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Anotace  

Diplomová práce se zabývá otázkou vlivů, které formují hudební zájmy ţáků 

druhého stupně základní školy. Jsou zde popsány a charakterizovány činitele jako škola, 

rodina, média. Pracuje se s pojmy hudba, hudebnost a hudební zájmy. Cílem práce je 

zjistit strukturu hudebních zájmů ţáků a hledat moţné vzájemné vztahy sociokulturního 

okolí a hudebních zájmů. 

Annotation  

The diploma thesis deals with the question of influences which form (shape) the 

music interests of pupils at lower secondary schools. It describes and characterizes 

factors such as school, family and media. It works with terms such as music, 

musicalness and music interests. The aim of this thesis is to find out the structure of 

pupils' music interests and to look for mutual relationships between the influence of 

sociocultural environment and music interests. 
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala vlivy, které ovlivňují hudební 

zájmy ţáků na 2. stupni základních škol. Struktura hudebních zájmů se v průběhu 

hudebního vývoje člověka neustále mění. Je to dáno věkem, prostředím, ve kterém 

člověk ţije, působením vlivů jako je rodina, škola, v dnešní době přátelé a kamarádi 

okolo nás, Internet, televize, média obecně a další. 

Hudba má schopnost vyvolávat v lidech různé pocity, ovlivňovat jejich 

emoce. Je to umění, které působí mocně na psychiku lidí. Odedávna zaujímala 

významné místo ve společnosti. Je to moţnost trávení volného času, forma zábavy, 

pro některé jedince „úplně všechno“, ţivotní poslání. 

Diplomová práce zkoumá jednotlivé činitele, které formují hudební zájmy, 

charakterizuje pojem hudební zájem. Cílem práce je zkonstruovat výzkumný nástroj, 

pomocí něho zjistit strukturu hudebních zájmů a hledat, je-li to moţné, vzájemné 

vztahy mezi vlivem sociokulturního okolí a hudebních zájmů. 

První kapitola pracuje s pojmem hudba, vytyčuje jeho význam. Zabývá se 

působením hudby na lidi, jakým způsobem ovlivňuje psychiku lidí. Je zmíněna její 

potřebnost pro společnost. V závěru kapitoly jsou popsány funkce hudby, kterých je 

opravdu mnoho, ale zde jsou rozpracovány především funkce estetická, výchovná, 

léčebná a hudba jako prostředek poznávání světa. 

Druhou kapitolu zastřešuje název Hudební vývoj člověka. V první části je 

charakterizován vývoj, co tímto spojením rozumíme. Hudební vývoj člověka 

ovlivňují vnější a vnitřní determinanty. Mezi ty vnitřní patří dědičné potence a vlohy. 

Mezi vnější rodina, škola, média nebo příslušnost k referenčním skupinám. Práce se 

zabývá strukturou hudebnosti, hudebními schopnostmi a dovednostmi, popisuje 

diagnostiku hudebních zájmů. 

Třetí kapitola se týká výzkumu. Jsou zde popsány cíle a hypotézy, metodika a 

průběh výzkumu, interpretace výsledků a závěrečné hodnocení. 

A proč jsem si vybrala zrovna toto téma? Jako učitelku hudební výchovy mě 

zajímá, jaký vztah mají ţáci k hudbě, jestli je naplňuje, jestli se jí rádi věnují a 



8 

 

zajímají se o ni. Tyto informace mi pomáhají v tom, abych věděla, na co se při 

vyučování zaměřit, čím je zaujmout a co je naučit. 
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1 Význam hudby a její funkce v životě člověka 

1.1 Význam slova hudba 

Toto slovo nabylo v českém jazykovém prostředí svého současného významu 

zhruba na přelomu 18. a 19. století. Díky odborné hudební publicistice, hudební vědě 

i obecné estetice či teorii umění se podařilo slovo hudba zavést jako termín.  

Tři moţné významy slova hudba jsou
1
: 

a) „Hudba jako lidský zvukový projev, jehož specifičnost spočívá ve svébytně 

vyhraněné souvislosti s estetickým cítěním a vnímáním či s estetickými 

potřebami člověka. 

b) Hudba jako součást systému umění. 

c) Dějiny hudby jako vývojová linie, jež vede od prvých vokálních a 

instrumentálních, do života nejstarších pospolitostí různě zapojených projevů 

přes četné historické mezistupně k relativně autonomizovanému hudebnímu 

umění, pro něž jsou ovšem charakteristické stále nové způsoby začleňování 

do rozmanitých kontextů. Toto pojetí odpovídá představám, jež se v jiných 

evropských jazykových prostředích spojují s termíny odvozenými od antických 

výrazů mousiké či musica a jež s rozmachem vlivu evropské hudební kultury se 

zabydlely v celém hudebním světě.“ 

1.2 Působení hudby 

Hudba má mnoho tváří. Dovede být jasná i temná, mravná i nízká, heroická i 

zmrtvující, kladná i záporná. Můţe ovlivňovat jednání i chování člověka. 

S poslechem hudby jsou často uváděny pocity jako štěstí a radost, ale zároveň i 

smutek a rozladění. 

František Sedlák píše: „S existencí hudby se setkáváme u všech národů, 

neexistují národy bez hudby. V dnešním světě techniky se hudební aktivita může zdát 

málo užitečná, nepraktická, dokonce bezvýznamná. A přece již antičtí filozofové a 

jejich školy pochopili a zdůraznili význam hudby v rozvoji lidské existence. Hudba 

                                      
1
 FUKAČ, J; POLEDŇÁK, I. Hudba a její pojmoslovný systém. Praha : Academia, 1981, s. 5. 
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působí na člověka velmi mocně a všestranně. Zasahuje jeho oblast tělesnou i 

psychickou.“
2
 

Zájem člověka o hudbu tvoří nedílnou součást lidské historie. Hudba 

provázela člověka od nepaměti, její produkování se line napříč všemi kulturami.  

V psychice člověka ovlivňuje hudba především emocionální oblast a citové 

stavy. Podněcuje představivost a fantazii. Působením hudby se člověk vytrhuje 

z běţných starostí, stereotypu a někdy i všednosti kaţdodenního ţivota, vytváří si 

vnitřní rozpoloţení blízké dennímu snění. „Hudba často zasahuje instinktivní vrstvu 

člověka a svými dynamogenními vlastnostmi dovede otřást lidskou bytostí v samém 

základu. Např. výrazný hudební rytmus tanečních skladeb spontánně a bezprostředně 

podněcuje pohybové funkce a taneční reakce, které mohou vyústit až v pohybové 

opojení.“
 3
 

Působení hudby je reflektováno odedávna. Jiţ v Bibli se hovoří o léčebném 

vyuţití hudby. Dnes tomu říkáme muzikoterapie. Ta zaznamenává stále rostoucí 

význam a popularitu.  

1.3 Potřebnost hudby 

„Lidé hudbu potřebují, protože uspokojuje celou řadu jejich potřeb tělesných, 

duševních i složitějších společenských.“
4
 Patří sem potřeba tělesného pohybu 

podněcovaného hudbou, různých hudebních činností, potřeba stimulace sluchového a 

pohybového orgánu novými obsaţnými hudebními podněty, pomáhá uspořádat čas 

a naplnit jej smysluplným děním, podněcuje fantasii, rozněcuje citové prožitky. 

Zahání nudu a úzkost. 

U mnohých lidí se hudba významně podílí na uskutečňování potřeby 

seberealizace. Provozováním hudby aktivují své schopnosti a díky vyuţití těchto 

schopností mají pocit radosti a zadostiučinění. V hudebních činnostech se rozvíjí 

hudební tvořivost, citová a intelektuální stránka jejich osobnosti. V kolektivních 

hudebních činnostech pak lidé prohlubují mezilidské kontakty. 

                                      
2
 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. Praha : SPN, 1988,  s.  7. 

3
 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. Praha : SPN, 1988,  s.  7. 

4
 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. Praha : SPN, 1988,  s.  8. 
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„Hudba je prostředkem kolektivního sdružování, jsou v ní ztělesněny tužby 

celých generací. Významný je její podíl v rozvoji lidské osobnosti, kde kultivuje 

smyslové vnímání, rozvíjí všechny procesy duševního života, umožňuje specifickou 

komunikaci člověka s člověkem, upevňuje jeho vztah ke společnosti a manifestuje 

jednotu člověka s prostředím. Člověk, který si oblíbil hudební umění, hromadí v sobě 

bohatství, které hudba poskytuje, a vnitřně se proměňuje. Poznává sám sebe, může 

vytvořit i lepší vztahy k lidem a stává se tak humánnější.“ 
5
 

1.4 Funkce hudby 

Psychologie hudby přisuzuje hudbě ve vztahu k člověku celou řadu funkcí, 

mluví se proto často o mnohofunkčnosti hudby. Během let se v muzikologické, 

estetické a hudebně psychologické literatuře objevovalo velké mnoţství vymezených 

funkcí hudby. Ivan Poledňák
6
 jich jmenuje celkem šedesát sedm: např. biologicko – 

regenerativní, koordinační, terapeutická, mravní, výchovná, zábavná, hodnotící, 

sociální, náboţenská, magická, taneční, slavnostní nebo dekorativní. 

Funkce hudby podle F. Sedláka
7
: 

a) estetická – umoţňuje hudebně estetický prožitek a poznání krásy. Estetický 

proţitek bývá u hudebně připraveného posluchače velmi silný a uvádí 

do pohybu jeho vnitřní bytostné síly, vnitřně ho přetváří a ovlivňuje. Působí 

na celou lidskou osobnost; 

b) výchovná (etická) – formuje mravní profil člověka i jeho světový názor
8
; 

c) specifické osvojování světa – hudbou poznáváme a osvojujeme si specifickým 

způsobem svět a toto poznání pak prostřednictvím hudby sdělujeme jiným 

lidem. Hudba se tak stává prostředkem mezilidské komunikace; 

                                      
5
 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. Praha : Editio Supraphon, 1974, s. 15 

6
 POLEDŇÁK, I. ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha : Editio Supraphon, 1984, s. 72. 

7
 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. Praha : SPN, 1988,  s.  8. 

8
 Tento termín poprvé pouţil Immanuel Kant ve svém díle Kritika soudnosti. Jde o označení pro souhrn 

představ, názorů a hodnot, které se týkají filozofických, etických, sociálních a náboţenských otázek. 

Významově blízkým pojmem je ideologie, která je však v dnešní společnosti vnímána spíše negativně. 
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d) terapeutická (léčebná) – hudba svou schopností podněcovat i uklidňovat 

poskytuje člověku vnitřní klid, naplňuje jeho nitro, umoţňuje mu psychické 

odreagování od konfliktních situací a vytrhuje ho z kaţdodenní všednosti.  

„Hudební umění může působit jako preventivní ochrana lidské psychiky. 

Poskytuje člověku vnitřní klid, vyplňuje prázdnotu jeho vnitřního světa a obnovuje 

integraci jeho osobnosti. Hudba umožňuje do jisté míry únik před frustrujícími a 

konfliktními vlivy všednodennosti.“
9
  

Jan Mazurek
10

 vidí funkce hudby trochu jinak: 

a) komunikativní – hudba člověku umoţňuje komunikaci se světem. Mazurek tuto 

funkci bere jako závaţnou, dokonce jako základní funkci hudby; 

b) vzdělávací – umění přináší informace o době a prostředí vzniku hudebního díla, 

o osobě skladatele atd. Hudba nám i umoţňuje blíţe poznat jednotlivá období 

lidských dějin; 

c) výchovná – souvisí s funkcí vzdělávací. Působení hudby na lidskou psychiku 

má za následek to, ţe zaujímáme vlastní stanoviska a formujeme si vlastní 

postoje; 

d) hedonistická – jde o specifickou schopnost hudby, která vyvolává u člověka 

potřebu dalšího kontaktu s hudbou. 

Jak je vidět, hudební psychologové mají na tuto otázku pokaţdé jiný pohled. 

Nesmíme ale zapomínat, ţe vlastně všechny funkce spolu souvisí, ţe jsou spolu 

spjaty.  

  

                                      
9
 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. Praha : Editio Supraphon, 1974, s. 14. 

10
 MAZUREK, J. Hudba a její společenská funkce. In MAZUREK, J.; STIBOROVÁ Z. Kapitoly 

z hudební psychologie. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1988, s. 17. 



