ 

celoživotního učení a jsou společné všem vzdělávacím oblastem. Významnou součástí 

rigorózní práce je proto kapitola „Klíčové kompetence ve vztahu k hudební výchově“. 

V této kapitole je doložena skutečnost, že veškeré hudební činnosti (zpěv, poslech, pohyb, 

hra na lehkoovladatelné nástroje) lze využít k naplnění všech klíčových kompetencí 

stanovených RVP ZV. Konkretizace předchozí myšlenky má být inspirací k novému 

myšlení a kreativitě učitelů ve vyučovacím procesu.  

        Obsahem další části rigorózní práce je výzkumná analýza učebnic HV pro 1. –  5. 

ročník (SPN, a. s.) z hlediska klíčových kompetencí, vztahů a vazeb k ostatním 

vzdělávacím oborům a průřezovým tématům. Každé setkání (kapitola učebnice) 

rozpracovává konkrétní obsah učiva a jeho provázanost s výše uvedenými prioritami RVP 

ZV. Z této obsáhlé výzkumné analýzy monitorující všech 82 setkání vyplynulo, že materiál 

uvedený v učebnicích inspiruje k naplňování téměř všech klíčových kompetencí 

rovnoměrně.  

        Poslední významnou součástí rigorózní práce je výzkumná sonda do současné praxe 

na 1. stupni ZŠ. Z dotazníkového šetření, jehož respondenty byli učitelé ZŠ, vyplynulo, že 

pedagogičtí pracovníci intuitivně akceptují smysl nové koncepce. Vlastní praxe však 

neodpovídá progresivnímu vedení vyučovacího procesu.   
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SUMMARY 
 

       The doctoral thesis „Didactic Application of the Curricular Contents of 1st do 5th 

Grade Music Textbooks for Elementary Schools to RVP“ deals with music education in 

frame of new  view of curricular  RVP ZV reform. 

       The theoretical part of this doctoral thesis explains RVP ZV as a whole, describes the 

role of a teacher in the current pedagogical developments, maps also developement 

of social-economic and pedagogical resources mainly 20th century, responds creative 

developement of music education which has become the breeding ground of the present 

reform –  HV educational field. 

       The aim of the introductory part of this doctoral thesis is to explain to music teachers 

how they may regard a variety music activities from a wider perspective, i.e. not only 

through the eyes of teacher specialized in music. Music itself is no longer the dominant 

part of a student’s music education. Music-related activities are becoming as means  how 

to accomplish universal educational goals stated by key competence which makes  the base 

of whole-life studies and it is common for all educational areas, that is why  the capture 

„Key Competence“  is  very important  for this  doctoral thesis in connection with music 

education. This capture confirms the fact that all music activities (singing, listening, 

moving, playing musical instruments easy to operate) can be used to complete all key 

competence stated by RVP ZV.   Specification of previous idea should inspire new 

thinking and teacher’s creativity in their teaching. 

       The content of the other part of this thesis is a searching analysis of HV textbooks 

for 1st – 5th grade SPN a. s. owing to key competence, relations and connections to others  

educational  studies and cross-cutting themes. Each meeting – each capture of the textbook 

is elaborating the specific topic and its linking with above mentioned preferences RVP ZV. 

This extensive research analysis shows that all 82 captures – meetings give an equal 

inspiration for every part of key competence. 

       The last important part of this thesis is the experimental probe into present practice of 

1st grade at primary schools.  Teachers from primary schools participated in the survey and 

the result shows that educators accept the sense of that new conception intuitively.  

However, the practice itself does not correspond to progressive teaching process. 
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PŘÍLOHA č. 1  

ALTERNATIVNÍ PEDAGOGICKÉ SYSTÉMY 

 

PEDAGOGICKÝ SYSTÉM  Marie Montessori  (Marie Montessori 1870 – 1952) 

Tato koncepce je výrazně pedocentrického zaměření. Klade důraz na individualitu dítěte 

a jeho přirozený vývoj, ke kterému lze podle Montessori dospět na základě tzv. 

senzitivních fází. V popředí tohoto systému stojí výchova smyslů a pohybu 

(senzomotorická výchova). Velkou roli hraje specifický didaktický materiál. Pedagogický 

systém Marie Montessori, jehož výuka probíhá v tzv. učebních centrech, jednoznačně 

charakterizuje heslo: „ Pomoz mi, abych to mohl udělat sám“.   

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA  (Rudolf Steiner 1861 – 1925) 

Základem waldorfské pedagogiky je na rozdíl od ostatních alternativních směrů 

vycházejících z Rousseauova naturalistického pojetí, antroposofie Rudolfa Steinera. Cílem 

tohoto alternativního systému je výchova všestranně harmonicky rozvinuté osobnosti, 

sjednocující tělesný, myšlenkový a duchovní vývoj člověka. Důraz klade na rozvoj 

umělecké výchovy – hru na hudební nástroje, zpěv, pohybové aktivity (eurytmie), 

výtvarnou a dramatickou výchovu. Waldorfská pedagogika tak významně podněcuje 

kreativní rozvoj žáků.  

Od ostatních alternativních škol se odlišuje členěním vyučování do tzv. epoch, specifickým 

prostorovým uspořádáním, architekturou školních budov. Škola není řízena ředitelem, ale 

učitelskou samosprávou, která běžně spolupracuje se sdružením rodičů.   

 

JENSKÝ PLÁN  (Peter Peterson 1884 – 1952)   

Jenský plán je syntézou rozličných alternativních směrů nové výchovy. Hlavním 

pedagogickým úkolem školy je připravit mládež na samostatný praktický život. Tento 

pedagogický systém ruší tradiční třídy i rozvrh hodin. Preferuje týdenní pracovní plány 

a práci v tzv. kmenových skupinách, ve kterých pracují děti rozdílného věku.  

 

DALTONSKÉ ŠKOLY  (Helen Parkhurstová 1887 – 1957) 

Základním principem daltonských škol je svoboda, která umožňuje individuální práci žáků 

na zvoleném tématu. Úkolem jednotlivců je vytvořit si samostatný učební plán a  

postupovat dle vlastních schopností. Cílem se stává samostatnost a odpovědnost.  
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Daltonské školy odstranily systém tradičních vyučovacích hodin a soustavu věkově 

homogenních tříd. Systém daltonského vzdělávání umožňuje rychlejší postup pouze 

nadanějším žákům.  

 

FREINETOVSKÁ PEDAGOGIKA  (Célestin Freinet 1896 – 1966) 

Tato koncepce tzv. moderní školy klade důraz na sepětí školy s praktickým životem a na 

spojení tělesné s duševní prací žáků. Snahou freinetovské pedagogiky je rozvíjet 

vzájemnou spolupráci, toleranci, samostatnost a zodpovědnost dětí. Typickou výukovou 

metodou je psaní a tisk autorských textů, exkurze a práce v ateliérech. 

 

PROGRESIVNÍ VÝCHOVA   (John Dewey 1859 – 1952) 

Na rozdíl od ostatních alternativních směrů, které staví do popředí pedocentrismus, se 

progresivní výchova zabývá sociálním a psychologickým hlediskem rozvoje osobnosti. 

