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NÁZEV: 

Hudebně didaktický a psychologický odkaz Františka Sedláka 

 

ANOTACE: 

Práce je věnována životu a dílu uznávaného pedagoga, hudebního teoretika, 

sbormistra a muzikanta Františka Sedláka. Práce si klade za cíl přinést informace 

o Sedlákově životě a zmapovat jeho publikační činnost v celé její šíři. Ve svých článcích, 

odborných studiích a dalších publikacích se František Sedlák věnuje především hudebnímu 

vývoji dítěte, hudebním schopnostem a dovednostem, hudební psychologii, problému 

nezpěvnosti dětí a didaktice hudební výchovy na prvním i druhém stupni základních škol. 

Zvláštní kapitola je věnována vzpomínkám kolegů na tohoto významného pedagoga 

a na přiloženém CD najdeme téměř kompletní soubor Sedlákových článků publikovaných 

v různých odborných časopisech a také několik fotografií z jeho života. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

František Sedlák, hudební vývoj dítěte, didaktika hudební výchovy na prvním 

a druhém stupni ZŠ, hudební psychologie, modernizace hudební výchovy, problém 

nezpěvnosti dětí, hudební schopnosti a dovednosti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: 

The Heritage of František Sedlák within Disciplines of Didactics of Music Education 

and Music Psychology. 

 

SUMMARY: 

The thesis deals with life and work of František Sedlák, who is known as a teacher, 

musicologist, choir conductor and musician. The objective of the thesis is to provide 

Sedlák’s biography and give a thorough overview of all his publications. In his articles, 

papers and other publications, he writes mainly about musical development of a child, 

musical abilities and skills, psychology of music, problems of children’s singing and 

didactics of music at primary schools. 

A separate chapter is dedicated to authentic memories of Sedlák’s colleagues, which 

were collected specially for the purpose of this thesis. There is a CD appended to the 

thesis, where nearly all Sedlák’s articles published in various professional journals can be 

found together with a few pictures from his life. 
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Úvod 

Doc. PhDr. František Sedlák, CSc. byl osobností, která si zaslouží pozornost dalších 

generací. Doposud nevzniklo žádné souborné dílo, které by se věnovalo tomuto 

uznávanému pedagogovi, proto jsem velmi ráda, že mohu tuto mezeru alespoň částečně 

vyplnit. Sedlákovo dílo by si jistě zasloužilo mnohem obsáhlejší rozbor a hlubší vhled do 

celé problematiky. Snad tedy bude tato práce pro někoho impulsem pro další rozpracování. 

Na počátku 70. let bylo zřejmé, že naše hudební výchova potřebuje nějaký reformní 

zásah1. František Sedlák si toho byl taktéž vědom a byl tedy jednou z osobností usilujících 

o modernizaci hudební výchovy. Propagoval mezi učiteli nové metody práce v hudební 

výchově na základní škole, které byly rozpracovány v jeho publikacích. Sedlákovo dílo, 

jakkoliv je poznamenáno tehdejší politickou situací, je i v dnešní době aktuální. Některé 

problémy v naší hudební výchově neustále přetrvávají a Sedlákovy publikace tak mohou 

být pomocníkem nejednomu učiteli. 

Ve své práci se František Sedlák zabývá především hudebním vývojem dítěte, 

hudebními schopnostmi a dovednostmi, hudební psychologií, problémem nezpěvnosti dětí 

a didaktikou hudební výchovy na prvním i druhém stupni základních škol. Nejvýraznějším 

problémem, který se vyskytuje dodnes a kterému se ve svých publikacích František Sedlák 

věnuje velmi často, jsou hudebně málo rozvinutí žáci. Sedlák usiluje o vysvětlení příčin 

nedostatečného hudebního rozvoje dětí a snaží se přinést řešení vhodná k nápravě této 

situace. Pokouší se tak čelit jakémusi pedagogickému pesimismu ze strany učitelů 

a zdůrazňuje, že je možné hudebně rozvíjet každé dítě na základní škole. Základem je ale 

soustavná a uvědomělá práce učitele a tím pádem i jeho důkladná příprava v rámci 

vysokoškolského studia. 

I když jsem se s doc. Sedlákem nikdy nesetkala, nechtěla jsem tuto práci ochudit 

o jakýsi osobnější pohled. Oslovila jsem proto Sedlákovy kolegy a poprosila je, aby 

zavzpomínali na tehdejší dobu a na osobnost Františka Sedláka. Byli velmi vstřícní 

a ochotně mi zasílali své příspěvky. Díky tomu se teď v práci můžete dočíst něco o tom, 

jaký vlastně doopravdy František Sedlák byl. 

                                                 
1 POLEDŇÁK, I.; BUDÍK, J. Hudba-škola-zítřek. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1969. 156 s. 



Sedlákova stěžejní díla je možné i dnes bez problémů v knihovnách sehnat. Horší je 

to pak s jeho články v odborných časopisech. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla převést 

všechny mnou dohledané články do elektronické podoby a přiložit je na CD spolu 

s fotografiemi ze Sedlákova života a dalšími dokumenty. 
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1 Biografie 

1.1 Rodina 

Doc. PhDr. František Sedlák, CSc. se narodil 27. července 1916 v Jaroměřicích nad 

Rokytnou v okrese Třebíč, v kraji Jihomoravském. Otec František Sedák (23. 4. 1888 –

1960) byl fotograf, nadšený houslista, orchestrální hráč a vlastně i Sedlákův první učitel. 

Matka Anna Řeháková (22. 4. 1888 – 1979) byla žena v domácnosti. Sedlák měl čtyři 

sourozence. Bratr Jaroslav (*31. 12. 1920) byl zaměstnán v Závodech G. Klimenta 

v Třebíči, sestra Jarmila (*1911) byla zaměstnankyní komunálních služeb v Jaroměřicích 

nad Rokytnou, sestra Marie (*5. 5. 1924) pracovala na městském národním výboru 

v Třešti, sestra Božena (26. 7. 1909 – 1953) byla fotografka. 

František Sedlák se v roce 1941 oženil s Emilií Sedlákovou (3. 5. 1920 – 29 .5. 2011, 

roz. Havlasovou). Manželka Emilie pocházela z Dobrovice. Její rodiče, živnostníci, zde na 

náměstí provozovali obchod s mlékem. V nedaleké Mladé Boleslavi vystudovala obchodní 

akademii, ale na popud svého manžela si později doplnila vzdělání a stala se též učitelkou. 

Za druhé světové války manželé pobývali v Dobrovici u rodičů ženy. V roce 1942 přišel na 

svět první syn Ivo (*9. 4. 1942), v roce 1944 pak druhý syn František (*16. 9. 1944). Ivo 

po vystudování Strojní průmyslové školy v Mladé Boleslavi a následně Vysoké školy 

strojní a textilní v Liberci pracoval v AZNP Mladá Boleslav (dnešní Škoda Auto), 

v různých technických a obchodních funkcích, naposledy jako obchodní náměstek 

podnikového ředitele. Po revoluci v roce 1989 se stal podnikatelem a v této sféře působí 

dodnes. Mladší František po absolvování českolipské SVVŠ studoval na Vysoké škole 

zemědělské v Suchdole, studia dokončil v Českých Budějovicích. Zde, na Vysoké 

zemědělské škole v Českých Budějovicích, přijal jako zemědělský inženýr místo 

odborného asistenta, později docenta. Také on po revoluci začal podnikat, a to v oblasti 

chovu mléčného skotu. V červnu roku 2008 však tragicky zahynul po zásahu elektrickým 

proudem. Dcera Hana (*16. 4. 1953, provdaná Váňová) vystudovala Pedagogickou fakultu 

UK v Praze, obor český jazyk a hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ a od roku 1977 působila 

na zdejší katedře hudební výchovy nejprve jako interní aspirantka, později jako odborná 

asitentka a od roku 1990 až dodnes jako docentka. Od roku 2006 je také vedoucí 

redaktorkou časopisu Hudební výchova. 
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Jak ukážeme v dalším textu, životní osudy a pracovní příležitosti zavedly F. Sedláka, 

rodáka z Moravy, z Dobrovice do pohraničí (Liberec a Česká Lípa) a odsud zpět do 

blízkého okolí Prahy. Natrvalo se usadil v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kde také 

ve věku nedožitých osmdesáti šesti let v kruhu rodinném zemřel. V této době se již jeho 

rodina rozrostla o sedm vnoučat a sedm pravnoučat. Pochován je na hřbitově ve Staré 

Boleslavi. 

1.2 Studium a pedagogická činnost 

Po absolvování obecné a měšťanské školy studoval František Sedlák na Učitelském 

ústavu ve Znojmě, kde roku 1935 odmaturoval. Poté působil rok jako učitelský praktikant 

a později (1936-1942) jako výpomocný učitel na obecných školách všech typů (jednotřídní 

až pětitřídní školy v okrese Moravské Budějovice). V roce 1937 vykonal zkoušku učitelské 

způsobilosti pro obecné školy na Učitelském ústavě ve Znojmě. 

V letech 1942-1945 působil Sedlák na obecných školách v Dobrovicích 

a v Semčicích v okrese Mladá Boleslav. V roce 1945 odešel do pohraničí do České Lípy, 

kde do roku 1948 působil na obecné škole. V roce 1949 vykonal zkoušku učitelské 

způsobilosti pro střední školy (z češtiny, hudební výchovy a občanské nauky) a stal se tak 

středoškolským učitelem. 

V roce 1946 vykonal Sedlák druhou státní zkoušku (ze sborového zpěvu) na Pražské 

konzervatoři. Současně vyučoval na městské hudební škole v České Lípě až do roku 1950, 

kdy byl povolán na Pedagogické gymnázium v Liberci, kde vyučoval již pouze hudební 

výchovu a hru na housle. Z rodinných důvodů se Sedlák po roce vrátil zpět do České Lípy, 

kde od roku 1951 působil na střední škole jako učitel a později mezi lety 1953-1955 jako 

zástupce ředitele. 

V roce 1955 začal František Sedlák dálkově studovat na Vysoké škole pedagogické 

v Praze (obor hudební výchova a nástroje), kde svá studia zakončil v listopadu 1958 

získáním vysokoškolského diplomu s vyznamenáním. Tímto nabyl aprobace pro učitelství 

v 9.-11. postupném ročníku tehdejších jedenáctiletých středních škol a škol 

pedagogických. Od září roku 1959 působil na Pedagogickém institutu v Brandýse nad 

Labem jako učitel hudební výchovy a o rok později už jako odborný asistent a vedoucí 

katedry hudební výchovy. Katedru vedl až do roku 1964, kdy došlo ke zrušení institutu 
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a vytvoření Pedagogické fakulty UK v Praze. V tomto roce také obhájil František Sedlák 

svou habilitační práci (Naučíme zpívat všechny děti?)2 a na začátku dalšího roku byl 

jmenován docentem pro obor teorie vyučování hudební výchovy na nově vytvořené 

Pedagogické fakultě UK, kde působil jako zástupce vedoucího katedry až do roku 1970 

(v té době byl vedoucím katedry hudební výchovy prof. PhDr. Josef Plavec, DrSc.). V roce 

1970 se František Sedlák stal novým vedoucím katedry a zůstal jím až do roku 1982, kdy 

odešel do důchodu. Jeho nástupcem se poté stal doc. PhDr. Otakar Kadlec, CSc. 

1.3 Umělecká činnost 

František Sedlák odmalička projevoval velký zájem o hudbu, který byl podporován 

jeho otcem, nadšeným houslistou a orchestrálním hráčem. V době studií na učitelském 

ústavě Sedlák pilně studoval hru na housle a klavír, vystupoval sólově jako houslista, hrál 

ve smyčcovém kvartetu a řídil i studentský pěvecký sbor. V letech 1937-1941 soukromě 

studoval hru na housle a hudební teorii na hudební škole v Moravských Budějovicích 

u houslového virtuosa Váši Holuba. V roce 1944 pak vykonal státní zkoušku ze hry na 

housle na Pražské konzervatoři. Smysl pro tónovou zpěvnost a intonační čistotu, které 

v něm jeho učitel pěstoval, ho přivedl ke sborovému zpěvu, jeho druhé velké lásce již od 

dob studií. Z něj také vykonal později další státní zkoušku, taktéž na Pražské konzervatoři. 

V České Lípě, kam odešel po roce 1945, byl dlouhá léta violistou v Českolipském 

smyčcovém kvartetu, houslistou v tamním orchestru, vyučoval na hudební škole a také zde 

založil a vedl dětský pionýrský pěvecký sbor. Za svou práci byl odměněn děkovným 

dopisem Kanceláře prezidenta republiky ze dne 2. února 1950 a celou řadou jiných 

děkovných dopisů. Zúčastňoval se pravidelně okresních, krajských a ústředních kol STM 

(soutěž tvořivosti mládeže), kde získával vždy přední místa. V té době byl i předsedou 

kulturní komise při městském národním výboru v České Lípě a vedl okresní poradní sbor 

pro sborový zpěv.  

V Liberci, kam byl povolán v roce 1950, vedl Smíšený pěvecký sbor při 

Pedagogickém gymnáziu (1950-1951). V roce 1955 také vedl Dětský pěvecký 

a instrumentální soubor v České Lípě. V Brandýse nad Labem založil a vedl v letech 1959 

až 1964 velký smíšený sbor, ženský sbor a ženské noneto. Od počátku 60. let mu pomáhal 

                                                 
2 SEDLÁK, F. Naučíme zpívat všechny děti? 1. vyd. Praha : SHV, 1966. 136 s. 
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také Jiří Kolář.3 Na hudební katedře vzniklo počátkem 60. let smyčcové kvarteto, ve 

kterém často koncertovali členové katedry a František Sedlák v něm hrál violový part. 

1.4 Vědecká a publika ční činnost 

Experimentální a vědecké práci se začal František Sedlák věnovat ihned po příchodu 

na Pedagogický institut v Brandýse nad Labem v roce 1959. Po dobu čtyř let zde vedl 

rozsáhlý výzkum na třech velkých základních devítiletých školách. Úkolem výzkumu bylo 

zjistit příčiny hudebního zaostávání u dětí. Výzkum byl prováděn ve spolupráci 

s Institutem umělecké výchovy APN v Moskvě. Výsledkem výzkumu byla habilitační 

práce, která vyšla v roce 1966 a 1967 ve dvojím vydání v Supraphonu pod názvem 

Naučíme zpívat všechny děti?.4 Kritikou byla tato publikace velmi kladně přijata a byla též 

odměněna zvláštní cenou Československé společnosti pro hudební výchovu v kategorii 

teorie a metodika hudební výchovy. Šlo o „první komplexní práci řešící u nás problémy 

nezpěvnosti dětí“.5 

V letech 1966/67 byl František Sedlák předsedou komise ministerstva školství pro 

přípravu nového pojetí hudební výchovy na ZDŠ a recenzoval pro ministerstvo všechny 

návrhy nové koncepce vypracované Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 

V roce 1966 pozval František Sedlák do Brandýsa pedagogy Pavla Jurkoviče, 

Vladimíra Poše a Boženu Viskupovou, aby experimentálně a dlouhodobě prověřovali 

s dětmi z místní základní školy účinnost Orffovy metody a její české adaptace od Ilji 

Hurníka a Petra Ebena. 

František Sedlák rozšířil svůj vědecký zájem i o studium hudební a obecné 

psychologie, svůj zájem o hudební psychologii uplatnil Sedlák také v četných studiích 

v časopisech a ve sbornících. Jako spoluautor se také podílel na Lýskově Metodice hudební 

výchovy v 1. – 5. ročníku ZDŠ (1970).6 

V roce 1968 zíkal František Sedlák titul PhDr. a později v roce 1972 i titul CSc. na 

základě obhajoby kandidátské práce, která vyšla pod názvem Hudební vývoj dítěte 

                                                 
3 Pozdější profesor a dlouholetý sbormistr ženského fakultního sboru Iuventus paedagogica a zakladatel a 
garant nově vzniklého oboru sbormistrovství na katedře Hv PedF UK v Praze. 
4 SEDLÁK, F. Naučíme zpívat všechny děti? 1. vyd. Praha : SHV, 1966. 136 s. 
5 KADLEC, O. Partitura významné životní práce. Estetická výchova, 1976, roč. 16, č. 10, s. 264. 
6 LÝSEK, F. et al. Metodika hudební výchovy v 1.-5. ročníku ZDŠ. Praha : SPN, 2. vyd., 1975. 
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(1974).7 Tato práce je „syntetickým pohledem na moderně koncipovanou a komplexní 

hudební výchovu a vzbudila ohlas u hudebních pedagogů.“8 Spolu s doc. Viliamem 

Fedorem publikoval Sedlák dvojdílná skripta Úvod do hudební psychologie I. (1972)9 

a Úvod do hudební psychologie II. (1975).10  

V roce 1977 vydal v SPN v Praze se svými spolupracovníky monografii Nové cesty 

hudební výchovy na základní škole,11 která měla sloužit k modernizaci hudební výchovy. 

Vedl autorský kolektiv Didaktiky hudební výchovy na druhém stupni základní školy 

(1979).12 Šlo o „první vysokoškolskou učebnici moderně pojaté teorie hudební výchovy“.13 

Mezi jeho další díla patří dvojdílná skripta Úvod do psychologie hudby I. (1981)14 a Úvod 

do psychologie hudby II. (1986),15 Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní 

školy (1985)16, Psychologie hudebních schopností a dovedností (1989)17 a Základy 

hudební psychologie (1990).18 

V roce 1966 byl František Sedlák ministerstvem školství vyslán na vědeckou 

konferenci ISME do Dijonu a také na podobnou konferenci do Moskvy. V roce 1967 byl 

zvolen do předsednictva České společnosti pro hudební výchovu. V pozdějších letech 

(1974 a 1980) se zúčastnil ještě dalších dvou konferencí ISME, které se konaly ve Varšavě. 

„Vystupoval na známých setkáních Musica viva in schola v Brně, na seminářích České 

hudební společnosti v Kroměříži, Táboře, v Praze, propagoval mezi učiteli nové metody 

v hudební výchově a zdůrazňoval její výchovné hodnoty.“19  

Kromě časopisu Estetická výchova, ve kterém působil jako vedoucí redaktor, 

publikoval také v časopisech Predškolská výchova, Opus musicum, Komenský, Slovenská 
                                                 
7 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1974. 200 s. 
8 KADLEC, O. Partitura významné životní práce. Estetická výchova, 1976, roč. 16, č. 10, s. 264. 
9 FEDOR, V.; SEDLÁK, F. Úvod do hudební psychologie. Díl 1. 1. vyd. Praha : Ústav pro učitelské vzdělání 
na UK, 1972. 65 s. 
10 FEDOR, V.; SEDLÁK, F. Úvod do hudební psychologie. Díl 2. 1. vyd. Praha : Ústřední ústav pro 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 1975. 67 s. 
11 SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. 1. vyd. Praha : SPN, 1977. 284 s. 
12 SEDLÁK, F, et al. Didaktika hudební výchovy na druhém stupni základní školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1979. 
352 s. 
13 DUŠEK, B. K pětašedesátinám Františku Sedlákovi. Estetická výchova, 1981, roč. 22, č. 1, s. 17. 
14 SEDLÁK, F. Úvod do psychologie hudby I. 2. vyd. Praha : SPN, 1986. 76 s. 
15 SEDLÁK, F. Úvod do psychologie hudby II. 1. vyd. Praha : SPN, 1986. 140 s. 
16 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1985. 
312 s. 
17 SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1989. 264 s. 
ISBN 80-7058-073-9. 
18 SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. 1. vyd. Praha : SPN, 1990. 320 s. ISBN 80-04-20587-9. 
19 DUŠEK, B. K pětašedesátinám Františku Sedlákovi. Estetická výchova, 1981, roč. 22, č. 1, s. 17. 
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hudba, Hudební rozhledy, Hudební věda, Učitelské noviny, Rodina a škola, Múzy v škole 

a Hudební nástroje. 