13 

 

2 Hudební vývoj člověka 

Hudební vývoj člověka charakterizujeme jako „proces osvojování hudebního 

umění a hudebních zkušeností prostřednictvím mnohostranných hudebních činností, 

v nichž se rozvíjejí hudební schopnosti a kvalitativně i kvantitativně se mění lidské 

hudební vědomí.“
11

 

Hudební vývoj chápeme jako nezastupitelnou a neoddělitelnou sloţku 

všestranně se rozvíjející lidské osobnosti. Je tomu tak proto, ţe hudba zasahuje celou 

lidskou psychiku a hudební aktivita se uskutečňuje nejen na základě specifických 

hudebních schopností, ale i v soustavě obecných schopností.  Hudební vývoj jedince 

tak neoddělujeme od ostatních psychických projevů a vývojových změn.  

Dynamika hudebního vývoje souvisí s motivací. Jak probudit v dítěti (ţákovi) 

motivaci a hudební aktivitu, jak vytvořit kontakty s hudbou? To je stále aktuální 

otázka, která stojí před kaţdým učitelem hudební výchovy. Milan Holas píše: 

„Motivace výrazně determinuje hudební aktivity jedince, strukturu a úroveň jeho 

hudebních činností, formování jeho vztahu k hudbě, vývoj hudebních schopností a 

dovedností i dynamiku formování jeho hodnotových orientací, vkusových preferencí 

a aspirační úrovně.“
12

 

Aby se člověk hudebně vyvíjel, je nutná všestranná aktivita. Musí se rozvíjet 

praktická hudební činnost, osvojují se dovednosti, kterými je moţno hudbu 

reprodukovat a poté i samostatně tvořit. Tyto činnosti musí být neustále 

podněcovány v hudebně výchovném procesu.  

Vlastním hudebním vývojem podle Sedláka
13

 rozumíme toto: 

1) Součást reálného procesu duševního vývoje jedince a integrující sloţku jeho 

osobnosti.
 
 

                                      
11

 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. Praha : SPN, 1988,  s.  23. 

12
 HOLAS, M. Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. Praha :  

    HAMU, 2001, s. 52. 

13
 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. Praha : Editio Supraphon, 1974, s. 23. 
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2) Postupný růst schopností adekvátně odráţet hudební podněty a útvary, 

psychofyziologicky je zpracovávat, emocionálně proţívat a chápat jejich 

hudebně výstavbovou strukturu. 

3) Kvantitativní a kvalitativní změny ve struktuře osobnosti a v jednotlivých 

hudebních schopnostech. 

Podle hudebně psychologických výzkumů je základem hudebního vývoje 

biologické pouto mezi matkou a dítětem. Dítě matku potřebuje nejen ke správnému 

duševnímu vývoji (projevy lásky), ale také tělesnému (zajištění výţivy k řádnému 

vývinu dítěte). Hudební tóny i matčin zpěv uspokojují právě biologické potřeby 

dítěte. Při uspávání a konejšení dítěte, kdy se oba citově sbliţují, se upevňuje jejich 

emocionální pouto. Matka vlastně zprostředkovává dítěti první kontakt s hubou. 

Svým zpěvem podněcuje dítě k vlastnímu broukání a později k prvním pěveckým 

pokusům. 

2.1 Vnitřní determinanty hudebního vývoje člověka 

2.1.1 Dědičné potence a vlohy 

Kaţdý z nás si na svět přináší vnitřní vývojové moţnosti a potence. Jde 

o vrozené vlohy s určitým podílem dědičných potencí. Dědičné potence dávají vznik 

vrozeným funkcím, jsou uskutečňovány v procesu zrání a řízeny přímo genetickou 

informací. Vlohy v prvních letech ţivota dítěte také čerpají z dědičných programů, 

ale v dalším jeho vývoji jsou ovlivňovány vlivem prostředí. 

„Učením se vloha mění z vrozené potence v soubor konkrétních hudebních 

schopností, postojů a zájmů o hudbu. Vytvořené hudební schopnosti jsou výsledkem 

mnohotvárných hudebních činností a učení a současně i nově získanými předpoklady 

pro další, kvalitativně vyšší stupeň hudebního vývoje. Vlohy se mohou probouzet jen 

v přímém kontaktu s hudební kulturou, v provozování hudby, v hudební aktivitě. 

Nenastane-li interakce s hudbou, zůstanou pouhými prázdnými možnostmi, 

nerealizují se. Hudební vlohy je nutno již od raného dětství objevovat a rozvíjet 

hudebními podněty i organizovanými hudebními činnostmi.“
14

 

                                      
14

 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. Praha : Editio Supraphon, 1974, s. 32. 
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Rozdílnost hudebních vloh se v hudebních schopnostech jedinců projevuje 

velmi výrazně. Silná a kvalitní vloha se označuje se jako hudební nadání. To 

umoţňuje rychle si osvojovat, pamatovat a tvořit hudbu. Hudební nadání se u lidí 

projevuje jako velká náklonnost k hudbě a potřeba seberealizace v hudební oblasti. 

2.1.2 Hudební schopnosti a dovednosti 

Hudebními schopnostmi je myšlen soubor nezbytných předpokladů 

k úspěšnému vykonávání hudebních činností. Jejich úroveň závisí na vrozených 

vlohách, dále věku a sociálním a kulturním vlivu prostředí, ve kterém člověk ţije.  

První skupinou hudebních schopností jsou schopnosti hudebně sluchové, dále 

rytmické, harmonické a tonální cítění, hudební paměť a představivost. Do druhé 

skupiny lze zařadit smysl pro kontrast v hudbě, smysl pro funkčnost hudebně 

výrazových prostředků a pro symetrii hudební věty (klasifikace dle Milana Holase
15

). 

Hudebních schopností rozlišujeme několik. Představitel americké hudební 

psychologie Carl Seashore vypočítává celkem 25 schopností, které rozdělil do 5 

skupin: hudební počitky a vjemy, hudební činnosti, hudební paměť a fantazie, 

hudební intelekt a hudební cítění. Oproti tomu ruský pedagog a psycholog B. M. 

Těplov
16

 vypichuje tři základní schopnosti:  

 smysl pro tonálnost; 

 hudební představivost; 

 smysl pro hudební rytmus. 

Smysl pro tonálnost je schopnost, jak na základě emocí rozlišovat tonální 

funkce tónu melodie. Smysl se projevuje hlavně v citlivosti pro přesnou intonaci, ale 

také při vnímání a poznávání melodie.  

Hudební představivost je schopnost záměrně pouţívat sluch, při rozpoznávání 

výškových pohybů tónů. Je jádrem hudební paměti a hudební fantazie. 

                                      
15

 HOLAS, M. Hudební pedagogika. Praha : HAMU, 2004, s. 50. 
16

 TĚPLOV, B. M. Psychologie hudebních schopností. Praha : Editio Supraphon, 1968, s. 40. 
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Smysl pro hudební rytmus se projevuje schopností aktivně pohybově proţívat 

hudbu, cítit výrazný hudební rytmus a přesně jej reprodukovat. 

Hudební dovednosti jsou učením upevněné předpoklady k úspěšnému 

vykonávání uvědomělých hudebních činností. „Kvalita hudebních dovedností rovněž 

podmiňuje i kvalitu, rychlost a zlepšení způsobu prováděné hudební činností, čímž 

dochází i k dalšímu rozvoji hudebních schopností, které spolupodmiňují rozvoj 

hudebních dovedností.“17 Dovednosti umoţňují provádět sloţité vícesloţkové 

činnosti (hudebník hraje na nástroj, přitom čte notový zápis a ještě sleduje dirigenta). 

To, jak bude utváření dovedností efektivní, ovlivňuje celá řada faktorů: 

úroveň motivace, citový a zdravotní stav jedince, jeho nervová labilita a úroveň 

dosavadních ţivotních i uměleckých zkušeností. 

2.1.3 Hudebnost 

Tento termín vystupuje v češtině jako nepravé synonymum termínu 

muzikálnost, který se objevuje v různých jazycích a je chápán nejrůznějším 

způsobem. Ivan Poledňák
18

 rozlišuje tři koncepce hudebnosti: 

a) Hudebnost jako sloţka hudebního nadání, která je potřebná pro hudební 

činnosti. 

b) Hudebnost jako úroveň rozvoje hudebních schopností. 

c) Hudebnost jako pozitivní vztah jedince k hudbě. 

Milan Holas charakterizuje hudebnost jako základní kategorie určující vztah 

člověka k hudbě. Podle něj jde o specifickou vlastnost osobnosti představující 

otevřený systém s hierarchickým uspořádáním jednotlivých elementů jeho struktury; 

tento systém je podmíněn rozvojem klíčových hudebních schopností a projevuje se 

mnohostrannými vztahy k hudbě a nejrůznějšími formami hudební aktivity jedince.  

„Struktura hudebnosti je výrazně ovlivněna kvantitativními a kvalitativními 

změnami v průběhu hudebního vývoje jedince, kdy se vyvíjí a formují nejen vnitřní 

předpoklady pro jednotlivé hudební činnosti, ale kdy též dochází pod vlivem hudební 

                                      
17

 HOLAS, M. Hudební pedagogika. Praha : HAMU, 2004, s. 54. 

18
 POLEDŇÁK, I. ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha : Editio Supraphon, 1984, s. 159. 
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výchovy a dalších vnějších činitelů i k dynamickým změnám ve struktuře hudebních 

zájmů a potřeb člověka.“
19

 

Hudebnost v sobě spojuje schopnost emocionálního prožitku při vnímání 

hudby, ale i schopnost samostatného učení a tvořivého osvojování hudby. To má vliv 

na formování hudebního vkusu člověka. A zároveň se tyto schopnosti podílejí 

na rozvoji speciálních hudebních schopností. Rozvoj těchto schopností pak účinně 

ovlivňuje rozvoj hudebních zájmů a potřeb člověka.  

Hudebnost je třeba posuzovat komplexně. Jednak z hlediska emocionálních a 

imaginativních, ale také i senzomotorických, intelektových a sociálně 

psychologických komponentů, jeţ se podílejí na jejím vývoji. Analýza hudebnosti je 

výchozím bodem k diagnostice hudebního nadání a hudebnímu talentu, které 

můţeme povaţovat za kvalitativně vyšší projev hudebnosti, podmiňující úroveň 

specializované a profesionální hudební výchovy. 

Hudebnost je tvořena souborem několika sloţek
20

: 

a) předpokladovou (výkonovou) sloţkou – zahrnuje v sobě všechny fyzické 

vlastnosti, které jsou potřebné k realizaci jednotlivých hudebních činností. 

To, na jaké jsou úrovni, předurčuje kvalitu hudebního výkonu. 

Ve vyučovacím procesu, jehoţ cílem je přispět k rozvoji ţáků, je vhodná 

přesná diagnostika hudebních schopností a dovedností, která ovlivní výběr 

účinných didaktických postupů a prostředků;  

b) aktivační (dynamizující) sloţkou – tato sloţka hudebnosti ovlivňuje 

motivaci dítěte k hudebním činnostem, k jeho hudebním zájmům a 

potřebám, postojům k hudbě atd. Tyto první dvě sloţky spolu tvoří 

jednotu. Kdyţ má dítě výrazný potenciál pro učení se hudbě, obvykle více 

touţí po hudební seberealizaci. U ţáků, kteří mají menší hudební 

předpoklady, je nutné udrţovat hladinu motivace a pozitivně chválit 

při jakémkoli zdařilém výkonu; 

                                      
19

 HOLAS, M. Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. Praha :  

    HAMU, 2001, s. 12. 

20
 SEDLÁK, F.; VÁŃOVÁ H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum, 2011, v tisku. 



18 

 

c) sociální sloţkou – tu ovlivňují vlivy sociokulturního okolí (rodina, školní i 

mimoškolní hudební činnosti, působení masmédií atd.). 

2.1.4 Hudební zájmy 

2.1.4.1 Obecná charakteristika 

Prvním krokem při objektivním zjišťování úrovně hudebnosti nebo 

hudebního nadání jedince je poznání struktury jeho hudebních zájmů. Co to jsou 

hudební zájmy?  

„Zájmy jsou specifickými motivy činnosti člověka, při které se dále prohlubují 

a upevňují. Hudební zájmy tedy představují specifickou konkretizaci velice složitých 

subjekt – objektových vztahů, jejichž struktura se v průběhu hudebního vývoje 

člověka neustále mění. Změny těchto struktur jsou pochopitelně podmíněny i 

dynamikou společensko - historických změn ve vývoji hudební kultury. Zájem 

o hudbu reprezentuje emocionálně volní vztah k hudbě a hudebním činnostem, který 

ovlivňuje charakter a způsob procesu formování hudebních potřeb jedince.“ 
21

 

Termínem hudební potřeba obvykle označujeme dynamický jev, který 

při svém formování prochází řadou etap. Od pouhé emocionální přitaţlivosti hudby 

(spontánního zájmu o hudbu, o určitý druh hudby nebo o specifický hudební ţánr) a 

přání zabývat se hudbou, aţ do vytvoření potřeby uvědomělého kontaktu s hudbou, 

která se projevuje konkrétní a záměrnou hudební činností. 