Tato pedagogická koncepce dala podnět ke vzniku projektového a problémového 

vyučovaní, které jsou v současné době považovány za nejefektivnější metody způsobu 

vyučování.  

Problémové vyučování nutí žáka k zamyšlení a samostatném uvažování. Žák musí sám 

hledat poznatky vedoucí k vyřešení problému. 

Projektové vyučování směřuje volbou  učiva k nějakému cíli. Prostřednictvím   vlastních 

prožitků a zkušeností mohou žáci ovlivnit výběr tématu daného projektu. Důležitá je 

aktivní spoluúčast. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

UČIVO HV 1 

Učivo, které je obsažené v RVP ZV není závazné, je pouze doporučené – je  prostředkem 

k dosažení výše uvedených výstupů. RVP doporučuje rozpracovat učivo do jednotlivých 

ročníků či delších časových úseků. Pokud je učivo začleněno a rozpracováno v konkrétních  

ŠVP, stává se závazným, stejně tak, jako očekávané výstupy.  

 

Vokální činnosti 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu 

dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách 

(V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry (ozvěna, 

otázka – odpověď apod.) 

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického 

vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, 

notový zápis jako opora při realizaci písně 

 

Instrumentální činnosti 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a doher 

s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby 

v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď),  

jednodílná písňová forma (a–b) 

záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého 

motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních programů 

 

 
                                            
1 Učivo je citováno z díla: Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. 
Praha: ÚIV, nakl. Tauris, 2005. s. 66 – 67. 
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Hudebně pohybové činnosti 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční 

hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima 

a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při 

tanci či pohybových hrách 

 

Poslechové činnosti 

kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 

melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a 

sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 

proudu  

hudba vokální, instrumentální, vokálně – instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. 

hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace 

interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) 
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PŘÍLOHA č. 3 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  HV  1 

1. období (1 . -  3. ročník) 

Žák  

� zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

� rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře reaguje 

pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

� rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

� rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně – instrumentální 

 

2. období (4. - 5. ročník) 

Žák 

� zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 

dovednosti 

� realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

� využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb a písní 

� rozpozná hudební formu písně či jednoduché skladby vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 

hudební improvizace. 

� rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelně harmonické změny 

� ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

                                            
1 Očekávané výstupy jsou citací z díla: Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním 
vzdělávání. Praha: ÚIV, nakl. Tauris, 2005, s. 66. 
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PŘÍLOHA č. 4 

POJMY Z RVP ZV 

 

Vzdělávací obsah RVP ZV  

Obsah vzdělávání vymezují jednotlivé vzdělávací oblasti. Součástí těchto vzdělávacích oblastí 

jsou jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Vzdělávací obsah je tvořen z očekávaných 

výstupů a z učiva.  

 

Očekávané výstupy  

Očekávaný výstup je konkrétní, měřitelný výsledek vzdělávání. Dle individuálních schopností 

by je měli dosáhnout všichni žáci.   

 

Učivo 

Učivo je prostředkem, které slouží k dosažení očekávaných výstupů.  

 

Klí čové kompetence 

Klíčové kompetence jsou souborem základních schopností, dovedností, postojů, hodnot 

i vědomostí žáků. Jsou společné všem vyučovacím oblastem – oborům, nezávisí pouze na 

znalostech či dovednostech z jedné oblasti vzdělávání. Klíčové kompetence jsou obecně

přenositelné.  

Ke stejnému cíli (klíčové kompetenci) docházíme jinou cestou (formou a metodou práce) 

a prostřednictvím různorodé vzdělávací nabídky. Tím, že mají všechny vzdělávací oblasti 

stejný cíl (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a interpersonální, kompetence občanské kompetence pracovní), utvrzují 

si žáci kompetence rychleji a v mnohem širší míře. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou promyšlené a vhodně řazené postupy,  kterými cíleně 

směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

 

Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je závazný školský dokument. Za jeho tvorbu, kvalitu 

i realizaci odpovídá ředitel školy. Školní vzdělávací program musí být vytvořen v souladu 
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s rámcovým vzdělávacím programem. Učitelé, tvůrci osnov jednotlivých vyučovacích 

oborů, jsou za realizaci ŠVP spoluzodpovědni. 

 

Učební osnovy 

Učební osnovy jsou součástí Školního vzdělávacího programu. Jejich tvorba patří 

do kompetence jednotlivých učitelů. Základním východiskem k jejich vytvoření je 

Rámcový vzdělávací program. Učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů se 

skládají z názvu vyučovacího předmětu, jeho charakteristiky a ze vzdělávacího obsahu 

daného předmětu.  

(Vzdělávací obsah je tvořen z očekávaných výstupů a z učiva. Školní výstupy vznikají na 

základě očekávaných výstupů uvedených v RVP ZV. Ke školním výstupům 

rozpracovaným do jednotlivých ročníků je vybíráno vhodné učivo).  

 

Průřezová témata 

Průřezová témata umožňují propojení vzdělávacích obsahů a oborů. K tomuto propojení 

můžeme využít následující formy: tematické okruhy průřezového tématu zařadit do obsahu 

vyučovacího předmětu, vytvořit projekt či zavést samostatný vyučovací předmět.  
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PŘÍLOHA č. 5 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. třída 
Očekávané výstupy 

(RVP ZV) 
Školní výstup 

(ŠVP) 
Učivo 

Žák zpívá na základě 

svých dispozic 

intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlase. 

Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě v minimálním rozsahu melodiky 

říkadlových popěvků. 

Vokální reprodukce říkadlových popěvků a zejména lidových písní ve střední hlasové 

poloze. Srozumitelnost textu - artikulace (jednoduché jazykolamy). 

Hlasová hygiena - přirozené uvolněné zpívání ve střední dynamické síle, správné vedení 

dechu, navození hlavového tónu pomocí kukačkové tercie, glissanda. Rozšiřování 

hlasového rozsahu- jednoduché pěvecké modely resp. písně.  

Intonační opěrné písně pro 1.3. 5. stupeň. 

Žák rytmizuje a 

melodizuje 

jednoduché texty. 

1. Žák dokáže rytmicky deklamovat 

jednoduchou říkanku či text. 

2. Jednoduché rytmy slov a slovních umí spojit 

s hrou na tělo. 

3. Je schopen zmelodizovat jednoduchá 

říkadla. 

Deklamace jednoduchých slovních spojení, textů a  říkadel (1., 3., 4., 5., 6. , 7., 8., 9., 11., 

6., 17., 18. setkání). Důraz je kladen zejména na pravidelnou pulzaci. 

Seznámení a interpretace jednoduchý rytmů (10., 14., 16. setkání). Snaha o rytmicko - 

deklamační vícehlas (13. setkání). Melodizace jednoduchého říkadla prostřednictvím 

kukačkové tercie (např. Tintěrovo jelito 4. setkání). 

Žák využívá 

jednoduché hudební 

nástroje 

k doprovodné hře. 

