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Jitka Fajtová

Orffovy nástroje v kontextu současné hudební výchovy dítěte předškolního věku

Diplomová práce se zabývá využíváním hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře v mateřských 

školách v podmínkách soudobé pedagogické reformy. Je to téma přínosné pro praxi. Stavba diplomové 

práce je kvalitní, vychází od charakteristiky hudebních schopností a směřuje k hudebním dovednostem. 

Přibližuje, jak tyto činnosti obohacují celkový život dětí a pedagogů v českých mateřských školách.

V první kapitole autorka srovnává osnovy hudebně výchovné práce z historického  pohledu až do 

současnosti. Po zevrubném popisu rámcově vzdělávacích programů v předškolním vzdělávání se Jitka 

Fajtová zabývá významem hudby  v novém pojetí výchovy. Uvádí v něm i kritické názory odborníků.

Ve druhé kapitole autorka nahlíží na problematiku z hudebně psychologického pohledu. 

Srovnává názory jednotlivých odborníků, správně hodnotí základní hudební schopnosti a jejich rozvoj. 

Klasifikuje  hudební činnosti v procesu ontogenetického vývoje dítěte. 

Třetí kapitola pojednává o  o všeobecně známých hudebních nástrojích z Orffova instrumentáře.

Ve čtvrté kapitole postrádám jasněji vymezená výzkumná kriteria. Předmět, cíl výzkumu,  

zdůvodnění uplatněných výzkumných metod, jasně formulované pracovní hypotézy a organizaci 

výzkumu. To chápu jako nedostatek, přestože se o těchto kategoriích v jejím textu více nebo méně píše.  

Diplomantka se  ale věnovala výzkumné části poctivě. Ukázala v ní význam uplatňování nástrojů v rozvoji 

hudebnosti.  Využila výzkumných metod testu, experimentu, dotazníku, studia materiálů a rozhovorů. 

Dotazník byl pečlivě vytvořen a  zjišťoval využívání nástrojů v mateřských školách. Vyhodnocení 

dotazníku je kvalitní a je také znázorněno graficky. Pozitivně hodnotím výzkum a vyhodnocení hudebních 

schopností  u dětí v předškolním věku.  Zjišťování hudebnosti   dětí jedné školní třídy bylo nutné 

vzhledem ke koncepci integrovaného hudebního projektu. Ten diplomantka vypracovala skutečně 

precizně a s tvořivou invencí. Je příkladem polyesteticky a integrativně pojatého projektu, v němž je 

hudba zastoupena společně s ostatními uměleckými i mimouměleckými aktivitami.  Zřetelně se v projektu

uplatňují  hudební nástroje z Orffova instrumentáře.  Jednotlivé činnosti jsou přiměřené dětskému věku a 

jsou často velmi nápadité. Závěrečný test hudebnosti ukázal zlepšení úrovně hudebních schopností 

v globálu i drobná i výrazná zlepšení v kvalitě hudebních schopností u některých dětí.. Potvrdil, že 

zapojení dětských hudebních nástrojů do mnohých dětských aktivit je prospěšné nejenom pro hudební 

výchovu, ale i z celé řady jiných důvodů (pozorovnání přírodních jevů, zkvalitnění řečové komunikace, 

řešení problémů, rozvoj citu aj.). Tyto skutečnosti potvrzují úspěšnost projektu i kvalitu předložené 

diplomové práce.  Ta je v závěru doplněna celou řadou příloh.

Závěrem: diplomová práce je správně členěna do kapitol, je srozumitelně  formulována, je 

vyvážena z teoretického i praktického hlediska, čerpá z velkého množství literatury, z internetových a 

jiných zdrojů, je vhodně doplněna vlastními pohádkami, videoprogramem a fotografiemi. Přes  uvedené 

výhrady k formulaci předmětu, cílů, metod, hypotéz a organizace  výzkumu navrhuji hodnocení výborně.  

Do diskuse u obhajoby dávám tato témata:

- Osvětlete význam kompetence estetického projevu  v rozvoji osobnosti dítěte.

- Uveďte  jména a činnost nejvýznamnějších  pedagogů současných a druhé poloviny 20. století 

v hudebních činnostech předškolních dětí  v oblastech zpěv, instrumentální hra, pohyb a poslech.           

V Praze dne 7.1.2012
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