František Sedlák byl na katedře hudební výchovy také vedoucím řešitelem mnoha 

výzkumných úkolů, které spadaly pod rezort ministerstva školství. Konkrétně se jedná 

o tyto: rezortní plán výzkumu (RŠ-5) pod názvem Vliv estetické výchovy na utváření 

osobnosti žáka základní školy, rezortní plán výzkumu RS-V-11-4/02, rezortní plán 

výzkumu RS V-11-4/02 a rezortní vědeckovýzkumný úkol RS III-02/02-03 MŠ s názvem 

Inovace a modernizace obsahu a forem výuky hudební výchovy. Na základě těchto úkolů 

pak vznikaly vědecké sborníky. Katedra hudební výchovy Univerzity Karlovy jich má 

celkem sedm. F. Sedlák byl zároveň vedoucím redaktorem těchto sborníků a sám do nich 

přispíval. Své příspěvky měl F. Sedlák i ve sbornících brněnských konferencí Musica viva 

in schola. 

Byl jedním ze zakládajících členů Československé společnosti pro hudební výchovu, 

která byla ustanovena v Praze 29. září 1967. Jejím cílem bylo získávat nové hudebně 

pedagogické zkušenosti, zlepšovat přípravu učitelů na pedagogických fakultách 

a prosazovat hudební výchovu do všech typů škol. Později byl také členem výboru České 

hudební společnosti v Praze, členem editorského kolektivu edice Comenium musicum 

v Supraphonu, členem ministerské komise pro přípravu osnov hudební výchovy na 

základní škole, recenzentem vědeckých úkolů z jiných pracovišť, předsedou předmětové 

komise pro hudební výchovu při ministerstvu školství a členem komise expertů. 

Na Pedagogické fakultě UK byl František Sedlák „členem vědecké rady, předsedou 

rigorózní komise, předsedou komise pro obhajoby kandidátských prací, členem 

habilitačních komisí, oponentem kandidátských a habilitačních prací a školitelem 

aspirantů“.20 Jako školiteli mu „pod rukama“ prošlo velké množství osobností, které 

i nadále pokračují v koncepční práci jako vysokoškolští profesoři. Za zmínku jistě stojí 

alespoň pár jmen: prof. PhDr. Milan Holas, CSc.21, doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., 22 

                                                 
20 KADLEC, O. Partitura významné životní práce. Estetická výchova, 1976, roč. 16, č. 10, s. 264. 
21 Hudební pedagog a psycholog. Působil nejprve na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako 
odborný asistent (vyučoval především didaktiku hudební výchovy, hudební psychologii a muzikoterapii) a 
později odešel na Hudební fakultu Akademie múzických umění (HAMU), kde založil Metodické centrum. 
22 Tehdejší tajemník katedry hudební výchovy, autor několika vysokoškolských skript a metodických 
příruček pro obor předškolní pedagogika a mnoha odborných článků ve sbornících z domácích a zahraničních 
konferencí o otázkách hudební výchovy. Od roku 2006 je národním koordinátorem EAS (European 
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prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. z Banské Bystrice a prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.23 

z Hradce Králové. 

1.4.1 Orffův experiment 

Jak jsme již zmínili, v roce 1966 začal na základní škole v Brandýse nad Labem 

experiment, který měl prověřit účinnost Orffovy metody a její české adaptace od Ilji 

Hurníka24 a Petra Ebena.25 Na experimentu se podíleli Vladimír Poš, Božena Viskupová 

a také tehdejší studenti oboru hudební výchova. 

Božena Viskupová vystudovala na konzervatoři hru na klavír a dirigování a později 

začala na lidové škole umění vyučovat hudebně pohybovou výchovu. Ve svých hodinách 

využívala Dalcrozeovu metodu,26 která propojuje hudbu a pohyb a je jakýmsi 

předchůdcem Orffovy metody. Na počátku roku 1966 se na jednu z jejích hodin přišel 

podívat Ilja Hurník s Vladimírem Pošem a rozhodl se natočit s ní a s jejími žáky jeden díl 

do čtyřicetiminutového televizního pořadu „Zaostřeno na hudbu“. Tento díl byl vysílán 

pouze asi třikrát a poté byl zakázán. Poprvé se na televizní obrazovce objevil 24. 3. 1966 

a informace o tom, že poběží, se předávala jen ústně. Pořad viděl i František Sedlák 

a jelikož ho práce Boženy Viskupové zaujala, přizval ji na podzim téhož roku do Brandýsa 

ke svému experimentu. V létě před začátkem experimentu absolvovala B. Viskupová 

mezinárodní prázdninový kurz v Salzburku, kde se ještě více seznámila s Orffovou 

metodou. 

Experiment byl realizován na brandýské základní škole, na které byl zřízen 

odpolední kroužek pro žáky první třídy. Probíhal jednou týdně a účastnilo se ho asi 15-20 

dětí. V tomto kroužku se B. Viskupová a V. Poš s dětmi věnovali poslechovým činnostem, 

hře na tělo, hudebně pohybovým činnostem, nástrojovým činnostem a v neposlední řadě 

i zpěvu. Hodně se také pracovalo s deklamací říkanek. Co se týče formotvorných složek 
                                                                                                                                                    
Association for Music in Schools) a v současné době je na katedře hudební výchovy vedoucím pro obor 
učitelství pro mateřské školy. 
23 Na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové působil jako vedoucí katedry hudební výchovy. Od 
roku 1977 je sbormistrem královéhradeckého pěveckého sboru Jitro, se svou manželkou založil a vedl 
chlapecký sbor Boni Pueri. V roce 2004 se stal prezidentem festivalu Královéhradecké slavnosti sborového 
zpěvu. 
24 Český hudební skladatel, významný hudební pedagog, dramatik a spisovatel. Působil na Pražské 
konzervatoři a Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. 
25 Významný český skladatel duchovní, moderní a soudobé vážné hudby.  
26 Émile Jaques-Dalcroze byl švýcarským hudebním pedagogem a skladatelem. Je zakladatelem rytmické 
gymnastiky. Jeho metoda spojuje pohyb s rytmickým a hudebním vnímáním a vycházejí z ní všechny 
systémy rytmiky. 
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hudby, snažila se B. Viskupová postupovat od metra a rytmu, přes dynamiku a výšku tónu 

až k tempu a hudebním formám. Děti projevovaly o kroužek trvalý zájem, způsob, jakým 

pracovali B. Viskupová a V. Poš, je bavil. Viditelné byly i výsledky jejich práce. 

V průběhu experimentu pořádali B. Viskupová a V. Poš kurzy a semináře pro učitele 

všech typů škol po celé republice. O kurzy projevili zájem dokonce i lékaři, kteří mohli 

zkušenosti z kurzů využít v muzikoterapii. 

Vedoucím experimentu byl František Sedlák. V roce 1968 odešel Vladimír Poš do 

zahraničí, kde po léta působil na Orffově institutu v Salzburku. Jeho odchod znamenal 

v době normalizace zákaz používání literatury, kde figurovalo jeho jméno. Po revoluci pak 

vedl na pedagogické fakultě kurz o improvizaci pro studenty a učitele. 

Ještě před odchodem V. Poše pozval F. Sedlák kolegy z pražské fakulty na 

ukázkovou hodinu. Kromě ní proběhla také Sedlákova přednáška o dosavadních 

výsledcích. Sedlák práci zhodnotil jako účinný prostředek pro rehabilitaci naší hudební 

výchovy. 

Čtvrtý rok experimentu už neprobíhal na základní škole, ale přesunul se na lidovou 

školu umění, kde vyučovala B. Viskupová. Dílčí výsledky experimentu popsal F. Sedlák 

v těchto odborných článcích: Orffův Schulwerk a možnosti jeho použití v naší hudební 

výchově27, Orffov Schulwerk a čo ďalej?28, Pokus s Orffem,29 Orffův Schulwerk a naše 

mateřské školy30 a v publikaci Hudební vývoj dítěte31. 

Božena Viskupová se hudebně pohybové výchově věnuje dodnes (formou různých 

kurzů a seminářů) a stále ještě vyučuje i na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy. Své zkušenosti a poznatky zúročila například ve svých publikacích 

Hudba a pohyb32 a Hudebně pohybová výchova a zpěv.33 

                                                 
27 SEDLÁK, F. Orffův Schulwerk a možnosti jeho použití v naší hudební výchově. Komenský, 1966, roč. 91, 
č. 4, s. 226-234. 
28 SEDLÁK, F. Orffov Schulwerk a čo ďalej? Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 211-213. 
29 SEDLÁK, F. Pokus s Orffem. Učitelské noviny, 1967, roč. 16, č. 21, s. 8. 
30 SEDLÁK, F. Orffův Schulwerk a naše mateřské školy. Predškolská výchova, 1968, roč. 22, č. 8, 
s. 211-215. 
31 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1974. 200 s. 
32 VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1972. 164 s. 
33 VISKUPOVÁ, B. Hudebně pohybová výchova a zpěv. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. 189 s. 
ISBN 80-04-19284-X. 
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1.5 Redaktorská činnost 

I přes značné pracovní vytížení přijal František Sedlák v červnu roku 1972 funkci 

vedoucího redaktora časopisu Estetická výchova (dříve a také později Hudební výchova). 

Sám do něj často přispíval svými články a většinu článků také recenzoval a upravoval. 

Časopis Hudební výchova začalo vydávat Státní pedagogické nakladatelství v roce 

1953. Časopis nejprve vycházel pětkrát do roka a později se z něj stal měsíčník (vycházel 

desetkrát ročně). V průběhu let se název časopisu dvakrát změnil z Hudební výchovy na 

Estetickou výchovu a byl rozšířen i o otázky výtvarné a všeobecně estetické výchovy na 

školách všech stupňů. 

Na pozici vedoucího redaktora a v redakční radě se od začátku vydávání časopisu 

vystřídalo mnoho jmen. Na počátku to byli M. Salač a V. Schmitt, po nich pak hudební 

historik a pedagog prof. J. Plavec, dále profesor F. Holešovský, R. Rajmon 

a A. Wünschová. V roce 1972 se vedoucím redaktorem stal František Sedlák a ve své 

funkci setrval až do roku 1990. „Za jeho redakce se tento měsíčník stal fundovaným 

časopisem, v němž kromě teoretických a koncepčních studií nechyběly zkušenosti z praxe, 

informace o nově vycházejících publikacích, životních jubileích hudebních pedagogů, 

notové ukázky současné písňové tvorby apod.“34 

Po roce 1989 nastaly finanční potíže a později také zaniklo SPN. V roce 1990 vyšla 

jen první čtyři čísla a časopis se pak na chvíli odmlčel. V roce 1992 začal opět vycházet, 

tentokráte se jeho vydávání ujala Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 

a garantem odbornosti se stala katedra hudební výchovy. Časopis se definitivně 

přejmenoval na Hudební výchovu a vychází čtyřikrát do roka. Do čela redakční rady zasedl 

prof. PaedDr. Jiří Kolář, pod jehož vedením si časopis získal velký okruh čtenářů, 

například také díky orientaci na praktické problémy ve výuce hudební výchovy. Od roku 

2006 je vedoucí redaktorkou časopisu doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc., která se spolu 

s dalšími členy redakční rady snaží o to, aby časopis „zůstal základním periodikem 

odborné hudebně pedagogické veřejnosti, řešil i nadále široké spektrum otázek hudebně 

pedagogické teorie a praxe a přitom získal renomé uznávané publikační platformy nejen 

                                                 
34 VÁŇOVÁ, H. Historie, současné potřeby a poslání časopisu Hudební výchova pro hudebně pedagogickou 
teorii a praxi. In Višegradské semináře Praha 2008. Sborník příspěvků z Višegradských hudebních seminářů 
v Praze v roce 2008. Praha : UK – PF, 2009, str. 86 – 88. ISBN 978-80-7290-382-5. 
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v České republice, ale i ve střední Evropě“.35 V roce 2009 byl časopis zařazen do tzv. 

seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, tj. periodik, jimž sice není přidělen 

impakt faktor, ale publikační činnost v nich je uznávaná jako kvalitní prezentace výsledků 

výzkumu a vývoje. 

1.6 Politická situace, politické postoje 

Politická situace v zemi má vždy vliv na vše, co se zrovna děje. Proto bych ráda 

stručně shrnula, co se na naší politické scéně odehrávalo v době před nástupem a po 

nástupu Františka Sedláka do funkce vedoucího katedry hudební výchovy.  

Po skončení 2. světové války v roce 1945 sílila moc Sovětského svazu v jím 

osvobozených státech. Také u nás, v Československu, sílila moc komunistů. V roce 1948 

vyhrála volby Komunistická strana Československa (KSČ). V této době byl prezidentem 

Edvard Beneš, který následně podal demisi společně s celou vládou. Novým prezidentem 

se stal Klement Gottwald a nastaly tvrdé politické represe. V této době začaly politické 

procesy a stále ještě trval lístkový systém (od počátku 2. světové války). Po vzoru 

Sovětského svazu se začala na vesnicích zakládat jednotná zemědělská družstva (JZD) a ve 

městech docházelo k zestátňování soukromých podniků. Po smrti Josifa Vissarionoviče 

Stalina v roce 1953 začalo uvolňování politické situace v zemích, které byly pod vlivem 

Sovětského svazu. Ve stejném roce zemřel i tehdejší prezident Československa 

K. Gottwald a do funkce prezidenta byla zvolen Antonín Zápotocký. Skončil také lístkový 

systém a asi o dva měsíce později proběhla měnová reforma. V roce 1957 zemřel 

A. Zápotocký a novým prezidentem se stal Antonín Novotný. V roce 1960 byla přijata 

nová ústava a název našeho státu se změnil na Československou socialistickou republiku 

(ČSSR). V této době se opět začala rozvíjet kultura (vznikaly nové hry, noviny, knihy 

a filmy). Nástupem Alexandra Dubčeka (5. ledna 1968) do funkce prvního tajemníka ÚV 

KSČ začalo tzv. Pražské jaro, období politického uvolnění v Československu. V březnu 

roku 1968 odstoupil A. Novotný z funkce prezidenta a jeho nástupcem byl zvolen generál 

Ludvík Svoboda. Dobu rozmachu a uvolnění ukončil příjezd sovětských tanků v roce 1968 

a začala doba komunistických prověrek, po kterých musela řada lidí opustit svá 

zaměstnání. Prořídlé řady komunistické strany zaplnili mladí lidé toužící po uplatnění 

                                                 
35 VÁŇOVÁ, H. Historie, současné potřeby a poslání časopisu Hudební výchova pro hudebně pedagogickou 
teorii a praxi. In Višegradské semináře Praha 2008. Sborník příspěvků z Višegradských hudebních seminářů 
v Praze v roce 2008. Praha : UK – PF, 2009, str. 86 – 88. ISBN 978-80-7290-382-5. 
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a kariéře, kteří také nastoupili na uvolněné posty vedoucích pracovníků. V roce 1975 se 

novým prezidentem ČSSR stal Gustáv Husák. V 70. letech rostly opoziční nálady. V roce 

1977 bylo vydáno prohlášení Charty 77. Jednalo se o „dokument vybízející vládnoucí 

kruhy ČSSR, aby neporušovaly lidská práva a tak dodržovaly své mezinárodní závazky“.36 

K Chartě se hlásili nejznámější umělci tehdejší doby. Postupně se z ní vytvořila neformální 

občanská iniciativa, která fungovala až do pádu komunistického režimu po 17. listopadu 

1989. 

Ve snaze zachytit komplexnost osobnosti F. Sedláka, se nelze vyhnout politické 

situaci, ve které žil a pracoval. Jelikož jsem sama tuto dobu nezažila, oslovila jsem 

doc. PaedDr. Miloše Kodejšku, CSc., který byl v době působení F. Sedláka ve funkci 

vedoucího katedry tajemníkem katedry, a poprosila ho o přiblížení politických postojů 

F. Sedláka: 

„František Sedlák budoval představu o kvalitní katedře hudební výchovy promyšleně 

a dlouhodobě. Věděl, že se musí obklopit osobnostmi, které jsou vynikající z lidského, 

uměleckého a pedagogického hlediska. Vybudovat kvalitní vědecké a pedagogické 

pracoviště, pomáhat talentovaným hudebníkům a pedagogům k získávání doktorátu PhDr. 

a vědeckých hodností kandidátů věd CSc., konstituovat hudební pedagogiku a hudební 

psychologii jako hraniční vědy, vést bohatou uměleckou práci se studenty, být tribunou 

odborných novinek v časopisu Estetická výchova, posilovat prestiž hudební výchovy v ÚV 

České hudební společnosti a jinde - to nebylo v minulém režimu jednoduché 

a představovalo to i určitou dávku osobní statečnosti a diplomatického umu. Nesl tíhu 

mnohých tzv. politických úkolů a velmi často s nimi neobtěžoval členy katedry a nebo jen 

v míře, která byla nezbytná. Obdivoval jsem, jak koncipoval dopisy adresované státním 

a politickým orgánům, aby zachoval relativní pokoj a ochránil proti režimu členy své 

katedry. Vedl ji s opravdovým zanícením, odpovědností a láskou. Mnoho členů katedry mu 

bylo vděčných. Někteří až po čase docenili, že mohli v relativním politickém a názorovém 

klidu pracovat a že atmosféra na katedře byla opravdu vpravdě pracovní. Po prověrkách 

v roce 1971 byli sice někteří členové katedry vyškrtnuti z řad členů KSČ, někdo byl 

dokonce vyloučen z KSČ - a přesto dokázal František Sedlák udržet všechny na své 

katedře. ,Politika‘ Fr. Sedláka byla především poctivost v práci, velká náročnost odborná, 

                                                 
36 ČORNEJ, P.; POKORNÝ, J. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. 1. vyd. Praha : Práh, 2003. 
str. 78. 
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vědecká, pedagogická a etika v jednání s kolegy a studenty. Fr. Sedlák byl velmi 

inteligentní a jako psycholog viděl do mnohdy ,jednodušších‘ lidí a režimních funkcionářů, 

takže předpokládal jejich následné reakce. Některé jeho projevy se dnes zdají jako 

úsměvné - když za všechny členy katedry a všechny hudební disciplíny například 

vypracoval požadovaný spis: Branné prvky v hudebněvýchovných disciplinách a nebo 

Mírová problematika v hudebněvýchovných disciplinách aj. Nikoho z katedry s tím 

neobtěžoval, jen na schůzi katedry tuto záležitost oznámil a každý člen katedry na ni rád 

zapomenul po pár minutách. Současný mladý člověk jen stěží může pochopit onu 

rozporuplnou dobu. Myslím si ale, že jeho inteligentní jednání bylo stejně sledováno 

s politickou nedůvěřivostí, a proto také neobdržel zaslouženou profesuru za svou nesmírně 

usilovnou celoživotní odbornou práci. Její výsledky jsou zřejmé i po těch mnoha letech - 

jeho život a práce nesou totiž nadčasové hodnoty.“ 

1.7 Zájmy 

František Sedlák se kromě pedagogické, vědecké a publikační činnosti věnoval 

i svým dalším zájmům. Byl od mládí náruživým fotografem, což zřejmě podědil po svém 

otci. S pečlivostí sobě vlastní měl prostudované velké množství fotografické literatury, 

filmy sám vyvolával a ve své domácí laboratoři často do rána zhotovoval fotografie. 

Dokázal si podle stavu exponovaného snímku namíchat speciální chemikálie. Dcera Hana, 

kterou do těchto tajů zasvětil, vzpomíná, jak extra tvrdá vývojka zachránila 

podexponované snímky fotografické přílohy diplomové práce jejího manžela Luboše na 

Vysoké škole zemědělské v Suchdole. Tato práce pak právě díky obrazové prezentaci byla 

prohlášena za jednu z nejlepších v ročníku. 