Žák dokáže využít hru na rytmický nástroj 

(i improvizovaný) jako součást doprovodu 

poslouchané skladby.  

 

Rytmicko-instrumentální doprovod k reprodukované hudbě CD setkání 7. 14. 

Žák reaguje pohybem 

na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, 

dynamiku, směr 

melodie. 

Přípravné stadium pohybových aktivit – 

koordinace pohybu, motorika.  

Žák dokáže hudbu poslechové skladby vyjádřit 

příslušným pohybem. 

Pohybem ztvární základní hudebně-vyjadřovací 

prostředky – tempo, dynamiku, pohyb melodie, 

rytmus a (zejména) metrum. 

P   Pohybové hry - hra na ozvěnu, hra na tělo, pantomimické ztvárnění postav vystupujících  

     v písních apod. Kontrastní pohybové prvky - pochod, ukolébavka - CD (2. a 3. setkání);     

     pohybová improvizace - CD (11. setkání); nácvik pochodu (17. setkání). Metrum - pochod   

k   ke  zpěvu písní ve 2/4taktu, k pochodovým skladbám - např. CD (2. setkání). Deklamace  

    textu –  říkadla s doprovodem těžkých dob např. (6. setkání). Pohybový doprovod k písním  

u   uvedených v učebnici HV. 
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Žák využívá 

jednoduché hudební 

nástroje 

k doprovodné hře 

Žák dokáže využít hru na rytmický nástroj 

(improvizovaný) jako součásti doprovodu 

poslouchané skladby.  

 Rytmická hra k poslechovým skladbám CD (2., 7., 14. setkání). 

Žák rozlišuje 

jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné 

tempové a dynamické 

změny. 

Žák rozpozná rozdíl mezi tónem a zvukem. 

Umí určit rozdíl mezi krátkým a dlouhým tónem.  

Rozliší barvu zvuku. 

Rozezná tóny vysoké a hluboké. 

Rozpozná kontrastní rozdíly v kvalitě tónů, 

Umí se vcítit do hudby hlasité a tiché. 

Dokáže rozlišit tempové kontrasty. 

Zvuky nahrané na CD (1. Setkání – zvuky věcí denní potřeby, 2. Setkání – zvuky tikotu 

rozličných typů hodin, 5. Setkání – zvuky přírody, 8. Setkání – zvukové etudy: vstávání, 

chůze – běh, v tělocvičně. 

Rozpoznávání a tvorba zvuků na improvizované hudební nástroje a efekty lidského těla – 

(5., 6., 9., 11. setkání). 

Zkouška sluchu (6., 14., 15., 18. setkání). 

Změna barvy lidského hlasu říkanka Moře – (3. setkání). Jak kočičky mňoukají (5. 

setkání). 

Kdy má hlas jinou barvu+ barva hudebních nástrojů (15. setkání, + ukázka na CD) –

změna lidského hlasu v pohádce Jak je málem popadl drak, hra na ozvěnu (16. setkání), 

jak znějí hudební nástroje (19. setkání). 4. Co je vysoké a co hluboké (13. setkání + 

ukázka CD - U nás v kapele). 5. Tiché a hlasité tóny (3. setkání + ukázka na CD, 6. 

setkání + ukázka na CD, 9. setkání+  ukázka CD. Co je pomalé a rychlé (4. setkání + 

ukázka na CD) 

Žák rozpozná 

v proudu znějící 

hudby některé 

hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, 

instrumentální. 

 

Žák pozná zvuk hudebních nástrojů - klavír, 

housle, zobcová flétna, trubka, kytara. 

Poslechem určí hudbu vokální a instrumentální. 

 

1. setkání + ukázka na CD - hra klavíru, houslí, zobcové flétny, zpěv; 7. setkání + ukázka 

na CD hra trubky; 12. setkání + ukázka na CD - hra houslí a kontrabasu; 14. setkání + 

ukázka na CD - hra kytary. 

2. Živá interpretace hudby učitelem - zpěv, hra na klavír. Využití hudebních ukázek z CD.  
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PŔÍLOHA č. 6 

Možný postup při zpracovávání podrobných příprav vyučovacích hodin HV. 

K této ukázce byla zvolena učebnice hudební výchovy pro 2. ročník, a to z toho 

důvodu, že její vzdělávací nabídka je natolik pestrá, že podobný postup lze aplikovat 

i k přípravám ve vyšších ročnících. Následující nástin slouží k tomu, abychom si 

uvědomili, v čem spočívá nový přístup ke vzdělávání.  

V rámci každého setkání se nejprve věnujeme rozvíjeným klíčovým kompetencím. 

Po nich následují očekávané výstupy, které jsou konkrétnější než v RVP ZV. Aby bylo 

zřejmé, s čím jednotlivé výstupy souvisejí, v závorce je vždy uvedena činnost, 

prostřednictvím které se daného výstupu dosahuje. Poslední část je věnována průřezovým 

tématům, vztahům a vazbám hudební výchovy k dalším vzdělávacím oblastem.     

Vzhledem k rozsahu celé rigorózní práce uvádím pouze prvních pět setkání z této 

učebnice. 
 

1. setkání: Počasí 

Klí čové kompetence: 

Kompetence k učení 
V zápisu písně Kočka leze dírou žáci samostatně pozorují a vnímají pohyb melodie. 

V souvislosti se zpěvem písně pak experimentují – změny melodie (stoupání a klesání) se 

snaží znázornit pohybem vlastního těla. Prostřednictvím pochodu k písni Okolo Frýdku 

cestička seznamujeme žáky s dvoudobým taktem a nejvíce užívaným symbolem 2/4 taktu.  

Kompetence k řešení problémů 

Žáci poslouchají dva rozdílné hudební úryvky, melodii veselou a smutnou. Jejich úkolem 

je samostatně rozhodnout, který úryvek představuje hudbu veselou (radost pejska) a který 

smutnou (strach kočičky).   
Žáci mohou hledat a přirovnávat, kde se úkaz podobný pohybovému vyjádření stoupající 

a klesající melodie vyskytuje v jiné podobě (vizuální podoba – CD přehrávač).   

Kompetence komunikativní 
Tyto klíčové kompetence rozvíjejí diskuse nad pocity, jež v žácích evokoval poslech 

hudební ukázky.  
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Očekávané výstupy: 

Vokální činnosti 
Žák zpívá intonačně čistě jednoduché melodie. 

(Stoupající a klesající melodie „Stoupám nahoru, klesám zas dolů“ – metodická příručka; 

zpěv opěrné písně na 1. stupeň – Kočka leze dírou). 

Žák dokáže napodobit správně tvořený tón. 

(Navození hlavového tónu prostřednictvím „mňau“ ve vhodné poloze.)  

Hudebně pohybové činnosti 
Žák reaguje pohybem na znějící hudbu. 

(Pohybové ztvárnění stoupající a klesající melodie písně Kočka leze dírou.) 

Žák vyjádří pohybem metrum. 

(Pochod k písni Okolo Frýdku cestička.) 

Instrumentální činnosti 
Žák dokáže správně manipulovat s paličkami, orientuje se na melodickém nástroji.  