2.1.4.2 Hudební preference, hudební postoje 

O preferencích obecně mluvíme tehdy, kdyţ dáváme někomu nebo něčemu 

přednost před něčím dalším. V hudbě to znamená, ţe preferujeme např. určitý druh 

hudby, skladatele nebo zpěváka či skupinu.  

Naše preference jsou ovlivňovány mnoha faktory. Ze sociologického hlediska 

je to např.: pohlaví, věk, kulturní vzdělání nebo druh společnosti, ve které ţijeme. 

Z psychologického hlediska zase vrozené faktory nebo osobnostní vývoj.  

                                      
21

 HOLAS, M. Hudební nadání. Praha : HAMU, 1994, s. 8. 
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Bylo prokázáno (grantový výzkum M. Beka
22

), ţe téměř polovina českých 

vysokoškoláků navštěvuje aspoň jednou do roka koncert váţné hudby, oproti celé 

populaci, kde je to jen 15%. Kaţdý z nás si asi zase proţil to, jak se nám postupem 

času v ţivotě mění preference u hudebních ţánrů. Adolescenti nemůţou vystát 

dechovku nebo country a na druhou stranu starší generace nerozumí tomu, co si 

pouštějí ti mladí.  

S problematikou hudebních preferencí souvisí i hudební postoje. Naše postoje 

se vztahují k nějakému objektu, můţou být pozitivní, neutrální či negativní, mají také 

různé stupně intenzity.  

Pro formování postojů v hudbě jsou důleţité dvě vývojové fáze
23

: fáze raného 

vývoje a fáze dospívání. V první fázi bychom měli podporovat radost z hudby, zájem 

o ni. Ve fázi dospívání pak dochází k jisté konfliktnosti, kdy děti uţ jen tak lehce 

nepřijímají to, jaká hudba se jim pouští. Mladí ani tak neoceňují hudbu jako součást 

umění, spíše ji berou jako zajímavý způsob trávení času.  

2.1.4.3 Vývoj hudebních zájmů 

Vývoj hudebních zájmů je do jisté míry podmíněn celkovým vývojem 

člověka. Hudební zájmy tak musíme posuzovat z hlediska celé řady aspektů. 

Zkoumat pouze vztah dítěte k určitému druhu hudby či slohovému období nestačí. 

Měli bychom zjišťovat, co uţ zkoumaný jedinec z hudby zná, jakými hudebními 

činnostmi se zabýval a které z nich nejvíce preferoval. Důleţité je sledovat hudební 

klima v ţákově rodině, poznávat úrovně dosavadní hudební výuky a hodnotových 

preferencí v kolektivu, ve kterém se dítě nejčastěji pohybuje. Hudební zájmy a 

potřeby kaţdého z nás se konkretizují v jednotě všech hudebních činností. Tomu je 

nutno přizpůsobit i okruh otázek, které při diagnostice hudebních zájmů hodláme 

zjišťovat. 

                                      
22

 BEK, M. Hudební posluchači v České Republice. [online]. 2002 [cit. 18-06- 2011]. Dostupné na 

WWW:  < http://www.musicologica.cz/data/Hudebni_posluchaci_2001.pdf>. 

23
 POLEDŇÁK, I. ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha : Editio Supraphon, 1984, s. 281. 
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2.1.4.4 Diagnostika hudebních zájmů 

Podle Milana Holase
24

 bychom při výzkumu hudebních zájmů ţáků mladšího 

školního věku neměli zapomenout věnovat pozornost těmto tematickým okruhům: 

 vztah k hudbě, k jednotlivým hudebním ţánrům a druhům hudby; 

 vztah ke zpěvu (frekvence zpěvu, typ a ţánr zpívaných písní); 

 hra na hudební nástroj (typ nástroje, délka hry, frekvence hry, dosavadní 

repertoár, typ dosavadního školení); 

 návštěva koncertů, případně hudebně – dramatických představení (typ produkce, 

repertoár, frekvence návštěv); 

 úroveň poslechu hudby z masmédií; 

 typ nejčastěji poslouchané hudby; 

 účast v pěveckých či instrumentálních souborech; 

 vztah k hudbě u jednotlivých členů domácnosti (včetně preferencí typů, druhů a 

ţánrů hudby); 

 hudební aktivita členů domácnosti (zpěv v rodině, frekvence zpěvu, hra 

na nástroj, typ nejčastěji provozované hudby). 

2.2 Vnější determinanty 

Je spousta faktorů, které nás ovlivňují. V raném věku je to především rodina, 

poté škola, dále naši přátelé, také sdělovací prostředky. V následujících kapitolách se 

jednotlivým činitelům budu věnovat podrobněji. 

2.2.1 Rodina 

„Rodinou se rozumí společenství lidí, svazek dvou rovnoprávných partnerů, 

malá sociální skupina či buňka, společenská jednotka, která vzniká na základě 

manželského a pokrevního svazku a představuje komplex specifických vztahů mezi 

mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi, rodinou a společností.“ 
25

 

                                      
24

 HOLAS, M. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : HAMU, 1993, s. 32. 

25
 GRECMANOVÁ, H. a kol. Obecná pedagogika II., Olomouc : Hanex, 2003, s. 7. 
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2.2.1.1 Historie rodiny 

Institut rodiny se vyvíjel po několik staletí. Dnešní rodina vypadá úplně jinak 

neţ rodina ve středověku. Tehdy ţila většina obyvatelstva na venkově, kde 

o pravomocích a společenském postavení rozhodovaly majetkové poměry. Dříve byl 

mnohdy více ceněn ţivot hospodářského zvířete (kvůli zajištění obţivy) neţ členů 

rodiny. Kulturní ţivot rodiny se omezoval především na církevní události a vesnické 

slavnosti. Seznamování mladých lidí bylo u majetných rodin řízeno rodiči. Děti si 

byly zadávány bez ohledu na city pro toho druhého. Neuposlechnutím rodičů se 

vystavovaly hrozbě vydědění. 

Ke změně došlo s rozvojem společnosti a růstem městské části obyvatelstva. 

Především na přelomu 18. století můţeme hovořit o změně ve vztazích mezi rodiči a 

dětmi a ve vztazích dospívajících a jiţ dospělých dětí. Objevila se romantická láska. 

Mladí lidé začali odmítat rodičovskou kontrolu nad svými vztahy.  

Druhou revoluci ve vztazích najdeme v období šedesátých a sedmdesátých let 

20. století. Doba „květinových dětí“ přinesla odstranění zábran v sexuálním 

nemanţelském ţivotě. Zvýšená promiskuita vedla k plození nemanţelských dětí a 

velké rozvodovosti, coţ mělo neblahé důsledky pro dítě, rodinu i celou společnost. 

Ani dnes není situace nijak růţová. V roce 2008 dosáhla úhrnná rozvodovost 

49,6 %, čímţ byla překonána prozatím nejvyšší hodnota 49,3 % z roku 

2004. Průměrná délka trvání manţelství při rozvodu činila 12,3 let.
26

  

Vyskytuje se stále více svobodných matek a neúplných rodin. Ţena přestává 

vidět smysl svého ţivota v péči o rodinu, manţela a děti. Dnes chtějí ţeny cestovat, 

vzdělávat se, věnovat se své kariéře a uţívat si.  

2.2.1.2 Funkce rodiny 

Rodina má několik funkcí. Helena Grecmanová
27

 uvádí tyto čtyři: 

a) reprodukční   

                                      
26

 Rozvodovost [online]. Český statistický úřad, 2010 [cit. 28-05- 2011]. Dostupné na WWW:  

    <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost>. 

27
 GRECMANOVÁ, H. a kol. Obecná pedagogika II., Olomouc : Hanex, 2003, s. 7. 
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o Zajišťování reprodukce lidského rodu. Otázka sexuálního 

ţivota manţelů, rozhodnutí o počtu dětí. 

o Rodina by také měla vytvářet podmínky po zdravý biologický 

rozvoj členů, řeší otázky zdravé výţivy, pobytu na čerstvém 

vzduchu, mnoţství fyzické aktivity atd. 

b) ekonomicko – zabezpečovací  

o Podíl členů rodiny na zabezpečování hmotných podmínek a 

potřeb členů rodiny. Rodiče by měli nést odpovědnost 

za materiální zabezpečení svých dětí. V případě, ţe rodiče tuto 

odpovědnost sami nezvládají, pomáhá jim stát formou různých 

příspěvků (přídavky na děti, stipendia, daňové úlevy atd.). 

c) emocionální 

o Rodinné prostředí by mělo být láskyplné. Dítě má cítit, ţe ho 

rodiče mají rádi. Mělo by mít k rodičům důvěru a zaţívat pocit 

bezpečí. 

o Rodiče by měli zajišťovat vhodné prostředí k charakterově a 

emocionálně správnému vývoji dítěte. 

d) výchovná 

o Jde o záměrné a dlouhodobé působení rodiny. Výchova můţe 

být liberální nebo autoritativní. Nejlepším řešení je „zlatá 

střední cesta“. Ve vztahu mezi rodiči a dětmi je pochopení, ale 

také vyjádření nesouhlasu s určitým jednáním jednoho nebo 

druhého. Dochází k rozhovorům, povzbuzování se navzájem, 

ale i k potrestání. 

2.2.1.3 Vliv rodiny na hudební vývoj dítěte 

Rodina má obrovský vliv na utváření hudebnosti dítěte. Je to hlavně v období 

raného věku. Zpěv matky působí na hudební sluch dítěte. Matka ho můţe motivovat 

k vlastnímu broukání a prvním pěveckým pokusům. Aby se dítě mohlo hudebně 

vyvíjet, musí být rozvíjena citlivost pro hudební podněty a vytvořeny elementární 
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hudební představy, které dítě získá ţivým kontaktem s hudbou (pěvecké a hudebně 

rytmické pokusy). 

Jak jiţ bylo řečeno, v posledních několika letech prochází rodina velkými 

změnami. Zaměstnanost ţen změnila postavení matky v rodině. Matka se stává 

ţivitelkou, která musí rozdělovat svůj čas a energii na zaměstnání a rodinu, coţ ji 

značně vyčerpává. Není tak jiţ samozřejmé vytváření pevného citového pouta mezi 

ní a dítětem. Nedostatek kontaktu brání právě těm prvním pěveckým pokusům, které 

se zpočátku uskutečňují jako nápodoba matčina zpěvu. Nerozvíjí se hudební sluch a 

často je opoţděná i řeč dítěte.  

„Matčin zpěv, který je témbrově příbuzný s hlasem dítěte a má schopnost 

vytvořit emocionální situaci, ovzduší naplněné láskou, je nejúčinnější motivací 

k prvním pěveckým pokusům dítěte, a proto i základem jeho hudebního vývoje.“
28

 

Rodina má svými zájmy vliv také na postoje dítěte k hudbě. Důleţitá je účast 

na kulturních akcích, mezi které patří např. návštěva koncertů a různých představení. 

Výběr prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, ovlivňuje jeho estetický rozvoj. 

Ovlivňuje ho i to, co rodiče doma poslouchají za hudbu, jestli o hudbě mluví, věnují 

se jí, jestli umoţňují dítěte navštěvovat např. uměleckou školu nebo pěvecký 

krouţek. 

2.2.2 Spolupráce rodiny a školy 

Spolupráce rodiny a školy povětšinou dnes moc nefunguje. Projevuje se 

nedůvěra ke škole, neochota ke spolupráci, rodiče nechápou potřebu zapojení se a 

spolupodílení se na rozvoji dětí. 

V roce 1995 se výzkumem na 2. stupni základních škol zjistilo, ţe co se týče 

zájmu rodičů o školní dění, dá se hovořit pouze o malém mnoţství aktivních jedinců, 

kteří jsou ochotni spolupracovat a pomáhat. Rodiče nepomáhají organizovat škole 

organizovat různé akce, neusilují o kontakt s druhými rodiči za účelem řešení 

nějakých školních problémů. 

                                      
28

 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. Praha : Editio Supraphon, 1974, s. 79. 
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Čím je to způsobeno? Dnes především velkou zaměstnaností obou rodičů, 

někdy nevědomostí, jak by mohli pomoci, jindy opravdu nejsou za ţádných okolností 

ochotni spolupracovat.  

Na druhou stranu také učitelé často nemají zájem poznat blíţe zázemí, 

ze kterého ţáci pocházejí. Těţko pak mohou porozumět potřebám ţáků nebo se vcítit 

do jejich problémů, starostí, ale i radostí. 