F. Sedlák měl velmi rád přírodu. Rád jezdil na kole a chodil do lesa na houby. 

Důvěrně znal lesy na Českolipsku v okolí obce Srní a Jestřebí, též okolo oblíbeného 

Máchova jezera ve Starých Splavech, kam se často v létě jezdil s rodinou koupat. Jeden 

z takových prázdninových výjevů zachytila i Čs. televize, která cca v roce 1960 natáčela na 

Máchově jezeře podklady pro Čs. týdeník. Zachytila koupajícího se F. Sedláka s malou 

dcerou Hanou v náručí. Nedávno se po mnoha letech tento šot objevil v pořadu Retro 

o krajině mezi Bezdězem a Houskou.37 Po přestěhování do Brandýsa nad Labem prochodil 

F. Sedlák rozsáhlé lesy za Starou Boleslaví. Často též zajížděl do Smetanových Jabkenic 

                                                 
37 dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000360026-retro/ 
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a houbařil s rodinou v blízkosti obory s muflony. Jabkenický les měl velice rád a znal ho 

důvěrně i z druhé strany od Ledců, kde jeho syn Ivo postavil na zahradním pozemku chatu.  

Největším koníčkem F. Sedláka však bylo zahradničení. V Brandýse nad Labem měl 

u malého Labe zahrádku, na které trávil hodně času. Na původním poli vysázel zejména 

jabloně a broskve, pěstoval též ve velkém jahody a zeleninu. Každoroční úroda pro něj 

byla vždy velkou radostí, rekordní sklizeň čítala cca 700 kg jablek. Sám si zde postavil 

malý podsklepený domek, kde pak trávil hodně času svým psaním. Jeho odborná knihovna 

se rozrostla o velký počet pomologických příruček a encyklopedií, které měl nastudované, 

takže v okruhu svých známých působil jako odborník na ovocnářství. Po odchodu do 

důchodu se přestěhoval do rodinného domu se zahradou, kterou opět z gruntu založil podle 

svých představ. S ubývajícími silami po čase dospěl k těžkému rozhodnutí svou oblíbenou 

zahradu u Labe prodat a věnovat se pouze zahradě u domu. 

1.8 Ze vzpomínek koleg ů 

Pro důkladnější přiblížení osobnosti doc. PhDr. Františka Sedláka, CSc. jsem se 

rozhodla oslovit jeho bývalé kolegy. Poprosila jsem je, zda by si nevybavili nějakou 

konkrétní vzpomínku na Františka Sedláka nebo zda by mi nenapsali několik vět o tom, co 

pro ně znamenal a jak si jej pamatují.  

„Pro mne byl František Sedlák vynikající odborník a ušlechtilý člověk. Nesmírně 

jsem oceňoval jeho široký rozhled i ochotu pomoci. Jeho přístup k oboru velice ovlivnil 

můj pohled na hudební psychologii i hudební pedagogiku a jeho publikace jsou i dnes 

hlavní literaturou mých studentů. Na konzultace s Františkem Sedlákem jsem se opravdově 

těšil a rád na ně vzpomínám. František Sedlák je pro mne tím opravdovým 

vysokoškolským profesorem.“ 

        prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. 

 

„Do kontaktu s doc. PhDr. Františkom Sedlákom, CSc. som sa dostala v dvoch 

rovinách: jednak ako ašpirantka (doktorandka) v odbore Teória vyučovania hudobnej 

výchovy na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a ako členka katedry 
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hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (neskôr Univerzita Mateja 

Bela), ktorá s pražskou katedrou udržiavala čulé kontakty. 

Na doc. Sedláka spomínam ako na výborného odborníka a veľmi komunikatívneho 

človeka, ktorý mal vždy jasný pohľad a milý úsmev na tvári, čo bolo veľmi príjemným 

momentom pri rozhovore s ním. Nedal nikdy pocítiť nám ašpirantom, že on je nad nami. 

Naopak, bol nesmierne vľúdny, pokojný a svojimi poznatkami až inšpirujúci.  

Ja osobne, ale aj hudobní pedagógovia na Slovensku, si dodnes vážime jeho 

Didaktiku hudební výchovy 1. a 2. (1979, 1985), ktorá v čase vzniku bola jediným 

komplexným „návodom“ ako pracovať s hudbou vo vyučovaní na škole a bola platná 

v celom vtedajšom Československu. Sedlákova klasifikácia hudobných schopností dodnes 

nestratila na svojej aktuálnosti práve tak ako aj jeho výchovná funkcia hudby 

v téze: výchova hudbou a k hudbe. Tu nadviazal doc. Sedlák na tradíciu 30-tych rokov 

minulého storočia (20. stor.), kedy rodák zo Slovenska Leo Kestenberg (1882 – 1962) 

zdôrazňoval sprístupnenie hudby všetkým. 

Za ďaľší dôležitý medzník v pedagogickom prínose doc. Sedláka považujem jeho 

publikáciu Základy hudební psychologie (1990), ktorá dodnes patrí k pramennej literatúre 

v štúdiu hudobnej výchovy na Slovensku spolu s jeho Didaktikou.“ 

       prof. PhDr. Eva Michalová , CSc. 

 

„Letos v červenci tomu bude již devět let, co jsme se naposledy rozloučili 

s doc. PhDr. Františkem Sedlákem, CSc., ale mé vzpomínky na něj, plné obdivu, jsou stále 

živé. 

Snad každého z nás provázejí životem vzpomínky na některého z učitelů – od 

prvních mateřsky blízkých učitelek, přes ty, kteří svým odborným zápalem, svým 

laskavým, ale přitom náročným přátelstvím určili hlavní směr našich zájmů i volbu našeho 

budoucího povolání, až k těm, kteří svým vzorem pomohli rozvinout náš odborný růst 

a formovat naše životní názory a charakter. I já mám svou paní učitelku Neškudlovou, 

vynikající elementaristku z Obecné školy v Jablonném nad Orlicí, úžasného pana prof. 

Josefa Vrátila, který z gymnaziální hudební výchovy vytvořil předmět číslo jedna a na 
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provinčním Masarykově reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí dokázal v krátké době 

vybudovat nejen početný dívčí a smíšený sbor, ale dokonce i plně obsazený funkční 

symfonický orchestr. Nejvýznamnější místo v této řadě osobností, které zásadně ovlivnily 

můj život, patří však jednoznačně Františku Sedlákovi. 

Poznal jsem jej v roce 1960, kdy jsem po sedmi letech učitelského putování po 

školách 2. a 3. stupně nastoupil na katedru hudební výchovy nově zřízeného 

Pedagogického institutu v Brandýse nad Labem. Svou pracovní zaníceností a přirozeným 

muzikantským temperamentem mě dokázal okamžitě vtáhnout do bohatého hudebního 

života katedry, vysoké školy i města. Rychle jsme se sblížili při společném muzicírování 

ve smyčcovém kvartetu katedry, v němž ,se šmolcem‘ jak říkával potřebnému citovému 

rozpoložení, rozezníval struny violy. A když zjistil, že mám rád sborový zpěv, okamžitě 

mě jako korepetitora přizval ke spolupráci při vedení více než šedesátičlenného 

vysokoškolského smíšeného sboru, který na Pedagogickém institutu založil a řídil. 

Celý můj předchozí život směřoval především k praktickému provozování hudby 

různých druhů a žánrů. Z podobné pozice přešel na vysokou školu i František Sedlák, který 

však okamžitě poznal, co je třeba, a během několika let soustředěného studia získal 

potřebné základy k řešení problematiky hudební výchovy na základní škole i v učitelské 

přípravě. Po celou dobu svého vysokoškolského působení nikdy neustrnul ve svém vývoji. 

A do tohoto svého soustavného pilného hudebně pedagogického a hudebně vědeckého 

bádání vtáhl i mou muzikantskou dušičku. Vybral si mne jako spoluautora publikace Nové 

cesty hudební výchovy na základní škole a Didaktika hudební výchovy pro 2. stupeň 

základních škol, a přinutil mě tak seznámit se zevrubně se všemi historickými 

a současnými intonačními metodami. Studium této problematiky dalo tak základ jedné 

z mých hlavních vysokoškolských hudebně výchovných specializací. Svěřil mi i oblast 

sborového zpěvu a všestranně mě podporoval v jeho rozvíjení. Přijal mě do redakční rady 

časopisu Estetická výchova, který řídil, a dal mi na starost vedení některých stálých rubrik. 

Tak mi umožnil poznat zblízka zajímavou problematiku novinářské práce, které jsem se 

později také částečně věnoval. A nakonec mně v podstatě přikázal složit doktorské 

zkoušky, což byl vzhledem k mému politickému postavení na katedře nejvyšší možný 

stupeň mého tehdejšího ,odborného růstu‘. 
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Františka Sedláka jsem obdivoval vždy i jako svého vedoucího katedry. V této funkci 

prokázal nejen své vynikající organizační schopnosti, ale i své morální kvality. 

Představoval charakterově pevnou, čestnou, vždy spravedlivou, ale i velkorysou, hluboce 

lidskou osobnost. Členové jeho katedry spolu nejen pracovali, ale i žili. Dokázal vytvořit 

kolektiv, který táhl za jeden provaz, v němž se každý mohl na každého spolehnout. 

Nezatěžoval nás zbytečnými ,úřednickými‘ úkoly, jaké nám v hojné míře předkládala 

socialistická éra, ale zvládal je s naprostou samozřejmostí sám. A dovedl se nejen upřímně 

radovat z našich úspěchů, ale k jejich dosažené nám vytvářel ty nejlepší podmínky. 

Vždy jsem si trochu vyčítal, že František Sedlák, jeden z nejerudovanějších 

hudebních pedagogů a hudebních vědců té doby, nebyl jmenován profesorem. Důvodem 

byla možná i následující příhoda. Krátce po sovětské okupaci v roce 1968 jsem dostal za 

úkol vystoupit se svým sborem Iuventus paedagogica na fakultních oslavách VŘSR. Do 

programu jsem tehdy bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů zařadil mimo jiné i Foersterův 

sbor Trikolora a známou Suchoňovu skladbu, téměř slovenskou hymnu Aká si mi krásna. 

Vystoupení sklidilo velký potlesk. Okamžitě po oslavě však bylo svoláno mimořádné 

zasedání fakultního výboru KSČ, byl jsem obviněn ze snahy vyvolat šovinistické nálady 

a byl navržen k okamžitému vyloučení z fakulty. František Sedlák se však za mne jako 

vedoucí katedry postavil. Prohlásil, že dramaturgii programu se mnou konzultoval a že ji 

schválil. Bylo to v té době od něho velice statečné. Mě na fakultě nechali, dostal jsem 

pouze důtku, ale obávám se, že jemu tento postoj komunisté nikdy neprominuli. 

František Sedlák byl jen o šestnáct let starší než já. Byl však vždy mým skvělým 

učitelem, spolehlivým přítelem, ale i hodným ,tatínkem.‘“ 

         prof. PaedDr. Jiří Kolář 

 

„Z řejmě jsem se s Františkem Sedlákem osobně znal ze členů budoucí katedry 

nejdéle, neboť v r. 1955 mi jako začínajícímu učiteli pedagogické školy bylo uloženo, 

abych často hospitoval u některého zkušeného učitele HV. Z těch kteří byli k dispozici 

jsem si vybral Františka, který měl tehdy na liberecké Pedagogické škole pověst nejlepšího 

kantora i muzikanta. Tím jsme se pochopitelně velmi sblížili. Když jsem se poté o 6 let 

později hlásil na jeho katedru tehdejšího Pedagogického institutu v Brandýse n. L., velmi 
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ochotně mne přijal a při tom taktně zaonačil, aby tomu nijak nebránil můj špatný kádrový 

profil. 

Přišel jsem do kolektivu poměrně mladého, neboť jsme tam tehdy byli vesměs 

přibližně třicátníci a František, o téměř jednu generaci starší byl jako náš táta. Dokázal nás 

opravdu dobře vést, vhodně krotit naše nezřídka velice temperamentní podněty, 

podporovat nás v odborné práci a zajišťovat nám nezbytné podmínky pro další růst. Jeho 

zásluhou z nás, myslím, vznikla výborná veselá, ale v prvé řadě i velice pracovitá parta. 

My jsme si Františka vážili nejen pro jeho velkou odbornou autoritu, ale i pro jeho 

příkladně kantorský přístup k nám mladším. Mohli jsme mu otevřeně říci i to, co se nám na 

něm právě nelíbilo a on měl v sobě tolik osobní síly, že i takové stížnosti přijímal s plným 

pochopením. 

Je třeba zdůraznit, že nás František v tehdejších politicky obtížných podmínkách 

dokázal rozhodně i chránit. Na to mám sám osobní vzpomínku. Někdy v polovině 

šedesátých let jsem začal hodně korespondovat s celým světem, což nebylo nadřízenými 

orgány příliš vítáno. Ale byla tehdy doba určitého uvolnění a tak to šlo. Ovšem po okupaci 

republiky sovětskou armádou v r. 1968 mi bylo nepříjemné uvádět ve své zpáteční adrese 

ulici Rudé armády, v níž sídlila fakulta. Proto jsem si sám pro sebe změnil název na ulici 

Dubčekovu. Kupodivu poštovní doručovatelé bez jakéhokoliv problému doručovali mé 

opravdu početné dopisy i na tuto novou adresu. A trvalo to bez problémů několik let. 

Doručovatelé věděli, mlčky se tím zřejmě bavili, ale nepověděli. Až teprve někdy, asi 

v r. 1974 přiběhla na katedru za vedoucím velice rozčilená vrátná, která přejímala fakultní 

poštu, prý: ,Podívejte se, jakou adresu soudruhu Laburdovi ze západu píší!‘ A ukázala mu 

velkou obálku formátu A4, na níž velkými černými písmeny zářilo jméno odesílatele 

STADT BONN a konečně má adresa, včetně zmíněné Dubčekovy ulice. 

Nu a Františkova reakce: ,Ale prosím Vás, vždyť to je jenom taková legrace. Snad 

byste z toho nedělala nějakou záležitost!‘ Dodnes velmi obdivuji tu jeho tehdejší 

pohotovost, jak to obrátil v legraci a že to také vlastně vzal i sám na sebe. Jeho autorita 

u vrátné velmi zapůsobila a tak už o tom dále nemluvila. Tím mne nepochybně ušetřil 

velikého průšvihu.“ 

         PhDr. Jiří Laburda 
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„Pod vedením pana doc. Sedláka jsem pracovala mnoho let, a tak mohu porovnávat. 

Patřil opravdu mezi výjimečné osobnosti a byl mým nejlepším vedoucím katedry. Přesto, 

že vedl katedru v době komunistických praktik, cítili jsme se s ním bezpeční a chránění. 

Nikdy nikoho nepodrazil, a přesto, že mnohdy bylo velmi krušno, dokázal za všech 

okolností situace zvládat a zachraňovat, možná i s ohrožením postu vedoucího katedry. 

Velmi mu záleželo na dobrém jménu katedry a snažil se o odborný růst každého z nás. 

O jeho odborné erudovanosti není pochyb, to dokazují publikace, ze kterých čerpají 

a budou čerpat poznání studenti ještě dalších generací. Moc ráda na něj vzpomínám a když 

se naše ,stará garda‘ sejde, ráda poslouchám historky služebně ještě starších než jsem já 

z dob jeho mládí a začátků velmi rušného života na katedře a docela je mi líto, že jsem 

u toho chyběla. S postupem let a porovnáváním s jeho nástupci jeho mimořádnost ještě 

více vyniká. Jsem šťastná, že jsem ho poznala a mohla být členem kolektivu, který řídil.“ 

         PaedDr. Ivana Štíbrová 

 

„Pán docent Sedlák bol pre mňa vzorom a som hrdá na to, že som mohla byť jeho 

ašpirantkou (doktorandkou). V jeho osobe sa spájal vynikajúci pedagóg, vedec 

a empatický človek, ktorý napriek svojej vyťaženosti si vždy našiel čas sa venovať svojim 

ašpirantom. Usmerňoval moju vedeckú činnosť bez toho, že by si vnucoval svoje 

myšlienky či postupy. Celé svoje pôsobenie na vysokej škole som sa snažila byť - podľa 

jeho vzoru - chápavá, ale aj prísna k svojim študentom, byť priateľská, ale aj si zachovať 

určitý odstup.“ 

       prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. 

 

 

„Doc. Sedlák byl erudovaný hudební psycholog. Osobně jsem se s ním znal jako 

s příjemným kolegou, se kterým jsem studoval. Zejména příjemná byla naše spolupráce na 

studijních soustředěních v Plzni, kdy jsme byli prakticky stále spolu, hlavně pracovně 

v mnoha debatách, ale také individuálně v mnohahodinových cvičeních na nástroji.“ 

      emeritní prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc. 



27 

„FRANTIŠEK SEDLÁK – UČITEL UČITELŮ 
 
(Vzpomínka) 

Kreativní osobnosti jsou mezi námi svým dílem stále, bez ohledu na délku svého 

života. Takovou osobností byl i doc. PhDr. František Sedlák, CSc., který celý svůj život 

zasvětil práci učitele. Po absolvování učitelského ústavu ve Znojmě působil na obecných 

a měšťanských školách. Po složení státních zkoušek z houslí a sborového zpěvu na Pražské 

konzervatoři byl povolán do Liberce na tehdy nově zřízenou pedagogickou školu pro 

vzdělání učitelů národních škol. Ačkoliv byl plně zaměstnán, touha po další sebevzdělání 

jej vedla ke studiu hudební výchovy a nástrojové hry na katedře hudební výchovy Vysoké 

školy pedagogické v Praze, které ukončil s vyznamenáním. 

Po zřízení Pedagogického institutu v Brandýse nad Labem František Sedlák vedl 

a budoval zde katedru hudební výchovy. Institut se později sloučil s pražskou fakultou 

a stal se jejím dislokovaným pracovištěm. Pražskou katedru hudební výchovy vedl pan 

profesor PhDr. Josef Plavec, DrSc., který pak obvykle jedenkrát v týdnu jezdil přednášet 

do Brandýsa fakultním mikrobusem, který spojoval obě pracoviště. V té době jsem 

studoval na pražské katedře a pan profesor vtipně říkal: ,Hopsa, hejsa, do Brandejsa.‘ 

Jako student jsem se tehdy zvolna a blíže seznamoval se jménem, prací a osobností 

o deset let staršího doc. Sedláka, který byl později členem zkušební komise při mé odborné 

kandidátské zkoušce v dubnu roku 1972 a pak též členem komise při obhajobě mé 

kandidátské disertace. 

Od té doby jsem se s doc. Sedlákem setkával na různých hudebně výchovných 

konferencích a v redakční radě časopisu Hudební výchova, sídlící tehdy jako katedra 

hudební výchovy v Lazarské ulici v Praze, kam jsem dával své články a kde byl František 

Sedlák členem redakční rady a pak vedoucím redaktorem. 

Spřátelili jsme se a později došlo i ke spolupráci kateder. Pro pedagogickou fakultu 

v Praze jsem dle potřeby zkoušel při odborných kandidátských zkouškách, recenzoval 

práce a skripta učitelů katedry a doc. Sedlák zase zkoušel v Plzni při doktorských 

rigorózních zkouškách. 
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Doc. Sedlák se ve své vědecké práci soustředil na didaktiku hudební výchovy 

a psychologii hudby. Dokládají to například jeho tištěné knižní práce Hudební vývoj dítěte 

a Nové cesty hudební výchovy na základní škole, kde mimo jiné seznamuje učitele i se 

zahraničními metodami a postupy v hudební výchově (Z. Kodály, C. Orff). Tuto knihu 

napsal ve spolupráci s tehdy mladšími kolegy Jaroslavem Herdenem a Jiřím Kolářem, 

kterým dal příležitost k zapojení se do kolektivní práce. Je též dokladem Sedlákova 

pracovního přístupu k řešení rozměrnějších úkolů. Dalším dokladem toho jsou 

vysokoškolské učebnice Didaktika hudební výchovy na druhém stupni základní školy 

a Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Do této učebnice mne 

požádal o napsání dvou kapitol: Hra na dětské hudební nástroje jako součást hudební 

výchovy a Koncerty pro mládež a hudební besedy. Nepřehlédnutelný je i Sedlákův 

několikaletý experiment se systémem C. Orffa, který organizoval na katedře v Brandýse 

nad Labem. 

