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Anotace 

Cílem diplomové práce je zrealizovat v jedné třídě mateřské školy hudební projekt 

s vyuţitím hudebních nástrojů Orffova instrumentáře a testem hudebnosti zjistit, jaký 

individuální přínos mají Orffovy nástroje v rozvoji hudebnosti předškolních dětí. 

Práce s názvem „Orffovy nástroje v kontextu současné hudební výchovy dítěte 

předškolního věku“ je rozdělena do pěti kapitol.  

V teoretické části přehledně popisuji pedagogickou reformu hudební výchovy, 

objasňuji současné pojetí hudební výchovy v předškolním vzdělávání na základě rámcového 

vzdělávacího programu, zmiňuji psychologickou charakteristiku rozvoje hudebnosti 

předškolního dítěte, popisuji Orffův instrumentář a jeho vyuţití v integrativní pedagogice.  

Praktická část je zaměřena na vlastní výzkum, kde dle dotazníků zjišťuji, jak často, 

jakým způsobem a s jakými hudebními nástroji z Orffova instrumentáře pracují paní učitelky 

v mateřských školách. Testem hudebnosti zjišťuji hudební schopnosti a dovednosti dětí jedné 

třídy v mateřské škole, ve které na základě hudebního projektu ověřuji a vyhodnocuji přínos 

Orffova instrumentáře v rozvoji hudebnosti dětí.  

Práci doplňuji videozáznamem a fotkami z hudebního experimentu. 
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Abstract 

Target of this thesis is to realize an one-month musical project at one of kindergarten 

classes while using Orf´s musical instruments. Further to find out through a musical test 

prospective individual contribution of Orf´s musical instruments involvement to a musical 

development of preschool children. 

Theoretical part of thesis describes a pedagogical reform at musical education, current 

status of musical education at kindergardens based on a General Education Programm (RVP). 

Further refers to a psychological aspect of musical development of preschool children, 

describes Orf´s musical instruments itself and its usage at „itegrative pedagogy“. 

Practical part of thesis is dedicated to a survey. It discovers how often, which way and 

which musical instruments are used at kindergardens. The musical project is performed at one 

of kindergarten classes via musical test. Musical abbilities and skills of children are 

investigated and contribution of Orf´s musical instruments is verified and evaluated. 
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Úvod 
Výběr tématu diplomové práce byl ovlivněn mým zájmem o hudební výchovu. Uţ 

jako malé děvče mě hudba pozitivně ovlivňovala a doprovázela na kaţdém kroku ţivotem. 

Dnes se pokouším zapojovat do předškolní pedagogiky co nejvíce hudbu a hudební činnosti, 

jelikoţ jsem přesvědčena o jejich pozitivním působení na dítě. 

Hudba hrála velkou roli v ţivotě člověka uţ od pravěku. Dříve však měla trochu jiný 

význam, neţ v dnešní době. Zpočátku byl kladen důraz na praktické uţívání hudby pro různé 

rituály a náboţenské vyuţití. V novověku se dostávala praktická část hudby do roviny 

teoretické, v níţ hudební výchova získávala významné místo jako součást estetické výchovy. 

V současném přístupu v předškolní pedagogice je třeba zkoumat kvalitu hudebních projevů 

dítěte a jeho proţitky, jelikoţ v dnešní „přetechnizované“ době se doma málo zpívá, hraje 

se na nějaký hudební nástroj. Většinou si kaţdý pustí reprodukovanou hudbu (z rozhlasu, 

z počítače, MP3, z televize). Hudba slouţí často jako kulisa, která nás a především děti moc 

nerozvíjí, ba naopak nám někdy škodí. Naštěstí dnes instrumentální činnosti tvoří nedílnou 

součást hudební výchovy, kdy umoţňují dětem se seberealizovat, rozvíjet hudební 

představivost, postupně vytvářet a rozvíjet harmonické a estetické cítění, a proto by se měly 

v předškolním i v mladším věku co nejvíce vyuţívat jak rytmické, tak melodické hudební 

nástroje z Orffova hudebního instrumentáře. 
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1 Pedagogická reforma 
 

Jiţ v díle J. A. Komenského (1592-1670) se setkáváme s kvalitativním uvaţováním 

o výchově předškolního dítěte. V něm se dílčí poznatky teorie a praxe spojují v pojmový 

systém, který tvoří skutečné základy předškolní pedagogiky jako vědy. Kromě Informatoria 

školy mateřské
1
, které chápal jako příručku pro rodiče, věnoval pozornost předškolní 

výchově, rovněţ ve spisech Pampaedia a Velká Didaktika
2
. Z hlediska současné vývojové 

psychologie charakterizuje velice citlivě vývoj dítěte od prenatálního stádia do šestého roku 

vývoje. Jiţ v té době se J. A. Komenskému podařilo označit dětství za specifické období 

v ţivotě člověka a poukázal na souvislost a důleţitost předškolní výchovy s celoţivotním 

vývojem i na individuální vývoj jedince a společnost. 

Význam hudební výchovy zdůrazňoval J. A. Komenský v Informatoriu školy mateřské, kde 

zpěv a hudba je součástí v procesu celého školského systému.
3
  

V pedagogickém slovníku je pedagogická reforma pojata:
4
 „souhrnné označení pro různé 

teoretické koncepce a praktické snahy vytvářející modely alternativních škol. Pedagogická 

reforma byla rozvíjena především v první pol. 20. století.“ 

 

1.2 Pedagogická reforma ve světě 

 

Kasper a Kasperová
5
 vystihují pedagogickou reformu jiţ na konci devatenáctého století 

a začátku dvacátého století, kde hrál v pedagogice velkou roli zájem o svobodný rozvoj 

osobnosti dítěte a demokratizaci výchovy, ţe v některých evropských i mimoevropských 

zemích vyvolal snahu o radikální změnu ve výchově, tudíţ k nástupu reformnímu hnutí 

mateřských škol.  

První spis Švédky Ellen Keyové
6
 „Století dítěte“ vyšel v r. 1900, kde hlavním 

principem výchovy je pedocentrismus
7
. Tento spis se stal programem „hnutí nové výchovy 

a nových škol“. 

Hlavní charakteristické znaky reformní pedagogiky dle Kasperse
8
: 

                                                        
1
 OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: UK, 

2005, s. 7, s. 20 a s. 32. 
2
 KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. Praha, 1958. 

3 MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. Praha: SPN, 1964, s. 9. 
4
 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha, Portál, 2009, s. 243. 

5 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha, Grada, 2008, s. 111-113.  
6
 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha, Grada, 2008, s. 111- 112. 

7 Pedocentrismus – „pedagogický směr 20. století. Podřizuje cíle výchovy a vzdělání zcela individuálním 
potřebám a zájmům dítěte, přeceňuje však hlediska biologická před společenským.“ (cit. PRŮCHA, J., 
WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009, s. 199.) 
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 pedocentrismus- vychází z dítěte, respekt k jeho osobnosti, individualitě 

 svobodná výchova dítěte- reformátoři vyzdvihovali „antiautoritativní výchovu 

 respekt k dítěti v podobě dětských práv 

 uplatňování individualizované i skupinové výuky 

 globalizace – spojování předmětů v bloky, které spolu tematicky nebo problémově 

souvisejí  

 činnostní učení, získávání zkušeností a řešení problémových situací se stalo základním 

učení 

 projektová metoda 

 spolupráce školy s rodiči a s širší veřejností  

 

Úsilí naplnit hlavní zásady nové výchovy vedlo k zakládání alternativních škol 

s alternativními systémy výchovy. I rodiče do těchto zařízení vkládali velkou naději 

a očekávání, ţe tyto systémy přinesou novou, moderní a z pedagogického pohledu správnou 

výchovu a vzdělání.
9
 

Pojem „ alternativní škola“ vystihuje Průcha, Walterová a Mařeš
10

 jako: „Obecný 

termín pokrývající všechny druhy škol, které mají jeden podstatný rys: odlišují se od hlavního 

proudu standardních (běžných) škol vzdělávacího systému. Odlišnost může spočívat 

ve specifičnostech obsahu vzdělání, organizace a metod výuky, hodnocení vzdělávacích 

výsledku dětí a žáků“ 

Pojetí definice pojmu „ alternativní škola“ K. Rýdla
11

 zdůrazňuje více kritérium 

pedagogické: „…alternativní školy jsou ty, které pracují na základě partnerského přístupu 

k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám.“ 

 

V první polovině dvacátého století byla spousta představitelů reformně pedagogického 

hnutí a zakladatelů alternativních koncepcí. Velká skupina osobností byla z lékařského 

odvětví, která právě ve výchově zdůrazňovala biologickou a psychologickou stránku dítěte. 

Byli to např.: italská lékařka Marie Montessori, Švýcar Edouard Clapared, Belgičan Ovid de 

Decroly, kteří reformní pedagogické myšlení ovlivnili lékařskou praxí či medicínským 

uvaţováním.  Dalšími představiteli reformy školy byl francouzský pedagog Celestin Freinet, 

                                                                                                                                                                             
8
 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha, Grada, 2008. 

9
 OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: UK, 

2005, s. 40. 
10 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009, s. 16. 
11 KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. 
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Američanka Helen Parkhurstová, americký vysokoškolský pedagog John Dewey 

a za zakladatele projektové metody vděčíme spolupracovníku J. Deweye Williamu 

Killpatrickovi.
12

 

Nejznámější alternativní systémy předškolní výchovy ve světě, které vznikaly v první 

polovině dvacátého století 
13

: 

 Systém Marie Montessori 

 Daltonský plán 

 Waldorfská pedagogika 

 

Pedagogická koncepce Marie Montessori 

Koncepce, vycházející ze svobody dítěte, staví na první místo přírodu, pak připravené 

a podnětné prostředí a následně vychovatelku dítěte. Osobnost dítěte rozvíjí pochopením věcí 

a jevů, rozvojem myšlení a řeči, smyslovým poznáváním a aktivní manipulací s věcmi. 

Důleţitým prvkem výchovné koncepce je téţ didaktický materiál, který umoţňuje dítěti 

dosáhnout svou vlastní aktivitou maximum rozvoje svých schopností a dovedností.  

Daltonský plán 

Představitelkou tohoto směru byla Američanka Helen Parkhurstová. Byla ovlivněna 

cestami po Evropě, zejména po Itálii, kde se seznámila s metodikou Marie Montessori. 

Do Československa pronikl daltonský plán díky pedagogovi Václavu Příhodovi
14

. Hlavním 

principem daltonského plánu bylo spojit zásady individualizace a kooperace. Děti se učily 

zodpovědnosti za svoji práci, spolupráci v týmu, zhodnotit svoji práci. Dalším kladem 

systému bylo rozvíjení vlastní tvořivosti, pozitivní hodnocení práce dětí. Vzdělání bylo 

rozděleno na „měsíční programy“, a dále do týdenních bloků. Měsíční program odpovídal 

individuálním schopnostem a zájmům dětí. Děti si mohly samostatně vybrat činnost z nabídky 

úkolů, určovaly si tempo práce a samy ţádaly učitelku o radu či pomoc.
15

 

 

Waldorfská pedagogika 

Pedagogika německého reformátora Rudolfa Steinera vychází z nauky o člověku 

„antroposofie“. Cílem antroposofické pedagogiky bylo rozvíjet u člověka, či dítěte jeho tělo, 

duši i ducha komplexně. Ve waldorfských mateřských školách se bere pohled na rozvoj 

                                                        
12 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008, s. 115-119. 
13

 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008, s. 176-186. 
14 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Daltonský plán *online+. c2011 *citováno 11. 11. 2011+. Dostupný z 
WWW: <//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daltonsk%C3%BD_pl%C3%A1n&oldid=7308748>  
15 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008, s. 128. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_P%C5%99%C3%ADhoda_(pedagog)&action=edit&redlink=1
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samotného myšlení, rozvoj tělesné motoriky, řeči, pohybového umění (eurytmie), uměleckých 

vloh dítěte.  

Hlavní metodou jsou tvořivé a námětové hry, rozvíjející vyjadřovací schopnosti. 

Hodně času se věnovalo esteticko - výchovným aktivitám. Do těchto aktivit spadají výtvarné 

činnosti, modelování s přírodními materiály, zpěv, hudba a taneční hry. Zpěv doprovází děti 

v  mateřské škole téměř všechny činnosti. Proţitek hudby a cítění rytmu vytvářejí 

systematicky hudební dovednosti. Taneční hry tvoří počátky pohybové výchovy, která 

se nazývá – eurytmie. Toto umění pomáhá získávat tělesně duchovní vztah k sobě samému. 

Pohyb a hudební projevy podporuje hrou na píšťaly, flétny, harfy a lyry
16

.  

 

1.2 Pedagogická reforma v ČR  

 

Program reformy české mateřské školy byl vyhlášen na sjezdu českých učitelek 

mateřských škol v r. 1908. Vůdčími osobnostmi byly v Čechách Ida Jarníková, na Moravě 

Anna Süssová. Reformní hnutí klade důraz na přirozenou výchovu, respekt k dítěti. Přesto 

nelze hovořit o prostém návratu k původní koncepci, jelikoţ pohled na dítě se v novodobých 

modelech předškolní výchovy stále měnil a rozvíjel. Hudební výchova byla zatlačována 

do pozadí. Snahu po estetické výchově, především v zavádění národních tanců měla Ida 

Jarníková
17

. Bohuţel tyto tance neuspěly z důvodu, ţe lidové tance jsou pouze pro dospělé.  

Další významnou osobností se stal zakladatel pedologie František Čáda, který vytvářel 

základnu vědy o dítěti. Jeho práce: Rozpravy z psychologie dítěte i ţáka, Pedagogický 

význam kreseb dětských, O vývoji smyslu pro hudbu u dítěte a další, významně zvýšily 

úroveň předškolní pedagogiky. Dle výsledků F. Čády z průzkumu hudebního rozvoje 

se projevuje hudba jiţ na samém počátku vývoje člověka, a tudíţ klade důraz na hudební 

výchovu jiţ v brzkém věku dítěte.
18

  

První republika propagovala dva směry ve výchově- přípravu pro vstup k primárnímu 

vzdělávání a zároveň směřovalo k rodině. V mateřských školách se nadále věnovali zpěvu, 

tancům a hrám se zpěvem, ale tyto činnosti zachovávaly spíše podřadné místo. Celková 

hudební výchova aţ do konce druhé světové války tvořila malou část výchovné koncepce. 

