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Tématem, které si Jitka Fajtová zvolila pro svoji diplomovou práci, je Orffův 

instrumentář a jeho využití v předškolní pedagogice. Protože studentka vyučuje na Mateřské 

škole v Dřísech, vycházejí její poznatky především z praxe. Cílem práce byla 

realizaceexperimentu – hudebního projektu, který v diplomové práci popisuje. Na základě 

tohoto projektu se pak snaží prokázat přínos použití nástrojů Orffova instrumentáře.  

Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části studentka poměrně obšírně 

popisuje školskou reformu, a to jak ve světě, tak u nás. V českém kontextu se pak zaměřuje 

právě na předškolní vzdělávání. Na konci kapitoly 1.2 Pedagogická reforma v ČR se 

studentka více zaměřuje na postavení hudební výchovy v předškolním vzdělávání, zmiňuje 

poprvé C. Orffa a jeho Schulwerk i Českou Orffovu školu vytvořenou skladateli P. Ebenem a 

I. Hurníkem. Domníváme se, že s ohledem na zvolené téma by bylo vhodné věnovat C. 

Orffovi a Schulwerku (i jeho české variantě) větší pozornost. V práci nezaznívají stěžejní 

momenty provázející vznik tohoto jedinečného pedagogického díla, které se stalo impulzem 

pro změnu v v přístupu k výuce hudební výchovy v mnoha zemích, ani principy, na nichž 

pedagogika Orffovské metody stojí. Další část teoretického pojednání se zabývá 

problematikou hudebních schopností dětí. Studentka porovnává definice jednotlivých 

schopností, uvádí jejich dělení podle různých autorů a pracuje s odbornou literaturou. Dále 

pak představuje klasifikaci hudebních činností a popisuje hudební vývoj dítěte v předškolním 

věku. Vzhledem k navrhované realizaci hudebního projektu by bylo vhodné podrobněji 

rozebrat jednotlivé aspekty hudebního vývoje dětí a poukázat na ty fáze vývoje, které by 

mohly být pozitivně ovlivněny. 

Další kapitolou je popis nástrojů Orffova instrumentáře. Opět jde o poněkud 

zjednodušený pohled, studentka nepřináší žádné informace o vzniku těchto nástrojů, jejich 

vývoji a adaptaci na školní prostředí. Za zmínku by stál také počin „Orffových kufrů“ a jejich 
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distribuce do škol. Některé závěry vyplývající z popisu nástroje jsou nejasné (např. Jak může 

metalofon pozitivně ovlivňovat psychiku dítěte? s. 33). 

Vlastnímu výzkumu předcházelo dotazníkové šetření, kterým se studentka snažila 

zjistit, zda jsou orffovské nástroje v mateřských školách využívány, jakým způsobem a proč 

tomu tak je / není. Vzhledem k nízkému počtu dotazníků lze výsledky považovat pouze za 

ilustrativní. V uvedení návratnosti 56,6 % = konkrétně 34 ks dotazníků však nezaznívá, šlo o 

odpovědi učitelů z 34 škol nebo zda odpovídalo více učitelů z téže školy. Domníváme se, že 

tento fakt může výsledky výrazně zkreslit. Předkládáme také k zamyšlení, jestli formulace 

otázky č. 5 neovlivnila odpovědi v předchozí otázce. 

Stěžejní část diplomové práce je soustředěna do hudebního experimentu – projektu, do 

kterého studentka zařadila aktivity s použitím nástrojů Orffova instrumentáře. Na základě 

těchto aktivit testem hudebnosti dokazuje, že jejich užitím se rozvíjí hudební schopnosti dětí 

předškolního věku. Přestože rozdíly nejsou výrazné, můžeme spatřovat posun v úrovni 

hudebních schopností dětí. Počáteční test hudebnosti byl převzat od doc. PaedDr. Miloše 

Kodejšky, CSc., jak uvádí odkaz v práci. Je na škodu, že v práci nejsou ani náznakově 

uvedeny konkrétní úlohy, které byly dětem zadány k řešení, nebo že hotový test hudebnosti 

nebyl studentkou pojat vlastním způsobem. Pro dosažení přesnějších výsledků bychom 

doporučovali provést test hudebnosti ve srovnávací třídě, kde se s nástroji Orffova 

instrumentáře nepracuje, nebo kde hudební experiment – projekt neprobíhal. Závěry výzkumu 

by pak bylo lze považovat za objektivnější. 