Doc. Sedlák postavil didaktiku hudební výchovy na vědecký základ a zbavil ji 

pouhého školského prakticismu, aniž při tom pominul vztahy ke konkrétním vyučovacím 

postupům. To upřednostňuje jeho práce před některými pozdějšími dílčími publikacemi. 

Společně s profesorem Františkem Lýskem se podílel na vzniku dnešní didaktiky hudební 

výchovy na prvním stupni základní školy, která je nezbytným základem k didaktice 

hudební výchovy na stupni druhém. 

Hodnocením didaktického odkazu doc. Sedláka a jeho aktualizací v slovenské 

hudební pedagogice se zabývaly také referáty na Mezinárodní konferenci Kontexty 

hudební pedagogiky pořádané UK v Praze a konané v dubnu roku 2006 v Brandýse nad 

Labem. 

Se jménem a publikacemi Františka Sedláka se i v současnosti setkávají studenti 

Pedagogických fakult. 

Všichni, kteří jsme se s Františkem Sedlákem setkali a spolupracovali, jsme jej 

poznali jako člověka ušlechtilého, moudrého a znalého svého oboru, velmi pracovitého 

a spravedlivého, v jednání čestného i ohleduplného.“ 

        doc. PhDr. Rudolf Siebr, CSc. 
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„Doc. PhDr. František Sedlák, CSc. byl hluboce vzdělaným a vědecky erudovaným 

vysokoškolským pedagogem a nesporně významnou osobností české hudební pedagogiky 

druhé poloviny 20. století. Jeho teoretický a praktický přínos pro rozvoj a modernizaci 

našeho hudebního školství byl zásadní a nepopiratelný. 

Vědecká, publikační a přednášková činnost doc. Sedláka byla mimořádně rozsáhlá. 

Je možné konstatovat, že jeho učebnice, skripta a další odborné práce z oblasti hudební 

psychologie se staly základem vysokoškolského vzdělávání českých hudebních pedagogů. 

Doc. Sedláka jsem znal již z dob jeho působení v Liberci a posléze ve funkci 

dlouholetého vedoucího katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Celá desetiletí jsme se spolu setkávali při pracovních poradách našich 

kateder nebo při celostátních či mezinárodních odborných konferencích o hudební 

výchově. 

S hlubokou vděčností vzpomínám na doc. Sedláka a na jeho cenné rady 

a připomínky k mé kandidátské a disertační práci ,Význam koncertů pěveckých sborů 

v harmonickém rozvoji dětské osobnosti.‘ Setkávali jsme se tehdy (1. polovina 70. let 

minulého století) v Praze nebo v Brandýse n./L. a naše setkání probíhala vždy v kolegiální 

a přátelské atmosféře. 

Doc. PhDr. František Sedlák, CSc. byl pro mne vždy nejen vynikajícím pedagogem 

a odborníkem ve svém oboru, ale především dobrým a laskavým člověkem. A takovým 

zůstává i v mých vzpomínkách.“ 

        prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc. 

 
 
 
Z dopisu prof. PaedDr. Luďka Zenkla, CSc., Haně Váňové: 

„...moc často jsme se nesetkávali a když jsem viděl filmový záběr, jak kdysi na 

střední škole vedl velký pěvecký sbor, tak jsem ho ještě více začal obdivovat... 

 ...Asi v roce 1980 na kongresu ISME ve Varšavě jsme spolu bydleli v jednom 

pokoji... Jako vedoucí redaktor časopisu Estetická výchova pečlivě redigoval moje články, 

za což jsem mu dodnes vděčen. Hlavně jsme pak spolupracovali na ,zaostávajících‘, já na 
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základě jeho knížky – až to časem dozrálo do oficiálního zřízení předmětu ,Přípravný 

zpěv‘ v učebním plánu základní školy, který pak v 90. letech v jednom projektu (snad 

Základní škola?) zůstal, ale nikdy jsem se nedozvěděl, zda se někde realizoval. Již tehdy 

jsme spolupracovali s kolegyní Alenou Tichou, která je teď právem stále slavnější svými 

přednáškami a kurzy. 

U těch zaostávajících šlo mimo jiné o tehdy obtížně přijatelnou zásadu, že v tomto 

předmětu by mělo být jen tak do patnácti žáků a že by jej navštěvovali podle potřeby svého 

hudebního rozvoje, třeba jen několik měsíců. Dnes je to všechno jinak, na hudebnost se 

nedbá, tvořivost, integrace a improvizace se hledá mimo vlastní rozvíjení hudebnosti. Však 

on se sem tam někdo hudebně rozvine sám...“ 
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2 Publikace  

V této části si práce neklade za cíl rozebrat podrobně Sedlákovo dílo, ale pouze 

zmapovat jeho rozsáhlou publikační činnost. Pro přehlednost je každá publikace opatřena 

anotací a klíčovými slovy. Na přiloženém CD je pak možné nalézt téměř všechny 

Sedlákovy články publikované v odborných časopisech. Některé časopisy už bohužel 

nebylo možné sehnat, proto zde několik článků chybí.  

2.1 Monografie 

FEDOR, V.; SEDLÁK, F. Úvod do hudební psychologie. Díl 1. 1. vyd. Praha : Ústav 

pro učitelské vzdělání na UK, 1972. 65 s. 

Tento učební text, který je určen budoucím učitelům hudební výchovy, se zaměřuje na 

psychologické otázky hudební výchovy. Autoři textu se zabývají významem hudební 

psychologie a jejím předmětem zkoumání. Seznamují nás s různými domácími 

i zahraničními pohledy na hudebnost, věnují se struktuře hudebnosti, hudebnímu nadání, 

hudebním schopnostem a jejich rozvoji a neopomíjejí ani hudební sluch a psychologii 

vnímání hudby. 

Klíčová slova: František Sedlák, Viliam Fedor, učební text, hudební psychologie, 

hudebnost, hudební nadání, hudební sluch, vnímání hudby. 

FEDOR, V.; SEDLÁK, F. Úvod do hudební psychologie. Díl 2. 1. vyd. Praha : 

Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1975. 67 s. 

Jedná se o druhý díl vysokoškolského učebního textu, který se zaměřuje na psychologické 

otázky hudební výchovy. V tomto díle se autoři zabývají především vokální 

a instrumentální interpretací, intonací a sluchovou analýzou, dětskou hudební tvořivostí 

a rozvojem některých hudebních schopností. Závěrečná kapitola se věnuje hudebnímu 

vývoji jedince od narození po ukončení povinné školní docházky. 

Klíčová slova: František Sedlák, Viliam Fedor, učební text, hudební psyhologie, vokální 

interpretace, instrumentální interpretace, intonace, sluchová analýza, hudební tvořivost, 

hudební schopnosti, hudební vývoj. 
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LÝSEK, F., et al. Metodika hudební výchovy v 1.-5. ročníku ZDŠ. Praha : SPN, 2. vyd., 

1975. 

Tato vysokoškolská učebnice, která je určena posluchačům pedagogických fakult se 

zaměřuje na výuku hudební výchovy na základních školách. V první části se učebnice 

zabývá teoretickými poznatky a problémy tohoto oboru, např. vymezením základních 

hudebních pojmů, pěveckou intonací, hudební naukou, diagnostikou a prací s hudebně 

málo rozvinutými žáky a vyučovacími pomůckami. Druhá část je více praktická. Uvádí 

konkrétní způsoby práce s dětmi včetně notových příkladů. Najdeme zde například 

problematiku dětského hlasu, rytmického výcviku, intonačních metod a dvojhlasého zpěvu. 

Klíčová slova: František Lýsek, metodika hudební výchovy, vysokoškolská učebnice, 

pěvecká intonace, vnímání hudby, dětský hlas, hudební nauka, hudebně zaostávající žáci, 

Orffův instrumentář, rytmický výcvik. 

SEDLÁK, F. Naučíme zpívat všechny děti? 1. vyd. Praha : SHV, 1966. 136 s. 

Práce je určena učitelům hudební výchovy. První část je věnována teoretickým 

východiskům problematiky hudebně zaostávajících dětí a výzkumu v této oblasti. Druhá 

část se věnuje praktickému hledisku hudebního rozvoje dětí. Práce se snaží objasnit 

strukturu dětské hudebnosti a jednotlivých hudebních schopností a uvádí metody 

použitelné pro jejich rozvoj. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebně zaostávající žáci, rozvoj hudebnosti, hudební 

schopnosti, pěvecké dovednosti, hudební představy, rytmické cítění, hlasová výchova. 

SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1974. 200 s. 

Tato studie přináší teoretickou analýzu hudebního vývoje dětí. Opírá se o vlastní výzkumy 

provedené na několika základních školách a poznatky čerpá i z experimentální práce na 

katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Brandýse na Labem. Zabývá se 

například významem hudby pro rozvoj osobnosti, hudebními vlohami, schopnostmi, 

nadáním a hudebností, dále pak hudební tvořivostí, hudebně pohybovou výchovou a hrou 

na dětské hudební nástroje. Klade důraz na možnost hudebního rozvoje všech dětí ZŠ 

a nutnost změny koncepce hudební výchovy na základních školách. 



33 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vývoj dítěte, hudebnost, hudební vlohy, hudební 

schopnosti, hudební dovednosti, hudební nadání, hudební tvořivost, Orffův instrumentář, 

koncepce hudební výchovy.  

SEDLÁK, F., et al. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. 1. vyd. Praha : SPN, 

1977. 284 s. 

Tato publikace by měla sloužit k modernizaci hudební výchovy. Jak název napovídá, 

přínáší tato kniha nové cesty a způsoby práce v hudební výchově. Rozebírá současný 

hudebně výchovný proces, zábývá se hudebním vývojem dítěte, osobností učitele, moderní 

technikou, hromadnými sdělovacími prostředky a výběrem skladeb k poslechu na ZŠ. 

Publikace je doplněna notovými ukázkami. 

Klíčová slova: František Sedlák, Jaroslav Herden, Jiří Kolář, modernizace hudební 

výchovy, hudební vývoj dítěte, intonační metody, poslech hudby. 

SEDLÁK, F., et al. Didaktika hudební výchovy na druhém stupni základní školy. 1. vyd. 

Praha : SPN, 1979. 352 s. 

Jedná se o vysokoškolskou učebnici určenou budoucím učitelům hudební výchovy na 

druhém stupni základních škol. Autoři této publikace se snaží v rámci jednotlivých kapitol 

postupně přecházet od teoretických poznatků k praxi. Učebnice obsahuje obvyklá témata, 

jakými jsou například hudební pedagogika, psychologické předpoklady hudební výchovy, 

pěvecká výchova a jiné. Jsou zde ale zařazeny i kapitoly, které zatím nebyly jinde 

zpracovány. Jedná se například o rozvoj hudební tvořivosti, hudebně pohybovou výchovu, 

diagnostiku hudebních schopností a další. 

Klíčová slova: František Sedlák, didaktika hudební výchovy, vysokoškolská učebnice, 

učitel hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební tvořivost, hudebně pohybová 

výchova, hudební schopnosti. 

SEDLÁK, F. Úvod do psychologie hudby I. 2. vyd. Praha : SPN, 1986. 76 s. 

Jedná se o vysokoškolská skripta určená studentům hudební výchovy na pedagogické, 

případně i filozofické fakultě. Tento první díl se věnuje hudebnímu vývoji jedince, 



34 

diagnostice hudebních schopností, hudebnosti, hudebnímu nadání a dalším tématům. Mělo 

by jít o jakousi první pomoc při vyhledávání informací a získávání poznatků a jejich 

aplikaci do praxe. 

Klíčová slova: František Sedlák, vysokoškolská učebnice, učitel hudební výchovy, 

psychologie hudby, hudební vývoj, hudební schopnosti. 

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Praha 

: SPN, 1985. 312 s. 

Tato vysokoškolská učebnice je určena studentům pedagogických fakult, budoucím 

učitelům na prvním stupni základních škol a měla by je vybavit jak teorií, tak i poznatky 

využitelnými v praxi. Vzhledem k rozsahu této publikace zmíním pouze část problematiky, 

které se věnuje. Jde například o hudební připravenost dětí na počátku školní docházky, 

rozvoj hudebních schopností, vyučovací metody, práci s hudebně málo rozvinutými žáky, 

dětskou hudební tvořivost, hudebně pohybovou výchovu, problémy hudebního vnímání 

a poslechu hudby ve škole a možnosti mimotřídní a mimoškolní hudební výchovy. 

Klíčová slova: František Sedlák, didaktika hudební výchovy, vysokoškolská učebnice, 

učitel hudební výchovy, 1. stupeň ZŠ, hudební tvořivost, hudebně pohybová výchova, 

hudební schopnosti, pěvecká výchova, poslech hudby, hudebně zaostávající žáci. 

SEDLÁK, F. Úvod do psychologie hudby II. 1. vyd. Praha : SPN, 1986. 140 s. 

Jedná se o vysokoškolskou učebnici určenou budoucím učitelům hudební výchovy. Oproti 

předchozímu dílu zde najdeme podrobnější charakteristiku jednotlivých hudebních 

schopností. V učebnici se například blížeji seznámíme s hudebně sluchovými schopnostmi, 

tonálním, harmonickým a rytmickým cítěním, hudebními představami, tvořivými 

schopnostmi, hudebním myšlením a hudebním vývojem jedince. 

Klíčová slova: František Sedlák, vysokoškolská učebnice, učitel hudební výchovy, 

psychologie hudby, hudební vývoj, hudební schopnosti, hudební sluch, tonální cítění, 

harmonické cítění, rytmické cítění, hudební představy, hudební tvořivost, hudební myšlení. 
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SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. 

Praha : Supraphon, 1989. 264 s. ISBN 80-7058-073-9. 

Tato studie je určena budoucím i současným učitelům hudební výchovy. Zabývá se velmi 

podrobně hudebními schopnostmi a dovednostmi. Řeší konkrétní hudební schopnosti, 

jejich diagnostiku a možnosti rozvoje. V knize je velká pozornost věnována odborné 

terminologii a důraz je kladen na co největší srozumitelnost. 

Klíčová slova: František Sedlák, učitel hudební výchovy, hudební schopnosti, hudební 

dovednosti, hudební terminologie. 

SEDLÁK,  F.  Základy  hudební  psychologie.  1.  vyd.  Praha  :  SPN,  1990.  320  s.  

ISBN 80-04-20587-9. 

Tato vysokoškolská učebnice je určena studentům i učitelům na pedagogických fakultách, 

budoucím i současným učitelům hudební výchovy. Zabývá se hudební psychologií, 

hudebními schopnostmi, hudebními činnostmi, hudební tvořivostí a hudebním vývojem 

člověka. V závěru každé kapitoly můžeme najít doporučený seznam literatury určený 

k dalšímu samostudiu. 

Klíčová slova: František Sedlák, vysokoškolská učebnice, učitel hudební výchovy, hudební 

psychologie, hudební vývoj jedince, hudební schopnosti, hudební tvořivost. 

2.2 Příspěvky ve sbornících 

SEDLÁK, F. Strukturální složky hudebního vývoje člověka. In Sborník katedry 

hudební výchovy 2, Praha : Univerzita Karlova, 1972, s. 33-64. 

Příspěvek se v úvodu zabývá hudebními schopnostmi a předkládá názory psychologů na 

jejich základ. Autor příspěvku dále řeší pojmy jako hudební vlohy a hudební nadání, 

zabývá se jejich rozvojem a zvláštní pozornost věnuje také talentu a genialitě. Rozlišuje 

dědičnost a vrozenost hudebních vloh a v závěru přináší klasifikaci hudebních schopností. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vývoj, hudební vlohy, hudební nadání, talent, 

genialita, klasifikace hudebních schopností. 
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SEDLÁK, F. Metodologická východiska zkoumání hudebního vývoje člověka. 

In Sborník katedry hudební výchovy pedagogické fakulty 3, Praha : Univerzita 

Karlova, 1976, s. 9-82. 

Příspěvek je členěn na šest kapitol. V první kapitole se autor zabývá vlivem vnitřních 

faktorů a vnějších činitelů na obecný duševní vývoj, v další kapitole pak přecházíme od 

obecného vývoje k charakteristice vývoje hudebního. Třetí kapitola je věnována 

problematice hudebnosti, hudebního nadání a dědičnosti, čtvrtá se zabývá obecnými 

schopnostmi a poslední tři kapitoly řeší problematiku hudebních schopností a zabývají se 

jejich klasifikací a podrobnější charakteristikou. 

Klíčová slova: František Sedlák, duševní vývoj, hudební vývoj, hudebnost, hudební 

nadání, dědičnost, klasifikace hudebních schopností. 

SEDLÁK, F. Některé psychologické aspekty hudebního vnímání. In Sborník katedry 

hudební výchovy pedagogické fakulty 4, Praha : Univerzita Karlova, 1980, s. 9-48. 

Příspěvek se zabývá zákonitostmi hudebního vnímání, zaměřuje se především na vnímající 

subjekt a procesy hudebního slyšení. V úvodu přináší autor různé psychologické pohledy 

na problematiku hudebního vnímání. Zabývá se konkrétně postojem asociační psychologie, 

tvarové a celostní psychologie a předkládá i hlubší analýzu díla švýcarského vědce Ernsta 

Kurtha. Dále se příspěvek věnuje hudební paměti, jejímu rozdělení, vzniku, 

neurofyziologickým základům a také metodickému postupu při zapamatování hudebního 

díla. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vnímání, psychologie hudby, hudební paměť. 

SEDLÁK, F. Tvořivé prvky v hudebním vnímání. In Sborník katedry hudební výchovy 

5, Praha : Univerzita Karlova, 1985, s. 11-26. 

Příspěvek se zabývá hudebním vnímáním a zaměřuje se především na osobnost vnímatele 

a jeho aktivní spoluutváření hudebního díla. Autor zde řeší podstatu dialogu vnímatele 

a hudebního díla, věnuje se tvořivé aktivitě při vnímání, asociačním zákonům a asociaci 

v hudebním vnímání a v závěru se zabývá emocemi ve vztahu k hudebnímu vnímání. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vnímání, tvořivost, asociační zákony, emoce. 
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SEDLÁK, F. K psychologii hudebních dovedností. In Sborník katedry hudební výchovy 

6, Praha : Univerzita Karlova, 1987, s. 11-38. 

V tomto příspěvku autor vymezuje pojem hudební dovednost, seznamuje nás s tím, co je 

jeho anatomickým a neurofyziologickým základem a zabývá se vztahem hudebních 

dovedností a schopností. V druhé části příspěvku řeší autor psychologii cviku, zabývá se 

pohyby při hře na hudební nástroj, seznamuje nás s činiteli ovlivňujícími rozvoj hudebních 

dovedností a v závěru se pak podrobněji věnuje některým problémům objevujícím se při 

vzestupu hudebních dovedností. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební dovednost, hudební schopnost, cvik, tréma, 

únava. 

SEDLÁK, F. K psychologii emocí a citů spjatých s hudbou. In Sborník katedry 

hudební výchovy 7, Praha : Univerzita Karlova, 1990, s. 11-27. 

Příspěvek se zabývá problematikou emocí a citů, citových reakcí a celkového citového 

života člověka. Snaží se poukázat na vliv hudby na psychické stavy a citový život jedince. 