                                                        
16

 OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: UK, 
2005, s. 44. 
17 MIŠURCOVÁ, V. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1965. s. 8. 
18 MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. Praha: SPN, 1964. s. 9 1964, s. 10-12. 
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 Veškerá reformní praxe byla za války utlumena a po válce se neobnovila. České MŠ 

byly jedinou institucí školského charakteru, které za války mohly pouţívat češtinu, aniţ by 

se musel uţívat druhý jazyk.  

Po druhé světové válce proběhl v r. 1945 první učitelský sjezd, ze kterého vzešly 

poţadavky na jednotné školství a povinnost vysokoškolského vzdělávání učitelů. V té době 

nové výchovné myšlenky přispěly ke vzniku organizací jako UNESCO a UNICEF, které 

následně bojovaly za práva dítěte.  

 

V roce 1948 vychází práce O. Chlupa
19

 „Výchova dítěte v době předškolní“, která reaguje 

na skutečnost, ţe veřejná předškolní výchova v mateřské škole je odlišná od výchovy 

v rodině, a proto vyţaduje zvláštní pozornost.  

V roce 1948 byl vydán první školský zákon „Zákon o jednotné škole“, který ustanovuje 

jednotnou školskou architekturu. Ta měla pozitivní sociální vliv, protoţe byly vytvořeny 

shodné startovní podmínky pro všechny děti. Naopak z hlediska pedagogického, kdy pod 

vlivem komunistického a sovětského tlaku byl jedinec nucen se podřizovat kolektivu, čímţ 

se likvidovalo vše odlišné, ničila se jedinečnost. Mateřská škola v té době byla jediným typem 

předškolního vzdělávání a později se přidávaly jesle. Docházelo k proměnám sociálních 

poměrů, ţeny začaly více studovat střední a vysoké školy a usilovaly o pracovní emancipaci. 

V celé republice se budovaly velmi pečlivě mateřské školy a později téţ jesle. Tato zařízení 

byla chloubou kaţdé obce, města. Rovněţ lékařská, stravovací péče o děti byla kvalitní 

a podle přísně stanovených norem. Výchovná činnost měla svůj vývoj
20

  

Přestavba školské soustavy řešil zásadní problematiku estetické výchovy. Úkoly teorie 

estetické výchovy se zabýval např. Zdeněk Nejedlý,
21

 který zdůrazňoval důleţitost začít 

s hudební výchovou jiţ v mateřské škole. Téţ O. Chlup ţádal vybudovat soustavu základů 

individuální estetické výchovy v souhlase s věkem a zvláštnostmi nadání dětí.  

V r. 1953 bylo zrušeno vysokoškolské vzdělávání učitelek mateřských škol, vznikají 

školská gymnázia a střední pedagogické školy. V dalších letech se kvalitativně prohlubuje 

předškolní výchova cestou rozpracování metodik aplikovaných v MŠ včetně nárůstu svobod 

pedagoga. Kolem r. 1959 dostávají učitelky mateřských škol podstatně vyššího učitelského 

vzdělávání především v hudebním vzdělání.
22

  

                                                        
19

 CHLUP, O. Výchova dítěte v době předškolní. Brno: Dědictví Komenského, 1948. 
20

 OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J.: Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha, 
UK, 2005. 
21 MIŠURCOVÁ, V.: Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1965. 
22 GREGOR, V., SEDLECKÝ, T.: Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, 1973,  
    s. 198.  
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Prozatímní osnovy pro MŠ - r. 1953 – první směrnice pro práci všech MŠ - byly 

závaznou směrnicí, byla zdůrazněna jednotnost výchovných poţadavků, poprvé se objevilo 

členění obsahu do výchovných sloţek, obsah byl rozpracován pro dvě věkové skupiny, pevná 

organizace dne, individuální práce s dětmi, pobyt dětí venku, stravování, spánek, 

zaměstnávání.  

Do pokusných osnov pro mateřské školy z roku 1958 byla zpracovaná v roce 1960 

příručka „Rok v mateřské škole“.
23

 Hlavním cílem výchovy dle příručky byla cílevědomá 

a kolektivní výchova dětí předškolního věku a vytváření základů osobnosti dle pěti sloţek 

komunistické výchovy. Rozhodujícím činitelem ve výchově zůstala učitelka. Toto pojetí 

ve svých důsledcích omezovalo dětské potřeby. Často se zapomínalo na dětskou psychiku
24

, 

na moţnost uplatňovat a rozvíjet jeho tvořivé schopnosti a zájmy. Metodiky pro 

instrumentální a pohybové činnosti nebyly propracovány.  

Program výchovné práce MŠ a jeslí vzniklé v r. 1967 se poprvé zabýval konkrétně 

jeslemi, pro mateřské školy byl závazný, pro jesle doporučený. Snahou bylo sjednotit 

výchovné působení po celé předškolní období. Kromě oblasti školství se zabýval i oblasti 

zdravotnictví. Metodika výchovné práce v mateřských školách a jeslích kladla spíše důraz na 

psychologické, zdravotní aspekty se záměrem oslabit jednotnou ideologii.
25

 V té době 

se ve výchovné práci v mateřských školách i v jeslích více prosadily odborné zřetele 

a neakcentoval se tolik ideový rámec vzdělávání. 

V oblasti hudební výchovy měl v té době velký vliv na rozvoj elementární hudební 

tvořivosti u předškolních dětí německý skladatel a pedagog Carl Orff. Jeho hudebně-

výchovný systém vycházel z filozofie E. J. Dalcroze.
26

 Jeho přednášky měly velký ohlas, 

a přinášely nové zásady. Své myšlenky konkretizoval v díle „Schulwerk - Orffova škola“, 

jehoţ smyslem bylo probuzení hudební výchovy a elementárního a rytmicky pohybového 

cítění dětí v raném věku. Vytvořil soubor dětských rytmických a melodických nástrojů.  

Rakouská spolková vláda zřídila v Salzburgu Orffův hudební institut,
27

 kde od šedesátých 

let studovali někteří naši pedagogové, a pak se šířily orffovské myšlenky do světa 

aţ do českého systému práce. 

V letech 1967-1972 vznikla česká adaptace Orffovského Schulwerku vytvořená 

hudebnými skladateli Petrem Ebenem a Iljou Hurníkem „Česká Orffova škola I. II. a III. díl“. 

                                                        
23

 JÍROVÁ, M., Kádnerová, B., Bělinová, L.: Rok v mateřské škole. Praha, SPN, 1960. 
24

 KODEJŠKA, M.: Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002, s. 39, 40. 
25

 OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J.: Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha, 
UK, 2005. 
26 KODEJŠKA, M.: Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002.  
27 DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava: Montanex, 2010, s. 67. 
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Ilja Hurník
28

 chtěl vnést do hudební výchovy nejen hudbu vokální, ale i hudbu instrumentální, 

neboť v naší výchově převládal zpěv, zaloţený na melodii a rytmický prvek stál v pozadí.  

Chtěl s Petrem Ebenem, aby děti pociťovaly z rytmu, ze hry na hudební nástroje radost. 

Snadnou instrumentální hrou daly téţ dětem moţnost improvizovat a zahrát si na „skladatele 

a interpreta“ najednou. 

  Na výchovném systému práce dále spolupracovala především v oblasti hudebně 

pohybové Boţena Viskupová, další skladatel, pedagog a organizátor výchovné práce byl 

Pavel Jurkovič
29

. V 70. letech působil na Orffově hudebním institutu v Salzburgu 

vysokoškolský pedagog Vl. Poš, který vypracoval i pro české pedagogy uţitečná a široce 

vyuţívaná pedagogická díla o hudebních formách a tvořivých přístupech k intonaci. On je 

vypracoval koncem 60. Let, pak emigroval a jeho díla byla stornována a uţ se podle nich 

v 70. letech nesmělo učit. Dále nesmíme opomenout psychologa, pedagoga Františka Sedláka 

z praţské pedagogické fakulty, který téţ propagoval orffovské hnutí i domácí hudební 

skladatele a pedagogy. 

Nově koncipované pokusné osnovy pro mateřské školy byly v r. 1975 pracovníky 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze zpracovány
30

. Díky přijetí v r. 1976 dokumentu 

„Další rozvoj Československé výchovně-vzdělávací soustavy“, který se promítl do zákona, 

tak vzniká „Nová koncepce“. Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy z r. 1978 

byl podrobně rozpracován a přinesl především velké změny v obsahu a v metodách práce.  

 

1.2.1 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy z roku 1978 

Program v sedmdesátých letech vycházel z moderních pedagogických zásad hudební 

výchovy ve světě a navazoval na některé pokrokové myšlenky našich pedagogů, jako byly Jiří 

Zezula a Olga Janovská, kteří vypracovali v osmdesátých letech metodickou příručku hudební 

výchovy v mateřské škole.
31

  

V jeslích a mateřských školách se pečovalo o zdraví a tělesnou kulturu, podílely se na 

vytváření schopností a dovedností, návyků společenského chování dětí, jejich kolektivního 

souţití, rozvíjely estetické cítění a osvojování elementárních forem pracovní aktivity a vedly 

děti k samostatnosti. Program představoval jednotný, návazný, ucelený a přirozený systém 

                                                        
28

 HURNÍK, I.  Múza v teréne (Úvahy o životnej praxi hudebníka). Bratislava: OPUS, 1980, s. 111- 114.  
29

 P. Jurkovič se stal ve druhé polovině devadesátých let hlavním představitelem České Orffovy společnosti,      
    prezentující se především v rámci České hudební společnosti (cit. KODEJŠKA, M. Integrativní hudební     
   výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002.) 
30 ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola. Teorie a praxe I. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 
31 STRNADOVÁ, K., ZEZULA, J. Hudební výchova v mateřské škole. Praha, Naše vojsko, 1988.  
   ZEZULA, J., JANOVSKÁ, O. a kol. Hudební výchova v mateřské škole. Praha, SPN, 1987. 
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celodenního působení na děti s ohledem na jejich věkové zvláštnosti.
32

 Hudební výchova 

vycházela z přirozenosti prvních dětských vztahů k hudbě, které ve hravých hudebních 

činnostech všestranně rozvíjela. Novým prvkem v hudební výchově se stala instrumentální 

činnost, kterou podněcuje práce autorů I. Hurníka a P. Ebena „Česká Orffova škola I. II. a III. 

díl“.   Hudební výchova byla uskutečňována prostřednictvím vzájemně se podmiňujících 

a prolínajících hudebních činností: poslechové, pěvecké, hudebně pohybové a instrumentální. 

Děti v poslechových činnostech vnímaly a rozlišovaly zvuky zvířat, zpěv ptáků v pohádkách, 

bajkách, podle témbru (barvy) tónů vytvářených na dětské hudební nástroje. Zdrojem 

estetické hudební vnímavosti a ověřování hudebních schopností těch nejmenších dětí byla 

znějící příroda,
33

 ke které se obracely, jelikoţ v ní nacházely podněty. Děti starší uţ vnímaly 

nejrůznější tóny, zvuky hudebních či nehudebních nástrojů a poslech instrumentálních 

skladeb.
34

 

 V pěveckých činnostech se zabývaly učitelky rytmizací a melodizací slov, říkadel, 

doprovázeny hrou na tělo, různými formami zpěvu, kde děti zdokonalovaly své sluchové, 

hlasové a pohybové funkce. V hlasovém výcviku se věnovala velká pozornost na dechové, 

hlasové, rytmické, sluchové cvičení, cviční na hudební paměť a hudební představivost. 

Hlasový rozsah by měl u těch nejmenších dětí dosáhnout čtyř aţ pěti tónů, u šestiletých dětí 

aţ v rozsahu sedmi aţ osmi tónů (oktávy). Důraz se kladl i na zvládnutí změny tempa, 

dynamiky, na rozvoj citlivosti přízvučných a nepřízvučných dob v dvoučtvrťovém 

či čtyřčtvrťovém taktu.
35

  

Instrumentální činnost byla nejproduktivnější ve formě, kdy do hry na hudební nástroje 

byly zapojeny všechny děti (kolektivní činnosti). Hra na hudební nástroje vytvářela lepší 

podmínky pro rozvoj hudebních schopností, byla motivačním prostředkem a především 

rozvíjela dětskou hudební tvořivost. U tříletých a čtyřletých dětí se instrumentální činnost 

omezovala na několik „snadnějších“ nástrojů. Spíše se seznamovaly s jejich zvuky a tóny. 

Doprovázely říkadla hrou na tělo a postupně se seznamovaly s rytmickými nástroji z Orffova 

hudebního instrumentáře. Čtyřleté a pětileté děti pouţívaly hudební nástroje podobně jako  

dříve při práci s říkadly a písněmi. Seznamovaly se s rytmickými celky a s akcenty 

dvoudobého i třídobého taktu. Děti pěti aţ šestileté jiţ rozeznávaly rytmus slova a metrické 

členění, tudíţ vytvářely ostinátní doprovody říkadel a písní. Seznamovaly se s melodickými 

nástroji (např. xylofon). 

                                                        
32

 JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních. Praha, SPN, 1978, s. 8-12.  
33

 JÍROVÁ, M., a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních. Praha, SPN, 1978, s. 94. 
34 KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. Hudební prostředí v rodině a v mateřské škole. UK 
v Praze, 1991, s. 47. 
35 JÍROVÁ, M., a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních. Praha, SPN, 1978. 
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Hudebně pohybové činnosti dle M. Kodejšky
36

 nebyly v hudební stránce doceněny, 

často docházelo k mechanickému nácviku pohybů, kroků k pohybovým hrám se zpěvem 

či krokům do hudby. Tím se opomíjela tvořivost a fantazie dětí. Tří aţ čtyřleté děti 

uplatňovaly hrou na tělo melodické hry se slovy, říkadly, pohybové hry se zpěvem 

koordinovaly přirozené pohyby, chůze, běh, poskoky. Čtyřleté a pětileté děti rozvíjely smysl 

pro tempo, dynamiku, prostor a ladnost pohybů. Seznamovaly se s tanečními kroky a postoji. 