(Hra stoupající a klesající melodie na zvonkohře). 

Poslechové činnosti 

Žák dokáže v proudu znějící hudby rozpoznat převažující hudebně vyjadřovací prostředek. 

(Ludwig van Beethoven, Symfonie č. 6, F dur op. 68 Pastorální – blíže MP, s.19.) 
 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh:  Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

(Rozvoj smyslového vnímání. Vnímání a rozlišování pocitů radosti a strachu.)  

2. setkání: Vlny a vlnky 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 
Žáci experimentují, zjišťují souvislost mezi zvukem a velikostí zvonků. 

Kompetence k řešení problémů 

Na základě hry melodií v různých tempech žáci určují, který z úryvků je hrán v rychlém

a který v pomalém tempu. Žáci rozhodují o tom, která z interpretovaných melodií – částí 

písně Co to zvoní, co to cinká? – je melodicky ukončená a která melodicky neukončená.  
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Kompetence komunikativní 
Žáci se snaží definovat, jaký je rozdíl v pohybu malých a velkých vln. 

Žáci se snaží charakterizovat otázku a odpověď, ve dvojicích vytvářejí vlastní příklady 

(kladou důraz na intonaci řeči).  

Kompetence sociální a personální 
Žáci se učí spolupracovat. Jejich úkolem je rozdělit se do skupin, určit, kdo bude hrát na 

který hudební nástroj a interpretovat rytmický vícehlas – hra na zvonečky. 

 

Očekávané výstupy: 

Vokální činnosti 
Žák dokáže zmelodizovat jednoduché říkadlo. 

(Žák zmelodizuje říkadlo Blýskání – viz metodická příručka – v intervalu kukačkové 

tercie.) 

Hudebně pohybové činnosti 
Žák umí zkoordinovat pohyb se znějící hudbou. 

(Ke zpěvu písně Co to zvoní, co to cinká? žák připojí pohybový doprovod – MP, s. 21.)  

Instrumentální činnosti 
Žák dokáže interpretovat jednoduchý rytmus. 

(Díky hře na zvonky se žák naučí hře prostého rytmu na nástroje Orffova instrumentáře.) 

Poslechové činnosti 

Žák dokáže určit, zda se jedná o ukázku vokální či instrumentální hudby.  

(Vítězslav Novák Bouře op. 42; blíže – metodická příručka.) 

Žák rozpozná výrazné tempové změny. 

(Žáci rozlišují kontrastní tempa – rychle, pomalu; – učitel hraje na klavír jednoduché 

hudební úryvky, či písničku Co to zvoní….) 

Žák pozná vzestupnou a sestupnou melodii. 

(Žák se v tomto poznání utvrzuje prostřednictvím melodie písně Co to zvoní…). 

 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Tematický okruh: Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání 

(Navození imaginace – vizuální, sluchové představy – prostřednictvím poslechové 

skladby.) 
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Průřezové téma: Environmentální výchova 

Vzhledem k tomu, že je celé setkání prodchnuto přírodní tematikou, stávají se vhodným 

tematickým okruhem Základní podmínky života. 
Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  

(Člověk a jeho zdraví, Rozmanitost přírody) 

Mimohudebním námětem tohoto setkání je voda. Voda souvisí nejen se všemi otázkami 

týkajícími se vodních zdrojů, forem vody, ale i s prevencí zdraví – chování na koupalištích 

u rybníků, přivolání pomoci apod. Motivací k zdravému životnímu stylu se stává 

i v učebnici zmiňovaný pobyt u moře. Žáky vedeme k potřebné nutnosti střídání práce 

s odpočinkem, nacházení souvislostí mezi relaxací a poslechem hudby.  

3. setkání: Ovoce 

Klí čové kompetence: 

Kompetence k učení 
Žák vyhledává hudební znaky v notovém záznamu písně Pod naším okýnkem. 

(Symbol pro piano a mezzoforte.) 

Kompetence k řešení problémů 
Žák hledá možnosti řešení, moduluje vlastní hlas v různých podobách.  

(Práce s říkankou Vezmi žlutou tužku.) 

Kompetence sociální a personální  

Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém. 

(Melodický doprovod písně Pod naším okýnkem.) 

 

Kompetence občanské 
Prostřednictvím poslechové skladby vedeme žáky k porozumění našim kulturním 

hodnotám  

a respektu k nim.  

(Poslech B. Smetana, Předehra k opeře Prodaná nevěsta.) 

Kompetence pracovní 
Žák získává povědomí o uměleckých profesích – skladatel, malíř, literát. Můžeme 

motivovat k výběru budoucího povolání, vedeme k uvědomování si hodnoty lidské práce. 
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Očekávané výstupy: 

Vokální činnosti  

Žák upevňuje svůj intonačně čistý a rytmicky přesný zpěv. 

(Melodizace říkadla v omezeném intonačním prostoru. Zpěv písně Pod naším okýnkem ve 

střední hlasové poloze.)  

Žák pochopí, co je dechová opora. 

(Nácvik břišního dýchání.) 

Hudebně pohybové činnosti 
Prostřednictvím hry na tělo dokáže žák hrát rytmické ostinato. 

(Rytmický, vícehlasý doprovod říkadla Vezmi žlutou tužku.) 

Instrumentální činnosti  
Žák je schopen zahrát jednoduchou, zapamatovatelnou melodii na melodické nástroje 

Orffova instrumentáře. 

(Instrumentální doprovod písně Pod naším okýnkem.) 

Poslechové činnosti 

V hudební ukázce žák rozpozná některé hudebně výrazové prostředky. 

(Bedřich Smetana, Předehra k Prodané nevěstě – poznávání dynamiky, tempa, výrazu –

nálady úryvku, hudebního motivu.) 

4. setkání: Otázka a odpověď 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 
K docílení této klíčové kompetence vede motivace uvedená v názvu setkání, tj. přirozená 

snaha člověka získávat informace, být zvídavý.   

Kompetence sociální a personální 
Úkolem žáků je vzájemně spolupracovat ve dvojicích. Prostředkem se stává hra na otázku 

a odpověď či dvojhlasý melodický doprovod písně Co je to? Zpěv sóla v uvedené písni 

vede současně k vytváření pozitivních představ o sobě samém. Dětem umožňujeme vnímat 

vlastní rozvoj, podporujeme jejich zdravé sebevědomí. 
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Očekávané výstupy: 

Vokální činnosti 
Žák umí rytmicky a intonačně přesně interpretovat interval malé tercie.  

(Zpěv dialogické písně Co je to?) 

Žák je schopen respektovat zákonitosti dvojhlasého zpěvu. 

(Zpěv dialogické písně Co je to?) 

Hudebně pohybové činnosti 

Žák dokáže sladit zpěv písně s pohybem. 

(Zpěv a pohybový doprovod písně Hlava, ramena.) 

Žák je schopen vyjádřit pohybem – prostřednictvím hry na tělo – rytmus.  

(Rytmický dvojhlas, hra na tělo v písni Co je to?) 

Žák dokáže sladit pohyb s hudbou.  

(Poslechová skladba J. D. Zelenky – MP, s. 30–31.) 