Autor se zde věnuje fyziologickému základu emocí a citů a specifičnosti estetických citů. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudba, city, emoce, psychický stav člověka. 

2.3 Články v časopisech 

SEDLÁK, F. Kniha o rozvíjení dětského hlasu. Estetická výchova, 1965, roč. 7, č. 8, 

s. 11-12. 

Článek nám představuje sborník Razvitije detskogo golosa (Rozvíjení dětského hlasu), 

který obsahuje materiály z vědecké konference v Moskvě, konané v roce 1961. Autor 

článku stručně představuje příspěvky jednotlivých vědeckých pracovníků, které se týkají 

například rozvoje dětského hlasu, hlasových poruch, kvality pěvecké interpretace a funkce 

dechu při fonaci. 

Klíčová slova: František Sedlák, vědecká konference v Moskvě, sborník, rozvíjení 

dětského hlasu, hlasové poruchy, pěvecká interpretace, funkce dechu. 
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SEDLÁK, F. Příčiny hudebního a pěveckého zaostávání žáků ZDŠ. Komenský, 1965, 

roč. 90, č. 4, s. 231-238.  

Článek se zabývá současným stavem hudební výchovy na školách a především poklesem 

hudebnosti u dětí. Zdůrazňuje důležitost zpěvu a kritizuje celkové nedocenění hudební 

výchovy ve vyučovacím procesu. Uvádí možné příčiny hudebního a pěveckého zaostávání 

u žáků a také nejčastější příčiny neschopnosti intonačně čistě zpívat. 

Klíčová slova: František Sedlák, pokles hudebnosti, hudebně zaostávající žáci, hudební 

výchova, hudební schopnosti, hudební vlohy. 

SEDLÁK, F. Zkouška hudebnosti při vstupu do 6. třídy. Estetická výchova, 1965, 

roč. 8, č. 2, s. 59-61. 

Článek se zabývá zkouškou hudebnosti u dětí 6. tříd, kterou chceme zjistit předpoklady 

k aktivnímu pěveckému projevu, provést diagnózu dosavadního rozvoje hudebních 

schopností a objasnit příčiny hudebního zaostávání. Autor článku nás seznamuje 

s jednotlivými úkoly a přináší i doporučení pro další práci s méně rozvinutými žáky. 

Klíčová slova: František Sedlák, diagnostika hudebnosti, hudební schopnosti, hudebně 

zaostávající žáci. 

SEDLÁK, F. Práce s hudebně zaostávajícími. Estetická výchova, 1966, roč. 8, č. 5, 

s. 187-191. 

Článek poukazuje na poslední výzkumy hudebnosti žáků v 6.-9. ročníku ZDŠ, které 

vypovídají o poklesu hudebnosti našich dětí. V článku se autor zabývá příčinami tohoto 

stavu a snaží se naznačit možnosti jeho řešení. Stručně seznamuje s prověrkou hudebnosti 

pro 6. třídu a uvádí konkrétní metody práce s hudebně zaostávajícími žáky v oblasti 

rozvoje hudebního sluchu, hlasové výchovy, rozvoje hudebních představ a dalších. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebně zaostávající žáci, prověrka hudebnosti, rozvoj 

hudebního sluchu, vytváření koordinace mezi sluchem a hlasem, rozvoj hudebních 

představ, hlasová výchova. 
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SEDLÁK, F. Orff ův Schulwerk a možnosti jeho použití v naší hudební výchově. 

Komenský, 1966, roč. 91, č. 4, s. 226-234. 

Orffův Schulwerk je systémem elementární hudební a pohybové výchovy. Článek se 

zaobírá možností jeho použití v naší hudební výchově. Objasňuje, proč je tato metoda ve 

světě tak úspěšná, nastiňuje způsob práce s dětmi a konkrétní postupy, zmiňuje výhody 

tohoto systému, ale také jeho možná úskalí. 

Klíčová slova: František Sedlák, Carl Orff, Orffův Schulwerk, pohybová výchova, hudební 

výchova, rytmus, tvořivost. 

SEDLÁK, F. Prověrka hudebnosti dětí při vstupu do školy. Komenský, 1966, roč. 90, 

č. 10, s. 613-617. 

Autor nastiňuje, jak by měla vypadat prověrka hudebnosti dětí. Uvádí základní stupeň 

schopností, které jsou zapotřebí ke splnění požadavsků osnov hudební výchovy 

v 1. ročníku. Zabývá se zde metodikou zkoušky hudebnosti a podrobněji se zaměřuje i na 

žáky hudebně méně rozvinuté. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebnost, prověrka hudebnosti, hudební vývoj dítěte, 

hudební schopnosti, hudební sluch, pěvecké dovednosti, rytmické cítění. 

SEDLÁK, F. Sovětská publikace o dětském hlasu. Estetická výchova, 1967, roč. 9, č. 6, 

s. 5-7. 

Článek nám představuje publikaci O dětském hlasu (O detskom golose), která byla vydána 

Institutem umělecké výchovy Akademie pedagogických věd v Moskvě, pod redakcí 

vědecké pracovnice N. D. Orlovové. Tato kniha zpracovává výsledky čtyřletého 

experimentálního výzkumu týkajícího se dětského hlasu. Autor článku podrobněji popisuje 

obsah jednotlivých kapitol, seznamuje nás s novou metodou (chronaximetrie) pro 

objektivní zjištění fyziologie hlasového aparátu a v závěru se zabývá zkoumáním 

souvislosti mezi sílou hlasu a zvučností a jasností tónu. 

Klíčová slova: František Sedlák, N. D. Orlovová, dětský pěvecký hlas, soustavná pěvecká 

výchova, funkce dechu, rozsah hlasu, síla hlasu, zvučnost hlasu, experimentální výzkum. 
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SEDLÁK, F. K postavení metodik hudební výchovy na PF. Estetická výchova, 1967, 

roč. 9, č. 10, s. 1-3. 

Článek hovoří o nedostatcích v metodice hudební výchovy na pedagogických fakultách, 

vlivu moderní sdělovací techniky na děti a o nedostatečné připravenosti studentů 

přijímaných na pedagogické fakulty. Zabývá se také organizací studia metodiky na 

fakultách a problémy s její nedostatečnou časovou dotací. Zmiňuje také dosud nedoceněné 

a nevyužité možnosti diplomních prací studentů, kteří by tak mohli pozvolna začít se 

samostatnou vědeckou prací. 

Klíčová slova: František Sedlák, metodika hudební výchovy, pedagogická fakulta, vědecká 

práce, příprava učitelů hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Orffov Schulwerk a čo ďalej? Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, 

s. 211-213. 

Článek reaguje na návštěvu Wilhelma Kellera, ředitele salzburského Orffova institutu, 

v Praze. Rozebírá výhody Orffovy metody, zdůrazňuje její komplexnost a seznamuje nás 

s probíhajícím experimentem zkoumajícím možnost zavedení metody na našich školách. 

V závěru upozorňuje na základní předpoklady, které je třeba splnit, aby mohla být tato 

metoda na našich školách v budoucnu využívána. 

Klíčová slova: František Sedlák, Carl Orff, Vladimír Poš, Božena Viskupová, Orffův 

Schulwerk, Orffův instrumentář, hudební hra. 

SEDLÁK, F. Další hudebně psychologická publikace. Hudební věda, 1967, roč. 4, č. 3, 

s. 474-476. 

Článek nás seznamuje s nově přeloženou publikací dr. Paula Michela O hudebních 

schopnostech a dovednostech. Autor článku nás seznamuje s členěním práce, podrobněji 

rozebírá některé dílčí kapitoly a kritizuje především přílišnou šíři problematiky, která se 

v důsledku projevuje na celkové úrovni publikace. 

Klíčová slova: František Sedlák, Paul Michel, hudební psychologie, hudební schopnosti, 

hudební dovednosti. 
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SEDLÁK, F. Pokus s Orffem. Učitelské noviny, 1967, roč. 16, č. 21, s. 8. 

V článku se autor zmiňuje o právě probíhajícím experimentu s Orffovou metodou, který je 

realizován na brandýské základní škole. Na experimentu se podílí V. Poš, B. Viskupová 

a studenti hudební výchovy z pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem. Dílčí výsledky 

experimentu prokazují, že tato metoda je účinným prostředkem při rehabilitaci hudební 

výchovy na základních školách. 

Klíčová slova: František Sedlák, Orffova metoda, rozvoj hudebnosti, hudebně zaostávající 

žáci, hudební hra, Orffův instrumentář, dětská tvořivost, rehabilitace hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Štefan Kantor: Metodická príru čka hudobnej výchovy 1. a 2. ročník 

ZDŠ . Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 1, s. 45-46. 

Článek je recenzí knihy Štefana Kantora: Metodická príručka hudobnej výchovy 

1. a 2. ročník ZDŠ. Autor článku se zabývá obsahem knihy, vyzdvihuje některé kapitoly, 

pozitivně hodnotí široký záběr hudebních činností obsažených v publikaci a přináší návrhy 

na rozšíření o některé další aspekty výuky hudební výchovy na ZDŠ. 

Klíčová slova: František Sedlák, Štefan Kantor, metodika hudební výchovy, aktivizace 

žáků, hudebně výchovný proces. 

SEDLÁK, F. Orff ův Schulwerk a naše mateřské školy. Predškolská výchova, 1968, 

roč. 22, č. 8, s. 211-215. 

Článek reaguje na změny ve společnosti a nutnost zavedení nových cest k rozvoji 

hudebnosti. Takovou možnost nabízí právě Orffův Schulwerk, jehož podrobnější popis 

tento článek přináší. Naznačuje také, jaké jsou výhody jeho zavedení do mateřských 

a základních škol, kromě konkrétních postupů uvádí i notové příklady a odkazuje na sbírky 

s vhodnými říkadly a básničkami. 

Klíčová slova: František Sedlák, Carl Orff, Orffův Schulwerk, mateřské školy, rytmus, 

pohybová výchova, Orffův instrumentář, Dalcrozeova pohybová rytmika. 
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SEDLÁK, F. Nanejvýš užitečná kniha. Hudební výchova, 1968, roč. 1, č. 1, s. 22-23. 

Článek je recenzí nové knihy Jana Dostala: Dějiny hudby na lidových školách umění. 

Autor článku nás seznamuje s jejím obsahem, zvláštnostmi a některými zásadními 

doporučeními, která kniha přináší. V závěru autor vyzdvihuje především netradiční pojetí 

této knihy, která je určena především učitelům hudební nauky na lidových školách umění, 

ale své místo jistě najde i na školách všeobecně vzdělávacích. 

Klíčová slova: František Sedlák, recenze knihy, Jan Dostal, lidové školy umění, dějiny 

hudby, hudební nauka. 

SEDLÁK, F. Metodická příručka k učebnici Zpěvník pro 3. ročník ZDŠ. Hudební 

výchova, 1968, roč. 1, č. 1, s. 24-25. 

Článek nám představuje knihu Jana Budíka: Metodická příručka k učebnici Zpěvník pro 

3. ročník ZDŠ. V úvodu se dozvídáme něco o autorovi knihy a jeho přístupu k výuce 

hudební výchovy, který klade poměrně velké nároky na učitelovu odbornou přípravu. 

Autor článku nás dále seznamuje s obsahem knihy, jejími zvláštnostmi a v závěru 

doporučuje, čím by bylo ještě možné knihu doplnit. 

Klíčová slova: František Sedlák, recenze knihy, Jan Budík, metodická příručka, výuka 

hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Bezkoncepčnost hudební výchovy v přípravě učitelů 1.-5. roč. ZDŠ. 

Hudební výchova, 1968, roč. 1, č. 3-4, s. 49-50. 

Článek se zabývá přípravou učitelů na výuku hudební výchovy v první až páté třídě ZDŠ. 

Kritizuje množství uskutečněných reforem v uplynulých letech, které měly velký vliv 

právě na kvalitu přípravy učitelů. Největší problém vidí autor v přijímání studentů, kteří 

neprokázali přiměřenou hudebnost, dále pak v absenci nástrojových dovedností u většiny 

přijímaných studentů a v nedostatečné hodinové dotaci hudebně výchovných předmětů. 

V závěru autor článku předkládá návrhy ke zlepšení situace. 

Klíčová slova: František Sedlák, příprava učitelů, výuka hudební výchovy, školské 

reformy. 
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SEDLÁK, F. Tradi ční a nové hudební nástroje a zvukové pomůcky v hudební 

výchově. Hudební výchova, 1968, roč. 1, č. 3-4, s. 86-88. 

Článek kritizuje nedostatečnou přípravu učitelů v oblasti nástrojové hry a upozorňuje na 

možnost využití nových nástrojů, které mohou alespoň částečně nahradit ty klasické. Autor 

článku upozorňuje na výhody instrumentálního doprovodu a představuje kromě nových 

nástrojů i ty, jejichž využití je ověřené dlouholetou praxí. U každého nástroje nás autor 

seznamuje s jeho stručnou charakteristikou a možností využití. 

Klíčová slova: František Sedlák, výuka hudební výchovy, příprava učitelů, hudební 

nástroje. 

SEDLÁK, F. Hudební psychologie na pedagogických fakultách. Hudební výchova, 

1968, roč. 1, č. 3-4, s. 90-92. 

Článek se věnuje zavedení nového předmětu v přípravě učitelů hudební výchovy na 

pedagogických fakultách. Jedná se o základy hudební psychologie, které budou vyučovány 

po dobu jednoho semestru, v časové dotaci jedné hodinové přednášky týdně. Jelikož zatím 

nejsou s výukou téměř žádné zkušenosti a neexistují ani žádná skripta, nastiňuje autor 

článku možné učební osnovy rozdělené do tematických celků a předkládá i seznam 

základní dostupné literatury. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební psychologie, školská reforma, pedagogické 

fakulty, studium učitelství hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Kniha, která by neměla být zapomenuta. Hudební výchova, 1968, roč. 1, 

č. 5, s. 112-113. 

Autor článku nám připomíná první českou experimentální studii o dětské psychologii, 

která vyšla v roce 1914. Jedná se o studii Františka Čády: Vývoj dětské schopnosti 

hudební, která sleduje vývoj hudebnosti dítěte od narození až do adolescentního věku 

a zaměřuje se podrobněji na předškolní období. Autor článku nás stručně seznamuje 

s obsahem knihy a základními myšlenkami a poznatky. Ačkoliv je tato kniha poněkud 

staršího data, její myšlenky jsou stále aktuální a souhlasí se současným pojetím hudebně 

výchovné práce. 
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Klíčová slova: František Sedlák, František Čáda, hudební publikace, hudební vývoj 

jedince. 

SEDLÁK, F. Studie J. Budíka: Zpráva o vyšetřování experimentálního pojetí a osnov 

hudební výchovy v 5. roč. ZDŠ. Hudební výchova, 1968, roč. 1, č. 5, s. 113. 

Autor článku nás stručně seznamuje se studií Jana Budíka, která se týká výzkumu pojetí 

a osnov hudební výchovy v pátém ročníku ZDŠ. Výsledky výzkumu potvrdily nutnost 

strukturálních změn ve vyučovacím procesu. Autor článku se zde věnuje také dílčím 

výzkumům týkajícím se oblíbenosti lidových písní u dnešních dětí a vhodnosti 

a přiměřenosti skladeb k poslechu a zdůrazňuje celkovou vysokou kvalitu výzkumu. 

Klíčová slova: František Sedlák, Jan Budík, hudební výzkum, pojetí hudební výchovy, 

osnovy hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Hudební výchova na málotřídních školách. Hudební výchova, 1968, roč. 

1, č. 8, s. 145-146. 

Článek se zabývá problematikou málotřídních škol, které je při přípravě učitelů věnována 

nedostatečná pozornost. Pedagogické fakulty nepřipravují budoucí učitele na tuto 

specifickou práci a mladí učitelé tak nejsou poučeni o základní organizaci vyučování 

a plánování učiva. Článek se snaží tuto mezeru zaplnit a podat učiteli alespoň základní 

informace týkající se dané problematiky. 

Klíčová slova: František Sedlák, málotřídní školy, výuka hudební výchovy, organizace 

výuky, plánování učiva. 

SEDLÁK, F. Recenze studie: Problémy pojetí estetické výchovy v základním 

vzdělání, hudební výchova na základní škole. Hudební výchova, 1968, roč. 1, č. 10, 

s. 185, 192. 

Článek je recenzí studie Ivana Poledňáka a Jana Budíka: Problémy pojetí estetické 

výchovy v základním vzdělání, hudební výchova na základní škole. V článku nás autor 

seznamuje s obsahem studie a s jejími základními myšlenkami a poznatky. Zabývá se 

nutností změn ve výuce v souvislosti s vytvořením nové koncepce hudební výchovy. 
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Klíčová slova: František Sedlák, Ivan Poledňák, Jan Budík, výuka hudební výchovy, nová 

koncepce hudební výchovy, etapizace hudebního vývoje. 

SEDLÁK, F. Přátelství prověřené prací. Estetická výchova, 1969, roč. 10, č. 2, s. 5. 

Článek popisuje návštěvu vědecké pracovnice moskevského Insitutu umělecké výchovy 

doc. V. K. Běloborodovové, CSc. na tehdejším Pedagogickém institutu v Brandýse nad 

Labem. Vyzdvihuje také pozdější spolupráci a to nejen na vědecké úrovni. 

Klíčová slova: František Sedlák, Pedagogický institut v Brandýse nad Labem, V. K. 

Běloborodovová, spolupráce se SSSR, organizace studia hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Sovětské učebnice hudební výchovy. Estetická výchova, 1969, roč. 10, 

č. 3, s. 5-6. 

Autor porovnává tehdejší sovětské učebnice s učebnicemi používanými u nás. Zaměřuje se 

na způsob nácviku písní, výběr poslechových skladeb, učivo hudební nauky, nácvik 

rytmické struktury písní, grafickou úpravu učebnic a jejich celkovou strukturu. 

Klíčová slova: František Sedlák, učebnice hudební výchovy, SSSR, nácvik písní, intonační 

metody, struktura učebnic, porovnání učiva hudební výchovy u nás a v SSSR. 

SEDLÁK, F. Recenze studie J. Budíka a jeho spolupracovníků (I. Poledňáka 

a R. Rajmona): Nová koncepce hudební výchovy na ZDŠ ve světle výzkumu. Hudební 

výchova, 1970, roč. 2, č. 5, s. 78-79. 

Autor článku se zabývá studií Nová koncepce hudební výchovy na ZDŠ ve světle 

výzkumu, jíž autorem je Jan Budík se svými spolupracovníky. Článek nás podrobněji 

seznamuje s obsahem a formou výzkumu a upozorňuje nás na možné problémy spojené 

s novou koncepcí hudební výchovy. 

Klíčová slova: František Sedlák, Jan Budík, nová koncepce hudební výchovy, výuka 

hudební výchovy. 
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SEDLÁK, F. Základy sovětské hudební pedagogiky. Estetická výchova, 1971, roč. 11, 

č. 6, s. 147-149. 

Článek řeší názory sovětských hudebních pedagogů a psychologů na vztah hudebních vloh 

a hudebních schopností a na vrozenost hudebnosti. Zdůrazňuje vliv vnějších sociálních 

podmínek vývoje a upozorňuje na to, že rozvoj hudebních schopností je možný i u jedinců, 

kteří se jeví jako nehudební. 

Klíčová slova: František Sedlák, A. N. Leonťjev, sovětská hudební pedagogika, hudební 

vývoj, hudební schopnosti, hudební vlohy, dědičnost, vrozenost, vnitřní a vnější sociální 

podmínky, výškově rozlišovací schopnost. 

SEDLÁK, F. Základy sovětské hudební pedagogiky 2. Estetická výchova, 1971, 

roč. 11, č. 7, s. 175-177. 