Pěti aţ šestileté děti s hravými formami upevňovaly přirozené pohybové projevy, přesněji 

sladily pohyb s hudbou a malá pozornost se věnovala dětské pohybové improvizaci.  

 

1.2.2 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy z roku 1984 

 V roce 1984 byl vydán poslední vzdělávací program následovaný obsáhlými 

metodikami pod stejným názvem jako z roku 1978 „Program výchovné práce pro jesle 

a mateřské školy“.
37

 Program byl obsahem textu téměř shodný s programem předchozím, ale 

i byl chudší o doporučenou literaturou, o námětové příklady. Hlavním významem bylo 

vytvářet větší prostor pro respektování potřeb dítěte a individuální přístup k němu, přihlíţet 

k jeho věkovým zvláštnostem, podněcovat dítě ke smysluplné a vnitřně motivované činnosti.  

Program zdůrazňoval nutnost vnést do reţimu dne tvárnost a dynamičnost, čímţ mělo dojít 

k uvolnění reţimu dne.  

V hudební výchově
38

 byly poslechové činnosti rozděleny na sluchovou výchovu a poslech 

zpěvu a hudby. Poslechové činnosti vedly děti k hlubšímu pronikání do poslechových skladeb 

pomocí výrazových prostředků.
39

 Byl brán velký ohled na pěvecké a instrumentální 

dovednosti učitelky, aby děti zaujala a vhodným způsobem motivovala k dalším činnostem. 

V pěveckých činnostech se téměř nic nezměnilo, přesto tu některé rozdíly byly. Některé 

činnosti s předešlého programu byly zcela vynechány (např. modely písní), které rozvíjejí 

tonální cítění. Na druhé straně se tu objevily prvky, které nevyhovovaly věkové obtíţnosti 

dětí. Například tříleté a čtyřleté děti měly zvládnout melodické modely (sol- fa- mi), coţ je 

intonačně obtíţné. Oproti tomu byly melodické modely u pětiletých a šestiletých dětí 

podprůměrně náročné, (rozsah dvou aţ tří tónů) a dokonce se vynechávali sloţitější modely 

(např. do-mi-sol), které jsou důleţité pro správnou intonaci. V předešlých osnovách bylo více 

konkrétních úkolů a příkladů. 

                                                        
36

 KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. Hudební prostředí v rodině a v mateřské  
škole. UK v Praze, 1991, s. 50. 
37

 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN, 1984. 
38  KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. Hudební prostředí v rodině a v mateřské  
škole. UK v Praze, 1991. 
39 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN, 1984, s. 175. 
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Instrumentální činnosti a hudebně pohybové činnosti se příliš nelišily od předchozího 

programu. V hudebně pohybových hrách se kladl větší důraz na dětskou hravost, na vnitřní 

zaujetí dětí a na estetický záţitek z pohybu a hudby. Jako u předcházejících hudebních 

činností zde byl nedostatek konkrétních příkladů, úkoly byly zestručněny.  

V porovnání obou programů výchovné práce
40

, je zřejmé, ţe program z roku 1984 

vyzdvihoval rozvoj dětské tvořivosti, ale také se snaţil omezit výběr prostředků při hudebních 

činnostech. Dle mého názoru byly činnosti v programu z r. 1984 sice stručnější, ale pro 

učitelky sloţitější, chyběly příklady, návrhy činností, mnoţství doporučené literatury, které 

byly v programu z r. 1978. V porovnání s dnešní dobou, kdy je spousta moderních námětů, 

publikací, se mnoho učitelek, tak i já, obrací na program z r. 1978. Je na učitelce, jaké vhodné 

činnosti a metody práce si vybere. 

Naštěstí během času nastalo postupné uvolnění v plánování, výběru hudebně výchovných 

témat, postupů, tedy se směřovalo k přirozenější metodické tvořivosti učitelek
41

. 

 

1.2.3 Výchovně vzdělávací programy mateřských škol po roce 1989 

Změny přišly po roce 1989, kdy došlo k odklonu od pevně stanoveného reţimu 

a programových dokumentů. Byl zamítnut učebně-disciplinární model předškolní výchovy 

a zrušen pravidelný denní reţim střídání výchovných sloţek a činností. Mateřské školy 

hledaly inspiraci v zahraničních předškolních zařízeních
42

, a tak do našich mateřských škol 

pronikaly pedagogické vlivy jako je Waldorfská pedagogika, pedagogika M. Montessori, 

nebo program Začít spolu, který k nám byl uveden v roce 1994 nadací Open Society Fund 

Praha. Přišly i církevně zaměřené výchovné programy. Vytvářely se nové vzdělávací 

programy a projekty (Osobnostně orientovaný model, projekt Zdravá mateřská škola, 

Kurikulum předškolní výchovy atd.).  

Kodejška
43

 ve svém článku popisuje situaci v roce 1993, kdy byla ustanovena 

Mezinárodní komise s názvem „Vzdělávání pro 21. století“. Jejím úkolem bylo prozkoumat, 

hlavní vývojové trendy společnosti a dát návrhy pro celosvětové uplatnění ve vzdělávání 

v 21. století. 

Po roce 1990 se začal nově formulovat i cíl předškolního vzdělávání. Obsah vzdělávání 

a formulace konkrétních vzdělávacích cílů je však ponechán na jednotlivých školách. 

                                                        
40

  KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. Hudební prostředí v rodině a v mateřské  
škole. UK v Praze, 1991, s. 51. 
41 KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. Hudební prostředí v rodině a v mateřské  
škole. UK v Praze, 1991, s. 51. 
42

 OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003. 
43 KODEJŠKA, M. Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice. In Visegradské 
hudební semináře. Praha: UK, 2008, s. 14. 
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Demokratické společenské změny otevřely prostor pro pedagogickou autonomii škol i pro 

individuální svobodu pedagoga i dítěte.  Změny, deklarované zejména Bílou knihou (Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice z r. 2001), se do činnosti mateřských škol 

začaly promítat poměrně rychle. V souladu s návrhem Národního programu rozvoje 

vzdělávání a připravovaného návrhu školského zákona, kde předškolní vzdělávání představuje 

počáteční stupeň celoţivotního vzdělávání, bylo MŠMT ČR uloţeno stanovit pro předškolní 

vzdělávání „konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání“ prostřednictvím Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
44

  

Při tvorbě  RVP
45

 byly vyuţity výsledky grantových projektů „Osobnostně orientovaný 

model předškolní výchovy“ (MŠMT 1993), „Kurikulum mateřské školy se zaměřením 

na výchovu ke zdravému způsobu ţivota“, mezinárodního programu „Začít spolu“ (Step by 

Step), výsledky mezinárodního projektu OECD Thematic Review of Early Childhood 

Education and Care Policy“ (MŠMT 2000), doplněné studiem některých zahraničních 

i domácích kurikulárních dokumentů i dalších pramenů. 

Verze Rámcového programu pro předškolní vzdělávání z r. 2001 byla v r. 2004 

aktualizována. Text byl upraven v souladu s návrhem nového školského zákona a ostatními 

kurikulárními dokumenty. Pro všechny MŠ byl povinný od 1. září 2007. Vychází z podnětů 

Mezinárodní komise UNESCO a reaguje na současné pedagogické trendy, především 

personalismus
46

, sociokonstruktivismus,
47

 integrativitu, polyestetickou
48

 koncepci vzdělávání 

a výchovy. 

  

                                                        
44OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha, UK, 
2005. 
45Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 
46

Personalismus, z lat. Persona = osoba, je moderní filosofický směr či postoj, který zdůrazňuje jedinečný 
význam každé lidské osoby a zároveň jejích vztahů ve společnosti. Vychází z humanismu (zejména 
křesťanského) a staví se jak proti individualismu, tak proti různým podobám kolektivismu a totalitarismu. (Cit. 
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Personalismus *online+. c2011 *citováno 11. 11. 2011+. Dostupný z WWW: 
<//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Personalismus&oldid=7178825> ) 
47Pedagogický konstruktivismus -je pedagogický proud, který klade důraz na procesy objevování, rozšiřování a 
přetváření poznávacích struktur (obrazů světa) v procesu učení. Poznávání se děje konstruováním tak, že 
fragmenty nových informací si poznávající subjekt řadí do již existujících smysluplných struktur. Tomu jsou 
přizpůsobeny i didaktické postupy. (Interaktivní metody výuky: konstruktivismus [online]. C2011  *citováno 
25. 10. 2011+.  Dostupný z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_36.pdf >) 
48

 „polyaisthesis“ představuje koncepci vícerozměrného vnímání. Autorem této koncepce je prof. Wolfgang 
Roscher, hudební skladatel a muzikolog. Polyestetickou výchovu vysvětluje z 5 dimenzí: smysl pro prostor, čas, 
společnost, vědu a umění. (cit. HUDÁKOVÁ, J. Tvorivé modely pre vyučovanie hudobnej výchovy na základnej 
škole– z výsledkov Didaktiky Hv a Hudobných dielní na FHPV PU. In Visegradské hudební semináře. Praha: UK, 
2008, s. 58.) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Individualismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus
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1.3 Rámcový vzdělávací program v předškolním vzdělávání 

 

Rámcový vzdělávací program
49

 je projekt, který zhraňuje rámcový učební plán 

předškolního vzdělávání a jeho osnovy. Vymezuje všeobecné cíle škol a klíčové kompetence.  

Jeho úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho zdravotní a tělesný rozvoj, jeho 

duševní pohodu, pomáhat mu chápat okolní svět, motivovat ho k dalšímu poznávání a učení, 

učit dítě ţít ve společnosti ostatních a přibliţovat mu normy a hodnoty dnešní společnosti. 

Typická východiska RVP jsou zaloţena na demokratických
50

 a humanistických principech 

a osobnostně rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělání.  

 

Principy RVP PV dle VÚP
51

: 

 akceptovat přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítat 

do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání  

 umoţňovat rozvoj a vzdělávání kaţdého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho 

individuálních moţností a potřeb 

 zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí dosaţitelných v etapě 

předškolního vzdělávání 

 definovat kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu 

i výsledků, které má přinášet 

 zajišťovat srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených  

a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami 

 vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci 

kaţdé mateřské školy 

 umoţňovat mateřským školám vyuţívat různých forem i metod vzdělávání 

a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, moţnostem 

a potřebám 

 poskytovat rámcová kritéria vyuţitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy  

i poskytovaného vzdělávání.       

 

 

 

                                                        
49

 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 
50 GARDOŠOVÁ, J., DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003, s. 11-13. 
51 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2004, s. 4. 



 

20 

Cíle RVP PV  

RVP PV 
52

pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi:  

 rámcové cíle – univerzální, přirozené záměry 

- Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

- Osvojení hodnot 

- Získání osobnostních postojů 

 klíčové kompetence - představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosaţitelné 

v předškolním vzdělávání 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

 dílčí cíle - vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti 

 dílčí výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům 

odpovídají  

Naplňováním těchto těsně provázaných a vzájemně spolu korespondujících vzdělávacích 

záměrů, by mělo spolehlivě vést k dosahování stanovených výstupů a k osvojování 

si kompetencí.  

  

Vzdělávací obsah 

 V dnešní době se vzdělávací obsah mateřských škol jiţ nerozděluje na takzvané 

výchovy (jazyková, literární, tělesná, výtvarná, hudební, dramatická…), ale do integrovaných 

bloků a vzdělávacích oblastí. Obsahy jednotlivých oblastí se neustále prolínají, prostupují, 

ovlivňují. Jsou formulovány pouze obecně, rámcově. V RVP PV máme pět vzdělávacích 

oblastí, jeţ jsou nazvány:
53

 

 Dítě a jeho tělo – oblast biologická 

 Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

 Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

 Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní 

                                                        
52

 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2004, s. 7- 9. 
 
53 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2004, s. 12, 13. 
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 Dítě a svět – oblast environmentální 

         

1.3.1 Hudební výchova v RVP PV 

Hudební výchova je nedílnou součástí kaţdodenního programu. Vede děti podle RVP 

PV k porozuměni hudebnímu uměni, k rozvoji dětské hudebnosti. Hudebnost dětí se poznává 

dle určitých dovedností: sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, 

hudebně pohybových, hudebně tvořivých a poslechových,
54

podle kterých pak odvozují 

očekávané výstupy.  

Kriticky hodnotí Kodejška
55

 tento program v oblasti hudební výchově, jelikoţ „hudební 

výchova nedeklaruje, jak rozvíjet klíčové kompetence, ale jak hudební výchova rozvíjí hlavně 

hudebnost“, proto se školy zaměřují především na očekávané výstupy.  Ač jsou hudební 

činnosti integrovány a propojovány do všech vzdělávacích oblastí, směřující ke kompetencím, 

je zřejmé, ţe jedna kompetence schází, nebo spíše nevyplývá z těch pěti zmíněných.  

Dle názoru hudebních odborníků např. Evy Michalové, Miloše Kodejšky
56

 chybí 

„Kompetence estetického projevu“. Neboť rozvoj citu a smyslu pro krásu, je základem 

zdravého duševního a duchovního ţivota kaţdého z nás. Hudba dítěti umoţňuje i vlastni 

tvorbu a produkci. Techniky hudebních činností a jejich kultivace prohlubuji emocionální 

proţitek, který zapojuje více smyslů a v integraci s jinými muzikálními nebo i dalšími 

činnostmi. Myslí si, ţe další klíčová kompetence by obohatila rozvoj dětí a jejich etické 

hodnoty. Ve školství vţdy převládal rozum nad emocionální výchovou, která byla 

odstrkována do pozadí a přiřazována do rodiny. Bohuţel dnešní rodina nenabízí dostatek 

emocionálních a etických přístupů k dětem. 