Spolupráce rodiny a školy by měla fungovat, protoţe úspěšná výchova je 

touto spoluprací podmíněna. Rodiče by měli svým dětem pomáhat zvládat učební 

poţadavky, vůbec působit na celou jejich osobnost. Učitel by měl být zase seznámen 

s rodinným zázemím svých ţáků.  

Prostor pro spolupráci je např. v době třídních schůzek, při organizování 

přednášek, besed a akademií, školních výletů a slavností, při výstavách školních 

prací atd. 

2.2.3 Škola 

Škola je vedle rodiny druhým hlavním prostředkem výchovy. Je to 

„významná výchovná instituce, specializovaná a organizovaná, s přesně vymezenou 

strukturou, cílem, obsahem, metodami, formami a prostředky výchovy.“
29

 Podílí se 

na rozvoji člověka, na vytváření jeho vědomostí, dovedností, schopností a návyků. 

Přispívá také k jeho socializaci.  

2.2.3.1 Hudební výchova ve škole 

Podle RVP
30

 dnes hudební výchova spolu s výtvarnou patří do oblasti 

vzdělání Umění a kultura. Hudební výchova vede ţáka prostřednictvím vokálních, 

instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění 

hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich vyuţívání jako 

svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební 

činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební 

výchovy.  

                                      
29

 GRECMANOVÁ, H. a kol. Obecná pedagogika II., Olomouc : Hanex, 2003, s. 31. 

30
 Umění a kultura (charakteristika vzdělávací oblasti) [online]. Výzkumný ústav Praha, 2007 [cit. 01-06-

2011]. Dostupné na WWW: <http://www.vuppraha.cz/wpontent/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>. 
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Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a 

doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost ţáka, především však 

vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jeţ se následně 

projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, 

pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně 

tvořivými a poslechovými.  

Prostřednictvím těchto činností ţák můţe uplatnit svůj individuální hlasový 

potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální 

instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své 

pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je 

mu dána příleţitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a 

zaměření.  

Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níţ dochází ke kultivaci 

pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných 

pěveckých návyků. Ţáci se učí správně tvořit tón, správně vyslovovat a dýchat. 

Vokální činnosti dále např. obsahují práci s lidovou a umělou písní a různá rytmická 

a vokální cvičení. 

Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich vyuţití 

při hudební reprodukci i produkci.  

Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování 

na ni pomocí pohybu, tance a gest.  

Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, 

při níţ ţák poznává hudbu ve všech jejích ţánrových, stylových i funkčních 

podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.  

Ivan Poledňák charakterizuje hudební výchovu takto: „jde o označení 

pro sociálně probíhající činnost usilující o hudební rozvoj jedince a zajišťující 

předávání hudby z pokolení na pokolení.
“31
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 POLEDŇÁK, I. ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha : Editio Supraphon, 1984, s. 157. 



26 

 

2.2.3.1.1 Cíle a úkoly hudební výchovy 

Školní hudební výchova má rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti. Tím je 

umoţněna hudební aktivita ţáků a tím pádem kladný vztah k hudbě.  

Jaké jsou úkoly hudební výchovy na základní škole? Luděk Zenkl
32

 vytyčuje 

tyto: 

a) učit hudbě ţáky alespoň průměrně nadané a nejlepší z nich doporučovat 

na základní umělecké školy a do hudebních souborů; 

b) pečovat o ţáky hudebně málo rozvinuté, kteří bez speciálního školení zaostávají 

za běţným průměrem nebo se dokonce hudebně vůbec nemohou uchytit a 

rozvíjet. 

„Všeobecná hudební výchova by měla kladně usměrňovat a obohacovat 

živelný vývoj hudebnosti a hudebních aktivit dětí. Některé děti nejsou bez cizí pomoci 

schopny se do tohoto vývoje zapojit, a pokud se o ně nepostará učitel hudební 

výchovy, zůstávají nadosmrti hudbě vzdáleny.“
33

 

Kdy je hudební výchova skutečně hudební? Podle Luďka Zenkla
34

 je to 

tehdy, kdyţ se naplní těchto pět kroků v hodině: 

1. Poslech hudby – učitel u ţáků rozvíjí slyšení hudby a jejích výrazových 

prostředků, posiluje hudební cítění a citové záţitky, a to na skladbách, které jsou 

schopny ţáky zaujmout. 

2. Integrovaná hudební výchova – probírání hudby v širších souvislostech různých 

uměleckých oborů a společenských jevů.  

3. Nástrojová hra – hra na dětské nebo snadno ovladatelné nástroje. 

4. Rozvíjení hudebnosti – výcvik hudebního sluchu, intonace a rytmus.  

5. Vyučovací hodina jako tvůrčí dílna. Děti samy hrají, zpívají, tančí, improvizují a 

projevují se výtvarně, herecky i jako autoři textů. 

                                      
32
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František Sedlák vidí jako nejvýznamnější činnost v hudební výchově zpěv. 

„Nejdůležitější je intonačně čistý, rytmicky přesný a dynamicky procítěný zpěv, který 

rozvíjí základní hudební schopnosti (hudební představy, tonální cítění, hudební 

paměť a rytmické cítění). Pojmem zpěv nerozumíme jen pěveckou nápodobu 

slyšených písní, ale současně jejich postupné osvojování vokální intonací a s ní 

spojenou sluchovou analýzu i schopnost zapsat jednoduché melodie notopisem.“
35

 

Zpěv by podle něj měl zaznít v kaţdé hodině s tím, ţe ostatní činnosti na něj 

navazují.  

Soustava hudebních činností umoţňuje kromě komplexního působení na ţáka 

i individuální přístup. Pokud učitel vidí, ţe se ţákovi nedaří třeba zpěv, dostává 

jednoduché úkoly např. ve hře na nástroj. 

2.2.3.2 Osobnost učitele hudební výchovy 

Osobnost učitele hraje v pedagogice významnou roli. Pedagog by měl mít 

určité speciální vlastnosti, schopnosti a předpoklady pro výkon tohoto povolání. 

Kromě základních osobnostních a speciálně pedagogických dovedností jsou to 

dovednosti umělecké, dále úroveň verbální a neverbální komunikace. 

V první řadě je to šíře a hloubka všeobecného vzdělání (především obecně 

kulturní, estetické a historické). „Pedagog by se měl při své práci orientovat nejen 

na prezentaci poznatků z oblasti hudby, ale i na širší aspekty své práce.“
36

  

Základním předpokladem úspěšnosti a efektivity práce hudebního pedagoga 

je jeho odborné vzdělání. Je nutné skloubit vzdělání hudební se vzděláním 

pedagogicko – psychologickým. Ve škole by nefungovalo to, kdyţ by byl učitel 

výborný hudebník, ale neuměl by se přiblíţit k dětem. Ve výuce je nutné přizpůsobit 

se intelektové úrovni ţáků.  

Důleţitou roli hrají i osobnostní vlastnosti učitele. Úroveň jeho vystupování, 

pedagogický takt, schopnost navázat kontakt se ţáky, postoje v oblasti morálky a 

etiky. To všechno má výrazný vliv na to, jak je učitel při vyučovacím procesu 

úspěšný. 
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V hudební výchově jsou důleţité organizační dovednosti pedagoga. Kromě 

běţné „agendy“ (příprava učebních plánů, příprava na jednotlivé hodiny) je to např. 

pořádání různých školních představení, nákupu odborné literatury a jiných pomůcek. 

Nakonec je důleţitý odborný a kariérní růst učitele. Ten je zajištěn buď 

samostudiem, nebo dalším vzděláváním realizovaným různými pedagogickými 

centry. Učitel si tak můţe průběţně aktualizovat své vědomosti a zároveň jsou mu 

poskytnuty nové profesní a didaktické dovednosti. 

2.2.3.3 Proměny hudebních aktivit  

Celá naše společnost prochází změnami. Nejinak je tomu i v hudební 

výchově. Mění se hudební aktivity a potřeby dětí, způsobené hudbou z masově 

sdělovacích prostředků. Děti poslouchají hudbu, ale vlastně ji aţ tak docela 

nevnímají a neproţívají, s čímţ souvisí ztráta nebo výrazné oslabení estetické a 

komunikativní funkce hudby a posuny hudebního vkusu k oblasti uţitkové a 

populární hudby.  

Marek Sedláček
37

 ve své stati k působení médií dodává: „Důsledkem 

komerční masmediální produkce, která nepopiratelně v současné době vstupuje 

do života stále většímu okruhu mladé populace, dochází často u těchto lidí 

ke splynutí a zmatení funkcí a hodnot tzv. umělecké a tzv. populární hudby.“ 

Sedláček říká, ţe by měla být koncepce hudební výchovy zaměřena především 

na vytvoření dobrých podmínek pro to, aby ţák či student byl schopen sám přijmout 

a oblíbit si tzv. váţnou hudbu a pochopit rozdíly v hodnotách a funkcích obou typů 

hudby. 

2.2.4 Média 

Pojem média patří mezi nejpouţívanější pojmy současnosti. Máme tím 

na mysli především tisk, rozhlas, televizi, popř. média zaloţená na digitálním 

zpracování a přenosu dat. „Slovo „médium“ vychází z latiny a znamená prostředek, 

prostředníka, zprostředkující činitel – tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje.“ 
38 
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Jde o obory, které se věnují různým projevům mezilidské, sociální komunikace, 

označují pojmem médium / média to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení, 

tedy médium komunikační. 

2.2.4.1 Působení médií na společnost 

Média mají významný dopad na jednotlivce i na společnost. Ovlivňují 

chování, postoje či názory jedinců, mohou rozšiřovat obzor poznání, vzdělávat, 

pomáhat v politickém rozhodování, ovlivňovat ţivotní styl, ale také děsit, vyvolávat 

napětí, navádět ke společensky neţádoucímu jednání či uvádět v omyl. 

Díky médiím máme nesmírně rychlejší dostupnost k informacím, dostávají se 

k nám téměř okamţitě. Na druhou stranu jsou tu také moţnosti pro ty, kteří chtějí 

jiné lidi dezinformovat a zneuţívat informace pro své záměry. „Okamžité zprávy 

o tom, co se kde stalo zlého, mohou vyvolat bezprostřední pomoc a vlnu solidarity, 

ale také způsobit paniku, jejíž následky mohou být horší než následky neštěstí 

samotného.“
39

 

Média mohou vybudit k nějaké činnosti, ale také člověka utlumit a uklidnit. 

Míra účinku médií je přímo úměrná tomu, jak o dané otázce informují. Ţurnalistické 

texty zprostředkovávají různé skutečnosti, které pokud jsou důvěryhodné a mají 

charakter zprávy, bereme jako fakt. Důvěra v konkrétní média je daná okolnostmi. 

Elektronická média mají důvěryhodnost vysokou, tisk poněkud niţší, internet 

podprůměrnou. 

„Média jsou silou, v jejíž moci je osvítit masy a být tak doplňkem a 

pokračováním nově vzniklé instituce všeobecného vzdělání. Političtí a sociální 

reformátoři spatřovali v médiích jako celku pozitivní potenciál a média sama sebe 

pro změnu vnímala jako instituci, která přispívá k pokroku šířením informací a 

myšlenek, odhalováním korupce v politickém životě a poskytováním spousty 

neškodné zábavy obyčejným lidem.“
40
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Jaké konkrétní účinky na nás média mohou mít? Např. v tom, ţe se oblékáme 

podle předpovědi počasí, někdy nakupujeme podle reklamy, jdeme na koncert, 

o kterém se píše v novinách atd. 

Povinnosti médií
41

 jsou tyto: 

 objektivnost – znát pravdu. Neobjektivní zpráva je taková, kdyţ jde 

na straně novináře o nedostatečné poznání skutečnosti nebo jde 

o úmyslné zkreslení popisu skutečnosti. 

 nezávislost  

 vyváţenost 

 názorová pluralita 

 ověřitelnost informace. 

2.2.4.2 Rozhlas a televize 

Rozhlas a televize jako masová média mají za sebou několika desetiletou 

historii. „Obě média vyrostla z technologií, jež existovaly před nimi – z telefonu, 

telegrafu, pohyblivé i nepohyblivé fotografie a nahrávání zvuku. (...) Musela si tedy 

vypůjčit obsahy od již existujících médií – a jejich nejoblíbenější obsahy jsou proto 

odvozené: filmy, hudba, příběhy, zprávy i sport.“
42

 

Společná pro rozhlas i televizi je to, ţe jsou schopni přímého sledování, 

přenášení a zaznamenávání událostí tehdy, kdy se bezprostředně dějí. Jejich 

shodným rysem je také to, ţe jsou regulováni a kontrolováni a licence jim udílejí 

veřejné instituce.  