 

Instrumentální činnosti 
Žák dokáže imitovat slyšenou melodii hrou na melodický nástroj. 

(Melodický doprovod písně Co je to?) 

Žák dovede rytmicky i melodicky ukončit předvětí. 

(Rytmická i melodická hra na otázku a odpověď.) 

Poslechové činnosti 
Žák rozpozná vokální skladbu.  

(Poslechová ukázka J. D. Zelenka: Laetatus sum – blíže MP, s. 30–31.) 

Vztahy a vazby: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

(Člověk a jeho zdraví) 

Díky obsahu a současně i pohybovému ztvárnění písně Hlava, ramena získávají žáci 

praktické poznatky o lidském těle, jeho základní stavbě a funkcích. 

5. setkání: Přání 

Klí čové kompetence: 
K rozvíjení těchto kompetencí se můžeme přiblížit hledáním významů běžně užívaných 

termínů – virtuos, vybrané hudební nástroje. Žáci mohou pracovat s rozličnými materiály –

encyklopedie, učebnice atd. 
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Kompetence k řešení problémů 

Úkolem žáků je správně pojmenovat a určit, který z hudebních nástrojů zobrazených 

v učebnici náleží ke konkrétním slokám písně Muzikant, kde se o jednotlivých nástrojích 

zpívá. 

Praktické řešení problému je součástí poslechových ukázek. Žáci rozeznávají zvuky 

jednotlivých hudebních nástrojů nahraných na CD. Kreativní činností je samostatná 

kompozice rytmické skladbičky. 

Kompetence komunikativní  
Prostor k naplňování těchto kompetencí nám dává virtuózní hudební nahrávka 

N. Paganiniho. Žáci vyjadřují své dojmy z houslové hry.   

Kompetence pracovní 

Inspirací je zmínka o složitosti výroby hudebních nástrojů a množství hudebních nástrojů, 

které se v tomto setkání objevují. V rámci vyučovacího procesu máme možnost navštívit 

některého z výrobců či opravářů hudebních nástrojů. Vhodnou motivací je snaha vyrobit 

vlastní improvizované hudební nástroje. 

Očekávané výstupy: 

Vokální činnosti  
Žák dokáže v praxi uplatnit břišní dech. 

(Dechová cvičení). 

Žák umí zaintonovat melodii jednoduché písně.  

(Intonace písně Halí, belí.) 

Žák dokáže melodicky a rytmicky přesně imitovat melodii písně. 

(Zpěv písně Housle.) 

Hudebně pohybové činnosti 
Žák dokáže pohybem vyjádřit melodiku písně.  

(Fonogestika ke zpěvu písně Muzikant.)   

Žák je schopný vyjádřit nonverbálně – pohybem, činnosti objevující se v obsahovém 

sdělení písně.   

(Pantomimické vyjádření hry na hudební nástroje v souvislosti se zpěvem písně Muzikant.) 

Poslechové činnosti 

Žák rozpozná zvuky jednotlivých hudebních nástrojů. 

(Nahrávky jednotlivých nástrojů – CD, skladba pro sólové housle N. Paganiniho.)  

Žák dokáže určit tempo reprodukované hudební ukázky.  
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(Poslechová ukázka N. Paganini, Capriccio pro sólové housle.)   

 

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh:  Objevujeme Evropu a svět 

Prostřednictvím poslechové skladby vedeme žáky k poznávání a pochopení života a díla 

významných Evropanů. Iniciujeme zájem a snahu žáků o vlastní rozvoj.  
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Učit HV patří dle mého názoru k náročnějším způsobům pedagogické práce. Daleko snáz 

učím matematiku, český jazyk, vlastivědu atp. Bohužel v naší škole jsou tzv. výchovy 

trochu přehlíženy a jejich význam podceňován. 

Nevím, jestli toto je možné docílit nebo zakotvit v RVP. Spíš záleží na osobnosti učitele. 

Doufám, že pan ministr nebude chtít dovednosti  

a hlavně znalosti z HV plošně testovat! To by bylo zcela proti jejímu duchu. 

Čerpám ze všech možných učebnic, zpěvníků, internetu. 

Nemohu říci, že bych vzala jednu učebnici a podle ní učila. Kombinuji HV s dramatickou 

výchovou, pohybem. 

RVP ZV nerespektuje individualitu vyučujícího a já osobně nepovažuju některé výstupy za 

nutné. Už dříve jsem měla pocit, že se čím dál méně zpívá a poslouchá hudba. 

Denně zpíváme, hraju jim k tomu na kytaru ( na klavír bohužel tak jenom trnky brnky), 

děti to baví. A samozřejmě už mi chodí 22 dětí na kroužek Hra na kytaru. 

Hudební teorie na 1. stupni ZŠ nemusí být vyučována příliš do hloubky, nebazírovat na 

tom při zkoušení. 

Hudební výchovu by měl učit pouze učitel, který má pro tento předmět odborné 

předpoklady, je skutečným muzikantem. Pouze ten může získat pro hudbu další zájemce a 

vést je správným směrem. Většina učitelů však na této úrovni nejsou, hudební výchovu učí 

spíše za trest nebo proto, aby si doplnili úvazek. 

RVP bych zrušila co nejdříve. Všichni na to nadávají velmi vulgárními výrazy. Vraťme se 

k osnovám (viz zelená kniha), podporujme u dětí zpěv a ne teorii, které mají v ostatních 

předmětech dost a dost. 

Pokud rodiče doma s dětmi minimálně i mluví, natož zpívají, škola může otvírat mnohé 

netušené obzory i v hudbě. 

Každý volí k hudební výchově svůj vlastní osobitý přístup, a také záleží na materiálu s 

jakým pracujete. Záleží i na typu školy a zařízení, ve kterém ten či onen pedagog pracuje. 

Není dobré ale považovat HV za okrajový a jednoduchý předmět, z něhož musí mít žák 

automaticky výbornou. 

PŔÍLOHA č. 7 

REFLEXE UČITEŮ HV  
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1. Kompetence a jejich složky jsou moc pěkné, nicméně není určena míra jejich naplnění – 

co to je „formuluje a vyjadřuje své myšlenky“-znamená to, že žák umí říct, že má hlad? Co 

to je vhodně argumentuje? Trochu to upřesňují výstupy, pravda, ale stejně je to celé 

mlhavé a je to spíš zbožné přání než požadavky. 

2. Koncepce vzdělání musí být podpořena nějakými dokumenty, ať se jmenují, jak chtějí. 

Pochybuji, že v nějaké civilizované zemi smolí učitelé základní kutikulární dokumenty po 

odpoledních (po práci), jako u nás. Moc se mi líbí pamflet „Jak jsme robili ŠVP“  Mluví 

mi to z duše.  

3. První stupeň je celkem jednoduchý – písničky, tanečky, rytmická cvičení (tleskání, 

dupání), kánony, náznaky intonace, čtení not jak kdy- většinou jen rytmické hodnoty (když 

se nehraje na nástroj a neintonuje, nemá výška noty smysl) někdy vůbec, v některých 

třídách povinně flétny a normální čtení not. 