Souhlasím s názorem odborníků na nepřesný výklad klíčových kompetencí v hudební 

výchově a s pomalu „vymírající“ estetickou výchovou jak v rodině, tak v mateřských školách. 

Na druhou stranu si myslím, ţe RVP PV je spíše pomocníkem, návodem učitelek, jakým 

směrem by se měly vést. Záleţí tedy na profesionalitě učitelek, jejich vzdělání, nadšení pro 

práci, aby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí směřovaly ke všem pěti výše zmíněným 

kompetencím, do kterých zařadí rozvoj estetického cítění a etických hodnot. 

  

  

                                                        
54

 KODEJŠKA, M. Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice. In Visegradské 
hudební semináře. Praha: UK, 2008s. 17. 
55

 KODEJŠKA, M. Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice. In Visegradské 
hudební semináře. Praha: UK, 2008, s. 14 – 17. 
56 MICHALOVÁ, E. Hudobná výchova a školská reforma v Slovenskej republike. In Visegradské hudební 
semináře. Praha: UK, 2008.  
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2 Psychologická charakteristika hudební výchovy v předškolním 

věku 
 

Vymezením pojmu „hudební psychologie“ se zaobíral americký psycholog 

C. Seashora,
57

 jehoţ definice zní: „Hudební psychologie vyvíjí úsilí popsat a vysvětlit hudební 

prožitky a hudební chování.“ Tentýţ názor u nás měl Ivan Poledňák
58

: „Psychologie hudby je 

vědou zabývající se studiem hudebních prožitků a hudebního chování“.  

Jednodušší definici popisuje A. Cmíral
59

: „Hudební psychologie řeší otázky 

psychických vztahů k hudbě a procesů, jež se odehrávají při poslechu hudby.“ 

Současná hudební psychologie nemá jednoznačně vymezený předmět svého 

zkoumání. Její široké pojetí se často zuţuje na konkrétní aktuální problémy např. rozvoj 

hudebních schopností.  

2.1. Hudební schopnosti 

Kovalev
60

 vymezuje obecně schopnost „jako soubor vlastností lidské osobnosti, který 

odpovídá požadavkům činnosti a zaručuje její značnou úspěšnost“. Schopnosti jsou důleţité 

pro kvalitní rozvoj a vyuţití při určitých činnostech. Člověk se s nimi nerodí, schopnosti 

je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále rozvíjet.  

M. Franěk
61

 ve své publikaci popisuje vztah obecných schopností k hudebním 

schopnostem takto: hudební schopnosti nefungují izolovaně, ale integrovaně. Struktura lidské 

osobnosti se utváří obecnými a individuálními schopnostmi.  

Podobně vystihuje pojem Fr. Sedlák
62

, kde schopnost povaţuje „za psychické struktury 

a vlastnosti jedince, které odpovídají požadavkům hudebních činností a zjišťují jejich 

přiměřenou úspěšnost“. V psychologii hudebních schopností se často objevují spory mezi 

vztahem dědičných činitelů a činitelů získaných v individuálním vývoji prostředím 

a výchovou. Právě tímto problémem se zabývali hudební psychologové např. E. C. Seashore, 

Révész, Haecker, S. L. Rubinštejn, B. M. Těplov a u nás především Fr. Sedlák, I. Poledňák. 

Kvalita i kvantita hudebních schopností je závislá na vlohovém základu. Kaţdé dítě má určité 

dispozice, vlohy, které se pomocí hudebních činností přetvářejí na hudební schopnosti. Není-

li vloha rozvíjena, pak se moţnost přetvořit ji ve schopnost ztrácí. 

                                                        
57

 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 8.  
58

 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 9. 
59

 CMÍRAL, A. Základní pojmy hudební. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1967. 
60 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 32. 
61 FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005, s. 142. 
62 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 35-38. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinnost
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 Hudební vlohy jsou anatomickým a psychofyziologickým (neurofyziologickým) 

jevem. Všechny funkce nervové soustavy
63

 jsou řízeny mozkovou kůrou, která je členěna 

do řady oblastí, řídící různé činnosti. Například sluchová oblast se nachází ve spánkovém 

laloku mozkové kůry. Vloha je tedy závislá na anatomické stavbě, zvláště sluchového 

analyzátoru, kde základním činitelem je tzv. vnitřní ucho. Jsou mnohostranné, vytváří široce 

rozloţený potenciální základ pro rozvoj různých schopností. Projevují se jiţ v raném dětství, 

kdy je důleţitý citlivý rozvoj hudebních schopností s ohledem na psychofyziologické 

moţnosti dítěte. Hudební schopnosti se rozvíjejí i dříve, neţ intelektové schopnosti, zvláště 

rozumových, proto je kladen důraz na rozvoj schopností z hlediska všeobecného vývoje 

člověka. Hudební pedagogové se domnívají, ţe pro hudební výchovu nestačí jen probudit 

zájem o hudbu či rozvoj hudebních schopností, ale ţe praktická hudební činnost rozvíjí 

pozitivně další mimohudební oblasti. Hudební činnosti, jako např. instrumentální činnosti, 

zahrnují sloţité procesy vnímání a činnosti kognitivního systému. Jde tedy o komplexní 

vizuální informace, které mozek převádí do systému motorických příkazů. Můţeme říci, 

ţe hudební výchova pozitivně ovlivňuje u dítěte rozvoj dalších nehudebních schopností 

a dovedností. 

 

2.1.1 Klasifikace hudebních schopností 

 V hudební psychologii se pokusila o klasifikaci hudebních schopností několik 

psychologů jako např. C. E. Seaehora, B. M. Těplov. Český hudební psycholog Fr. Sedlák
64

 

vytvořil systém, kde jsou hudební schopnosti seřazeny podle hudební ontogeneze. 

Nejdůleţitějšími schopnostmi v předškolním věku jsou schopnosti související se sluchem:
65

 

schopnost tonálního slyšení, disponovat hudebními představami a schopnosti rytmické. Tyto 

schopnosti se navzájem podmiňují a jejich vzájemné součinností se utvářejí podmínky pro 

hudební činnosti. 

 Klasifikace hudebních schopností dle Fr. Sedláka
66

: 

1. Hudebně sluchové 

2. Psychomotorické 

3. Analyticko-syntetické 

4. Hudebně intelektové  

                                                        
63

 FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005. 
64 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990. 
65 ZEZULA, J., JANOVSKÁ, O. a kol. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN, 1987, s. 17. 
66 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990. 
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2.1.1.1 Hudebně sluchové schopnosti 

Hudebně sluchové schopnosti umoţňují dětem rozpoznávat a psychicky zpracovávat 

akustické vlastnosti hudby a vlastnosti tónů. Akustické vlastnosti tónů se odráţejí v psychice 

dětí jako počitky a vjemy. Vlivem fyziologického zrání sluchového analyzátoru se v hudebně 

podnětném prostředí utváří k těmto akustickým vlastnostem pojem hlasitost, délka, barva 

a výška tónu. 

Hlasitost tónů je odrazem intenzity zvuku v psychice dětí. Intenzita tónu závisí 

na rozkmitu zvukové vlny (amplitudě). Dětské ucho rozpoznává hlasitost dle akustické 

intenzity, čím je akustická intenzita větší, tím dítě vnímá zvuk hlasitěji, a naopak. Zvuk 

vzniká kmitočtem vzduchových částic kolem rovnováţné polohy, kde se střídá přetlak 

a podtlak – akustický tlak.
67

 Náš sluch je nejcitlivější v rozmezí 1000Hz aţ 4000 Hz. Hlasitost 

není závislá pouze na zvukové hladině, ale i na frekvenci tónů. Citlivost pro hlasitost tónů je 

největší ve středním frekvenčním pásmu (od 2000 do 3000 Hz) a klesá směrem k tónům niţší 

nebo vyšší frekvence. 

Barva tónů vzniká sloţením a souzněním základního tónu a z celého spektra 

svrchních harmonických (alikvotních) tónů. Podle hudebních psychologů (Helmholtze, 

Stumpfa, Seashora)
68

 „je barva tónu odrazem kmitočtu základního tónu a alikvotních tónů 

včetně jejich intenzity.“  

Výrazný rozvoj citlivosti pro barvu tónu souvisí s rozvojem řeči. Na předcházející 

křik, smích, výskot, ţvatlání, broukání, první slabiky následuje rozvoj řeči. Rozvoj řeči je 

spojován s reprodukční potřebou. Reprodukce odlišně zabarvených slabik bývá nepřesná, ale 

vlivem vnitřních podmínek, hudebního prostředí a častých hlasových aktivit se postupně 

zkvalitňuje. Je zřejmé, ţe v lidské řeči se projevují subjektivně emocionální i obecně lidské 

faktory.
69

 

Výška tónů je závislá na frekvenci a umístění tónů v tónovém prostoru i intenzitě 

tónů. Na změnu témbrových kvalit v souvislosti se změnou výšky tónu upozornili autoři 

(C. Stumpf, Mayer, B. M. Těplov, G. Révész). Citlivost k výšce tónů způsobuje u dětí 

individuální rozdíly. Děti při rozlišování výšky hodnotí spíše témbrovou stánku tónu, protoţe 

jsou pro ně pojmy (vyšší, niţší, stejně vysoký) často abstraktní, nejasné. Ač je citlivost pro 

rozlišování výšky tónu pro hudební rozvoj dítěte důleţitý, nelze její význam v diagnostických 

metodách zcela uplatnit. Podle výzkumu anglického hudebního psychologa A. Bantleyho
70

, 
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ţe dětem v mateřské škole dělá potíţe porovnat dva výškově odlišné tóny. Tvrdí však, ţe tyto 

schopnosti lze odpovídajícím cvičením postupně rozvíjet, a to postupem od větších intervalů 

k menším. 

2.1.1.2 Psychomotorické schopnosti 

 Psychomotorické schopnosti postihují časové členění hudby a jsou nezbytné při 

vokálních, instrumentálních a hudebně pohybových činnostech dětí. Mezi prostředky 

časového členění hudby patří: rytmus, metrum, puls, tempo 

Rytmus charakterizuje Fr. Sedlák
71

 jako „univerzální pojem označující různé druhy 

pohybu, které organizuje v časové posloupnosti.“ Rytmickou jednotkou jsou délky tónů 

a pomlk. Jednodušší definice rytmu je dána „střídáním tónů různých délek v rámci taktu“
72

. 

 Metrum je podle Risingera
73

: „více nebo méně pravidelné opakované, centricky nebo 

distančně hierarchické uspořádání rytmických útvarů do kratších zapamatovatelných 

časových úseků, více nebo méně pravidelných. V evropské hudbě je metrum realizováno 

v podobě taktů.“ Tato definice je velmi široká, tudíţ se přikláním ke konkrétnější, stručnější 

definici J. S. Nazajkinského
74

: „Metrum je systém organizování rytmického pohybu, založený 

na zákonitém střídání přízvučných a nepřízvučných dob, projevující se v akcentové pulzaci 

a násobnosti délek.“ 

 Puls bývá často z rytmického cítění vynechán, ač patří do časové organizace hudby. 

Puls je pravidelné opakování dob ve stejných časových odstupech. Jeho časovou podobu 

můţeme najít ve verši, v biologických projevech (srdeční puls, pravidelné dýchání). 

 Tempo se často charakterizuje jako
75

 „rychlost průběhu hudební interpretace 

projevující se střídáním základních metrických dob a absolutní délkou počítací doby v taktu.“ 

 2.1.1.3 Analyticko- syntetické schopnosti 

Do těchto schopností patří specifické struktury: hudební paměť, tonální a harmonické 

cítění, hudební představivost. 

Hudební paměť 

 Hudební paměť je klíčovým prvkem hudební schopnosti. Můţeme ji povaţovat 

za schopnost nervové soustavy uchovat vnímanou hudbu, hudební proţitek či jinou hudební 

informaci a znovu si je vybavit, popřípadě zahrát, zazpívat, zatančit ve stejné podobě 

a v časovém pořadí. V hudebně paměťovém procesu se objevují tři fáze: dítě přijímá 

a osvojuje si hudbu, uskutečňuje její zapamatování a podrţení v paměti (tzv. retenci) 

                                                        
71

 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 111. 
72

 KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002, s. 17. 
73 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 113. 
74 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 113. 
75 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 114. 



 

26 

a vybavuje a proţívá hudební obsah prostřednictvím zapamatování a reprodukce. Psychické 

zrání,  podnětné cviky, hudební záţitky a zkušenosti mají velký vliv na hudební paměť, 

od pouhého smyslového vnímání se postupuje k racionálním operacím, v nichţ 

se i emocionální proţitek zvýrazňuje.  

Tonální a harmonické cítění 

Tonální cítění je schopnost citově vystihnout výšky tónů v melodii ve vztahu 

k tonálnímu centru.
76

 Veškeré hudební činnosti (zpěv, instrumentální skladby) rozvíjejí 

tonální schopnosti. Rozvojem tonálního cítění u dětí předškolního věku se zabýval Fr. 

Lýsek
77

, kde tyto schopnosti na základě vlohové vybavenosti v hudebně podnětném prostředí, 

prostřednictvím pěvecké imitace a improvizace lze rozvíjet. Pod vlivem častého opakování 

hudebních podnětů doprovázených jednoduchými motorickými pohyby těla se utvářela 

citlivost pro vnímání výšky tónů. Tonální cítění lze povaţovat za esteticko-emocionální 

proţívání tonality. Například melodie ukončená vyvolává v dětech pocit ukončenosti, naproti 

tomu melodie zakončená na vedlejším tónu, působí nedokončeně. Dá se říci, ţe základem 

tonálního cítění není pouze jeden výškový izolovaný tón, nýbrţ výškový pohyb. Hudba 

upoutává dítě svými výrazovými prostředky, vyvolává v něm pohybové reakce, doprovázeny 

citovými proţitky. 