Televize je médiem, které slouţí především rodinné zábavě, je předmětem 

veřejného zájmu. Je domácím, sdíleným a veřejným médiem. Rozhlas je – přes svou 

obecnou rozšířenost – jen vedlejším proudem a jeho vliv na veřejné mínění lidí je 

menší neţ u televize. Dnes si většina lidí pustí rádio jen jako kulisu k nějaké činnosti, 

tudíţ jsou oblíbené ty stanice, které se profilují především svým hudebním 
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zaměřením (Evropa 2, Černá Hora, Kiss). Málokdo poslouchá rádio kvůli 

informacím – pro tento účel nemá konkurenci Český rozhlas. 

„Vliv komerční televize, ale i veřejnoprávní televize, která se propadla 

k úrovni komerční televize zasahovalo mladou generaci ve stále mladším věku a 

po stále delší vývojové období, takže lze předpokládat postupně silnější vliv 

na osobnost dítěte. Média, a především televize, vedle rodiny a školy mají největší 

vliv na celkový vývoj dítěte, na jeho socializaci a kultivaci. Proto úroveň působení 

médii vytváří předpoklady, a současně i limity pro vnímání uměleckých děl.“
43

 

2.2.4.3 Internet 

Internet je jedním z nejvyspělejších technologických úkazů 20. století. Kdy a 

jak se vlastně objevil? 

Historie Internetu spadá do šedesátých let dvacátého století, kdy americké 

ministerstvo obrany začalo zkoumat moţnosti výměny dat mezi velmi vzdálenými 

počítači. Nejdříve byly propojeny některé vojenské počítačové systémy, později se 

přidaly americké univerzity, úřady a další veřejné instituce. Postupně se také síť 

rozšiřovala do dalších zemí, po Severní Americe hlavně do západoevropských zemí. 

Dnes je moţné vyhledávat data a vyměňovat informace na Internetu prakticky 

do všech zemí světa. 

Moţnosti Internetu jsou veliké. Tři hlavní jsou tyto: 

 elektronická komunikace s jinými účastníky na Internetu; 

 získávání informací z Internetu; 

 poskytování informací na Internet. 

Děti dnes tráví na Internetu, potaţmo obecně u počítače, většinu svého 

volného času. Typická je situace, kdy dítě přijde po škole domů, a první činnost, 

kterou vykoná, je zapnutí počítače. Mají takových moţností. Hrají online hry, 

vyhledávají si informace, stahují hudbu, komunikují s kamarády pomocí sociálních 

sítí atd. Většina z nich si ani neuvědomuje, jaká nebezpečí na ně číhají. Nehlídají si, 

                                      
43

 SAK, P. Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje, názory, hodnoty, estetiku a životní styl 

[online]. Britské listy, 2004 [cit. 31-05- 2011] Dostupné na WWW: <http://blisty.cz/art/19934.html>. 
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kolik informací o sobě pouští „do světa“, nevnímají riziko, kterým poskytování 

osobních informací například na Facebooku můţe být. Je to dáno i dnešní dobou, kdy 

rodiče na své děti nemají moc času. A ty, nikým nekontrolované, si takříkajíc dělají, 

co se jim zachce. 

2.2.5 Působení médii v oblasti hudby 

Díky médiím se hudba stala dostupnou všem a náš ţivot se tak hudbou 

naplnil na kaţdém kroku. Tím je posílena společenská funkce hudby. S hudbou se jiţ 

nesetkáváme pouze v koncertních sálech nebo při ţivých vystoupeních. Hudební díla 

nám jsou přístupná téměř všude. 

Jaké je nebezpečí reprodukované hudby? Omezuje osobní zaujetí pro hudbu 

ve smyslu naší vlastní iniciativy, hudebních činností a touze po sebeuplatnění. Díky 

médiím se stáváme více hudebními konzumenty, neţ jejími tvůrci. Jako pouhému 

posluchači bez vlastního úsilí jsou nám nabízena hudební díla. Často posloucháme 

hudbu problematické kvality. Hudba nás obklopuje všude. Při práci, při jízdě 

v dopravním prostředku, vím dokonce o spoustě lidí, kteří se při hudbě dokáţí učit.  

V rozhlase a televizi dostává prostor převáţně hudba populární. V televizi se 

hudby uţívá jako doplňku při reklamě, čímţ se sniţuje její funkce. Napadá mě tento 

příklad, i kdyţ to není zrovna ukázka uţití populární hudby v reklamě. Asi si všichni 

pamatujeme dnes jiţ starší reklamu na tuk Hera: byla „podmalovaná“ Dvořákovou 

Humoreskou, takţe se pak stávalo, ţe kdyţ ji ţáci slyšeli ve škole, nespojili si ji 

s Dvořákem, ale spíše se sloganem: „Pečení je radost, Hera je pečení.“ 

V oblasti populární hudby je dnes tvořena spousta děl, které nepředpokládají 

hudební vzdělání a poslechovou praxi svých posluchačů. Mladí lidé se tak zajímají 

o různé hitparády a hudební pořady. Díky nim se dokáţí rychle ztotoţnit 

s oblíbenými zpěváky, kteří se pro ně stávají idoly k napodobování. Kopírují jejich 

manýry, chování i třeba způsob oblékání. Částečně to můţe být způsobeno určitou 

frustrací z jejich vlastního ţivota.  

Masmédia mají převáţně vliv na estetický vkus dětí. Častý poslech populární 

hudby ze sdělovacích prostředků můţe bránit proţitku umělecké hudby a ztěţovat 

učiteli jeho snahu přiblíţit dětem posluchačsky náročnější skladby, především 

z oblasti váţné hudby.  
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2.2.6 Příslušnost k sociálním (referenčním) skupinám 

Referenční skupina má velký vliv na osobnost jedince. Ten ale nemusí být 

přímo jejím členem. Jednotlivec, který má zájem stát se jejím členem, se snaţí 

přijímat její normy, hodnoty a vzory. Napodobuje např. styl oblékání, způsob 

vyjadřování apod.  

Slovo vzniklo z lat. referre = podávat zprávu. Jde o skupinu, která slouţí 

člověku jako standart hodnocení vlastního chování, postojů, aspirací, ţivotního 

způsobu, ambicí, zjevu atd., s níţ se jedinec srovnává a na členství v ní aspiruje, 

pokud jejím členem není.  

Referenční (vztaţné) skupiny vyvolávají touhu jedince k této skupině patřit. 

Tuto touhu mohou vyvolávat např. normy skupiny, prestiţ skupiny. Taková 

referenční skupina má psychologický vliv na chování jedince a to tím větší, čím 

pozitivnější vztah jedinec vůči skupině zaujímá a do jaké míry můţe referenční 

skupina uspokojovat jeho zájmy a potřeby. Referenční skupiny fakticky a silně 

ovlivňují chování jedince, ať uţ k nim patří či nikoliv.  

Rozlišujeme: 

a) členskou (přímou) referenční skupinu - jedinec je jejím členem, 

b) aspirační referenční skupinu – skupina, ke které si člověk přeje 

patřit. 

c) negativní (neţádoucí) referenční skupinu – skupina, jejíţ názory, 

postoje a jednání člověk odmítá. 
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3 Výzkum 

3.1 Předmět výzkumu 

Předmětem mého výzkumu bylo zjištění, kdo a co má vliv na hudební zájmy 

ţáků. Výzkum jsem provedla pomocí dotazníkového šetření ve dvou základních 

školách a jednom víceletém gymnáziu. 

3.2 Cíle výzkumu 

Vytyčila jsem si tyto výzkumné cíle: 

 zkonstruovat výzkumný nástroj (vytvoření anamnestického dotazníku 

+ dotazníku zkoumajícího hudební zájmy); 

 pomocí výzkumného nástroje zjistit strukturu zájmu (eventuálně 

zákonitosti) u vzorku; 

 hledat (moţné) vzájemné vztahy mezi vlivem sociokulturního okolí a 

hudebních zájmů. 

3.3 Pracovní hypotézy 

Výzkumem budu zjišťovat naplnění nebo vyvrácení těchto hypotéz: 

 Základ formování hudebních zájmů dítěte je v rodině. 

 Rozšířená výuka hudební výchovy na školách můţe mít vliv 

na strukturu hudebních zájmů dítěte. 

 Na venkově a ve městech dnes mají ţáci podobné hudební zájmy. 

3.4 Metodika výzkumu, jeho organizace, průběh  

Výzkum proběhl celkem ve třech školách: na Základní škole Jablonné 

nad Orlicí, na Základní škole Na Výsluní v Brandýse nad Labem a na Gymnáziu 

Nad Kavalírkou v Praze 5. 

Výzkumu se zúčastnili ţáci 6. - 9. ročníků základních škol a ţáci sekundy, 

tercie a kvarty gymnázia. Dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 9. – 13. května 
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2011. Respondentů bylo celkem 217. Dotazník obsahoval 32 otázek, na které měli 

ţáci odpovídat samostatně, nebo si vybrat ze zadaných moţností. 

3.5 Interpretace výsledků výzkumu 

Otázka 1: Pohlaví 

Dotazník vyplnilo 57 ţáků (32 dívek, 25 chlapců) ze ZŠ v Brandýse nad 

Labem, 70 ţáků (36 dívek, 34 chlapců) ze ZŠ Jablonné nad Orlicí a 90 ţáků (43 

dívek, 47 chlapců) Gymnázia nad Kavalírkou. 

 

Graf 1 - Pohlaví 

Otázka 2: Jak velké je město, ve kterém žiješ? 

Z grafu vyplývá, ţe přesně 100 ţáků ţije ve městech o velikosti do 10 000 

obyvatel. Dalších 80 pak v Praze. Zbytek v Brandýse nad Labem a pouze jeden ţák 

ve městě s počtem obyvatel 50 000 – 100 000. 

 Města jsem záměrně volila tak, aby bylo zastoupeno malé město (Jablonné – 

3 200 obyvatel, 40% ţáků 2. stupně dojíţdí z nedalekých vesnic), středně velké 

město (Brandýs – 17 000 obyvatel) a velkoměsto (Praha – 1 500 000 obyvatel). Je to 

z důvodu stanovených pracovních hypotéz, jestli jsou hudební zájmy na venkově a 

ve městě podobné a jestli má rozšířená hudební výchova vliv na hudební zájmy ţáků. 
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Graf 2 - Velikost města 

Otázka 3: Jaký je Tvůj vztah k hudbě?  

Velká většina respondentů má podle uvedených odpovědí hudbu ráda. 

U dívek tento kladný postoj převaţuje o trochu více neţ u chlapců. Ani jedna dívka 

např. neuvedla, ţe by jí byla hudba lhostejná nebo ţe by ji neměla ráda. 

Jaký můţe mít tento kladný vztah k hudbě důvod? Moţnou odpovědí by bylo, 

ţe je to proto, ţe působením hudby se člověk vytrhuje z běţných starostí, stereotypu 

a někdy i všednosti kaţdodenního ţivota. Pro ţáky je tak hudba moţnou formou 

úniku a odreagování se. Potvrzují to i odpovědi ţáků na otázku č. 6 „Co pro Tebe 

hudba znamená“. 

 

Graf 3 - Vztah k hudbě (chlapci) 
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Graf 4 - Vztah k hudbě (dívky) 

Otázka 4: Dokážeš si představit svůj život bez hudby? 

Z grafu vyplývá, ţe tato otázka má podobné výsledky jako předchozí. Jsou to 

spíše dívky, kdo si neumí představit svůj ţivot bez hudby. 

 

Graf 5 - Život bez hudby (chlapci) 
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Graf 6 - Život bez hudby (dívky) 

Otázka 5: Trávíš svůj volný čas věnováním se hudbě? 

Ve svém volném čase se hudbě celkově věnují více dívky. Z kluků jsou to 

pak ţáci praţského gymnázia. 

 

Graf 7 - Hudba ve volném čase (chlapci) 
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Graf 8 - Hudba ve volném čase (dívky) 

Otázka 6: Co pro Tebe hudba znamená? 

Odpovědi ţáků byly velmi různorodé. Hojně se vyskytovala slova jako 

zábava, relaxace, zvedač nálady, překonávání nudy. Pro někoho je hudba inspirací, 

útěkem ze světa. Ale také nic významného.  