Za to když čtu výstupy pro II. stupeň a srovnám to s žvýkající, krkající a hýkající bandou 

Na otázku č. 12 jsem odpověděla "spíše ne" z toho důvodu, že se domnívám, že i při výuce 

podle dřívějších vzdělávacích programů učitelé (včetně mě) využívali HV i v jiných 

předmětech a že tedy RVP zase až tak převratné novinky nepřináší. Spíše dle mého názoru 

mnohdy vzletně pojmenovává to, co se běžně dělo už dříve. 

Bohužel žáci (hlavně starší) odmítají nabídku učitele naučit je poslouchat vážnou hudbu 
nebo jiný hudební styl, než je jejich oblíbený a tvořit. Jejich tvrzení“na co budu Hudečku 
potřebovat“ a jejich argumenty svědčí o negativním přístupu. Hodně takových žáků 
ovlivňuje své spolužáky, kteří by i chtěli pracovat. Mladší děti mají pozitivnější vztah 
k hudbě a lépe se s nimi pracuje. A k ŠVP – největší omyl poslední doby! Přesto všechno 
učím HV ráda. 
Má poznámka se týká RVP spíše obecně. Domnívám se, že dřívější školní osnovy naprosto 

splňovaly svůj účel a nedělaly takové zmatky v učivu jako dnešní RVP, které zabírají 

učitelům mnoho drahocenného času, který by mohl být využit o mnoho plodněji. Navíc se 

stává, že plány pro výuku tvoří člověk, který nakonec HV ani neučí nebo jí dokonce 

nerozumí a nemá o její náplni představu. To, na co se mělo školství zaměřit, je způsob a 

metody výuky, dotace kvalitních pomůcek a ne krácení rozpočtů pro školství. Dodnes 

používám staré SPN, protože jsou kvalitní a přehledné – nejsou plné zbytečných obrázků a 

malůvek a jsou kvalitně svázané. Pokud chci děti naučit píseň, která je nad rámec 

základních písní (které měly smysluplné řazení), sáhnu do jakéhokoli zpěvníku, nebo 

využiji nabídku ze stran na konci knihy. Dnešní globální chaos mě v práci pouze 

zpomaluje. Navíc jsem přesvědčená, že lásku k hudbě nevzbudí úžasná učebnice, ale 

přístup a podání učitele. A pokud je co k čemu, stačí mu jen vodítka nebo základní 

srozumitelné informace bez všelijaké nesmyslné omáčky okolo, kterou si může kdykoliv 

vymyslet na místě. 
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Co by si měli odnést žáci z výuky HV do osobního života:  

� Kladný vztah k hudbě. 

� Otevřít žákům svět hudby – seznamovat s ním, nabídnout jim různé možnosti,   jak se  

lze v tomto oboru realizovat. Radost z hudby. 

� Vztah k hudební tvorbě. 

� Vztah k hudbě. 

� Dobrý vztah k hudbě, umět rozlišit kvalitu od kýče, vnímat svět svými všemi smysly. 

� Vztah k hudbě a umění vůbec. 

Za to když čtu výstupy pro II. stupeň a srovnám to s žvýkající, krkající a hýkající bandou 

arogantních hulvátů, které nelze zkáznit, pokud u nich současně neučíte matematiku – oni 

přece mají právo vyjádřit svůj názor a jsou přeci v pubertě a mnozí mají  SPV, musíte 

tolerovat motorický neklid= žák nepřetržitě něčím mlátí a řve na spolužáky nebo na vás – 

musím se smát. Asi jsem špatný učitel a neumím žáky zaujmout. 

4. Můj cíl je, aby žák pochopil, že aktivní muzicírování je příjemný koníček a nemyslel si, 

že lidé zpívají jenom v opilství, jak se i mnozí dospělí domnívají. To je tak všechno, čím 

víc bude umět, tím líp. Na nějaké jemnosti není čas, hlavně hodně zpívat. Líbí se mi 

představa, že učitel si na hodinu připraví ukázky hudby stažené z netu, připraví si soutěže, 

pracovní listy, nachystá si dataprojektor, magnetofon atd. pak po hodině vyhodnotí 

pracovní listy a vše uklidí – samozřejmě, že k žákům přistupuje individuálně!!!(Proč nikdo 

studenty učitelství neříká, že den má jen 24 hodin? 

6. Když jsme dělali ŠVP, mysleli jsme to dobře, bohužel jsme udělali totéž, co dělají 

renomovaní autoři učebnic – napsali jsme sny místo reálných splnitelných požadavků. 

Jinak to nemohlo dopadnout – osnovy (ŠVP) nemohou dělat (s prominutím) diletanti, kteří 

padají únavou na hubu po celodenním učení (snášení sprosťáren a burantství nové, 

svobodné a sebevědomé generace). 

7. Když dám někomu jinému s VŠ vzděláním přečíst RVP a další dokumenty včetně 

pedagogických časopisů, směje se nebo kroutí hlavou a ptá se mě: Podle toho učíte? Proč 

 

 

 

Kdo uplatňoval mezipředmětové vztahy dříve, dělá to i dnes, kdo to nedělal, nic ho k tomu 

nepřinutí, pokud to tak necítí 

I když děti neznají vážnou hudbu, citlivým přístupem lze vzbudit jejich zájem a většinou se 

jim některé skladby a klamatelé líbí. 

RVP je třeba nastavit ne na minimum, ale na standart a myslet v něm i na zvláště nadané. 
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� Vztah ke kultuře jako takové. 

� Vztah k hodnotám, které zanechali význační hudebníci, skladatelé a umělci i  prostý 

český lid. 

� Lásku k hudbě. 

� Najít vztah k hudbě, poznat i hudbu lidovou a vážnou, rozvíjet citovou stránku hudby. 

� Mě zajímá radost z hudby a samovolné taneční reakce. 

� Pozitivní vztah k hudbě. 

� Vztah k hudební výchově, k umění obecně. 

� Zájem o hudbu, všeobecný postřeh. 

� Kladný vztah k hudbě. 

� Kladný vztah k hudbě. 

� Radost z muzicírování. 

� Kladný vztah k hudbě. 

� Dobrý vztah k hudbě a umění, radost. 

� Vztah k hudbě, dovednosti, vědomosti, touhu setkávat se s hudbou. 

� Radost z hudby a nadšení. 

� Kladný vztah k hudbě, zpívání. 

� Radost z hudby, ze zpěvu. Zpívat, zpívat a zpívat! 

� Kladný vztah k hudbě, znalost spousty písní různých žánrů, přehled o hudební tvorbě. 

� Kladný vztah k umění, zpěvu. 

� Vztah k hudbě, radost ze zpěvu. 

� Celková orientace v hudbě jako takové. Radost ze zpěvu. 

� Kladný vztah k hudbě, dovednost zpívat s chutí a cítit rytmus. Hlavně radost.  

� Radost ze zpěvu a hudby. 

� Radost ze zpěvu, a že si zpívají o přestávkách, i mimo školu.    

� Aby si rádi zazpívali, bez ohledu, jestli  mají hudební sluch nebo ne, jestli umí noty. 