Harmonické cítění
78

 těsně souvisí s tonálním cítěním. Harmonické cítění je schopnost 

sluchově analyzovat akordy a rozlišovat protikladné, ale podmiňující jevy. Někteří autoři 

(Révész, Těplov) tvrdí, ţe harmonické cítění lze rozvíjet aţ po rozvinutí tonálního cítění. Pro 

jeho rozvoj je důleţitá průprava dvojhlasu, kdy se předškolní děti učí dvojhlas nejprve slyšet, 

později zpívat jednoduché kánony, hrát na dětské hudební nástroje. Vnímání souzvuků 

a vícehlasého zpěvu vytváří u dítěte vyšší emocionální a estetický proţitek. 

Hudební představivost 

Hudební představivost se vytváří na základě hudební paměti a rozvíjí se ve všech 

hudebních činnostech. Fr. Sedlák
79

 rozlišuje hudební představy a hudební představivost. 

Hudební představy jsou „centrálně vybavené obrazy tónů, tónových vztahů, hudebně 

výrazových prostředků, částí i celých hudebních skladeb vnímaných v minulosti“. Hudební 

představivost autor chápe jako „schopnost vytvářet, přetvářet a záměrně operovat 

s hudebními představami vzniklými v hudebních činnostech a promítnout hudbu jako 

strukturu do hudebního vědomí“. Hudební představivost je základem hudebního rozvoje dětí. 
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2.1.1.4 Hudebně intelektové schopnosti 

 Hudebně intelektové schopnosti jsou předpokladem pro činnosti percepční, 

reprodukční a hudebně tvořivé. Skládají se z hudební fantazie a z hudebního myšlení. 

Hudební myšlení pojímá Fr. Sedlák
80

 jako podmíněný psychický proces jedince, který 

umoţňuje umělecky poznávat, proţívat i tvořit. Hudební myšlení je velmi spjaté s hudebními 

představami a s hudební tvořivostí.  

 Dle Kodejšky
81

 je hudební tvořivost „schopnost vnímat a aktivně prožívat hudbu, 

interpretovat ji, ale především objevovat a vytvářet nová hudebně výrazová spojení 

ke ztvárnění citových a myšlenkových podnětů a obsahů subjektu.“ Tvořivost vzniká 

ze spontánních reakcí na hudbu především pohybem. Důleţitými faktory pro hudební 

tvořivost jsou vnitřní předpoklady a vnější prostředí (rodina, věnovaný čas pro tvořivost).  

Dospělí díky hudební tvořivosti vytváří vlastní originální hudební díla. U dětí sice hudební 

díla díky nedostatku zkušeností nevznikají, ale tvořivost přesto mohou vědomě uplatňovat 

ve svých kreacích, výrazových prostředcích. Pro tvořivost je důleţitá motivace, která vytváří 

v dětech napětí, touhu se projevit, experimentovat. Jde často o improvizaci v různých 

hudebních činnostech, ve které děti realizují své nápady, a emocionální proţitky.  

 

2.2 Hudební činnosti 

Význam pojmu „činnost“ v obecné psychologii je
82

 „nejvlastnějším životním projevem 

člověka, základem jeho vývoj a utváření.“ V hudebním pojetí je hudební činnost proces, 

řízený nervovou soustavou, který pozitivně působí na prostředí, vyvolává změny 

ku prospěchu jedince. Kaţdý z nás působí svou činností na okolní svět a přetváří ho. Dá se 

říci, ţe hudební činnosti nejsou vlastností jednoho člověka, ale rozvíjejí sociální vztahy 

a společenský ţivot. V kaţdodenní hudební výchově jsou hudební činnosti rozděleny takto: 

- percepční – poslechové činnosti 

- reprodukční (interpretační)- pěvecké činnosti, instrumentální činnosti 

- hudebně pohybové- integrující hudbu s tělesným pohybem 

- tvořivé- dětská improvizace pěvecká, instrumentální, hudebně pohybová 

Hudební činnosti lze dělit podle L. Daniela
83

 trojím způsobem: poslech (recepce), 

reprodukce (zpěv, hra na hudební nástroj) a tvorba (produkce).  
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Činnosti pěvecké
84

 jsou základem hudebně výchovného procesu. Rozvíjejí hudební 

schopnosti, emocionální vztah k písni, hudbě a okolnímu světu, ale i zlepšují řečový projev. 

Obsahem jsou dechové cvičení, nácvik lidových a umělých písní, rytmizace slov, říkadel 

pomocí hrou na tělo nebo na rytmické a melodické nástroje Orffova instrumentáře.   

Kodejška
85

 popisuje tvořivější formy činností, kterými jsou hudební hry na otázku 

a odpověď nebo vyhledávání slov k příslušným rytmickým a melodickým figurám. „Děti 

se tak učí vnímat a reagovat na pohyb melodie, na jeho rytmicko - metrické členění, tempo, 

na vztahy dynamické, intervalové apod.“ U starších dětí jiţ lze zaznamenávat hlasový projev 

pomocí grafických znaků, obrázků na linkách, pěvecké činnosti doplňovat hudebně 

didaktickými hry na rozvoj hudební paměti a představivosti. 

Činnosti poslechové
86

 vedou děti od vnímání krátkých hudebních celků, k citovému 

proţitku a estetickému záţitku. Poslechem hudby si děti rozvíjejí hudební sluch, sluchovou 

představivost, seznamují se a osvojují si hudebně výrazové prostředky. Poslech vybízí 

k vlastní činnosti dětí v oblasti pěvecké, instrumentální, pohybové. Děti si poslechovými 

činnostmi rozšiřují hudební vědomosti, rozvíjejí myšlenkové pochody a vlastní tvořivost. 

Činnosti instrumentální
87

 mají velký vliv na rozvoj hudebních schopností, především 

na hudební tvořivost. Tyto činnosti vycházejí ze zájmu dětí, vytváří v dětech emocionální 

záţitek, a tak obohacují psychický ţivot o hudební představy, umoţňují dětem jejich 

seberealizaci. Nejprve se vyuţívají hry na tělo a postupně se přechází k Orffovým nástrojům 

rytmickým, a později k nástrojům melodickým. Instrumentální hra vede děti k vnímání 

rozdílů zvuků a tónů, k ztvárnění hudebního rytmu, metru, pulzaci, k tvořivé práci s melodií, 

dynamikou či tempem a jinými hudebními výrazovými prostředky.  

Činnosti hudebně pohybové
88

 zpřesňují hudební vnímání, zlepšují pohybové dovednosti, 

vedou děti k ladnému tanečnímu pohybu, rozvíjejí rytmické cítění dětí. Spontánní pohybové 

reakce dětí vhodně usměrňujeme rozmanitými formami např.: cvičení s Orffovým 

instrumentářem, cvičení s hudbou, hudebně pohybové a taneční hry, hry se zpěvy, 

dramatizace písní apod. Hudebně pohybové činnosti účinně rozvíjí hudební schopnosti 

a dovednosti, probouzí v dětech vnitřní zaujetí a estetický záţitek. 
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2.3 Hudební vývoj dětí předškolního věku 

Podle M. Vágnerové
89

 předškolní věk trvá od 3 do 6-7 let a je charakteristický 

diferenciací vztahu ke světu. Toto období je pro děti významným sociálním mezníkem, kdy 

děti nastupují do mateřské školy. Děti navazují kontakty s vrstevníky, učí se soupeřit, 

prohrávat i spolupracovat. Mateřská škola vede děti k prosociálnímu chování, k osvojování 

si základních norem chování. Předškolní věk je obdobím plné představivostí, fantazijního 

zpracovávání informací, intuitivního uvaţování, které ještě není regulováno logikou. Myšlení 

dětí je charakteristické ulpíváním na jednom nápadném znaku, na egocentrismu, 

na prezentismu. Děti interpretují realitu tak, aby pro ně byla srozumitelná a přijatelná.  Často 

se objevují nepravé lţi, které vznikají vzpomínkami a fantazijními představami. Právě 

fantazie má v předškolním věku veliký význam pro citovou a rozumovou 

rovnováhu. Na úroveň myšlení má vliv způsob verbálního a neverbálního vyjadřování.  Dále 

se vyvíjí paměť a v emoční oblasti rozvoj emoční inteligence, porozumění vlastním emocím 

i jiných lidí.  

V tomto věku dochází k výrazným vývojovým (anatomickým) proměnám jako např. 

k zrání struktur sluchového, motorického a hlasového orgánu. Dochází k osifikaci kostí, 

zvyšuje se kapacita plic, zlepšuje se koordinace svalové (jemné i hrubé) motoriky. Zkvalitňují 

se všechny druhy vnímání. Zdokonalují se poznávací procesy, hudební paměť, obohacuje 

se sluchová představivost a rozvíjí se náznaky elementárního hudebního myšlení, kde děti 

před vstupem do základní školy jiţ hudební pojmy srovnávají, rozlišují, analyzují. Myšlení 

není pouze zaměřené na přítomnost, ale postupně se zaměřuje na budoucnost a minulost. 

Důleţitým prvkem pro intelektový rozvoj a sociální chování je hra, která slouţí jako 

prostředek k vyrovnání se s realitou. Hra rovněţ prohlubuje zájem o elementární umělecké 

činnosti, podněcuje aktivitu, soustředění. Při hře se vytváří podmínky pro kolektivní, 

skupinové i intelektuální hudební a estetické činnosti. V intelektuálních hrách se dítě 

ztotoţňuje s určitými představami. Vhodné jsou hudební tvořivé hry. Důleţitou roli mají 

osobní příklady, ţivotní prostředí a motivace přihlíţející na mentální vyspělost dětí. 
90

  

Vzrůstá kvalita sluchových schopností (pro rozlišování síly, délky, výšky, barvy tónů). 

Prvními vnímanými zvuky jsou ty, které člověka obklopují, zvuky z přírody. Děti nejdříve 

rozlišují rozdíl mezi mluveným a pěveckým projevem, setkávají se s niţšími i vyššími tóny. 

U tříletých aţ čtyřletých dětí se ještě nejedná o úmyslnou pozornost, nýbrţ o pozornost 

                                                        
89

 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2008, s. 173-236. 
90 ZEZULA, J., JANOVSKÁ, O. a kol. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN, 1987.; KODEJŠKA, M. 
Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002.; SEDLÁK, FR. Základy hudební 
psychologie. Praha: SPN, 1990. 



 

30 

vyvolanou zájmem. Šestileté děti uţ jsou soustředěnější, rozpoznávají určité hudební nástroje, 

napodobí melodie z poslouchané skladby, seznamují se s písňovými formami, 

instrumentálním doprovodem, s orchestrálními skladbami. Poslech vybízí děti vyjadřovat 

pocity z poslechu hudby slovně, zpěvem nebo pohybem.  

 Rozsah pěveckého hlasu v tomto věku má individuální rozdíly. Většinou se pohybuje 

v rozpětí e₁- a₁ a s pozdějším věkem se zvyšuje na d₁ - b₁ , výjimečně zvládnou nadanější děti 

 rozsah oktávy.  Větší kvalitativní rozdíly jsou patrné v pěvecké reprodukci. Hudební rytmus 

se zpřesňuje a děti celkem bez větších obtíţí zachytí rytmus písně. Za to správná intonace 

písně dělá většině čtyřletým, pětiletým někdy i šestiletým dětem potíţe. Důvodem je podle 

Fr. Sedláka
91

 nerozvinutý sluch, který způsobuje absenci tonálního cítění. Postupnou 

reprodukcí hudby i hrou na dětské hudební nástroje se postupně formuje tonální cítění.  

V instrumentální hře se děti učí nejprve slovní rytmus a teprve později ztvárňují 

ostatní prostředky časového členění hudby. Od „hry na tělo“ děti postupně přechází ke hře na 

rytmické a později na melodické nástroje Orffova instrumentáře. Před vstupem na základní 

školu je většina dětí schopna doprovázet písně, reagovat na hudebně výrazové prostředky.  

Hudebně pohybové činnosti jsou nejpřirozenějším projevem chápání hudby dětí 

v mateřské škole. Tyto činnosti rozvíjejí pohyb spojený s písní, s hudbou. Tato oblast 

zahrnuje hry se zpěvem, s hudbou, rytmická cvičení, tance, tělesná cvičení podle hudby apod. 

Dítě není pasivním příjemcem hudby, ale spontánně na ni reaguje pohybem celého těla, 

hlasem, mimikou, projevuje se všemi výrazovými prostředky. Tím uspokojuje svoje estetické 

potřeby. V předškolním věku zvládne dítě koordinovat své pohyby, vyjádřit jednoduchým 

pohybem obsah písně. Dítě vnímá píseň jako celek, se situací, s citovým záţitkem. Před 

vstupem do základní školy děti jiţ zvládají určité pohyby (chůze, běh, pérování), vyjadřovat 

základní hudebně výrazové prostředky, pohybem reagovat na změny v hudbě (zrychlovat - 

zpomalovat, zesilovat - zeslabovat, vyjadřovat stoupající a klesající pohyb).
92

  

 

  

  

                                                        
91 SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, s. 302. 
92 KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002. 
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3 Orffův instrumentář 
 První, kdo přišel s myšlenkou dát dětem moţnost si zahrát na hudební nástroje, byl 

J. A. Komenský
93

, který ve svém Informatoriu školy mateřské „nabádá, abychom dali dětem 

píšťalku, bubínek, triangl a husličky dětinské, že to zvýší jejich zájem o hudbu.“ Bohuţel 

se jeho myšlenka nemohla u nás uskutečnit jiţ dříve. 

 K nám se hra na hudební nástroje dostala aţ v druhé polovině 20. století s myšlenkami 

německého skladatele a pedagoga Carla Orffa. Ve své koncepci vycházel z přirozeného 

dětského projevu a usiloval především o vzbuzení zájmu dětí o hudbu, coţ byl základní rys 

jeho metody. Vytvořil soubor hudebních nástrojů „orffovský instrumentář“, přizpůsobený 

dětské hře. Aktivně děti zapojoval do hudební činnosti nejen tleskáním, podupáváním, 

luskáním, ale také hrou na jednoduché rytmické a melodické nástroje
94

.   

  V šedesátých letech byla vytvořená hudebnými skladateli Petrem Ebenem a Iljou 

Hurníkem „Česká Orffova škola“, která úspěšně rozvíjí sluchové schopnosti, tonální cítění, 

hudební paměť, hudební představivost, hudební tvořivost a další hudební schopnosti.
95

 Zásada 

orffovské práce zní:
96

umožnit dětem maximum aktivity, maximum sebevyjádření, improvizace. 