Připojuji pár vybraných odpovědí: 

„Hudba je něco jako droga. Je všude kolem nás, i když se třeba snažíme s ní 

nepřijít do styku, vždy na ni někde narazíme. Hudba je můj život.“ 

„Hudba je pro mě vším, nedovedu si bez ní představit svůj život.“ 

„Je pro mě potěšením.“ 

„Dodává mi energii.“ 

„Znamená pro mě zajímavý způsob trávení volného času, ale nesmí se to s ní 

přehánět.“ 

„Nic významného, bez čeho bych nemohl být.“ 

„Pouštím si ji k práci na počítači, ale že bych bez ní nemohl být, to ne.“ 

„Docela hodně, jsem rád, že mám talent a mohu hrát na kytaru.“ 

„Poslouchám ji, ale nebaví mě se ji učit.“ 
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„Navozování nějaké atmosféry a někdy i nostalgického vzpomínání.“ 

„Zlepšovač nálady.“ 

„Když mám dobrou náladu, tak si zpívám. Když špatnou, tak něco 

poslouchám. Také zkouším skládat.“ 

 

Otázka 7: Jak jsi spokojen/a s výukou hudební výchovy ve škole?  

Jako velmi dobrou hodnotí svoji hudební výchovu nejvíce chlapci a děvčata 

z brandýské ZŠ. Podle průzkumu jsou s ní nejspokojenější. Myslí si to 32 ţáků z 57, 

coţ představuje něco málo přes 56% brandýských. Jejich spokojenost se projevuje i 

tím, ţe nejvíce právě brandýští ţáci by chtěli zvýšit časovou dotaci hudební výchovy. 

Vysoký je také počet těch, kteří si myslí, ţe je jejich hudební výchova spíše 

dobrá. Můţeme tedy říct, ţe celkově panuje na vybraných školách s hudební 

výchovou spokojenost. 

 

Graf 9 - Spokojenost s HV (chlapci) 
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Graf 10 - Spokojenost s HV (dívky) 

Otázka 8: Kolik hodin hudební výchovy týdně máte?  

Všechny dotazované třídy mají týdenní jednohodinovou časovou dotaci. 

Otázka 9: Vyhovuje Ti tento počet? 

Celkem 132 respondentů je s jednohodinovou dotací hudební výchovy 

spokojeno. Tvoří tak necelých 61 % všech dotazovaných.  Oproti tomu 29 ţáků by 

hudební výchovu klidně úplně zrušilo. 

 

Graf 11 - Spokojenost s počtem hodin HV (chlapci) 
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Graf 12 - Spokojenost s počtem hodin HV (dívky) 

 

Na otázku, kolik hodin by si přáli místo jedné, nejčastěji ţáci odpovídali, ţe 

dvě. Objevil se ale i počet čtyři, osm a padesát dva. 

 

Graf 13 - Kolik hodin HV si přeješ 
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Otázka 10: Jak by sis představoval/a výuku hudební výchovy? 

V této otázce se spousta ţáků shodla na jednom postoji: přáli by si, aby 

hudební výchova byla více zábavná, volnější. O skladatelích se moc učit nechtějí. 

Také by si přáli více zpívat, dívat se na hudební filmy, probírat současné styly, 

pouštět si videoklipy. Pár jedinců by hudební výchovu úplně zrušilo (převáţně 

chlapců). 

„Dost nástrojů pro ukázku, spravedlivý a vzdělaný učitel, hodně poslechů.“ 

„Hlavně bych zpívala a nepsala testy z historie hudby a už vůbec ne 

z poslechu.“ 

„Samozřejmě nějakou teorii, ale aspoň trochu víc zábavně.“ 

„Spíš bych se radši učil o hudbě od 50. let minulého století až do dneška.“ 

„Používat moderní technologie, žádná teorie, ale zpěv.“ 

„Zpívat a tančit. Učit se rytmus a hrát na nástroje.“ 

„Vyhovuje mi současná podoba ve škole.“ 

„Celou bych ji zrušil.“ 

„Probírání stylů, které se teď poslouchají, neprobírat středověkou hudbu, 

která nám nic neříká a neoslovuje nás.“ 

„Hlavně by nás měla bavit.“ 

„Více poslechů např. na internetu, her, chodit na koncerty.“ 

„Samozřejmě nějakou teorii, ale aspoň trochu víc zábavně.“ 

Otázka 11: Máš jiné hudební vzdělání kromě výuky HV ve škole? 

Převáţná část chlapců ţádné další hudební vzdělání nemá. Dívky jsou na tom 

v tomto směru lépe. Největší zastoupení v dalším vzdělávání má základní umělecká 

škola, kterou navštěvuje celkem 63 dotazovaných ţáků. 
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Graf 14 - Jiné hudební vzdělání (chlapci) 

 

 

Graf 15 - Jiné hudební vzdělání (dívky) 

 

Otázka 12:Kolik času denně (v průměru) věnuješ hudbě? 

Odpovědi na tuto otázku se pohybovaly v rozpětí 10 minut denně aţ šest 

hodin denně. Většina dotazovaných tráví hudbou minimálně hodinu denně. 
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Otázka 13: Jakou je to formou? 

Ţáci mohli zakrouţkovat více odpovědí neţ pouze jednu. Kromě moţností, 

které měli na výběr, se věnují hudbě formou tance, dívají se na hudební filmy, 

navštěvují koncerty, jeden chlapec se věnuje práci DJ. 

Naprostá většina (kolem 95%) ţáků tráví čas posloucháním hudby, druhou 

oblíbenou činností je dívání se na videoklipy. Ţáci si doma ale i zpívají a hrají 

na nástroj. Celkem překvapivý je počet ţáků, kteří se pokouší o vlastní tvorbu. 

Nejvíce jich je ze ZŠ v Brandýse. 

 

Graf 16 - Formy hudby (Jablonné) 

 

Graf 17 - Formy hudby (Brandýs) 
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Graf 18 - Formy hudby (GNK) 

Otázka 14: Pod vlivem učiva probíraného ve škole. 

Touto otázkou jsem zjišťovala vliv školního prostředí. Jestli ţáky podněcuje 

hudební výchova k vyhledávání dalších informací např. o skladatelích, jestli si 

pouštějí doma skladby, které slyšeli ve škole, jestli se pokoušejí sami zahrát 

poslouchané skladby na hudební nástroj nebo jestli je někdy nějaká probíraná látka 

tak zaujala, ţe si šli koupit CD nějakého interpreta nebo lístky na koncert. 

Doma si další informace o zpěvákovi, skladatelích nebo hudebním období 

vyhledává celkem 64 ţáků, coţ činí necelých 30% z celkového počtu. Dívky tvoří 

lehce nadpoloviční většinu. 

Na otázku hledáš si (např. na YouTube) písně / skladby, které jsi slyšel 

při vyučování, kladně odpovědělo 130 ţáků (60%). I v tomto případě platí, ţe dívky 

tvoří lehkou nadpoloviční většinu. 

Na hudební nástroj si poslouchanou skladbu zahraje 62 ţáků (29%). 

Nejmenší počet kladných odpovědí vyšlo z otázky, jestli ţáky ve škole 

zaujala nějaká látka, skladatel nebo interpret natolik, ţe by si koupili např. jeho CD. 

Tuto zkušenost má pouze 19 dotazovaných (9%). 
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Graf 19 - Vyhledáváš si doma další informace? 

 

 

Graf 20 - Hledáš si poslouchané skladby doma? 
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Graf 21 - Pokoušíš se zahrát skladby na nástroj? 

 

 

Graf 22 - Koupila/a sis někdy CD probíraného interpreta? 
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Otázka 15: Jaký vztah k hudbě mají ostatní členové Tvé rodiny? 

Tuto otázku jsem rozdělila do tří skupin. Nejprve jsem zjišťovala vztah 

rodičů (zvlášť maminky a tatínka) k hudbě a poté měli ţáci moţnost vyjádřit vztah 

k hudbě svých aţ tří sourozenců. 

Z grafu jednoznačně vyplývá, ţe převáţná část členů rodiny má hudbu ráda. 

 

 

Graf 23 - Vztah k hudbě ostatních členů rodiny 

 

Otázka 16: Zpíváš rád/a? 

Oblíbenost zpěvu je jednoznačně vyšší u dívek. Chlapci převaţují pouze 

na Gymnáziu Nad Kavalírkou. Spousta dotazovaných také sebekriticky přiznává, ţe 

zpívají rádi, ale na druhou stranu ví, ţe jim to moc nejde. 
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Graf 24 - Zpíváš  rád (chlapci) 

 

Graf 25 - Zpíváš ráda (dívky) 

 

Otázka 17: Jak často si zpíváš?  

Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří zaškrtli moţnost a) zpívám rád/a. 

Odpovědi respondentů: denně; pořád; často; vždy, když je to možné; málo; při 

nějaké práci pořád; často v průběhu dne; podle nálady; hodinu denně; často, ale jen 

pro sebe; patnáct minut denně. 
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Otázka 18: Zpívá si s Tebou někdo doma? 

Nejvíce si doma dohromady zpívají sourozenci. Z rodičů je to pak více 

matka. Čím to je, ţe se doma zpívá méně? Třeba tím, ţe rodiče pracují čím dál víc a 

netráví s dětmi tolik volného času. Nebo rodiče nemají kladný vztah k hudbě, popř. 

jim to nezpívá. 

 

Graf 26 - Zpívá s Tebou maminka? 
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Graf 28 - Zpívají s Tebou sourozenci? 

Otázka 19: Učíš se hrát na nějaký hudební nástroj? 

Padesát devět ţáků ze všech škol se v současnosti učí hrát na nějaký nástroj. 

Více neţ polovina z nich jsou dívky. 

 

Graf 29 - Učíš se na nástroj (chlapci) 
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Graf 30 - Učíš se na nástroj (dívky) 

Otázka 20: Pokud hraješ na hudební nástroj, vyber na který. 

Ti ţáci, kteří se učí hrát, měli vybrat jeden nástroj, který ovládají nejlépe. 

V nabídce byly tyto nástroje: klavír, housle, kytara, klarinet, flétna (příčná i 

zobcová), bicí a kategorie jiné. Tam ţáci sami dopisovali ovládaný nástroj. 

U chlapců se objevil akordeon, basová kytara a saxofon. U dívek pak violoncello a 

saxofon. Chlapci hrají nejčastěji na kytaru, dívky na flétnu. 

 

Graf 31 - Nejlépe ovládaný hudební nástroj (chlapci) 
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Graf 32 - Nejlépe ovládaný hudební nástroj (dívky) 

Otázka 21: Ráda bych se dozvěděla, kdo z členů Tvé rodiny hraje doma 

na nějaký hudební nástroj. 

Z maminek nehraje na ţádný hudební nástroj celkem 182, coţ je 85%. Ty, 

které nějaký nástroj ovládají, hrají nejčastěji na kytaru (17) a klavír (14). U tatínků je 

situace o trošku lepší, nehraje jich 166, coţ je necelých 78%. I tatínkové hrají nejvíce 

na kytaru (33) a klavír (15). Z celkového průměru nejvíce vybočují tatínkové 

praţských chlapců, kterých nehraje „pouze“ 68%.  

Všichni ţáci mají dohromady 312 sourozenců, z nichţ na ţádný nástroj 

nehraje 207, coţ činí 66%. Sourozenci nejvíce hrají na flétnu (34), klavír (33) a 

kytaru (25). 

Otázka 22: Jsi členem/členkou: 

Nejvíce dětí zpívá ve sboru v Jablonném nad Orlicí. Moţná je to i tím, ţe 

tamní Podorlický dětský pěvecký sbor má dlouholetou tradici. Byl zaloţen jiţ v roce 

1946 a od té doby funguje nepřetrţitě. V Brandýse nad Labem dívky navštěvují sbor 

Rozmarýnek a Kantilena. Celkem překvapivé je pro mě to, ţe na praţském gymnáziu 

nezpívá z dotazovaných dívek ve sboru ţádná oproti čtyřem chlapcům. 

V orchestru působí ţáci především v rámci základních uměleckých škol. 

Pouze jeden ţák hraje v jiném, a to v orchestru Bendíci z Benátek nad Jizerou.  
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Celkem čtyři ţáci uvedli, ţe jsou členy hudební skupiny. Jedna zatím nemá 

název, další jsou kapely Snow job a Best friends a Worship uskupení. 

 

Graf 33 - Účast v hudebním souboru 

Otázka 23: Navštívil/a jsi za posledních 12 měsíců některou z těchto 

kulturních akcí?  

Touto otázkou jsem zkoumala, jestli chodí ţáci na nějaké koncerty, popř. jiné 

kulturní akce. Je tu jednoznačně vidět rozdíl mezi malým městem (Jablonné), které je 

vzdáleno 200 km od Prahy a nejbliţší větší město poskytující více kulturních 

moţností je Hradec Králové (70km) a metropolí. Ţáci navštěvující brandýskou ZŠ a 

praţské gymnázium mají v tomto směru více příleţitostí.  