� Radost ze zpívání, odbourání studu ze zpívání. 

� Radost ze zpěvu. 

� Žáci by měli především zpívat, zpívat a zpívat.  

� Radost ze zpěvu. 

� Všeobecný přehled, vztah k lidové slovesnosti a národnímu uvědomění, radost ze 

zpívání. 

� Správně pracovat s dechem, držení těla a všeobecný přehled. 
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� Radost ze zpěvu, příjemný pocit. 

� Aby žáci rádi zpívali. 

� Vytváření kladného vztahu k hudbě, udržování lidové tradice písní. 

� Udržení lidové tradice písní. 

� Radost ze zpěvu, umění zaposlouchat se, vnímat hudbu. 

� Radost ze zpěvu, a to i ze zpěvu při současném vykonávání jiné činnosti, potěšení 

z poslechu různých žánrů hudby, jejich rozpoznání. 

� Radost z hudby, přehled o všech hudebních stylech od klasiky po metal a hlavně aby si 

rádi a s chutí zazpívali. 

� Měli by mít radost z toho, že si umí zazpívat hodně písniček, umí i něco málo z teorie, 

poznají některé známé skladby světových autorů.  

� Rozpoznat hudební kategorie, orientovat se v poslechových skladbách,  rád zpívat. 

� Chuť si zazpívat, mít smysl pro rytmus a mít pochopení  pro hudbu jakéhokoliv žánru. 

� Správné dýchání, práce s hlasem a hlasivkami, správné chování při poslechu klasické 

hudby. 

� Radost z hudby – v koncertní síni, orientace v hudebních žánrech. 

� Pozitivní vztah k hudbě, radost zpívat, umět poslouchat hudbu. 

� Radost a chuť zpívat (poslouchat hudbu) nejen při dobré náladě, ale i když je truchlivo. 

� Dobrý vztah k hudbě, aby si rádi zazpívali, poslechli si. 

� Kladný vztah k hudbě, zpěvu. Alespoň minimální orientace v hudebních žánrech a 

stylech. 

� Chuť zpívat, hudebně či alespoň rytmicky se projevovat  a hudbu vnímat a poslouchat. 

� Vytvářet si vztah k hudbě jako takové, učit se být tolerantní k jednotlivým žánrům 

hudby. Mít z hudby, ze zpívání radost – o bohacení života.  

� Aby žáci aktivně zpívali a znali základní díla významných skladatelů. 

� Radost z hudby a pohybu při hudbě. 

� Radost z pohybu, tance, písní, které zpívají pouze ve škole, protože se už doma zpívá 

minimálně. 

� Estetické cítění, cit pro umělecký zážitek, poslech, rozvoj rytmického cítění, správné 

dýchání, taneční průprava. 

� Radost z hudebního prožitku, hudby vůbec, radost ze zpěvu a z pohybu při hudbě. 

� Rozvoj dovedností – zpěv, pohyb. 
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� Mnozí žáci mají názor, že zpívají falešně a tudíž by raději neměli zpívat vůbec. Důležité 

je jim ukázat, že pro běžný život není až tak důležitá kvalita zpěvu, ale radost ze zpěvu.

Také je důležité seznámit je s různými hudebními žánry a umět si zdůvodnit, proč se mi 

daná skladba líbí (nelíbí). No a také jim ukázat, že jsou schopni doprovodu na 

jednoduché nástroje a pokud se jim to líbí, mohou se učit hrát na nástroje složitější 

v ZUŠ, hudebních kroužcích nebo sami. 

� Vztah k hudbě, umění poslouchat, toleranci mnou neoblíbených žánrů, získat alespoň 

elementární zkušenosti s jednoduššími hudebními nástroji, získat pozitivní hudební 

prožitky. 

� Rozvoj estetického cítění, chuť zpívat, soustředěně poslouchat, seznámit se 

s jednoduchými hudebními nástroji a zahrát si na ně, nebát se vystoupit před spolužáky, 

pohybově nebo dramaticky ztvárnit píseň. 

� Radost ze zpívání, umět poslouchat hudbu, osahat si některé nástroje. 

� Radost ze zpěvu, chuť zpívat a poslouchat hudbu (i vážnou), smysl pro rytmus, základní 

pěvecké a dechové návyky a techniky, chuť hrát na hudební nástroj. 

� Láska k hudbě, radost ze zpěvu či poslechu hudby nejrůznějších žánrů, pohybové 

ztvárnění hudby. 

� Umění hudbu nejen poslouchat, ale dokázat ji i interpretovat. Radost ze zpěvu a  hudby. 

� Poslech hudby – formace osobnosti, výraz pohybem, instrumentace – tvořivost. 

� Zpěv, pohybové aktivity, poslechové činnosti. Utváření vlastních názorů na hudbu, 

hudební činnosti. 

� Základní znalosti z oblasti hud. teorie, lid. i umělých písní, hud. skladeb, hud. autorů aj. 

� Chuť zpívat, schopnost rytmizovat, základní orientaci v hudebních značkách. 

� Pozitivní vztah k hudbě všeobecně, základní hudební znalosti a dovednosti, respekt 

k práci a k umění, poznání důležitosti hudby a umění vůbec v životě  člověka. 

� Radost ze zpěvu, základní hudební vědomosti a dovednosti, naučit se slyšet  hudbu. 

� Radost z poslouchané hudby, poznávat lidovou tvořivost, lidové písně, seznamovat se 

s hudebními nástroji. 

� Základní informace o historii hudby (Smetana, Dvořák). Kladný vztah k hudbě  a zpěvu. 

� Hudební a rytmické cítění, radost ze zpěvu. Z hodin by si měli žáci odnést základní 

hudební znalosti (např. hudební nástroje, nejznámější hudební skladatelé) a hlavně radost 

ze zpěvu. 
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� Kladný vztah k hudbě, emoční prožitky spojené s hudbou, potřebu dál se hudebně 

rozvíjet, elementární znalosti hudební nauky. 

� Kultivovaný zpěv, základní znalosti z hudební teorie, not, dějin hudby a především lásku 

k hudbě a k tradicím. 

� Příjemné hudební zážitky základy hudební teorie základy dějin hudby. 

� Umět se poslouchat, dokázat poslouchat druhé a rozpoznat, kdy nám to společně ladí a 

kdy to skřípe. Samozřejmě by si měli žáci odnést všeobecný  přehled z oblasti hudby jak 

české tak světové a základní poznatky z hudební nauky jako hudební vědy. 

� Dobrou náladu, texty písní, pozitivní vztah k hudbě, základní znalosti. 

� Základní znalosti (hud. nástroje, hud. skladatelé, texty písní) , radost ze zpěvu. 

� Základní znalosti – nauka, texty písní, hudební nástroje, hudební skladatelé apod.,o

radost ze zpěvu. 

� Láska k hudbě, radost ze zpěvu, z rytmu, z vlastní realizace v hudbě a základy hudební 

vědy, které by měl každý člověk znát a umět.  

� Kultivovaný zpěv, hlasová hygiena, hudebně teoretické poznatky, seznámení

s hudebními skladateli a jejich tvorbou. 