 

3.1 Hudební nástroje Orffova instrumentáře 

Charakteristickou součástí Orffova instrumentáře jsou dvě hlavní skupiny nástrojů. 

Jedná se o drobné rytmické nástroje a melodické nástroje. Často bývají označovány jako 

„dětské nástroje“, jelikoţ jsou určeny převáţně dětem předškolního a mladšího školního věku.  

 

3.1.1 Rytmické nástroje
97

 

 Hůlky, ozvučná dřívka (claves) – Je to pár hůlek z tvrdého, dobře znějícího dřeva, 

jimiţ se bije o sebe. Drţí je mezi ukazováčkem a palcem u obou rukou tak, aby konce zůstaly 

volné. 

 Triangl – Je to ocelový prut ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s jedním 

otevřeným vrcholem. Při hře je volně zavěšen za jeden silonový provázek. Má dlouhý 

dozvuk, který závisí na intenzitě úderu. Zvuk získáme lehkým dotekem kovové tyčky.  

                                                        
93

 Daniel, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava: Montanex, 1992. S. 67. 
94

 Hurník, I. Múza v teréne. Úvahy o životnej praxi hudebníka. Bratislava: OPUS, 1980. 
95

 KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002, s. 40. 
96

 HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. díl. Praha- Bratislava: Supraphon, 1969, s. 11. 
97 MODR, A. Hudební nástroje. Praha: Edition Supraphon, 1982; ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A., BUREŠOVÁ, V. 
Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000; HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. díl.  Praha- 
Bratislava: Supraphon, 1969. 
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 Bubínek- Barva zvuků závisí na úderu do středu nebo na okraj blány. Bubínek drţíme 

za rám, nejčastěji hrajeme palcem nebo i ukazovákem druhé ruky. Můţe se pouţít i plstěná 

nebo dřevěná palička. 

 Tamburína- Má dvě varianty.  Jedna tvoří bubínek s chrastivými talířky na rámu. 

Při hře střídáme úhoz do blány s úderem na rám. Druhá varianta je tamburína bez blány. Hrát 

můţeme úderem na rám nebo chvěním tamburíny v prostoru. 

 Prstové činelky-  Mohou se nasazovat na palec a ukazováček nebo prostředníček 

(jeden hráč můţe hrát i na dva páry) a ťuká se jimi o sebe, nebo se mohou drţet za šňůrku 

(v kaţdé ruce jednu činelku) a rozezníme je úderem okraje pravého činelku o levý.  

 Činel- Je nástrojem s dlouhým dozvukem. Činel drţíme za řemínek nebo ho zavěsíme 

na stojan. Rozezvučíme ho různými paličkami, čím tvrdší je palička, tím jasnější a zářivější je 

zvuk. Rozezvučený činel se nechá buď doznít anebo se ztlumí dotekem okraje. 

 Drhlo- Drhlo tvoří dutý váleček s příčnými dráţkami, přes které se přejíţdí drhlíkem. 

 Dřevěný blok rourový- Vyskytuje se ve dvojím provedení. Jeden je jako jednodílná 

roura, která se drţí palcem a ukazováčkem za zúţený střed, nebo dvoudílný blok, který tvoří 

dvě různě laděné roury spojené rukojetí. Na obě provedení hrajeme dřevěnou paličkou. Zvuk 

připomíná buď cval koní, nebo zvuk deště kapající na okap. 

 Dřevěný blok plochý- Má tvar zaobleného hranolu. Mívá dvě velikosti (vyšší, niţší). 

Hraje se na něj dřevěnou paličkou a nejlepší zvuk vzniká na straně ozvučného prostoru. Blok 

plochý je podobný dutému rourovému bloku. 

 Rolničky- Vydávají příjemný zvonivý zvuk, který navazuje vánoční náladu, pohodu.  

Díky dutým kovovým kuličkám s malými otvory, mají rolničky pronikavý zvuk. Proto je 

potřeba hrát s citem. Rolničky jsou buď zavěšené na kruhovitě stočeném drátu s dřevěnou 

rukojetí, nebo jsou upevněny na dřevěné konstrukci. 

 Pandeiros, talířky- Je to podobný nástroj jako tamburína. Tvoří ho talířky upevněné 

na dřevěné rukojeti.  

 Dětské tympány- Je to laditelný rytmický nástroj, který je zmenšenou podobou 

tympánů pouţívaných v symfonickém orchestru. Liší se jak velikostí, tak i odlišnou výškou 

tónu. Dají se naladit na 1. a 5. stupeň tónin, vyuţít dvojici či více tympán pro vyladění kvarty. 

Na tympány se pouţívají poloměkké paličky (z plsti), kterými udeříme na okraj blány.  

 Bonga „africké bubny“-Tyto dva spojené bubínky nevelkých rozměrů, kuţelovitého 

i válcovitého tvaru rozšiřují základní řadu Orffových nástrojů. Na bonga se nejčastěji hraje 

bříšky prstů i dlaní na okraji blány bubínku. 
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 Kastaněty – Jsou sloţené ze dvou malých dřevěných (dnes umělých) misek, spojené 

buď šňůrkou, nebo připevněné k drţátku. Drţátko uchopíme pravou rukou a miskami 

klapeme do dlaně druhé ruky. 

 Chrastidlo, rumba koule, marakas- Jsou to duté dřevěné či plastové koule s rukojetí, 

naplněné pohyblivým materiálem (kamínky, drobnými kuličkami), které zatřesením vydávají 

chrastivý zvuk. 

 Zvoneček – Svým tvarem připomíná hříbek s kovovou hlavičkou a dřevěnou nohou. 

Zvonivý zvuk dosáhneme úderem kovové tyčky na kovovou hlavičku.   

3.1.2 Melodické nástroje 

 Melodické nástroje
98

 jsou tvořeny řadou vyladěných kamenů (destiček), které mohou 

být diatonicky nebo chromaticky uspořádány. Zpravidla je základní ladění těchto nástrojů 

v tónině C dur. U obou variant lze dle potřeby vyndat kameny. Hraje se na ně paličkami, které 

se drţí v jejich druhé třetině a většinou oběma rukama.   

 Zvonkohra- Zvonkohry bývají chromatické a pro děti s barevnými kameny. 

Zvonkohry znějí ve skutečnosti o tóninu výš. Hraje se na ní dřevěnými paličkami. Tento 

nástroj má jasný nápadný zvuk, který se uţívá pro zvýraznění melodie. 

 Metalofon- Na tento nástroj se hraje nejčastěji filcovými paličkami, které vytváří 

na kovových destičkách příjemně sametový a dlouho znějící tón. Zvuk metalofonu pozitivně 

ovlivňuje psychiku dětí. 

 Xylofon-  Dřevěné destičky rozezní nejlépe gumové nebo tvrdé filcové paličky. Tento 

nástroj se hodí svými krátkými tóny pro osminové či šestnáctinové noty. 

  

3.2 Vyuţití Orffova instrumentáře v integrativní hudební výchově 

Otázkami polyestetické výchovy a integrujících moţností uměleckých projevů dětí 

se zabýval Wolfgang Roscher,
99

který „spatřuje podstatu integrace nebo integrity v tom, 

že respektuje celistvost věcí a lidí.“ Integrativní pedagogika si klade za cíl hledat moţnosti, 

jak propojit hudbu s ostatními uměleckými i neuměleckými činnostmi, v nichţ hudba hraje 

vţdy zásadní roli. Integrace uměleckých i mimouměleckých aktivit vnáší do vědomí dítěte 

vědomosti, dovednosti a více citu i krásy. Podněcuje dětskou tvořivost, duševní a tělesnou 

vyrovnanost. Estetickovýchovné oblasti se rozvíjejí komplexně a jejich kvalita je podmíněná 

integrací a spoluúčastí smyslů (sluch, zrak, hmat, pohyb). Vyuţitím všech smyslů 

u předškolních dětí, dochází k lepšímu vnímání, vlastního projevu.  

                                                        
98 ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A., BUREŠOVÁ, V. Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000 
99 KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha:UK, 2002, s. 5 
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4 Vlastní výzkum 
 

 Cílem vlastního výzkumu je zrealizovat v jedné třídě mateřské školy hudební projekt 

s vyuţitím hudebních nástrojů Orffova instrumentáře a testem hudebnosti zjistit, jaký 

individuální přínos mají Orffovy nástroje v rozvoji hudebnosti předškolních dětí. Výzkum je 

rozdělen na dvě části: dotazník pro učitelky mateřských škol a hudební experiment, jehoţ 

součástí je hudební test pro děti předškolního věku.  

Dle dotazníků zjišťuji, jak často, jakým způsobem a s jakými hudebními nástroji 

z Orffova instrumentáře pracují učitelky v mateřských školách. Po rozhovoru s učitelkami 

v mém okolí se domnívám, ţe polovina dotazovaných učitelek neovládá hru na hudební 

nástroj, tedy i vyuţitelnost Orffova instrumentáře při rozvoji hudebnosti dětí bude průměrná.  

Testem hudebnosti chci zjistit úroveň všech hudebních schopností a dovedností dětí 

před hudebním projektem. Konkrétně bych chtěla zjistit nejsilnější a nejslabší stránky 

hudebních schopností dětí a na základě hudebního projektu ověřit a vyhodnotit přínos Orffova 

instrumentáře v rozvoji hudebnosti dětí po ukončení hudebního projektu. Předpokládám, 

ţe největší přínos Orffova instrumentáře bude rozvoj hudebně sluchových 

a psychomotorických schopností, především v rozvoji rytmického cítění.  

 

Charakteristika školy 
 Mateřská škola je součástí základní školy pro 1. stupeň ve Dřísech. První zmínka 

o zaloţení školy je z roku 1694. Sídlo mateřské školy je v zrekonstruovaném přízemí budovy 

základní školy. Naproti mateřské škole je rozlehlá zahrada orientovaná na jiţní stranu, kde 

se nachází několik vzrostlých stromů, zahradní domek s hračkami, dřevěné průlezky, 

houpačky, skluzavky a pískoviště.  

Mateřská škola má od 1. 4. 2007 kapacitu 32 dětí, školu navštěvují děti od 3 do 7 let, 

je dvoutřídní. Vytváří příleţitost předškolního vzdělávání pro děti z přilehlých obcí Konětopy, 

Lhota, Křenek, Sudovo Hlavno, Borek. Provoz mateřské školy je dle moţností přizpůsoben 

poţadavkům rodičů. Provozní doba je od 6,30 do 16,00 hodin. O provoz mateřské školy 

pečují tři učitelky a jedna správní zaměstnankyně. Mateřskou školu podporují mnozí rodiče, 

kteří se zúčastňují akcí organizovaných pracovnicemi mateřské školy. Stravování dětí 

zajišťují pracovnice školní jídelny základní školy. Školní jídelna je součástí budovy školy. 

Mateřská škola aktivně vyuţívá příleţitosti těsné spolupráce se základní školou, např. 

ve vyuţívání tělocvičny, PC učebny, spoluorganizování akcí, na společných projektech. 

Nedaleko mateřské školy se rozprostírá les. Děti z mateřské školy se zapojují do péče o lesní 
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studánku. Obcí protéká potok, v okolí Dřís se nacházejí přírodní i umělá jezera. Toto prostředí 

je přirozenou součástí ţivota dětí nejen v mateřské škole. 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu  
Program, který je v této mateřské škole realizován, vyuţívá prvků výchovně 

vzdělávacího programu Začít spolu. Děti jsou vedeny k vnímání změn kolem sebe, aktivnímu 

řešení problémů, spolupráci a partnerské komunikaci. Pod vedením kvalifikovaných učitelek 

se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé 

ţivotní návyky a postoje. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na 

jeho cestě k poznávání. Děti obvykle mají volbu v činnostech v centrech aktivit, poznávají 

svět okolo sebe formou proţitku, učí se zkoumat, objevovat a pracovat s chybou. Realizace 

programu vytváří pro děti příleţitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu 

výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání. Respektuje to, 

ţe kaţdé dítě je jiné. Pro úspěšnou realizaci tohoto vzdělávacího programu je významným 

předpokladem aktivní spoluúčast rodičů. 

 

 

4.1 Vyhodnocení dotazníků  

 

 Při šetření jsem pouţila metodu dotazování, výzkumným nástrojem byl konkrétní 

dotazník. Ten přikládám v příloze č. 1. Rozdala jsem celkem 60 ks dotazníků učitelkám 

různých mateřských škol. Zpět se mi vrátilo 34 ks, tedy 56,6% návratnost. Dotazník jsem 

rozdělila do devíti otázek a získané informace jsem zpracovala do grafů.  

 

Hodnocené otázky 
 Otázka č. 1 - Jaké je Vaše nejvyšší dokončené pedagogické vzdělání? Které?  

 středoškolské  

 vysokoškolské  

  jiné  

 nemám pedagogické vzdělání 
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Graf 1 Nejvyšší dokončené pedagogické vzdělání 

 
Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č.1 

Z tohoto šetření sice vyplynulo, ţe 9% dotazovaných nemá pedagogické vzdělání, 

ale tito respondenti do dotazníku připsali, ţe si pedagogické vzdělání dodělávají buď 

na vysoké škole, nebo na střední pedagogické škole. Domnívám se, ţe většina respondentů 

prošla ve studiích metodikou a teorií hudební výchovy, tedy je předpoklad, ţe učitelky 

prokládají hudební výchovu do předškolního vzdělávání. 

 

Otázka č. 2 - Jaká je délka Vaší praxe v mateřské škole? 

 0-5 let 

 6-10 let 

 11-15 let 

 16-20 let 

 21 let a více 

Graf 2 Délka pedagogické praxe 

 
Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č.1 

 

Nejvíce respondentů 34% pracuje v předškolním zařízení   0-5 let. Převáţná většina 

respondentů má pedagogickou praxi delší 6 let. Domnívám se tedy, ţe se učitelkám daří své 

zkušenosti, dovednosti a znalosti v oblasti hudební výchovy předávat dětem. 