Článek se zabývá doktorskou prací B. M. Těplova, která byla vydána pod názvem 

Psichologia muzykalnych sposobnostěj (1947) a zmiňuje také jeho další publikace 

zabývající se hudebností, hudebním nadáním a schopnostmi. Dále se článek zabývá 

výzkumy sovětského akustika a vědce N. A. Garbuzova, jejichž výsledky poukazují na 

pásmový charakter hudebního sluchu. Druhá polovina článku je věnována vědeckým 

konferencím pořádaným v Moskvě v letech 1961, 1965 a 1968, které se zabývaly vokální 

výchovou dětí, rozvíjením dětského hlasu a hudebního sluchu a podmínkami hudebního 

rozvoje dětí. V závěru jsou zmíněny i nedostatky v organizaci hudební výchovy v SSSR, 

ale především jsou vyzdviženy úspěchy sovětské hudební pedagogiky. 

Klíčová slova: František Sedlák, sovětská hudební pedagogika, B. M. Těplov, 

N. A. Garbuzov, hudebnost, hudební nadání, hudební schopnosti, pásmový charakter 

hudebního sluchu, vědecká konference v Moskvě, F. Lýsek, formy mimotřídní hudební 

výchovy, nedostatky v organizaci hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Osvojování písně v nejnižších třídách. Estetická výchova, 1971, roč. 12, 

č. 1, s. 12-13. 

Autor se v článku zabývá prací s písní v nejnižších třídách. Upozorňuje na rozdíl mezi 

prací s písní a pouhým technickým nácvikem písně. Při osvojování písně klade důraz na 
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motivaci, následné přednesení písně učitelem za použití grafického názoru, přednes na 

některém hudebním nástroji a krátký rozhovor o písni s objasněním obsahu a srovnáním 

textu s vnitřní výstavbou písně. V závěru pak autor uvádí konkrétní způsoby osvojení písně 

samotnými žáky. 

Klíčová slova: František Sedlák, zpěv, osvojování písně, imitace, uvědomělá intonace, 

grafický názor, orffovský insrumentář. 

SEDLÁK, F. Osvojování písně v nejnižších třídách 2. Estetická výchova, 1971, roč. 12, 

č. 2, s. 44-45. 

Autor se nejdříve zabývá málo hudebně rozvinutými žáky, které bychom neměli 

z hudebních činností vylučovat a nabízí způsoby práce s nimi. Dále zdůrazňuje důležitost 

nácviku písní vokální intonací, se kterou je možné začít již v prvním ročníku a je dobré 

zařazovat ji paralelně s imitací. Druhá polovina článku obsahuje nejvhodněší postup při 

zavádění vokální intonace, který může být vodítkem pro učitele hudební výchovy. 

Klíčová slova: František Sedlák, osvojování písně, vokální imitace, vokální intonace, 

tonální cítění, tónový prostor, intonační postup, hudebnost. 

SEDLÁK, F. Hudba a lidská osobnost. Estetická výchova, 1972, roč. 13, č. 1, s. 7-9. 

Článek se zabývá vlivem hudby na člověka a společenským významem a postavením 

hudby v našem životě. Rozebírá také fyziologické účinky hudby, řeší problém působení 

moderních sdělovacích prostředků na člověka a celkový vliv hudby na lidskou psychiku. 

Klíčová slova: František Sedlák, vliv hudby, lidská psychika, postavení hudby, 

fyziologické účinky hudby, společenský význam hudby. 

SEDLÁK, F. Dokumentace o vývoji české hudební výchovy. Estetická výchova, 1972, 

roč. 13, č. 2, s. 47. 

Článek se zabývá úlohou referátu estetické výchovy Státní pedagogické knihovny 

Komenského v Praze. Seznamuje nás s existencí jejich dvou významných dokumentů 

týkajících se vývoje české hudební výchovy v letech 1869 – 1945 a přináší i informace 

o dalším vývoji v této oblasti. 
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Klíčová slova: František Sedlák, Státní pedagogická knihovna, estetická výchova, vývoj 

české hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Půlstoletí na cestě národů SSSR. Estetická výchova, 1972, roč. 13, č. 3, 

s. 7. 

Článek je úvodníkem k jubilejnímu číslu časopisu Estetická výchova, věnovanému 

padesátému výročí vytvoření Svazu sovětských socialistických republik. Podtrhuje 

důležitost estetické výchovy a zmiňuje okrajově i 4. konferenci o hudební výchově v SSSR 

a česko-ruské hudební vztahy. 

Klíčová slova: František Sedlák, výročí vzniku SSSR, estetická výchova. 

SEDLÁK, F. Sovětská psychologie a hudební vývoj dítěte. Estetická výchova, 1972, 

roč. 13, č. 3, s. 63-65. 

Článek zmiňuje různé pohledy na duševní vývoj jedince, především se pak soustředí na 

názory sovětských psychologů. Zabývá se hudebním vývojem jedince a jeho periodizací, 

vysvětluje pojmy jako hudební vlohy a hudební schopnosti, zmiňuje teorii schopností 

a v neposlední řadě zdůrazňuje, že je možné hudebně rozvíjet každé normální dítě. 

Klíčová slova: František Sedlák, duševní vývoj, hudební vývoj, hudební vlohy, hudební 

schopnosti, teorie schopností, sovětská psychologie. 

SEDLÁK, F. Psychologické zvláštnosti vokální intonace. Estetická výchova, 1973, 

roč. 13, č. 7, s. 175-177. 

Jedná se o první ze série článků zabývajících se vokální intonací ve škole. Autor článku 

upřesňuje a vymezuje pojem vokální intonace, objasňuje psychologické procesy 

intonujícího jedince a popisuje průběh intonačního procesu. Autor se také věnuje pojmu 

sluchová analýza, popisuje vznik a rozvoj hudebních představ a zabývá se problematikou 

tonálních vztahů. 

Klíčová slova: František Sedlák, vokální intonace, sluchová analýza, intonační proces, 

hudební představy, tonální vztahy, hudební rozvoj. 
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SEDLÁK, F. K vokální intonaci na základní škole. Estetická výchova, 1973, roč. 13, 

č. 8, s. 203-204. 

Článek stručně zmiňuje historický vývoj využívání intonačních metod na školách, rozebírá 

výhody vokální intonace a zabývá se posloupností hudebního vývoje. Zdůrazňuje nutnost 

začít s intonačním výcvikem již v prvním ročníku, zmiňuje také problém notopisu a uvádí 

možnost využití fonogestiky a solmizačních slabik. 

Klíčová slova: František Sedlák, vokální intonace, intonační metody, hudební vývoj, 

notopis, fonogestika, solmizační slabiky. 

SEDLÁK, F. K vokální intonaci na základní škole 2. Estetická výchova, 1973, roč. 13, 

č. 9, s. 231-232. 

Článek se zabývá vokální intonací na základní škole. Autor zastává názor, že je třeba 

sjednotit intonační postup pro všechny školy v naší republice. Zmiňuje různé zahraniční 

intonační metody a řeší problémy spojené například s volnými nástupy a s intonací na 

jména not. Doporučuje tóniny vhodné pro počátky intonačního výcviku a zdůrazňuje 

nutnost spojení počátků intonace se spontánními tvořivými hudebními projevy. 

Klíčová slova: František Sedlák, vokální intonace, hudební tvořivost, intonační metody, 

volný nástup. 

SEDLÁK, F. Milada Borová: Příprava nadaných dětí předškolního věku ke klavírní 

hře. Estetická výchova, 1973, roč. 13, č. 10, s. 269. 

Článek nám představuje publikaci Milady Borové: Příprava nadaných dětí předškolního 

věku ke klavírní hře, ve které je zachycen metodický postup přizpůsobený věkovým 

zvláštnostem těchto dětí. Autor článku nás stručně seznamuje s obsahem práce, velmi 

kladně hodnotí orientovanost na celkový hudební rozvoj dítěte a zdůrazňuje využitelnost 

zvoleného metodického postupu u každého normálního hudebně se rozvíjejícího dítěte. 

Klíčová slova: František Sedlák, Milada Borová, hudebně nadané děti, metodika klavírní 

hry, hudební rozvoj dítěte, dítě předškolního věku. 
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SEDLÁK, F. Rozvoj dětské hudební tvořivosti v 1. a 5. ročníku. Komenský, 1973, 

roč. 97, č. 6, s. 345-350. 

Článek se zabývá dětskou hudební tvořivostí a jejím vlivem na hudební i celkový duševní 

rozvoj dítěte. Přináší příklady cvičení a možný postup při rozvoji dětské tvořivosti. 

Nepodává obšírný metodický návod k rozvoji hudební improvizace, ale snaží se být 

podnětem pro další práci s dětmi. 

Klíčová slova: František Sedlák, dětská hudební tvořivost, improvizace, Česká Orffova 

škola. 

SEDLÁK, F. Socialistická výchova jako celospolečenská nutnost. Estetická výchova, 

1973, roč. 14, č. 1, s. 1. 

Článek nás seznamuje se závěrečnou zprávou ze zasedání ústředního výboru KSČ, na 

kterém byly projednávány aktuální otázky vyplývající ze závěrů 14. sjezdu strany. Autor 

článku zdůrazňuje úlohu estetické výchovy pro náš osobní rozvoj. Upozorňuje na to, že 

umění, o kterém se zde hovoří jako o jedné ze základních lidských potřeb, by mělo mít své 

důstojné postavení na všech stupních škol. 

Klíčová slova: František Sedlák, KSČ, úloha umění, estetická výchova. 

SEDLÁK, F. Vývoj vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy v ČSSR. 

Estetická výchova, 1973, roč. 14, č. 2, s. 37-39, 48. 

Článek nás stručně seznamuje s různými pohledy psychologie na hudebnost a dozvídáme 

se něco i o počátcích vzniku pedagogických fakult a jiných pedagogických škol. Podstatná 

část je věnována historickému vývoji v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy od 

vzniku pedagogických fakult až po současnost. Autor článku zdůrazňuje nedostatečný 

počet budoucích učitelů hudební výchovy na národních školách, který je způsoben nízkým 

zájmem o toto studium a také zmiňuje nutnost změny v oblasti vědecké činnosti kateder. 

Klíčová slova: František Sedlák, pedagogické fakulty, výuka hudební výchovy, příprava 

učitelů hudební výchovy. 
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SEDLÁK, F. Vokální sluch. Estetická výchova, 1973, roč. 14, č. 4, s. 93-94. 

Článek nás blíže seznamuje s pojmem hudební sluch, uvádí různé názory na jeho podstatu, 

zmiňuje jeho znaky a definici a zdůrazňuje, že se nejedná o vlastnost pouze vlohově 

podmíněnou a neměnnou. Autor článku nám také představuje specifickou schopnost 

označovanou ve světové literatuře jako vokální sluch. Objasňuje jeho podstatu a také 

důležitost jak pro hudební rozvoj dítěte, tak pro hudebně výchovnou práci učitele. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební sluch, vokální sluch, hudební rozvoj dítěte, 

hudební vlohy, hudební schopnosti. 

SEDLÁK, F. Pěvecká výchova na základní devítileté škole. Estetická výchova, 1974, 

roč. 14, č. 5, s. 122-123. 

Článek upozorňuje na neuspokojivý stav hudební výchovy na našich školách, rozebírá jeho 

příčiny a možnosti nápravy. Zmiňuje poznatky o dětském pěveckém hlasu, které vyplynuly 

z vědeckých konferencí pořádaných v Moskvě a stručně také rozebírá vývoj dětského 

pěveckého hlasu. V závěru se autor článku zabývá hlasovou prověrkou na školách. 

Klíčová slova: František Sedlák, pěvecká výchova, vývoj dětského pěveckého hlasu, 

hlasová prověrka. 

SEDLÁK, F. Pěvecká výchova na základní devítileté škole 2. Estetická výchova, 1974, 

roč. 14, č. 6, s. 147-149. 

Článek se zabývá pěveckou výchovou na základní škole. Autor článku uvádí, čeho by si 

měl učitel při zpěvu žáků všímat a jakých chyb se žáci při zpěvu nejčastěji dopouští. Autor 

uvádí příklady vhodných pěveckých cvičení a doplňuje je i o notové ukázky. V závěru se 

článek věnuje i žákům pěvecky a hudebně málo rozvinutým. 

Klíčová slova: František Sedlák, pěvecká výchova, držení těla při zpěvu, pěvecké dýchání, 

tvoření tónu, pěvecká vokalizace, pěvecká artikulace, hudebně zaostávající žáci. 
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SEDLÁK, F. Hudební výchova a možnosti kooperace. Estetická výchova, 1974, 

roč. 14, č. 10, s. 261, 269. 

Článek se zabývá hudebním vývojem jedince, upozorňuje na důležitost propojení vědních 

oborů a výchovných disciplín a popisuje například souvislost mezi hudbou a řečí. Kriticky 

hodnotí současnou přetechnizovanou společnost a nové postavení ženy – matky a zmiňuje 

také výzkum zabývající se vlivem zpěvu a hudby na emocionálně deprivované jedince. 

Klíčová slova: František Sedlák, kooperace, emocionální deprivace, hudební vývoj, 

technika, společnost. 

SEDLÁK, F. Rozvoj rytmického cítění u dětí. Estetická výchova, 1974, roč. 15, č. 3, 

s. 63-65. 

Autor článku zdůrazňuje propojenost rytmu s celým naším životem. Objasňuje pojmy jako 

puls, metrum a rytmus, které mají pro rozvoj rytmického cítění základní význam. 

Upozorňuje na nedostatečnost ve výchově rytmického cítění, kritizuje současnou 

metodiku, vysvětluje příčiny neúspěchu při rytmické výchově a uvádí vhodný postup 

včetně konkrétních cvičení a notových ukázek. 

Klíčová slova: František Sedlák, výuka hudební výchovy, rytmické cítění, rytmus, puls, 

metrum. 

SEDLÁK, F. K hudebněvýchovnému procesu na základní škole. Estetická výchova, 

1975, roč. 15, č. 8, s. 203-204. 

Článek se zabývá výukou hudební výchovy na základní škole a snaží se o vysvětlení její 

současné nízké úrovně. Podle autora článku patří mezi nejzásadnější příčiny tohoto stavu 

slabá úroveň vědecké práce v oblasti hudební pedagogiky, teorie vyučování hudební 

výchově a speciální didaktiky, trvalý nezájem ředitelů škol a školní inspekce o stav 

hudební výchovy na školách, nedostatečný prostor žáků pro vlastní tvořivou práci, 

nedostatečné rozvíjení klíčových hudebních schopností, nerespektování zákonitostí 

hudebního vývoje dítěte, absence vhodných metodických příruček a nedostatečná 

technická vybavenost škol. 
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Klíčová slova: František Sedlák, hudebněvýchovný proces, výuka hudební výchovy, 

úroveň výuky. 

SEDLÁK, F. Hudební připravenost dětí při vstupu do školy. Estetická výchova, 1975, 

roč. 16, č. 2, s. 35-36. 

Autor článku upozorňuje na nutnost zjištění hudební připravenosti dětí hned na počátku 

školní docházky, aby bylo možné úspěšně rozvíjet jejich hudebnost a také určit metody 

vyučování. Hudební připravenost dítěte musí být vždy zkoumána prostřednictvím 

hudebních činností. Článek uvádí, jaká by měla být úroveň jednotlivých hudebních 

schopností u dětí a seznamuje nás zároveň i s dílčími výsledky uskutečněného výzkumu. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební připravenost, rozvoj hudebnosti, hudební 

schopnosti, výuka hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Zamyšlení více perspektivní - ale reálné. Estetická výchova, 1975, 

roč. 16, č. 3, s. 63-64. 

Článek se zabývá postavením hudby ve škole, uvádí, jak by zde mělo v ideálním případě 

vypadat hudebněvýchovné působení a zdůrazňuje důležitost hudby pro vývoj jedince. 

Zabývá se úlohou hudby v našem životě a jejími účinky na náš duševní rozvoj a klade 

důraz na vlastní tvořivost žáků v rámci výuky hudební výchovy na základních školách. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudba, hudebněvýchovný proces, hudebněvýchovné 

působení. 

SEDLÁK, F. Zamyšlení více perspektivní - ale reálné (2). Estetická výchova, 1975, 

roč. 16, č. 4, s. 91-92. 

Článek se zabývá obecným obsahem prověrky hudebnosti a podrobněji rozebírá charakter 

hudebního vyučování ve škole. Autor článku klade důraz na zařazování dětské hudební 

improvizace, rozvíjení klíčových hudebních schopností a zabývá se výběrem písní 

a hudebních skladeb určených k poslechu. V závěru autor článku řeší, jak vhodným 

způsobem reagovat na hudbu ze sdělovacích prostředků. 
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Klíčová slova: František Sedlák, prověrka hudebnosti, výuka hudební výchovy, hudební 

schopnosti, dětská hudební improvizace.  

SEDLÁK, F. Hudebnost a její zvláštnosti u pubescentů. Estetická výchova, 1976, 

roč. 16, č. 9, s. 231-233. 

Článek se zabývá hudebností žáků v období puberty. Toto období se u žáků vyskytuje 

většinou v rozmezí 11.-15. roku věku. Článek se věnuje biologickým přeměnám u žáků 

a jejich vlivem na další vývoj, řeší hlasovou mutaci a s ní spojené problémy a také změny 

v duševním životě a v hudebním vnímání. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebnost, puberta, hlasová mutace, hudební vnímání. 

SEDLÁK, F. Hudebnost a její zvláštnosti u pubescentů (2). Estetická výchova, 1976, 

roč. 16, č. 10, s. 261-263. 

Autor navazuje na předchozí článek týkající se hudebnosti žáků v období puberty. Zabývá 

se etickými a světonázorovými vlivy hudby, hudebními zájmy dospívajících, celkovým 

významem hudby v období dospívání a uvádí i některé z toho plynoucí závěry pro 

hudebněpedagogickou praxi. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebnost, puberta, vliv hudby, hudební zájmy 

dospívajících, význam hudby, dospívání. 

SEDLÁK, F. Rozum, čest a svědomí naší epochy. Estetická výchova, 1976, roč. 17, č. 1, 

s. 1. 

Článek reaguje na již proběhlý XXV. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu 

a XV. sjezd Komunistické strany Československa. Autor článku nám připomíná význam 

estetické výchovy a umění, vyzdvihuje Kodályho systém a hovoří problému přílišného 

vlivu sdělovací techniky. 

Klíčová slova: František Sedlák, sjezd KSSS, sjezd KSČ, estetická výchova, umění, 

sdělovací technika. 
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SEDLÁK, F. K diagnostice hudebních schopností. Estetická výchova, 1976, roč. 17, 

č. 1, s. 9-10. 

Článek se zabývá psychologickou diagnostikou v oblasti hudebních schopností. Autor 

článku nás blíže seznamuje s pojmem diagnostika, představuje nám různé druhy 

diagnostických metod a řeší jejich výhody a nedostatky. Dále se autor blíže zabývá 

metodami testovými, seznamuje nás s jejich vlastnostmi a způsoby vyhodnocení a nakonec 

nám představuje test C. Seashorea používaný v USA.  

Klíčová slova: František Sedlák, Carl Emil Seashore, diagnostika, hudební schopnosti, 

diagnostické metody, testové metody. 

SEDLÁK, F. K diagnostice hudebních schopností (2). Estetická výchova, 1976, roč. 17, 

č. 2, s. 36-38. 

Článek přináší bližší přehled současných testových metod používaných k diagnostice 

hudebních schopností. Autor článku nás podrobněji seznamuje s testy amerického 

psychologa J. Kwalwassera, maďarského hudebního psychologa G. Révésze a anglického 

psychologa A. Winga. V závěru pak uvádí i další testy používané v současné době. 

Klíčová slova: František Sedlák, J. Kwalwasser, G. Révész, A. Wing, diagnostika, hudební 

schopnosti, testové metody, hudební psychologie. 