Nejvíce činné jsou v této oblasti dívky z praţského gymnázia. Jen 6 z nich 

za poslední rok ţádnou kulturní akci nenavštívilo.  

Ţáci kromě nabízených koncertů dále navštívili: koncert Rytmuse, Black 

Eyed Peas a Lady Gaga, festival Majáles, divadelní představení, balet, výchovný 

koncert, koncert ţesťových a dechových nástrojů, koncert Jakuba Smolíka, vánoční 

představení, melodram, koncert Green Day, punkový koncert, hiphoperský sjezd, 

soutěţ v hraní na kytaru a koncert ţáků orchestru ZUŠ. 
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Graf 34 - Návštěva kulturní akce (chlapci) 

 

Graf 35 - Návštěva kulturní akce (dívky) 

Otázka 24: Pokud posloucháš hudbu, uveď prosím, z jakého nosiče je to 

nejčastěji. 

Nejvíce vyuţívanými nosiči k poslechu hudbu jsou u výzkumného vzorku 

počítače a mp3. Znatelný je rozdíl v počtu mp3 přehrávačů u ţáků gymnázia oproti 

ţákům základních škol. Ukazuje se také, ţe rádio jako hudební nosič uţ v dnešní 

době moc neobstojí. 
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Graf 36 - Užívaný hudební nosič (chlapci) 

 

Graf 37 - Užívaný hudební nosič (dívky) 

Otázka 25: Znáš nějaký hudební nebo hudebně-vzdělávací pořad v televizi 

nebo v rádiu? 

Přestoţe spousta ţáků odpověděla na tuto otázku ano, uvedené názvy pořadů 

moc neodpovídaly tomu, co jsem tím myslela já (např. hudební pořady na ČT2 nebo 

ve vysílání Českého rozhlasu). Ţáci odpovídali takto: Evropa 2, Óčko, MTV, 

Medúza, T-music chart, VH1, Česko-Slovensko má talent, Superstar, Zpívánky). 
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Graf 38 - Hudební pořad v TV 

Otázka 26: Jak jsi se o něm dozvěděl/a? 

Ţáci se o jmenovaných pořadech dozvěděli nejčastěji pomocí televizního 

programu, od kamarádů nebo náhodou. Ti, kteří znají Zpívánky, se o tomto pořadu 

dozvěděli od rodičů nebo sourozenců. 

 

Graf 39 - Jak o něm víš 

Otázka 27: K jakým hudebním účelům využíváš Internet?  

Ţáci nejčastěji vyuţívají Internet k poslechu hudby (např. přes YouTube), 

dále jim také slouţí jako zdroj informací např. k referátům do školy. Pouze 4 ţáci 

uvedli, ţe Internet k hudebním účelům vůbec nevyuţívají. Ţáci na Internetu dále 
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stahují hudbu, hledají si akordy, noty a texty písní, nahrávají se, dívají se 

na Superstar nebo zpívají karaoke. 

 

Graf 40 - Využití Internetu (chlapci) 

 

Graf 41 - Využití Internetu (dívky) 
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Otázka 28: Je nějaká osobnost ze světa hudby, která Tě ovlivnila? 

Uvádím zde hlavně jména, která se vyskytovala víckrát: Michael Jackson, 

Rytmus, Lady Gaga, Katy Perry, Bob Marley, Tafrob, Ozzy Osbourne, Beyonce, 

Vojta Dyk, Marilyn Manson, ale i Antonio Vivaldi a Johan Sebastian Bach. 

 

Graf 42 - Osobnost ze světa hudby 

Otázka 29: V čem a proč? 

Odpovědi ţáků byly velmi různorodé (ne vţdy to byly důvody hudební): 

„Má skvělý postoj k normálnímu, ale i posmrtnému životu.“ 

„Otevřela mi oči do světa hudby – kvůli ní jsem začala zpívat.“ 

„Více jsem si všimla organizací (např. proti chudobě a nemocím), které 

založil.“ 

„Má výjimečný hlas – spojení opery s metalem.“ 

„Jeho hudba mě vždy rozpohybuje, musím začít tančit.“ 

„Krásně zpívá a je pěknej.“ 

„Je dobrý ve hře na elektrickou kytaru.“ 

„Nechal jsem si kvůli němu narůst vlasy.“ 
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„Dal jsem se na rap.“ 

Celine Dion  - „Má úžasný hlasový rozsah.“ 

Petr Iljič Čajkovskij - „V dětství se mi líbila jeho pohádková hudba a baletní 

představení.“ 

John Lennon – „Hudba proti krutosti a válkám.“ 

Lady Gaga – „Má dobrý styl – její zpěv a videoklipy jsou úžasné.“ 

Otázka 30: Jaký hudební žánr posloucháš nejraději?  

Mezi chlapci se ukázal býti nejoblíbenějším ţánrem rock následovaný 

hiphopem. Kromě ţánrů, ze kterých mohli ţáci vybírat, oni sami zmiňovali jako svůj 

oblíbený dubstep, punk, bigbeat, reggae nebo něco jako směs různých stylů. Chlapci 

vybírali spíše „tvrdší“ muziku. 

U dívek je na špici oblíbenosti pop spolu s rockem a hiphopem. U dívek 

z praţského gymnázia více boduje R´n´B, rap nebo poměrně nový styl Drum´n´Bass. 

To je zase spíše tanečnější muzika. 

 

Graf 43 - Nejoblíbenější žánr (chlapci) 
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Graf 44 - Nejoblíbenější žánr (dívky) 

Otázka 31: Jaký máš vztah k vážné hudbě? 

Necelá čtvrtina všech ţáků poslouchá váţnou hudbu doma. Pro mě 

překvapivé je to, ţe kladně odpovědělo více chlapců neţ děvčat. Celkem hodně ţáků 

podle odpovědí neposlouchá váţnou hudbu vůbec, coţ předpokládám, ţe není aţ zas 

tak moţné vzhledem ke školní hudební výchově. 

 

Graf 45 - Vztah k vážné hudbě (chlapci) 
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Graf 46 - Vztah k vážné hudbě (dívky) 

Otázka 32: Máš nějaké přání ve vztahu k hudbě?  

V této otázce se projevily rozdíly mezi dívkami a chlapci. Dívky by rády 

viděly nějaké své oblíbené interprety naţivo, šly na koncert Nightwork a setkaly se 

se zpěvákem Vojtou Dykem, také se samy chtějí stát zpěvačkami. Chlapci volí 

návštěvu rockového koncertu, koncertu Kabátů, jít na rap battle, koupit si diskografii 

Marilyna Mansona, koupit si nové CD Rytmuse či zúčastnit se hudebního festivalu. 

Další přání byla tato: 

„Stát se členem orchestru Filharmonie mladých Praha.“ 

„Jít na koncert Rihanny.“ 

„Dosáhnout mnoha úspěchů ve hře na kytaru.“ 

„Napsat svoji vlastní písničku a společně se sestřenicí jít do Superstar.“ 

„Přál bych si ukončení působení většiny českých kapel.“ 

„Zrušit vážnou hudbu.“ 

„Být jedním z nejlepších DJ na světě.“ 

„Jít do Státní opery na Dona Giovanniho.“ 

„Zahrát si na cembalo.“ 
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„Vidět Johnyho Cashe.“ 

„Chtěl bych jít na akordeonový koncert a dostat se na konzervatoř.“ 

„Složit CD.“ 

„Chtěla bych se potkat s nějakou osobností.“ 

„Jet na festival Rock for People.“ 

„Koupit si CD Red Hot Chilli Peppers a taky jít na jejich koncert, až budou 

v Praze.“ 

„Založit rockovou kapelu – já bych byla zpěvačka.“ 

 

3.6 Verifikace hypotéz a závěry z výzkumu 

Hypotéza č. 1: Základ formování hudebních zájmů dítěte je v rodině 

Rodina má velký význam při utváření hudebních zájmů dítěte. Nejen, ţe 

především matka v raném věku dítěte ovlivňuje jeho první hudební pokusy, ale i 

v pozdějším věku ovlivňuje rodina estetický rozvoj dítěte. Tím, jestli chodí 

na kulturní akce, co rodiče poslouchají za hudbu, jestli si doma společně zpívají a 

hrají na nástroje nebo jestli dítě navštěvuje nějakou nějaký hudební krouţek. 

Pomocí analýzy závislostí jsem zjistila, ţe skutečnost, ţe mají rodiče hudbu 

rádi, nemá vliv na další hudební vzdělání jejich dětí. Tzn., ţe se neprokázala přímá 

úměra, ţe by oblíbenost hudby u rodičů vedla k větší návštěvnosti základních 

uměleckých škol jejich dětmi. 

Zajímavé je ale zjištění, ţe pokud si doma s dětmi maminka zpívá, tak se 

zvyšuje pravděpodobnost, ţe děti zpívají rády. Stejný výsledek má i odpověď na 

otázku, jestli tatínkův zpěv doma ovlivňuje oblibu zpěvu dětí. Největší 

pravděpodobnost obliby zpěvu je, kdyţ si doma zpívají dohromady sourozenci. 

Oblíbenost zpěvu u rodičů podporuje i větší účast děti v pěveckých sborech. 

Dalším faktorem, který zvyšuje moţnost hudební aktivity dětí je to, pokud 

hraje některý z rodičů na hudební nástroj. Pokud hraje maminka na nástroj, zvyšuje 

to aţ čtyřikrát pravděpodobnost, ţe bude hrát i dítě. Stejný výsledek je i u tatínka. 
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Hypotéza č. 2: Rozšířená výuka hudební výchovy na školách můţe mít  

          vliv na strukturu hudebních zájmů dítěte 

Úkolem hudební výchovy je, aby podněcovala vývoj hudebnosti ţáka a 

obohacovala jeho hudební aktivity. Škola je někdy jediné prostředí, kde se ţáci 

s hudbou můţou setkat. Rozšířená výuka HV tak můţe působit na ţáka ještě 

mnohem více. 

Základní škola Na Výsluní v Brandýse nad Labem má na prvním stupni 

v kaţdém ročníku jednu třídu (kromě prvního ročníku, kde jsou dvě třídy) s 

rozšířenou výukou hudební výchovy. Ve vybraných třídách se hudební výchově 

věnují tři hodiny týdně. Někteří ţáci druhého stupně, kteří odpovídali na dotazník, 

rozšířenou výuku absolvovali.  

Škola má jiţ dlouholetou zkušenost s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

Podchycení zájmu dětí o hudbu v raném věku je prý dobrým předpokladem k tomu, 

aby se hudba stala trvalou součástí jejich ţivota. Bezprostřední kontakt s estetickými 

hodnotami kultivuje dětskou duši a pozitivně ovlivňuje chování dětí (tvořivý přístup 

k řešení problémů, vzájemné vztahy, úcta k vytvořeným hodnotám, účinná 

komunikace a spolupráce). Podle slov paní ředitelky
44

 má rozšířená výuka hudební 

výchovy pozitivní vliv i na výuku cizích jazyků.  

Brandýští ţáci vynikali tím, ţe jsou ze srovnávaných tří škol nejspokojenější 

s výukou hudební výchovy. Mají také převáţně kladný vztah k hudbě, nejvíce se jich 

věnuje vlastní tvorbě a dívky navštěvují tamní pěvecký sbor.  

U této hypotézy nemůţeme jednoznačně říci, do jaké míry byly zájmy ţáků 

formovány rozšířenou výukou na prvním stupni. 

Hypotéza č. 3: Na venkově a ve městech dnes mají ţáci podobné hudební  

      zájmy 

Tato moje hypotéza se ukázala býti předpokládanou celkem správně. 

Nezaznamenala jsem větší odchylky v hudebních zájmech ţáků na dotazovaných 

školách. Praha samozřejmě nabízí více kulturních moţností, ale je to spíše 

                                      
44

 ZŠ Na Výsluní ŠVP [online], ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem, 2010 [cit. 16-06-2011]. Dostupné 

na  WWW: <http://www.zsnavysluni.cz/dokumentace/ZS_Na_Vysluni_skolni_vzdelavaci_program.pdf>.  
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mnoţstvím různých divadel, koncertních síní atd. Ţáci v Jablonném nad Orlicí mají 

moţnost navštěvovat sbor, učit se hrát na nástroj v základní umělecké škole, tančit, 

hrát v orchestru. Jen mají menší výběr. Sbor je tam jeden, základní umělecká škola 

také, do divadla přímo ve městě mohou jít zhruba jednou za měsíc, kdyţ přijede 

nějaké zájezdní představení.  
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Závěr pro hudebněvýchovnou praxi 

Diplomová práce se zabývá vlivy sociokulturního okolí na formování 

hudebních zájmů ţáků.  