 

Otázka č. 3 – Hrajete na nějaký hudební nástroj? Uveďte prosím jaký? 

65% 

0% 7% 

11% 

středoškolské 

jiné 

vysokoškolské 

nepedagogické 

34% 

21% 
18% 

9% 

18% 

O-5 let 

6-10 let 

11-15 let 

16-20 let 

21 a více let 
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Nebyly nabízeny ţádné moţnosti, respondenti měli sami zvolit odpověď. 

Graf 3 Dovednost hry na hudební nástroj (učitelé) 

 
Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č.1 

 

Největší skupina 50% respondentů hraje na dva i více nástrojů. Pouze 12% 

respondentů nehraje na ţádný nástroj. Z 38 % respondentů, hrající na jeden hudební nástroj, 

mi někteří připsali, ţe hrají na hudební nástroj jako začátečníci a velmi zřídka, ale dovedou 

zahrát dětem nějakou lidovou píseň, tudíţ jsem je zařadila do této skupiny. 

 

Otázka č. 4 - Víte, jaké nástroje patří do skupiny Orffového instrumentáře? 

 Pokud ano, vypište prosím.  

 
Graf 4 Nástroje Orffova instrumentáře - znalost 

 
Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č. 1 

 

Pouze 6 % dotazovaných respondentů neznal Orffův instrumentář. Ostatních 94 % 

respondentů vypsalo značný počet názvů hudebních nástrojů, ze kterého bylo patrno, ţe vědí, 

z jakých hudebních nástrojů se Orffův instrumentář skládá. Převáţná většina vypsala spíše 

rytmické neţ melodické nástroje.  

 

Otázka č. 5 - Máte ve Vaší mateřské škole některé Orffovy nástroje? 

         Pokud ano, zakrouţkujte dle seznamu 
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Graf 5 Vybavenost mateřských škol Orffovým instrumentářem 

 

Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č. 1 
 

 Všichni respondenti mají alespoň z části vybavenu mateřskou školu hudebními 

nástroji. 18 % respondentů má ve svých mateřských školách kompletní sadu rytmických 

a melodických nástrojů Orffova instrumentáře. Dalších 82 % má převáţně rytmické hudební 

nástroje a pouze polovina respondentů z 82 % má i melodické nástroje (xylofon, zvonkohru 

nebo metalofon).   

 

 Otázka č. 6- Vyuţíváte všech výše uvedených nástrojů OI? 

 ano 

 některé, uveďte: 

 ne, uveďte prosím důvod: 

Graf 6 Vyuţitelnost mateřských škol nástrojů Orffova instrumentáře 

 

Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č. 1 

 

 Všichni respondenti vyuţívají ve svých mateřských školách hudební nástroje 

z Orffova instrumentáře. 53 % respondentů vyuţívá všech výše uvedených hudebních 

nástrojů, 47 % vyuţívá jen některé. Důvodem nevyuţitelnosti všech nástrojů bylo, 

nedostatečné mnoţství hudebních nástrojů pro celou školu, tudíţ malá dostupnost nástrojů 

ve třídách. Někteří respondenti také uvedli, ţe na některé nástroje (melodické) neumí hrát, 
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tudíţ nejsou vyuţity.   Podle vypsaných hudebních nástrojů se nejvíce pouţívá: bubínek, 

ozvučná dřívka, prstové činelky, triangl, tamburínka, dřevěný blok, chrastidlo. 

 

 Otázka č. 7- Jak často vyuţíváte OI ve Vaší MŠ? 

 denně 

 jednou týdně 

 jednou za měsíc 

 jinak 

 vůbec 

 

Graf 7 Četnost vyuţití Orffova instrumentáře v mateřské škole 

 

Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č. 1 
 

 Ţádný respondent neodpověděl, ţe nevyuţívá hudební nástroje v mateřské škole. 

Pouze 12 % dotazovaných vyuţívá hudební nástroje 1x měsíčně, 1x týdně 50 % respondentů, 

12 % vyuţívají hudební nástroje denně a 26 % respondentů zapsali jinak. Tato moţnost 

„jinak“ měla dost široký význam, jelikoţ kaţdý respondent z 26 % to pojal jinak. Někdo 

vyuţívá OI příleţitostně, další 2x - 3x měsíčně, jiný zase 2x - 3x týdně. 

 

Otázka č. 8- Při jakých činnostech vyuţíváte OI? Vypište prosím. 
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Graf 8 Činnosti s vyuţitím Orffova instrumentáře 

 

Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č. 1 

 

 V této otázce se mohli respondenti sami vyjádřit, nebyla stanovena nabídka odpovědí. 

Všichni respondenti se shodli na hudebních činnostech (doprovod písní, taneční doprovod, 

rytmické hry, sluchové hry, rytmizace říkadel, slov, hudebně pohybové hry…).  

35 % respondentů ještě uvedla jiné činnosti (při dramatické činnosti, při jazykových 

chvilkách, při tělesných činnostech- při rozcvičce). 

 

 

Otázka č. 9- Vyuţívají děti ve Vaší MŠ OI při volné hře? Pokud ano, uveďte jak 

 

Graf 9 Vyuţitelnost dětmi Orffova instrumentáře při volné hře 

 

Pramen: vlastní výzkum – viz příloha č. 1 
 

 Touto otázkou jsem se chtěla dozvědět, zda mají děti v mateřských školách volný 

přístup k hudebním nástrojům OI nejen v řízených, organizovaných činnostech, ale i ve volné 

spontánní hře. 56 % dotazovaných odpovědělo kladně, 44% respondentů z různých důvodů 

nedovolují dětem vyuţívat OI. Nejčetnějšími důvody nevyuţívání byly: nadměrný hluk 

ve třídě, malý prostor ve třídě, obavy z poškození nástrojů. Oproti tomu děti 56 % 
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dotazovaných vyuţívají hudební nástroje např. při dramatické hře, jako hudební kulisu, jako 

doprovod k písním z CD přehrávače, hru na orchestr nebo jako relaxaci.  

 

Shrnutí výsledků dotazníků 
Cílem dotazníku bylo zjistit, jak často, jakým způsobem a s jakými hudebními nástroji 

z Orffova instrumentáře pracují paní učitelky v mateřských školách. Z jištěných dat mě mile 

překvapilo, ţe převáţná většina respondentů (učitelek MŠ) ovládá hru na hudební nástroj, coţ 

jsem si nemyslela. Druhým pozitivem je četná vybavenost a vyuţitelnost Orffova 

instrumentáře v mateřských školách. Převáţná část mateřských škol je vybavena hudebními 

nástroji Orffova instrumentáře a více jak polovina respondentů je pravidelně 1x týdně vyuţívá 

při různých řízených i spontánních činností.  

Z výsledků vyplývá menší vyuţitelnost OI ve volné hře. Domnívám se, ţe většina 

důvodů, které respondenti uvedli, nejsou pádným důvodem, bránit dětem vyuţití hudebních 

nástrojů ve volné hře. Dle mého názoru je zapotřebí dát předem jasná pravidla: jakým 

způsobem hrát, učit místo, hudební koutek a vymezit dobu, kdy se s hudebními nástroji můţe 

hrát. Po té nevidím důvod k nevyuţívání. Myslím si, ţe záleţí mnohdy na učitelce, jak 

se k tomu postaví.  
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4.2 Hudební experiment 

 

 Hudební experiment se uskutečnil na přelomu května a června školního roku 

2010/2011 v jiţ zmiňované dvoutřídní mateřské škole ve Dřísech. Cílem bylo vytvořit 

integrovaný hudební projekt a zrealizovat ho v jedné třídě.  Pomocí hudebního testu se před a 

po hudebním projektu zjišťovalo, jaké jsou individuální přínosy hudební výchovy a Orffova 

instrumentáře pro děti předškolního věku. Dalším cílem bylo zjistit silné a slabé stránky 

hudebních schopností. Závěrečný výzkum sledoval pokroky, zlepšení v hudebních projevech 

dětí (pěvecko - reprodukční schopnosti, rytmické cítění, hudebně sluchové schopnosti, tonální 

cítění, hudební paměť). 

 4.2.1 Počáteční test hudebnosti 

 Pro zjištění a ověření hudebních schopností dětí v předškolním věku jsem zvolila test 

hudebnosti od doc. PaedDr. Miloše Kodejšky, CSc.
100

  Pro lepší představu uvádím tabulku, 

v níţ jsou výsledky sledovaných hudebních schopností všech dětí. Testu hudebnosti 

se zúčastnilo 15 dětí ve věku od pěti do šesti let. 

 

Klasifikační škála postihuje kvalitativní charakter dotyčné schopnosti.  Hodnocení se provádí 

v průběhu výzkumu podle následující pětibodové stupnici:  

0 bod: výrazně podprůměrná úroveň hudební schopnosti 

1 bod: podprůměrná úroveň hudební schopnosti 

2 body: průměrná úroveň hudební schopnosti 

3 body: nadprůměrná úroveň hudební schopnosti 

4 body: výrazně nadprůměrná úroveň hudební schopnosti 

 

 

  

                                                        
100 KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. II. Hudební prostředí v rodině a v mateřské škole. 
UK v Praze, 1991. s. 10- 32.  
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Tabulka 1 Výsledky počátečního testu hudebnosti 

 1A  1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 5A 5B 

1. dítě 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 

2. dítě 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 0 1 1 

3. dítě 3 1 3 4 2 2 3 2 1 3 2 3 2 

4. dítě 3 2 4 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 

5. dítě 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

6. dítě 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

7. dítě 3 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

8. dítě 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 

9. dítě 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 

10. dítě 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 

11. dítě 2 1 3 4 3 2 2 2 2 2 1 3 3 

12. dítě 3 1 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 

13. dítě 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 

14. dítě 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 

15. dítě 1 1 3 2 1 2 2 3 1 2 0 1 3 

Průměr 2,4 1,4 3,3 3,2 2,3 1,8 2,3 2,3 2,0 2,3 1, 1 2,1 2,0 
Pramen: KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. II. Hudební prostředí v rodině a v mateřské 
škole 

 

Vysvětlivky: 

1 - Pěvecko - reprodukční schopnosti 

1A - interpretace hudebního rytmu písně 

1B - interpretace melodické stránky písně 

2 - Hudebně sluchové schopnosti 

2A - citlivost pro hlasitost 

2B - citlivost pro barvu tónu 

2C - citlivost pro rozlišování výšky tónu 

3 - Rytmické cítění 

3A - citlivost pro rytmickou pulzaci 

3B - citlivost pro metrum 

3C - citlivost pro změny tempa 

3D - citlivost pro časový rytmický průběh tónu 

4 - Tonální cítění 

4A - citlivost pro rozlišování mimotonálních tónů v písni 

4B - citlivost pro dokončenost a nedokončenost melodie na tónice 

5 - Hudební paměť 
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5A - paměť pro rytmus 

5B - paměť pro melodii 

 

Vyhodnocení výsledků: 

 Z výsledků je zřejmé, ţe kaţdé dítě dosahuje v různých schopnostech různých 

výsledků. Vypočítané průměry všech výsledků ukázaly, ţe úroveň hudebních schopností dětí 

je průměrná.  

 V interpretaci hudebního rytmu písně měla polovina dětí nadprůměrnou úroveň. Pouze 

jedno dítě stále porušovalo rytmus písně. V interpretaci melodie písně byla většina dětí 

podprůměrná. Méně jak polovina dětí zazpívala píseň melodicky správně s občasným 

tonálním vybočením.  

 Nejsilnější stránkou hudebních schopností byla nadprůměrná úroveň citlivosti pro 

hlasitost a barvu tónu. Převáţná většina dětí jak slovně, tak pohybem znázornila hlasitost 

písně. Pouze pětina dětí přesně nerozlišila dynamické rozdíly. Téměř polovina dětí rozeznala 

s přesností zvuky a tóny hudebních nástrojů. Pouze u jednoho dítěte jsem zpozorovala větší 

nedostatky v citlivosti pro barvu tónu.  

 Z výsledků rozlišování výšky tónů jsou mezi dětmi patrné rozdíly. Většina dětí byla 

schopna rozlišit jen rozmezí vyšších intervalů (tercie a výše). Interval sekundy rozlišilo pouze 

jedno dítě. Dětem také dělalo potíţe si představit a pojmenovat rozdíl „vyšší, niţší“.  

 Výsledky citlivosti pro rytmickou pulzaci ukazují lehce podprůměrnou. Většina dět í 

nebyla schopna pravidelně vytleskávat pravidelný rytmus písně. U zjišťování citlivosti pro 

metrum, děti pohybem (chůzí) vyjadřovaly přízvučnou dobu písně. Téměř polovině dětí 

nedělalo problém metrum udrţet. Druhá polovina sice ze začátku metrum pohybově ztvárnila, 

ale po chvilce ho porušila, a poté dětem dělalo potíţe dát důraz na správnou dobu. Při 

pohybovém ztvárnění změny tempa děti reagovaly na změnu, ale většinou se zpoţděním. 

Myslím si, ţe při tomto úkolu převaţovala dětská touha po vybití energie. Některé děti 

přestali vnímat píseň a změny tempa, vytratil se cíl této zkoumané činnosti. Citlivost pro 

časový rytmický průběh tónů byla průměrná, pouze malá část dětí správně vytleskala rytmus 

písně. 

 Při zjišťování citlivosti pro rozlišování mimotonálních tónů v písni pouze třetina dětí 

rozeznala mimotonální tóny. Ostatní dvě třetiny poznaly  mimotonální tóny pouze na začátku 

nebo na konci ukázky známé písně. Také hrála velkou roli výška změněného intervalu. Byl 

interval niţší tercii nebo stejný, chybu či změnu většina děti nepoznala. Při zjišťování 

citlivosti pro dokončenost a nedokončenost melodie na tónice jsem zjistila, ţe tato schopnost 
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je u dětí nejméně rozvinutá. Z výsledků je patrné, ţe pouze čtvrtina dětí má průměrnou 

úroveň této schopnosti. Ostatní tři čtvrtiny dětí projevují podprůměrnou úroveň citlivosti pro 

dokončenost a nedokončenost melodie, z níţ dvě děti vůbec nejsou schopny dokončenou, 

nedokončenou melodii rozlišit. 