SEDLÁK, F. K diagnostice hudebních schopností (3). Estetická výchova, 1976, roč. 17, 

č. 3, s. 66-67. 

Článek upozorňuje na nedostatek přiměřených testů pro žáky počátečních tříd základních 

škol. Seznamuje nás podrobně s kolektivními testy britského profesora Arnolda Bentleyho, 

který je vhodný již pro sedmileté děti a se skupinovým testem L. G. Holmströma. 

Upozorňuje nás na problém nedostatečnosti a nespolehlivosti samotných testů a zdůrazňuje 

nutnost kombinace několika výzkumných metod pro získání přesnějších diagnostických 

výsledků.  

Klíčová slova: František Sedlák, A. Bentley, L. G. Holmström, diagnostika, hudební 

schopnosti, testové metody, hudební psychologie. 
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SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy. Estetická výchova, 1977, roč. 17, č. 5, s. 119-

120. 

Článek nás seznamuje s vědní disciplínou zvanou didaktika hudební výchovy, objasňuje 

nám, co je předmětem jejího zkoumání, vysvětluje rozdíl mezi metodikou a didaktikou 

a konstatuje, že tento vědní obor je zatím spíše v počátcích. Autor článku poukazuje na 

aspekty, které je třeba zachovat, má-li dojít ke zvědečtění didaktik hudební výchovy 

a jejich postupnému vybudování jako vědních oborů. Autor se dále věnuje organizaci 

studia didaktiky na pedagogických fakultách, upozorňuje na nutnost zvýšení nároků na 

diplomní práce studentů a také na nutnost spolupráce fakult s dalšími institucemi. 

Klíčová slova: František Sedlák, didaktika hudební výchovy, metodika hudební výchovy, 

pedagogické fakulty, organizace výuky. 

SEDLÁK, F. Příprava učitelů a nové pojetí hudební výchovy. Estetická výchova, 1977, 

roč. 17, č. 9, s. 231-233. 

Autor článku se zabývá otázkou, zda je dnešní absolvent pedagogické fakulty schopen 

uskutečnit obsah učebních osnov hudební výchovy v celé šíři a probudit u dětí tvořivou 

aktivitu. To vše vzhledem k novému pojetí hudební výchovy. Autor se zaměřuje na 

charakteristiku budoucího učitele hudební výchovy, seznamuje nás s organizací studia na 

pedagogické fakultě a samostatně se věnuje dvouoborovému studiu hudební výchovy 

a učitelství pro 1.-4. ročník základních škol. 

Klíčová slova: František Sedlák, pedagogické fakulty, nové pojetí hudební výchovy, 

studium učitelství, výuka hudební výchovy, příprava učitelů. 

SEDLÁK, F; KOLÁ Ř, J. Nebojte se s žáky intonovat. Estetická výchova, 1977, roč. 18, 

č. 2, s. 38-40. 

Autoři článku se snaží povzbudit učitele k pravidelnému zařazování vokální intonace 

a sluchové analýze do hodin hudební výchovy. Upozorňují na nutnost cílevědomého řízení 

intonačních pokusů dětí učitelem a objasňují výhody vokální intonace pro hudební rozvoj 

dítěte. Článek zmiňuje obecné zásady při uvádění nového intonačního prvku a seznamuje 
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nás s jednou z variant metodického postupu, konkrétně s metodickým postupem 

rozvíjejícím intonační schopnosti z tónického centra. 

Klíčová slova: František Sedlák, Jiří Kolář, vokální intonace, metodický postup, tónické 

centrum. 

SEDLÁK, F; KOLÁ Ř, J. Nebojte se s žáky intonovat (2). Estetická výchova, 1977, 

roč. 18, č. 3, s. 65-66. 

Článek se zabývá vokální intonací v hodinách hudební výchovy na základní škole. Autoři 

článku se věnují intonaci intervalů a to především pomocí nápěvkové metody a seznamují 

nás s metodickým postupem rozvíjejícím intonační schopnosti z dominantního centra, 

který je pro žáky základní školy mnohdy jednodušší než postup rozvíjející intonační 

schopnosti z tónického centra. Článek je doplněn o četné notové ukázky. 

Klíčová slova: František Sedlák, Jiří Kolář, vokální intonace, intonace intervalů, 

nápěvková metoda, metodický postup, dominantní centrum. 

SEDLÁK, F. Nutnost jednotné vokálně intonační metody. Estetická výchova, 1977, 

roč. 18, č. 4, s. 91-92. 

Článek se zabývá nedostatky vokálně intonační výchovy na našich školách. Autor 

zdůrazňuje nutnost řízení improvizačních projevů dětí a upozorňuje na to, že základem 

pedagogické práce a rozvoje hudebnosti musí být soustavný intonační a sluchový výcvik. 

Článek se podrobně věnuje vybraným intonačním metodám a popisuje jejich výhody 

a nedostatky. 

Klíčová slova: František Sedlák, vokálně intonační výchova, intonační metody, rozvoj 

hudebnosti. 

SEDLÁK, F. Nutnost jednotné vokálně intonační metody (2). Estetická výchova, 1978, 

roč. 18, č. 5, s. 119-120. 

Článek se zabývá používáním jednotné vokálně intonační metody, vyzdvihuje její výhody 

a upozorňuje na její úspěšnost v zemích, kde je používána. Autor článku nás dále 
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seznamuje s hlavními znaky, které by naše jednotná intonační metoda měla mít a zabývá se 

problémy, které by mohly provázet její vypracování. 

Klíčová slova: František Sedlák, jednotná vokálně intonační metoda, hudební vývoj. 

SEDLÁK, F. Prověřování a hodnocení /klasifikace/ v hudební výchově. Estetická 

výchova, 1978, roč. 18, č. 8, s. 203-204. 

Článek se zabývá významem klasifikace v hudební výchově, různými formami a způsoby 

hodnocení a popisuje i kritéria hodnocení. Autor článku zmiňuje také časté nedostatky 

v této oblasti a věnuje se problematice hodnocení hudebně zaostávajících žáků a období 

mutace. V závěru autor článku charakterizuje jednotlivé klasifikační stupně. 

Klíčová slova: František Sedlák, prověřování, hodnocení, klasifikace, kritéria hodnocení, 

způsoby hodnocení, hudebně zaostávající žáci, mutace, klasifikační stupně. 

SEDLÁK, F. Diferenciace žáků v hudební výchově. Estetická výchova, 1978, roč. 18, 

č. 9, s. 231-232. 

Článek hovoří o nutnosti diferenciace žáků v hudební výchově vzhledem k velkým 

rozdílům v jejich hudebnosti. Zabývá se způsoby individualizované práce, uvádí historický 

vývoj práce ve skupině, seznamuje nás s možnostmi sestavování žáků do oddělení podle 

určitých kritérií a představuje různé varianty organizace práce při hodině hudební výchovy. 

Klíčová slova: František Sedlák, výuka hudební výchovy, diferenciace, individualizace, 

skupinová práce. 

SEDLÁK, F. K hudebnímu vývoji dítěte předškolního věku. Predškolská výchova, 

1978, roč. 32, č. 6, s. 155-157. 

Článek se zabývá hudebním vývojem v předškolním věku, rozebírá vliv dědičnosti 

a výchovného působení a osvětluje pojmy hudebních schopností, hudebních vloh 

a hudebnosti. Zdůrazňuje velký přínos hudební výchovy pro estetický, citový a rozumový 

vývoj dítěte, vysvětluje důležitost role rodiny a konkrétně matčina zpěvu a kromě 

podrobného rozboru hudebního vývoje dítěte v předškolním věku také prosazuje 

komplexní pojetí hudební výchovy. 
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Klíčová slova: František Sedlák, hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti, hudební vlohy, 

hudebnost, komplexní pojetí hudební výchovy, předškolní výchova, dědičnost. 

SEDLÁK, F. Poruchy hudebních schopností. Estetická výchova, 1978, roč. 19, č. 1, 

s. 7-9. 

Článek se zabývá poruchami hudebních schopností, zmiňuje autory, kteří se této 

problematice ve svých publikacích věnují, podrobně nás seznamuje s pojmy amúzie, 

dismúzie a paramúzie a uvádí odlišné pohledy psychologů na tyto poruchy.  

Klíčová slova: František Sedlák, hudební schopnosti, poruchy hudebních schopností, 

amúzie, dismúzie, paramúzie. 

SEDLÁK, F. Příprava učitele hudební výchovy na vyučování. Estetická výchova, 1978, 

roč. 19, č. 3, s. 63-64. 

Článek se zabývá přípravou učitele na hodinu hudební výchovy. Seznamuje nás s tím, co 

by měla příprava obsahovat, jak by měla písemná příprava vypadat a uvádí nástin přípravy 

k práci s písní. Autor klade důraz na zpětné zhodnocení hodiny pomocí vpisování 

poznámek do přípravy a celkovou rekapitulaci hodiny. 

Klíčová slova: František Sedlák, výuka hudební výchovy, příprava na vyučování, 

hodnocení hodiny. 

SEDLÁK, F. Prověrka hudebnosti žáků při přechodu na II. stupeň základní školy. 

Estetická výchova, 1979, roč. 19, č. 6, s. 147-148, 150. 

Článek se zabývá přechodem žáků na II. stupeň základní školy a prověřováním jejich 

hudebnosti na začátku nového školního roku. Podle autora článku dělíme prověrku na 

kolektivní a individuální část. Autor se podrobně věnuje jednotlivým částem a uvádí 

konkrétní úkoly pro žáky včetně doprovodných notových ukázek. 

Klíčová slova: František Sedlák, prověrka hudebnosti, přechod na II. stupeň ZŠ, hudební 

schopnosti. 
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SEDLÁK, F. Učitel - nositel hudební kultury. Estetická výchova, 1979, roč. 19, č. 9, 

s. 231. 

Článek se zabývá úlohou dnešního učitele hudební výchovy a jejím vývojem oproti 

minulosti. Zmiňuje také společenské změny týkající se zaměstatnosti obou rodičů 

a výrazný zásah sdělovacích prostředků do našeho života.  

Klíčová slova: František Sedlák, výuka hudební výchovy, úloha učitele, sdělovací 

prostředky, hudební kultura. 

SEDLÁK, F. Hudební vývoj lidského jedince. Estetická výchova, 1979, roč. 19, č. 9, 

s. 241-242, 245. 

Článek vymezuje pojem hudební vývoj, zabývá se činiteli ovlivňujícími tento vývoj 

a různými psychologickými pohledy na něj. Autor článku nás také podrobně seznamuje 

s pedagogickými podmínkami hudebního vývoje a jeho průběhem. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vývoj, podmínky hudebního vývoje, vývojová 

psychologie, hudební psychologie. 

SEDLÁK, F. Hudebnost člověka v konfrontaci názorů a psychologických výzkumů. 

Opus musicum, 1979, roč. 11, č. 1, s. 1-7. 

Článek nás podrobně seznamuje s nejrůznějšími názory našich i zahraničních psychologů 

na hudebnost člověka. Zmiňuje problematiku nerozlišování pojmů hudebnost a hudební 

nadání a řeší například i vliv dědičných faktorů a výchovného působení na hudební vývoj 

jedince. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebnost, hudební nadání, hudební vývoj, vývojová 

psychologie, hudební psychologie, dědičnost, vliv výchovy. 

SEDLÁK, F. Hudebnost člověka v konfrontaci názorů a psychologických výzkumů 

(dokončení). Opus musicum, 1979, roč. 11, č. 2, s. 35-40. 

Článek nás podrobně seznamuje s dalšími názory našich i zahraničních psychologů na 

hudebnost člověka. Zmiňuje publikace a instituce, které se tématem hudebnosti zabývají, 



61 

shrnuje uvedené poznatky, vymezuje postoj samotného autora, upozorňuje na 

problematický postoj učitelů k hudebně zaostávajícím žákům a přináší závěry pro 

pedagogickou praxi. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebnost, hudební vývoj, vývojová psychologie, 

hudební psychologie, dědičnost, vliv výchovy, hudebně zaostávající žáci. 

SEDLÁK, F. Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy (I). Estetická 

výchova, 1979, roč. 20, č. 1, s. 7, 21. 

Článek se v úvodu zabývá změnami probíhajícími u dětí v období mladšího školního věku 

(přibližně mezi 6. a 10. rokem života) a uvádí stručnou charakteristiku tohoto období. 

Autor článku nás podrobně seznamuje s vývojem hudebního vnímání, pozornosti, citlivosti 

k rozlišování výšky tónu, citlivosti pro témbr, citlivosti k síle a také melodického sluchu. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební schopnosti, mladší školní věk, hudební vývoj, 

hudební vnímání, pozornost, hudební sluch. 

SEDLÁK, F. Profesor Josef Plavec zemřel. Estetická výchova, 1979, roč. 20, č. 1, s. 8. 

Článek je věnován odchodu významného pedagoga a sbormistra prof. dr. Josefa Plavce, 

DrSc., který zemřel ve věku sedmdesáti čtyř roků. Autor článku nám představuje osobnost 

J. Plavce, vyzdvihuje jeho všestrannost, seznamuje nás s jeho záslužnou pedagogickou 

a vědeckou činností a jeho sbormistrovskou prací. 

Klíčová slova: František Sedlák, Josef Plavec, pedagog, sbormistr, časopis Estetická 

výchova. 

SEDLÁK, F. Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy (II). 

Estetická výchova, 1979, roč. 20, č. 2, s. 35-37. 

Článek se zabývá rozvojem hudebních schopností a s ním souvisejícími výzkumy našich 

i zahraničních psychologů. Konkrétně se zde autor článku věnuje rozvoji hudební 

představivosti, tonálního cítění, hudební paměti a harmonického a rytmického cítění. 



62 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební psychologie, hudební schopnosti, hudební 

představivost, tonální cítění, hudební paměť, harmonické cítění, rytmické cítění. 

SEDLÁK, F. Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy (III). 

Estetická výchova, 1979, roč. 20, č. 3, s. 63-64. 

Článek se zabývá schopnostmi zajišťujícími hudebně tvořivé projevy. Kromě základních 

schopností zde autor článku zmiňuje i jakési specifické schopnosti, které jsou pro tvořivý 

proces nepostradatelné. Autor přináší závěry pro pedagogickou praxi a ještě jednou se 

blížeji věnuje jednotlivým hudebním schopnostem. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební schopnosti, tvořivost, hudební vývoj. 

SEDLÁK, F. Znovu k práci s hudebně zaostávajícími žáky. Estetická výchova, 1980, 

roč. 20, č. 7, s. 175-177. 

Článek se věnuje práci s hudebně zaostávajícími žáky. Upozorňuje na neuspokojivý stav 

školní hudební výchovy, vysvětluje příčiny hudebního zaostávání u dětí a předkládá 

možnosti jeho řešení. Autor článku se zabývá vlivem úrovně hudebních schopností na 

čistotu zpěvu, klade důraz na dělení žáků do menších skupin a na pravidelné zařazování 

vokální intonace do vyučování. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudebně zaostávající žáci, příčiny hudebního zaostávání, 

hudební schopnosti, vokální intonace. 

SEDLÁK, F. Chápeme správně aktivitu v hudební výchově? Estetická výchova, 1980, 

roč. 21, č. 1, s. 7-9. 

Autor ve svém článku kritizuje současný stav hudební výchovy na školách, kde se 

povětšinou aktivita žáků v hodině spojuje pouze s instrumentálními činnostmi. Zdůrazňuje 

důležitost pěveckého projevu a vysvětluje důvody jeho nepostradatelnosti v hodinách 

hudební výchovy. Neopomíná také pohybovou výchovu a soustředěný a uvědomělý 

poslech. V závěru shrnuje, co vše by mělo být obsaženo v dobrých hodinách hudební 

výchovy. 
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Klíčová slova: František Sedlák, hudební výchova, aktivita žáka, pěvecký projev, 

pohybová výchova, instrumentální činnosti, Carl Orff, Zoltán Kodály, uvědomělý poslech. 

SEDLÁK, F. Emil Michl: Uvedomelá vokálna rytmizácia (recenze). Estetická výchova, 

1980, roč. 21, č. 1, s. 21. 

Článek je recenzí učebního textu Emila Michla: Uvedomelá vokálna rytmizácia, který je 

určený pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Autor recenze se zabývá 

strukturou tohoto učebního textu, zmiňuje taktéž, jak by mohl být ještě rozšířen 

a zdůrazňuje jeho ojedinělost a velký přínos, který tkví v možnosti studentovy samostatné 

domácí přípravy. 

Klíčová slova: František Sedlák, recenze, rytmická výchova, učitelé národních škol. 

SEDLÁK, F. XIV. mezinárodní kongres ISME ve Varšavě. Estetická výchova, 1980, 

roč. 21, č. 4, s. 101. 

Článek nám přibližuje konferenci mezinárodního kongresu ISME (Mezinárodní 

společnosti pro hudební výchovu), který se konal ve Varšavě v červenci roku 1980. Autor 

článku nás seznamuje s jednotlivými sekcemi, do kterých byly dílčí referáty rozděleny, 

popisuje průběh konference, vyzdvihuje úspěch vystoupení našeho a slovenského sboru 

a upozorňuje na organizační nedostatky kongresu. 

Klíčová slova: František Sedlák, mezinárodní kongres ISME, Varšava, problémy 

v hudební výchově. 

SEDLÁK, F. Strana a umění. Estetická výchova, 1981, roč. 21, č. 8, s. 197. 

Článek se zabývá významem umění v našem životě a kulturní politikou KSČ. Autor článku 

upozorňuje na celkový vzestup hudební kultury a vznik nových hudebních institucí. 

Vyzdvihuje také současná hudební díla, která obstála mnohdy i v konfrontaci se světovým 

děním. 

Klíčová slova: František Sedlák, význam umění, kulturní politika, hudební kultura, KSČ. 
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SEDLÁK, F. K podstatě a funkci hudební paměti. Opus musicum, 1981, roč. 13, č. 3, 

s. 76-79. 

Článek se zabývá významem hudební paměti a jejím zpracováním v psychologických 

publikacích a představuje nám některé psychologické přístupy k této hudební schopnosti. 

Autor článku vymezuje pojem hudební paměť a podrobněji se věnuje druhům hudební 

paměti, jejím neurofyziologickým základům a procesu zapamatování hudebního díla. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební paměť, hudební psychologie, hudební 

schopnosti. 

SEDLÁK, F. K psychologii hudebního vnímání. Predškolská výchova, 1981, roč. 35, 

č. 11, s. 8-11. 

Článek upozorňuje na současný velký příliv hudby do našeho života, který může způsobit 

problémy ve způsobu a kvalitě hudebního vnímání. Autor článku předkládá různé 

psychologické přístupy týkající se psychologie hudebního vnímání, podrobněji rozebírá 

vývoj hudebního vnímání a kromě sluchového orgánu zdůrazňuje i důležitost zrakového 

a motorického analyzátoru, které se na vnímání hudby také podílejí. 

Klíčová slova: František Sedlák, psychologie hudebního vnímání, vývoj hudebního 

vnímání, proces vnímání hudby. 

SEDLÁK, F. Úloha umění v dokumentech XXVI. sjezdu KSSS. Estetická výchova, 

1981, roč. 22, č. 1, s. 1. 

Článek připomíná již proběhlý XXVI. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu 

a zdůrazňuje především úlohu kultury a umění v současné sovětské společnosti. 

Vyzdvihuje kvalitu nových uměleckých děl, která se rekrutují z oblasti filmu, divadla, 

literatury, sochařství, malířství a hudby. 

Klíčová slova: František Sedlák, KSSS, sjezd strany, sovětská kultura a umění. 
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SEDLÁK, F. XVI. sjezd KSČ a kulturní politika. Estetická výchova, 1981, roč. 22, č. 2, 

s. 29. 