Na hudební vývoj dětí mají vliv dva faktory – dědičné dispozice a vlohy a 

dále právě vliv prostředí. Je potřeba neustále vlohy podněcovat k rozvoji, bez toho 

nemůţe ani sebenadanější dítě uspět. Prvním vlivným činitelem je rodina, především 

v raném věku dítěte, později škola a hudebně výchovný proces. Hudební zájmy dále 

formují televize a rozhlas, Internet nebo přátelé a vůbec sociální prostředí, ve kterém 

se člověk pohybuje. 

V dnešní době mají ţáci ve svém volném čase příleţitost k různým 

činnostem. Po škole mohou navštěvovat nejrůznější krouţky, chodit na angličtinu 

nebo jiný cizí jazyk, vzdělávat se v hudbě nebo jiném oboru, trávit čas u počítače 

komunikací s kamarády nebo hraním her, dívat se na filmy. 

Jak zajistit, aby se ţáci věnovali zrovna hudebním činnostem? Prof. Václav 

Holzknecht
45

 uţ kdysi napsal, ţe je potřeba pečovat o to, aby se hudba dostala 

k lidem včas a vhodně. Ţe je nutné, aby ji poznali, sblíţili se s ní a zamilovali si ji – a 

toho se dá dosáhnout pouze v dětském a mladistvém věku. K dosaţení dobrých 

výsledků nabízí dvě moţnosti: dotovat hudební výchovu dostatečným počtem hodin 

a sehnat si nebo vychovat dobré kantory.  

 

Resume (AJ) 

The diploma thesis deals with the influences of sociocultural environment on 

the formation (shaping) of the music interests of pupils. 

Two factors influence the music development of children - inherited 

dispositions and abilities; and the influence of the environment. It is necessary to 

                                      
45

 HOLZKNECHT, V. Úvaha o působnosti hudby. In HOLZKNECHT, V.; POŠ, V. a kol. Člověk 

potřebuje hudbu. Praha : Panton, 1969, s. 411. 
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stimulate the development of abilities. Without this stimulation even the most 

talented child can't be successful. The first influential factor is a family, especially in 

the early child’s years. Later on, it is a school and musically-educational process. 

Music interests are further formed by television and radio, the Internet, or friends and 

the environment where one moves. 

Nowadays, pupils have the opportunity to do various activities in their leisure 

time. They can attend different clubs and courses, learn English or another foreign 

language, get educated in music or another field, spend time chatting with their 

friends, playing computer games or watching films. 

How to provide pupils with being interested in music? At one time, Prof. 

Václav Holzknecht wrote that it is necessary to take care of transferring music 

towards people on time and suitably. It was said that people had to recognize music 

and become fond of it - and this can be achieved only during children and young 

ages. To achieve good results, two possibilities are offered: to provide music 

teaching with more lessons at schools and to bring up experienced teachers.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás 

požádala o spolupráci na výzkumu pro mou diplomovou práci nazvanou „Vlivy 

sociokulturního okolí na formování hudebních zájmů žáků 2. stupně ZŠ“. 

Dotazník, který máte před sebou, obsahuje otázky týkající se vašich hudebních zájmů, 

zkoumá preferenci hudebních stylů, zda hrajete na nějaký hudební nástroj, zda rádi 

zpíváte. Zkoumá také vlivy rodiny a školy. 

Dotazník je zcela anonymní. Vyplnění vám bude trvat asi 15 minut. Moc děkuji za váš 

čas. 

Návod k vyplnění: 

Pokud není řečeno jinak, zakrouţkujte prosím pouze jednu odpověď.  

DOTAZNÍK 

Škola: 

Třída: 

1. Pohlaví: 

a) ţena 

b) muţ 

 

2. Jak velké je město, ve kterém ţiješ? 

a) Do 10 000 obyvatel 

b) 10 000 - 50 000 obyvatel 

c) 50 000 - 100 000 obyvatel 



 

d) Více neţ 100 000 obyvatel 

 

3. Jaký je Tvůj vztah k hudbě?  

a) Mám ji velmi rád/a 

b) Spíše ji mám rád/a 

c) Spíše ji nemám rád/a 

d) Nemám ji rád/a 

e) Hudba je mi lhostejná 

 

4. Dokáţeš si představit svůj ţivot bez hudby? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

5. Trávíš svůj volný čas věnováním se hudbě? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6. Co pro Tebe hudba znamená? 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

7. Jak jsi spokojen/a s výukou hudební výchovy ve škole? Výuka je: 

a) velmi dobrá 

b) spíše dobrá 

c) špatná 

d) velmi špatná 



 

e) nedokáţi posoudit 

 

8. Kolik hodin hudební výchovy týdně máte? 

....................................................................................... 

 

9. Vyhovuje Ti tento počet? 

a) Přál/a bych si více hodin týdně (uveď prosím kolik) ................................. 

b) Jsem spokojený(-á) s tím, co je 

c) Hudební výchova by se měla zrušit 

 

10. Jak by sis představoval/a výuku hudební výchovy? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

11. Máš jiné hudební vzdělání kromě výuky HV ve škole? 

a) Ano, navštěvuji / navštěvoval(a) jsem základní uměleckou školu 

b) Ano, učím / učil(a) jsem se u soukromého učitele 

c) Jsem samouk 

d) Ne, nemám 

 

12. Kolik času denně (v průměru) věnuješ hudbě? 

 ............................................................. 

 

13. Jakou je to formou? (Můžeš zakroužkovat více odpovědí.) 

a) Poslechem 

b) Zpěvem 

c) Hrou na nástroj 



 

d) Pokouším se o vlastní tvorbu 

e) Vyhledávám si různé informace 

f) Dívám se na videoklipy 

g) Jiné činnosti (jaké?)..................................................................................... 

 

14. Pod vlivem učiva probíraného ve škole: 

a) Vyhledáváš si doma další informace např. o skladateli, zpěvákovi, 

hudebním období atd.? 

I. Ano 

II. Ne 

b) Hledáš si (např. na YouTube) písně / skladby, které jsi slyšel při 

vyučování? 

I. Ano 

II. Ne 

c) Pokoušíš se zahrát si na hudební nástroj poslouchané skladby? 

I. Ano 

II. Ne 

d) Ve škole jste probírali např. Mozarta a Tobě se jeho hudba tolik zalíbila, 

že sis koupil/a lístek na koncert nebo CD s jeho nahrávkami. Přihodila se 

Ti někdy tato situace? 

I. Ano 

II. Ne 

 

15. Jaký vztah k hudbě mají ostatní členové Tvé rodiny? 

a) Maminka: 

I. Má hudbu ráda 

II. O hudbu se nezajímá 

III. Nemá ráda hudbu 

IV. Nevím 

b) Tatínek: 

I. Má hudbu rád 

II. O hudbu se nezajímá 

III. Nemá rád hudbu 



 

IV. Nevím 

c) První sourozenec: 

I. Má hudbu rád 

II. O hudbu se nezajímá 

III. Nemá rád hudbu 

IV. Nevím 

d) Druhý sourozenec: 

I. Má hudbu rád 

II. O hudbu se nezajímá 

III. Nemá rád hudbu 

IV. Nevím 

e) Třetí sourozenec: 

I. Má hudbu rád 

II. O hudbu se nezajímá 

III. Nemá rád hudbu 

IV. Nevím 

 

16. Zpíváš rád/a? 

a) Ano, zpívám rád/a 

b) Zpívám rád/a, ale vím, ţe mi to moc nejde 

c) Nezpívám rád/a 

d) Je mi to jedno 

 

Tuto otázku vyplň v případě, že jsi v otázce č. 16 odpověděl/a  ano. 

 

17. Jak často si zpíváš? ...................................................................................... 

 

18. Zpívá si s Tebou někdo doma? 

a) Maminka: 

I. Ano 

II. Ne 

b) Tatínek: 

I. Ano 



 

II. Ne 

c) Sourozenci: 

I. Ano 

II. Ne 

 

19. Učíš se hrát na nějaký hudební nástroj? 

a) Ano, učím a hraji 

b) Učil/a jsem se, ale uţ nehraji 

c) Ne, neučím 

 

Tuto otázku vyplň v případě, že jsi zakroužkoval/a v otázce č. 19 odpověď ano. 

 

20. Pokud hraješ na hudební nástroj, vyber na který. (Vyber jeden, který 

ovládáš nejlépe.) 

a) Klavír 

b) Housle 

c) Kytara 

d) Klarinet 

e) Flétna (zobcová i příčná) 

f) Bicí 

g) Jiný nástroj (prosím uveď jeho název)…………………………………… 

 

21. Ráda bych se dozvěděla, kdo z členů Tvé rodiny hraje doma na nějaký 

hudební nástroj. 

a) Maminka: 

I. Ano, hraje na ..........…………………………………. 

II. Nehraje 

b) Tatínek: 

I. Ano, hraje na ..........………………………………..... 

II. Nehraje 

c) První sourozenec: 

I. Ano, hraje na ..........……………………………………… 

II. Nehraje 



 

d) Druhý sourozenec:  

I. Ano, hraje na ..........……………………………… 

II. Nehraje 

e) Třetí sourozenec:  

I. Ano, hraje na ..........………………………………… 

II. Nehraje 

 

22. Jsi členem/členkou: 

a) hudební skupiny? 

I. Ano (uveď prosím název)............................................................... 

II. Ne 

b) orchestru? 

I. Ano (uveď prosím název)............................................................... 

II. Ne 

c) pěveckého sboru? 

I. Ano (uveď prosím název)................................................................ 

II. Ne 

 

23. Navštívil/a jsi za posledních 12 měsíců některou z těchto kulturních akcí? 

(Můžeš zakroužkovat více odpovědí). 

a) Koncert pop nebo rockové hudby (např. Kabát, Kryštof, Chinaski, Night 

Work) 

b) Folkový koncert (např. Jablkoň, Spirituál Kvintet, Bratři Ebenové) 

c) Koncert váţné hudby 

d) Muzikálové představení 

e) Operní představení 

f) Jiná akce (uveď prosím jaká) …………………………… 

g) Nenavštívil/a 

 

24. Pokud posloucháš hudbu, uveď prosím, z jakého nosiče je to nejčastěji. 

a) Mp3 přehrávač (iPod) 

b) Počítač 

c) Rádio 



 

d) CD přehrávač 

e) Televize 

f) Jiný nosič (uveď prosím jaký)…………………………… 

 

25. Znáš nějaký hudební nebo hudebněvzdělávací pořad v televizi nebo v 

rádiu? 

a) Ano (uveď prosím jaký) ………………………………………………………… 

b) Ne 

 

Tuto otázku vyplň v případě, že jsi zakroužkoval/a v otázce č. 25 odpověď ano. 

 

26. Jak jsi se o něm dozvěděl/a? 

a) Doporučil/a mi ho učitel/ka hudební výchovy 

b) Od kamarádů 

c) Z televizního / rozhlasového programu 

d) Z internetu 

e) Našla/našel jsem ho náhodou 

f) Jinak 

……………………………………………………………………............. 

 

27. K jakým hudebním účelům vyuţíváš Internet? (Můžeš zakroužkovat více 

odpovědí). 

a) Poslech hudby (např. YouTube) 

b) Poslech rádia (živé vysílání na Internetu) 

c) Vyhledávání informací (např. o hudebních skladatelích, hudebních 

směrech) 

d) K jiným hudebním účelům (prosím uveď, jaké to jsou) 

..…………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………

……………….…………………………………………………………… 

e) K hudebním účelům Internet nevyuţívám 

 



 

28. Je nějaká osobnost ze světa hudby, která Tě ovlivnila? 

a) Ano (uveď prosím jeho/její jméno).……………………………………… 

b) Ne 

 

Tuto otázku vyplň v případě, že jsi zakroužkoval/a v otázce č. 28 odpověď ano. 

 

29. V čem a proč? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

30. Jaký hudební ţánr posloucháš nejraději?  

a) Pop 

b) Rock 

c) Disco 

d) Folk 

e) Váţnou hudbu 

f) Lidovou hudbu 

g) Techno 

h) Metal 

i) Hip hop 

j) Jiný ţánr (uveď prosím jaký)…………………………………………… 

 

31. Jaký máš vztah k váţné hudbě? 

a) Poslouchám/e  ji doma 

b) Poslouchám/e ji jenom ve škole 

c) Neposlouchám ji vůbec 



 

 

32. Máš nějaké přání ve vztahu k hudbě? (Např. jít na nějaký koncert, koupit si 

CD atd.) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za spolupráci! 

 

 

 