Projekt jako tematický celek obsahuje devět kapitol – částí. V každé části studentka 

uvádí celkem 88 aktivit, které byly s dětmi realizovány. Jde o aktivity přejaté i původní, 

oceňujeme tvorbu vlastních pohádek a příběhů, na nichž jsou lekce vystavěny. Navržené 

aktivity jsou popisovány velmi stručně, popis úkolů je spíše náznakový, u některých aktivit 

chybí přílohy s obrázky, které by napomohly lepší představě o celkovém záměru. Do projektu 

jsou zařazeny i zcela mimohudební činnosti. Z uvedeného počtu je 34 aktivit činnostmi 

hudebními nebo s hudbou pracuje (poslech CD apod.), z toho však pouze 11 činností využívá 

přímo Orffovy hudební nástroje. Klademe si otázku, zda i v tomto pojetí není Orffův 

instrumentář pouze doplňujícím prvkem a rozvoj hudebnosti dětí lze prokázat jako přínos 

užití orffovských nástrojů, nebo obecně jako působení skrze hudební činnosti. 

Považovali bychom za přínosné u popisovaných aktivit přesně uvádět, jakou hudební 

schopnost může navrhovaná aktivita rozvíjet. Z počtu a zaměření aktivit by se pak dalo 

usuzovat, zda její zařazení mohlo mít vliv na výsledek experimentu. Je otázkou, je-li možné, 
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aby jedno užití určitého typu úkolu ovlivnilo výsledek testu (např. „žabí jazýčky“ – 

gymnastika mluvidel – zlepšení intonace v závislosti na správné artikulaci, srov. s. 60). Jako 

nejméně přínosné vidíme to, že děti nástroje orffova instrumentáře nepoužívají tvořivě – často 

pouze naslouchají zvuku, na nástroj hraje učitelka, děti se s nástrojem pouze pasivně 

seznamují. Projekt také neobsahuje žádnou práci s úpravou písně pro doprovod orffovských 

nástroje, nejsou prakticky využívány nástroje melodické. Je málo podporována tvořivost dětí. 

Realizace hudebního experimentu – projektu je zdokumentována jak fotografiemi 

v příloze, tak na přiloženém videozáznamu. Můžeme zde reflektovat některé poznatky a 

závěry, které hodnotila i autorka sama v závěru: občasný rozpor ve vnímání mezi mladšími a 

staršími dětmi, problém se zařazováním hudebně pohybových činností, kde převládá touha a 

radost z pohybu nad řešením zadaného úkolu apod. Z ukázek je však také patrný zájem všech 

zúčastněných (učitelů i dětí) o činnosti. Oceňujeme nasazení Jitky Fajtové do programu a 

náročnost přípravy, organizace i realizace tohoto projektu. Kladně hodnotíme důraz na 

systematické zařazování hudebních činností do výchovy a vzdělání dětí předškolního věku a 

erudovaný přístup učitele. Přesto se domníváme, že v diplomové práci by s ohledem na 

zvolené téma mělo být více pozornosti věnováno přímo metodice C. Orffa, tématům s ní 

souvisejících a tvořivému přístupu k práci s nástroji Orffova instrumentáře. 

Struktura diplomové práce odpovídá stanoveným požadavkům, práce je přehledná a 

dodržuje formální náležitosti. Upozorňujeme na záměnu spojovníku a pomlčky (s. 9, 11n.), 

chybné užívání některých vazeb a slov (jde o něco x jedná se o něčem, za to x zato), 

interpunkci v souvětí (s. 7), gramatické chyby shody přísudku s podnětem (s. 14, 16, 44 a 

další), anakolut ve větě a nepravé skladební dvojice. Gramatickou chybou je psaní mezery za 

prvními uvozovkami.  

 

Diplomovou práci Jitky Fajtové doporučuji k obhajobě. Při obhajobě diplomové práce 

navrhuji prodiskutovat níže uvedené otázky: 

 Co bylo původním záměrem či impulzem vzniku Schulwerku C. Orffa? Jde 

v případě české Orffovy školy vytvořené P. Ebenem a I. Hurníkem o překlad 

tohoto díla? Kolik dílů má česká řada a jakým způsobem je členěna?  

 V práci uvádíte, že je nutné dle Orffovy metodiky a při hře na nástroje postupovat 

metodicky podle řady: hra na tělo – hra na rytmické nástroje – hra na melodické 

nástroje (s. 28). Zdůvodněte, proč tomu tak je, případně, kdy je nutné se této 
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zásady držet. Znamená to, že děti nemohou hrát na melodické nástroje, dokud 

nezvládnou hru (doprovod) na nástroje rytmické? 

 Proč nejsou v projektu zařazeny žádné písně s úpravou doprovodu na Orffovy 

nástroje (např. P. Jurkovič, L. Pospíšilová)? 

 Na videozáznamu skupinka dětí doprovází píseň hrou na rytmické nástroje, jde o 

více hlas. Zpočátku se dětem daří, ve chvíli, kdy zní již více rytmických pásem se, 

se ztrácejí, přizpůsobují se jedné nejsnazší variantě. Navrhněte způsoby, jak 

zajistíte (aniž by si děti musely složitě počítat doby), aby při doprovodu písně na 

rytmické nástroje vydržely hrát stále stejné rytmické schéma. 

 

 

 

Hodnocení: velmi dobře 6. ledna 2012 
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