Článek připomíná již proběhlý XVI. sjezd Komunistické strany Československa 

a vysvětluje jeho úlohu a výsledky. Zdůrazňuje nutnost všestranného rozvoje a posílení 

estetické výchovy a kulturně výchovné činnosti.  

Klíčová slova: František Sedlák, KSČ, sjezd strany, kultura, socialismus. 

SEDLÁK, F. Kniha o psychologii hudebního vnímání. Estetická výchova, 1981, 

roč. 22, č. 4, s. 94. 

Článek je recenzí knihy O psichologii muzikaľnogo vospriatija (1972), jejímž autorem je 

J. V. Nazajkinskij. Slovenský překlad vyšel v roce 1980 v československém vydavatelství 

Opus v Bratislavě. Autor článku rozebírá a popisuje jednotlivé kapitoly knihy. V závěru 

kritizuje tiskové nedostatky a terminologii, která není mnohdy v překladu dostatečně 

vysvětlena.  

Klíčová slova: František Sedlák, psychologie hudby, hudební vnímání, recenze, životní 

zkušenost. 

SEDLÁK, F. Zemřel doc. Bohumil Dušek. Estetická výchova, 1981, roč. 22, č. 4, s. 105. 

Článek je posledním rozloučením s doc. PhDr. Bohumilem Duškem CSc., bývalým 

pracovníkem Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. 

Informuje nás o jeho všestranné osobnosti, o jeho dráze vysokoškolského učitele, bohaté 

publikační činnosti, skladatelské činnosti a také o jeho práci hudebního pedagoga. 

Klíčová slova: František Sedlák, Bohumil Dušek, harmonie, hudební pedagogika, 

psychologie hudby. 

SEDLÁK, F. Vývoj hudebního vnímání v předškolním věku. Estetická výchova, 1982, 

roč. 22, č. 5, s. 119-120. 

Článek se zabývá vývojem dítěte z hlediska vnímání hudby. Uvádí situace, které ovliňují 

hudební vnímání dítěte a pojednává o propojenosti zrakových a hudebních vjemů. Zmiňuje 
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také hudební prožitek a uvádí, na co by měla být zaměřena hudební percepce 

v předškolním věku.  

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vnímání, zrakové vjemy, hudební prožitek, 

předškolní věk. 

SEDLÁK, F. Některé problémy hudební didaktiky jako vědní disciplíny. Estetická 

výchova, 1982, roč. 22, č. 7, s. 175-176. 

Článek se zabývá hudební didaktikou a vztahem mezi hudební didaktikou a hudební 

pedagogikou. Autor článku nás seznamuje s úkoly hudební didaktiky, věnuje se 

problémům, se kterými se potýká naše hudebně výchovná praxe a také změnám, které zde 

bude nutné uskutečnit. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební didaktika, hudební pedagogika, hudebně 

výchovný proces. 

SEDLÁK, F. Psychologické základy zpěvu. Predškolská výchova, 1982, roč. 36, č. 12, 

s. 5-7. 

Článek poukazuje na pokles zpěvnosti našich dětí a zabývá se jeho přičinami. Autor článku 

se věnuje úloze a významu zpěvu v rozvoji osobnosti dítěte, zdravotnímu významu zpěvu, 

účinkům hudby, vlivu zpěvu na tělesné zdraví a vývoji zpěvu a dětské pěvecké 

improvizace. Zmiňuje také faktory ovlivňující zpěv dětí. 

Klíčová slova: František Sedlák, zpěv, rozvoj osobnosti dítěte, zdravotní význam zpěvu, 

vývoj zpěvu, pěvecká improvizace, muzikoterapie. 

SEDLÁK, F. Nové hudební nástroje pro školu. Estetická výchova, 1983, roč. 23, č. 8, 

s. 208. 

Článek představuje nové dechové hudební nástroje, které jsou určené především pro žáky 

2. stupně základní školy. Na nich mohou žáci uplatnit zkušenosti získané na dětských 

nástrojích Orffova typu a dále je rozvíjet. Autorem těchto nástrojů je dr. E. Michl, vedoucí 

katedry hudební výchovy pedagogické fakulty v Prešově. 



67 

Klíčová slova: František Sedlák, E. Michl, dechové hudební nástroje, Orffův instrumentář, 

2. stupeň ZŠ, instrumentální hra, hudební schopnosti, aktivizace žáka. 

SEDLÁK, F. Prvky tvo řivosti v hudebním vnímání. Estetická výchova, 1983, roč. 24, 

č. 1, s. 11-13. 

Článek se věnuje tvořivosti v hudebním vnímání. Autor článku se zabývá komunikací 

vnímatele s hudebním dílem, prvky tvořivé aktivity při vnímání hudby, funkcí hudebních 

představ, asociacemi v hudebním vnímání a významem citů v tvořivém hudebním vnímání. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební vnímání, poslech hudby, tvořivost, hudební 

představy, hudební psychologie. 

SEDLÁK, F. K životnímu jubileu Tibora Sedlického. Estetická výchova, 1984, roč. 24, 

č. 9, s. 269. 

Článek je věnován šedesátému výročí narození slovenského vysokoškolského učitele, 

publicisty, sbormistra a člena katedry hudební výchovy pedagogické fakulty v Banské 

Bystrici, doc. PhDr. Tiboru Sedlickému, CSc. Můžeme se v něm dočíst o jeho životě, 

studiích, vědecké a publikační činnosti, vlastní umělecké činnosti a například 

i o oceněních, o která se zasloužil. 

Klíčová slova: František Sedlák, Tibor Sedlický, výročí narození. 

SEDLÁK, F. Vzdělání - velké bohatství naší společnosti. Estetická výchova, 1984, 

roč. 25, č. 3, s. 66. 

Autor článku nás seznamuje s průběhem celostátní konference učitelů, která se uskutečnila 

na počátku června roku 1984. V článku se můžeme blíže seznámit s programem 

konference, jejími ideami, postojem k umění a postavením estetické výchovy v rámci 

vzdělávání. 

Klíčová slova: František Sedlák, konference učitelů, estetická výchova, vzdělávání, KSČ. 
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SEDLÁK, F. K perspektivám přípravy učitelů hudební výchovy. Estetická výchova, 

1985, roč. 26, č. 1, s. 11-12. 

Článek se zabývá problematikou přípravy budoucích učitelů hudební výchovy v rámci 

studia učitelství pro 1. stupeň základní školy. Autor článku nás seznamuje s podmínkami 

přijetí do zmíněného studia, upozorňuje na nízký počet uchazečů o studium, popisuje 

historii přípravy učitelů hudební výchovy a snaží se nalézt řešení této neuspokojivé situace. 

Klíčová slova: František Sedlák, pedagogické fakulty, příprava učitelů hudební výchovy, 

učitelství pro 1. stupeň základní školy. 

SEDLÁK, F. Poslední dík Oldřichu Duzbabovi. Estetická výchova, 1985, roč. 26, č. 3, 

s. 87. 

Článek je poslední vzpomínkou na Oldřicha Duzbabu, který byl prvním výkonným 

redaktorem časopisu Hudební výchova a poté dlouhá léta členem redakční rady časopisu 

Estetická výchova. Článek připomíná Oldřicha Duzbabu jako výborného pedagoga, 

sbormistra a také spoluautora učebnic a metodických příruček hudební výchovy. 

Klíčová slova: František Sedlák, Oldřich Duzbaba, časopis Hudební výchova, časopis 

Estetická výchova, učebnice hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Vstříc XVII. sjezdu strany. Estetická výchova, 1986, roč. 26, č. 7, s. 193. 

Článek informuje o blížícím se XVII. sjezdu komunistické strany, který má za úkol 

stanovit základní úkoly na příštích pět let. V článku je zdůrazněna důležitost překonávání 

všech nedostatků, využívání reserv a odstranění nekázně a nepořádku v některých 

závodech. 

Klíčová slova: František Sedlák, G. Husák, KSČ, sjezd strany, pětiletka. 
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SEDLÁK, F. Problém dědičnosti hudebního nadání. Estetická výchova, 1986, roč. 26, 

č. 8, s. 233-234. 

Článek se zabývá dědičností hudebního nadání, snaží se vysvětlit rozdíl mezi pojmy 

dědičnost a vrozenost, zmiňuje problematiku identifikace dědičných znaků v duševní 

oblasti a věnuje se také různým výzkumům ohledně dědičnosti hudebního nadání. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební nadání, dědičnost, vrozenost, vliv prostředí, 

hudební vlohy. 

SEDLÁK, F. K pojmu um ělecké geniality. Opus musicum, 1986, roč. 18, č. 2, s. 41-44. 

Článek přináší historický vhled do pojmu umělecké geniality a seznamuje nás 

s jednotlivými pohledy různých vědců na tuto problematiku. Autor článku uvádí i čtyři 

teorie A. Anastaziové o podstatě geniality a jednotlivé teorie podrobněji rozebírá. V závěru 

pak řeší aktuálnost pojmu genialita. 

Klíčová slova: František Sedlák, umělecká genialita, patografie, duševní choroba, rysy 

geniality. 

SEDLÁK, F. Na prahu nového ročníku. Estetická výchova, 1986, roč. 27, č. 1, s. 1. 

Jedná se o první článek nového ročníku časopisu. Autor článku nás stručně seznamuje 

s časopisem samotným a také s úkoly a cíli, které si do budoucna stanovil v hudební 

a výtvarné části. 

Klíčová slova: František Sedlák, časopis Estetická výchova, hudební výchova, výtvarná 

výchova. 

SEDLÁK, F. Tvořivé schopnosti v oblasti hudby. Estetická výchova, 1987, roč. 28, č. 1, 

s. 11-12. 

Článek se věnuje tvořivým schopnostem v hudební oblasti a zabývá se jejich diagnostikou. 

Autor článku nás seznamuje se schopnostmi a rysy tvořivé osobnosti, vyjmenovává 

projevy promítající se do hudebně produktivního myšlení (např. intuice, denní snění 

a fantazie) a uvádí také osobnostní rysy hudebního skladatele. 
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Klíčová slova: František Sedlák, hudební tvořivost, hudební schopnosti, tvořivé 

schopnosti, rozvoj tvořivé osobnosti, hudebnost. 

SEDLÁK, F. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Estetická výchova, 

1988, roč. 28, č. 9, s. 270. 

Článek je recenzí nového učebního textu Metody a techniky výzkumu v hudební výchově, 

jehož autory jsou Milan Holas, Hana Váňová a Oldřich Duzbaba. Autor článku nás stručně 

seznamuje s obsahem jednotlivých kapitol tohoto učebního textu, shrnuje jeho význam 

a upozorňuje na připojený seznam doporučené literatury. 

Klíčová slova: František Sedlák, Milan Holas, Hana Váňová, Oldřich Duzbaba, učební 

text, recenze, výzkum v hudební výchově. 

SEDLÁK, F. Můžeme opět vychovat učitele - muzikanta? Hudební rozhledy, 1989, 

roč. 42, č. 1, s. 10-12. 

Článek se zabývá situací v přípravě budoucích učitelů 1. stupně základních škol se 

zaměřením na hudební připravenost učitelů. Vysvětluje současný problematický stav 

a objasňuje jeho příčiny. Zmiňuje historický vývoj učitelského vzdělávání a porovnává 

změny v organizaci studia od roku 1945 až po současnost. V závěru předkládá podmínky 

pro zlepšení situace, které jsou výsledkem konference v Nitře z roku 1986. 

Klíčová slova: František Sedlák, první stupeň ZŠ, hudební připravenost učitelů, hudebnost, 

organizace studia na pedagogických fakultách 

SEDLÁK, F. 13. zasedání ÚV KSČ a estetická výchova. Estetická výchova, 1989, 

roč. 30, č. 2, s. 33. 

Článek reaguje na nedávno proběhlé zasedání ústředního výboru KSČ, na němž byla 

zvýšená pozornost věnována estetické výchově. Autor článku se zabývá úlohou školy ve 

vztahu k estetické výchově a zároveň i úlohou estetické výchovy ve vztahu k člověku. 

Klíčová slova: František Sedlák, KSČ, estetická výchova, potřeby společnosti, umění, 

estetické vnímání. 
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SEDLÁK, F. Nulový bod ve vývoji naší hudební výchovy? Estetická výchova, 1990, 

roč. 31, č. 1, s. 9-11. 

Článek se zabývá současným neuspokojivým stavem výuky hudební výchovy u nás. Autor 

článku se věnuje možným příčinám malé účinnosti naší hudební výchovy a poukazuje na 

možnosti a cesty nápravy vedoucí k lepší úrovni školní i mimoškolní hudební výchovy. 

Zaměřuje se především na klíčové a aktuální problémy dotýkající se tohoto stavu. 

Klíčová slova: František Sedlák, výuka hudební výchovy, účinnost hudební výchovy, 

mimoškolní hudební výchova, příčiny špatného stavu hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Projekt Obecná škola a hudební výchova. Hudební výchova, 1997, roč. 5, 

č. 4, s. 55-58. 

Článek představuje projekt ministerstva školství České republiky Obecná škola. Zabývá se 

obecnou charakteristikou tohoto projektu a pozitivními změnami dotýkajícími se výuky 

hudební výchovy. Dále pak rozebírá jednotlivé složky hudební výchovy a v závěru 

zmiňuje výzkum zabývající se účinností tohoto nového projektu. 

Klíčová slova: František Sedlák, Obecná škola, výuka hudební výchovy. 

SEDLÁK, F. Nová hudební psychologie (recenze). Hudební výchova, 1997, roč. 5, č. 4, 

s. 62. 

Článek je recenzí knihy Psychológia hudby (nielen) pre hudebníkov, jejímž autorem je 

slovenský hudební psycholog doc. PhDr. Peter Krbaťa, CSc. Autor článku zdůrazňuje 

především nedostatek podobných publikací v tomto oboru a vyzdvihuje tedy důležitost této 

nově vydané monografie. Stručně představuje její členění, uvádí klady práce, ale i její 

nedostatky. 

Klíčová slova: František Sedlák, hudební psychologie, Peter Krbaťa, psychologie hudební 

tvorby a interpretace. 
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SEDLÁK, F. Vnímat hudbu znamená zúčastnit se. Hudební výchova, 1998, roč. 6, č. 1, 

s. 1-3. 

Autor se v článku zabývá aktivním vnímáním hudby, které na rozdíl od běžného poslechu 

vyžaduje určité soustředění a hudební zkušenost. Autor zmiňuje podmínky aktivního 

poslechu a rozebírá jednotlivé prvky ovlivňující proces vnímání hudby. 

Klíčová slova: František Sedlák, vnímání hudby, poslech hudby, percepce, apercepce, 

hudební představivost. 

SEDLÁK, F. Účinný nástroj diagnostiky hudebních schopností. Hudební výchova, 

1998, roč. 6, č. 2, s. 19-21. 

Článek se zabývá významem diagnostiky hudebních schopností, výhodami jednotlivých 

metod a zmiňuje zahraniční autory testů pro zjišťování hudebních schopností dětí. Autor 

článku nás seznamuje s kolektivními testy anglického univerzitního profesora Arnolda 

Bentleyho, podrobně popisuje obsah a průběh dílčích částí jeho testů a uvádí i notové 

příklady, normy s bodovým hodnocením, metodické pokyny a v závěru také vzor 

záznamového listu pro žáky. 

Klíčová slova: František Sedlák, diagnostika hudebních schopností, diagnostické testy, 

Arnold Bentley, rozlišování výšky tónů, hudební paměť, analýza akordů. 

SEDLÁK, F. Příspěvek k přípravnému zpěvu. Hudební výchova, 1998, roč. 6, č. 3, 

s. 47-49. 

Autor reaguje na článek Luďka Zenkla: Přípravný zpěv – šance pro nezpěváky a zároveň 

také novou možnost uskutečnit na prvním stupni v první třídě jednohodinnový týdenní 

přípravný zpěv. Ten učiteli dává prostor k provedení diagnostiky (prověrky) hudebnosti 

a bližšímu poznání jeho žáků. Článek se zabývá konkrétním postupem při prověrkách, 

jejichž součástí by měl být i dotazník zjišťující kvalitu hudebního prostředí v předškolním 

věku. 

Klíčová slova: František Sedlák, Luděk Zenkl, přípravný zpěv, diagnostika hudebnosti, 

nezpěváci. 
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SEDLÁK, F. Hlasové poruchy dětí a hudebnost. Hudební výchova, 1999, roč. 7, č. 2, 

s. 29-30. 

Článek upozorňuje na častý výskyt hlasových poruch u dětí, které se označují jako dětská 

chraptivost z přemáhání hlasu (dětská hyperkinetická dysfonie). Příčiny jsou nejčastěji 

připisovány nadměrnému zatěžování hlasu (křik, napodobování zvuků, příliš hlasitý zpěv 

nebo recitace). Učitel by se měl snažit těmto poruchám předcházet a to především 

soustavným rozvojem hudebního sluchu, rozlišováním výšky tónů, výškových vztahů 

a pohybu melodie. 

Klíčová slova: František Sedlák, hlasové poruchy u dětí, dětská hyperkinetická dysfonie, 

hudebnost, hudební sluch, hlasová hygiena. 
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Závěr 

Doc. PhDr. František Sedlák, CSc. byl nepochybně velmi významnou osobností, 

která svou prací ovlivnila nespočet budoucích učitelů, vědeckých pracovníků a lidí, kteří se 

s ním nějakým způsobem ve svém životě setkali. Svědčí o tom vzpomínky jeho kolegů 

i odkaz, který zanechal budoucím generacím v podobě jeho publikací. 

Témata a problémy, kterými se František Sedlák ve svých publikacích zabýval, jsou 

stále aktuální. Na obor učitelství pro 1. stupeň se sice hlásí poměrně velký počet uchazečů, 

avšak specializaci v hudební výchově si volí pouze minimum z nich. Z velké části je to 

způsobeno náročností tohoto specializačního studia. Student, který si hudební výchovu 

zvolí, musí dobře ovládat hru na klavír nebo housle, pěveckou techniku a další disciplíny. 

Ještě větší problémy s připraveností na výuku hudební výchovy jsou u studentů, kteří si 

volí jinou specializaci než hudební. Úroveň jejich hudebních schopností a dovedností je 

často velmi nízká a náročnost studia neumožňuje příliš velké zlepšení v tomto ohledu. Na 

školách pak často učí hudební výchovu učitelé, kteří na to nemají dostatečnou aprobaci. 

Někdy je to řešeno tak, že se učitelé prostřídají a vyučují ve více třídách výchově, pro 

kterou mají specializaci, ale ani to nemusí vždy všude fungovat. Na tyto problémy narážel 

František Sedlák ve svých knihách i článcích velmi často. Je zde vidět, že ne vše se může 

časem vyřešit. Úspěchem ale jistě je prodloužení studia učitelství na dobu pěti let. Toto 

prodloužení umožnilo zařazení nových předmětů a navýšení hodinové dotace u předmětů 

již zavedených. 

Sedlákovy publikace jsou dodnes základní doporučenou literaturou pro studenty 

pedagogických fakult v Čechách i na Slovensku. To svědčí o jejich nadčasovosti a kvalitě. 

V některých oblastech samozřejmě došlo k novým poznatkům na základě vědeckých 

výzkumů, ale Sedlákovo dílo je i přesto stále možné pokládat za základní pilíř hudební 

pedagogiky. I dílo Františka Sedláka ale prodělává určitý vývoj. Dokladem toho je 

chystaná publikace doc. Hany Váňové: Hudební psychologie pro učitele, která je zadána 

do edičního plánu nakladatelství Karolinum na rok 2011. Bude se jednat o přepracované 

a aktualizované vydání Základů hudební psychologie (1990)38 Františka Sedláka. 

                                                 
38 SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. 1. vyd. Praha : SPN, 1990. 320 s. ISBN 80-04-20587-9. 
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