� Základy hudební kultury. 

� Mít chuť si zazpívat, znát hudební teorii, vědět, že napřed musím poznat  všechny žánry 

hudby, abych mohl určit ten nejoblíbenější. 

� Určitý přehled, u žáků, kteří se nevěnují hudbě, tak nový pohled na hudbu. 

� Rozšíření učebních obzorů. 

� Muzikálnost, vnímání zážitku u hudby. 

� Nebát se zpívání, vnímat hudební kulturu kolem nás - divadlo, opera apod.  nebát se 

vlastní kreativity, umět poslouchat a vnímat hudbu. 

� Prožitek z poslechu, radost z tvoření. 

� Kladný přístup k hudbě, vnímání různých žánrů, radost z tvořivého přístupu. 

� Prožitek a radost z tvoření, uvolnění, styl relaxace do budoucího života. 

� Lásku k hudbě, snahu jí chápat a rozšiřovat si dál vzdělání, alespoň základní pojmy a 

osobnosti, smysl pro rytmus a takt, myšlenku, že hudba je tu pro nás vždycky, že se z ní 

můžeme inspirovat, hrát si s ní, učit .... 

� Hlavně radost, pozitivní vztah k hudbě, potřebu hudbu vyhledávat, schopnost ji prožívat 

a aktivně produkovat na své úrovni, nevnímat ji pouze. jako kulisu- např. k reklamám, 

ale vědomě v ní hledat a nacházet přínos pro vlastní život. 



 25

� Tvořivost, zpěvnost-vyjadřování radosti, smutku. 

� Měli by se naučit vnímat hudbu, rytmus, melodii, naučí se tvořit a vnímat svět kolem 

sebe. 

� Radost ze společného muzicírování. Poznat i jiné druhy hudby než tu, kterou 

posloucháme a chuť dále se hudebně vzdělávat.  

� Chuť zpívat, zbavit se strachu, možnost realizace, najít se.  

� Pocit radosti z krásy, kterou hudba přináší a uspokojení, že mohou být její součástí ať už 

hrají, zpívají, tančí nebo dokážou prožít poslech. 

� Hudba má přinést libý prožitek, ať již formou poslechu či zpěvu. 

� Rozvoj emocí. Posílit vztahy nejen k hudbě, ale i k umění obecně. 

� Slušnost, pracovitost, poctivost, serióznost (ostatně jako z jiných hodin). 

� Umět spolupracovat a vážit si dovedností jiných. 

� Odnést by si žáci měli poznání, že hudba a znalosti s ní související patří k základnímu 

vzdělání člověka. 

� Schopnost umět se zklidnit a naslouchat hudbě, vyprávění, názorům jiných lidí – i 

vrstevníků – i tehdy, pokud já preferuji něco jiného a respektovat ostatní. 

� Radost ze zpěvu, zážitky z hudebních her (muzikoterapie apod.), schopnost vyjádřit 

pocity z poslechu, seznámit se s našimi i světovými významnými skladateli, uvědomění 

si, že každý je jiný a každému se líbí jiný druh hudby, základní informace o notovém 

zápisu.  

� Chuť zazpívat si, přehled o základních hudebních stylech, schopnost rytmizace, popř. 

melodizace textů.případě hrát na nějaký nástroj, což vede k možnosti seberealizace, 

uvolnění od každodenního stresu, k novým přátelům / v hudební skupině/ - nejhorší je 

nic nedělat a nikam nepatřit. A k překonání tohoto   problému může vést i hudba. 

� Podnítit zájem o hudbu vůbec. Děti, kteří mají kladný vztah k umění jsou přístupnější 

k požadavkům pedagoga a citlivější, vnímavější k ostatním lidem. Děti v HV zajímá 

zpěv, melodie, kapely, práce s hlasem, rytmické nástroje (i jejich výroba), hra na 

nástroje, tanec. Užívají si toho, že umí něco tak krásného jako je hudba a s ní 

souvisejícího. Jsou pyšní na to, že navštěvují umělecké a  taneční školy. A já jsem pyšná 

nato, jak jsou skvělí a že mi je podařilo navést  k hudbě. 

� Lásku a kladný vztah k hudbě, radost z ní, ze zpěvu. (Znalost základních pojmů (více se  

mohou vzdělávat přeci v ZUŠ). Využívat hudbu a zpěv k relaxaci, ke zpříjemnění si 

těžších chvil, k odreagování. Najít si svůj hudební „apetit.“ 



 26

� Mít pozitivní vztah k hudbě, aby člověku přinášela v životě radost, pohodu,aby se člověk 

naučil  při hudbě  relaxovat, uměl hudbu využít k navození situace, atmosféry. 

� Hlavní je asi vztah k hudbě jako takové – hudbu a zpěv by děti měly vnímat jako něco 

pozitivního, zdroj potěšení, relaxace, ve vyšším věku třeba i jako prostředek 

sebevyjádření ( tanec, skládání vlastních textů). Důležitý je asi i pocit sounáležitosti, 

který děti zažívají při společném zpěvu či tanci. Teprve potom bych řadila různé 

pěvecké, rytmické dovednosti a hudební teorii. 

� Vztah k hudbě, radost ze zpěvu, z poslechu hudby, mít pocit, že hudba je něco čím je 

možné se prezentovat, sdělit své pocity a názory nebo se v ní schovat. 

� Radost z hudby, základní orientace k hudbě, odpočinek. 

� Schopnost spolupráce, naslouchat druhým, sebeovládání, kulturní povědomí, ukotvenost 

v sociokulturní oblasti (evropská hudební kultura). 

� Poznání, že hudba člověka uvolní, povzbudí,je dobrou relaxací. Chuť hudbu provozovat 

aktivně, nestydět se. 

� Základní orientaci o vývoji hudby, vnímat hudbu jako formu relaxace a prvek kultivující 

osobnost. 

� Chuť si zazpívat, poslouchat hudbu, využít hudbu (ať už poslechem nebo vlastní 

produkcí) k relaxaci, uvolnění napětí, emocí. Vědomí, že společný hudební prožitek nás 

může společně sbližovat. 

� Radost lásku k hudbě, schopnost hudbu kvalitně vnímat, umět při ní odpočívat, základy 

pro hud. – hrát, zpívat, naslouchat. 

� Zážitek ze spolupráce na bázi estetické a kulturní vzdělanosti. Společný výsledek emoce, 

otevření se, poznávání nového. Souhra v hudebních projevech, individuální přínos do 

společného a utvrzení tolerance a úcty. A samozřejmě elementární hudební přehled ve 

všech složkách HV. 

� Lidskost, vědomí kulturních kořenů, estetické vnímání. 

� Radost, pocit štěstí a spokojenosti, pocit, že se nemusí a nesmí stydět.  

� Hudební cítění, poslech hudby, způsob relaxace, rád si zazpívat, nadšení. 

� Radost ze zpěvu, lásku k hudbě, lepší náladu, relax. 

� Radost z hudby a potřeba hudby v každodenním životě. 

� Radost, pohoda, optimismus. 

 

 
 