  Při výzkumu paměti pro rytmus a melodii děti posuzovaly, zda jsou dva rytmické 

a melodické celky stejné, nebo se od sebe liší rytmicky či melodicky. Z výsledků vyplývá, 

ţe lepší průměrné úrovně dosahuje rytmická paměť neţ paměť melodická. Většina dětí 

dosahuje spíše průměrné aţ lehce podprůměrné úrovně melodické paměti. V porovnání dvou 

melodických celků dělaly dětem převáţně potíţe melodické změny na začátku ukázky. 

 Testem hudebnosti jsem nesledovala jen úroveň hudebních schopností u jednotlivých 

dětí, ale šlo mi především o kvantitativní výsledky (celé třídy) pro následnou systematickou 

práci učitelek. Nabízí se otázky, kterým schopnostem je zapotřebí se více věnovat, jaké zvolit 

činnosti a jakou vhodnou motivaci zvolit pro zkvalitnění všech uvedených hudebních 

schopností. Z celého výzkumu vyplynulo, ţe je zapotřebí se zaměřit téměř na všechny 

hudební schopnosti, rozvíjet je, upevňovat a zkvalitňovat, především na rozvoj tonálního 

cítění. 

4.2.2 Integrovaný hudební projekt 

Integrovaný hudební projekt jsem pojala formou pohádek. Právě pohádka je 

v předškolním věku velmi oblíbená. Děti se vţívají do  pohádkových postav do takové míry, 

ţe jim uvěří, proto je pohádka vhodným motivačním prvkem a jelikoţ se část projektu bude 

odehrávat na škole v přírodě, tak také pohádky (pohádkové postavy) pomáhají dětem 

překonat případný strach z odloučení od rodičů.  

Pohádka je jednou z mnoha forem integrativních postupů, které propojením 

hudebních, výtvarných, tanečně-pohybových, slovesných a dramatických činností obohatí děti 

o jejich poznání. Děti si rozšíří hudební schopnosti, dovednosti a především si citlivě rozvíjí 

záţitkovou a emocionální část vědomí. Hlavního činitele integrace představuje hudební 

materiál, který oţije v komplexu hudebních aktivit a ostatních uměleckých či neuměleckých 

„mimohudebních“ činností dětí.  

Záměrem mého integrativního hudebního projektu není pouze prolínání a propojování 

hudebních a jiných aktivit, ale téţ zapojení environmentální výchovy, tedy ekologické 

výchovy a výchovy k péči o ţivotní prostředí. V propojení s hudební výchovu je však 



 

46 

zapotřebí, aby „láska k životnímu prostředí vedla přes lásku k hudbě, a to jak k hudebním 

činnostem, tak k hudebnímu dílu jako nositeli estetické informace“.
 101

 

Tento projekt je středně dlouhý (dvoutýdenní). Polovina projektu je realizovaná 

v mateřské škole, a druhá polovina se odehrává na škole v přírodě v hotelu „Peklo“ 

v Josefově Dole. 

Obě třídy v naší mateřské škole jsou heterogenní. Naše třída- hrací plocha je společná 

pro obě třídy mateřské školy. Pro určité aktivity je to nevýhodou, ale na druhou stranu máme 

obrovskou výhodu pracovat v malém počtu dětí a ve spolupráci se základní školou. 

Vyuţíváme například prostor například tělocvičny, počítačové učebny, druţiny. Při různých 

tematických a projektových dnech pracují obě třídy společně a při volné hře také. Dle mého 

názoru je smíšená třída pro děti přínosná. Starší děti si uţívají obdiv mladších, mohou jim 

dávat příleţitost zapojit se do nejrůznějších pomocných činností a méně významných rolí, a ty 

je přesto dokáţou přijmout a vydrţet v nich, protoţe si naplňují touhu a zájem být nablízku 

starším dětem. Starší dítě můţe uspokojit svoji touhu hrát si s mladšími dětmi. To je pro něj 

(i pro mladší děti) výhodná situace. Mladší děti mohou pozorovat a inspirovat se hrou dětí 

starších, a i kdyţ se do ní nezapojí, je kvalita jejich vlastní hry průběţně ovlivňována. Mohou 

pozorovat kooperativní prvky ve hře: podřídit se i mít dominantní postavení, volbu námětů 

a jejich zpracování, obtíţnější konstruování a jejich dokončování, radost z výsledku, 

vzájemnou komunikaci i řešení konfliktů. U obou věkových skupin bývá ve věkově smíšené 

skupině pozorována vyšší kvalita hry a spolupráce. 

I tento projekt je koncipován pro obě dvě třídy, tedy je brán zřetel při výběru aktivit na 

věkové odlišnosti dětí. 

Projektem nás provází zvířátka (učitelky v maskách). Ke kaţdému zvířátku si čteme 

motivační pohádky, získáváme informace z knih, encyklopedií, formou poznávacích a jiných 

her. Činnosti jsou dle moţností situované co nejvíce do přírody.  Celý projekt je ukončen 

„zvířecím“ karnevalem, při kterém si děti zopakují získané zkušenosti a dovednosti.  

  

                                                        
101 Váňová, H., Tichá, A., Herden, J. Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy v základním 
vzdělávání. Praha:  Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. s. 7 
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Les je domov pro zvířátka 
Záměrem projektu je rozvíjet poznatky o ţivé i neţivé přírodě, chápat změny kolem 

sebe, osvojovat si zdravé ţivotní návyky. S dětmi se snaţíme hledat krásy a zákonitost i 

přírody, učit je přírodu chránit, rozvíjet pocit sounáleţitosti s přírodou, vnímat přírodu a její 

proměny všemi smysly i seznamovat děti s ekosystémem lesa.  

 

Směřujeme k těmto klíčovým kompetencím:
102

 

1. Komunikativní kompetence - hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, odhaduje své 

síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, vede 

smysluplný dialog, dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady 

různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

2. Kompetence k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, získané 

zkušenosti uplatňuje v praktických situacích 

3. Kompetence k řešení problémů - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; 

postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí, hledá 

různé moţnosti a varianty, vyuţívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie 

a představivosti. 

4. Činnostní a občanské kompetence - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 

chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní 

i společenské), rozpoznává své silné a slabé stránky, uvědomuje si svá práva a učí 

se je hájit a respektovat   

5. Kompetence sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí 

si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, 

rozpozná nevhodné chování jako je nespravedlnost, ubliţování, agresivita 

 

  

                                                        
102 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 
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Dílčí cíle: 

 získávat poznatky ze světa přírody, ochraňovat ţivotní prostředí, vytvářet ekologické 

návyky; 

 pochopit, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit; 

 posilovat sebedůvěru, schopnost sebeovládání; 

 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory; 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla; 

 umět pojmenovat, rozlišit, třídit volně ţijící zvířata; 

 orientovat se v číselné řadě do 6, orientovat se v prostoru - před, za, pod, nad, vedle; 

 rozvíjet fantazii a představivost; 

 poznat a pojmenovat druhy stromů, vytvořit si základní představu o tom, co potřebuje 

strom ke svému růstu, ke svému ţivotu; 

 určit a správně přiřadit některé plody, šišky a větvičky k různým stromům, 

 domlouvat se s ostatními a respektovat pravidla; 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (rozvíjet cit pro rytmus a hudbu, 

sluchově rozlišovat zvuky, tóny, sladit pohyb s rytmem, správně rytmizovat na rytmické 

nástroje s vyuţitím básní, říkadel, písní, slov, správně vyslovovat, ovládat dech a tempo 

řeči, zachovávat správné drţení těla). 

 

 

Očekávané výstupy: 

 osvojuje si elementární poznatky o světě přírody, projevuje lásku ke zvířatům; 

 vyjadřuje se prostřednictvím výtvarných, dramatických, hudebních a hudebně-

pohybových činností (zpívá písně, zachází s jednoduchými hudebními nástroji, 

rytmizuje říkadla, písně, sladí hudbu s pohybem, ovládá dech, správně vyslovuje, svou 

fantazii vyjadřuje pohybem a instrumentálně, rozlišuje výšku, délku tónu); 

 zvládá zacházet s nástroji, náčiním a materiálem, s grafickým a výtvarným materiálem; 

  pozná a pojmenuje v přírodě i na obrázku některé květiny, stromy, ţivočichy; 

 poznává a rozlišuje druhy materiálů; 

 přistupuje citlivě k ţivým bytostem a přírodě, pečuje o přírodu, třídí odpad; 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení; 

 umí pojmenovat, rozlišit, třídit volně ţijící zvířata; 
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 ví, co do lesa patří i nepatří, co se vyrábí ze dřeva; 

 aktivně naslouchá, určuje počáteční písmena slov; 

 respektuje druhé a spolupracuje, pomáhá ostatním. 

 

Bohatství lesa  

(Ukázka fotek- viz příloha č. 4) 

 

Začátek projektu je realizován mateřské škole ve Dřísech. 

 Motivační příběh „ Bohatství lesa“
103 

Následuje společný rozbor příběhu, kde učitelka klade otázky: 

- Kde se příběh odehrával? 

- Kdo v příběhu vystupoval? 

- Znáte některá lesní zvířata? 

 

Hra „Na lesní zvířátka“- hudebně pohybová hra 

Pomůcky: Orffův instrumentář 

Učitelka hraje na různý melodický či rytmický hudební nástroj a děti podle nástroje předvádí 

určené lesní zvíře. (bubínek- medvědi, ozvučná dřívka- zajíci, metalofon- ptáčci, dřevěný 

blok- srnky atd.) Starší děti mohou vystřídat paní učitelku a hrát na hudební nástroje místo ní. 

 „ Pobyt v lese“ – zpěv a poslech písně 

Pomůcky: klavír, obrázky na téma písně, CD přehrávač, CD s písní „ Pobyt v lese“
104

  

Učitelka dětem pustí píseň na CD a děti podle textu písně nacházejí obrázky, rozmístěné 

po koberci (různé druhy hub, jahody, nádoba, lívance…). Poté následuje samotný nácvik 

písně, kde učitelka části písně předzpívá a děti je zopakují. Tato píseň je vyuţita po celý 

hudební projekt jako „hymna“, kterou se všichni kaţdý den zdraví v komunitním kruhu.   

 

„Výroba stromů“ – výtvarná činnost 

Pomůcky: velký arch papíru, tuţky, štětce, temperové barvy, lepidlo, přírodniny  

V této výtvarné činnosti vyuţijí děti kombinovanou techniku. Děti společně vyrobí jeden 

strom jehličnatý a druhý listnatý. Domluví se společně, kdo nakreslí tuţkou kmen a větve, 

kdo je vybarví temperovými barvami, polepí přírodninami. Zde je moţnost rozvinutí nápadů 

a fantazie dětí. 

                                                        
103 ADAMOVSKÁ, M. Bohatství lesa. In.  Děti a ekologie aneb návštěva z planety Gya. [CD ]Praha: Rotag, 2006. 
104 ADAMOVSKÁ, M. Pobyt v lese. In.  Děti a ekologie.[ CD ]Praha: Rotag, 2006.   



 

50 

 

„Jehličnatý strom“-grafomotorické cvičení na velký formát  

Pomůcky: flipchart, papír velkého formátu tuţky, fixy 

Děti dokreslují větve jehličnatému stromu „ šikmé čáry“. 

 

„Záhadná věc“- sluchové vnímání, rozvoj fantazie 

Pomůcky: krabice, ozvučné dřívko 

 Děti sedí na koberci v kruhu a učitelka dá jednomu z dětí uzavřenou krabici s dřívkem. 

Krabici si děti postupně předávají, mohou ji potěţkat, zatřást s ní a podle zvuku a fantazie 

hádají, co by v té krabici mohlo být. 

 

„ Na dřevo“- pohybová hra 

Pomůcky: klavír nebo písně z CD 

Děti se pohybují v prostoru herny do rytmu hudby, jakmile přestane hudba hrát, děti se musí 

dotknout něčeho dřevěného. 

 

Činnosti vyuţity při pobytu venku (v lese) 

Motivace: 

Vyprávění o tom, jak se někteří lidé chovají špatně k přírodě (kopou do hub, pohazují po lese 

odpadky apod.). A co my pro to můţeme udělat? Návrhy dětí. 

 

„Co do lesa nepatří?“- poslech  

Pomůcky: pracovní list, CD- píseň „ Nepořádek“
105

 

Při poslechu písně děti zakrouţkují v pracovním listě předměty, které do lesa nepatří.  

 

„Pomáháme zvířátkům v lese“- sbírání odpadků v lese a čištění studánky 

Pomůcky: igelitové pytle, rukavice, hrábě 

Při pobytu venku celá školka sbírá do igelitových pytlů odpadky z lesa. Dbáme 

na bezpečnost- pořezání. Nasbírané odpadky se společně odnesou do kontejnerů.  

 

 „Poznáváme stromy“ 

Pomůcky: encyklopedie, časopisy, obrázky stromů,  

                                                        
105 HRADEC, J., KAVANOVÁ,  Š. Nepořádek. In Děti a ekologie. [CD ]Praha: Rotag, 2006 
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Děti rozdělují stromy podle encyklopedií, knih a časopisů na listnaté a jehličnaté, přiřazují 

k nim i plody (ţalud, šiška, kaštan), které v okolí najdou. 

 

„Hmatové hádanky“- rozvoj hmatového vnímání 

Pomůcky: přírodniny, šátek 

 Jedno dítě má zavázané oči šátkem a druhé dítě mu podává do ruky přírodninu (ţalud, šiška, 

větvička, list, mech…), dítě podle hmatu má za úkol říct, co drţí v ruce a popsat, jaké to je 

(měkké, tvrdé, hladké, hrubé…). 

 

„Frotáţ kůry“- výtvarná technika 

Pomůcky: papíry, tuţky 

 Děti si poloţí papír na kmen stromu a opatrně papír přejíţdí tuţkou.  

 

 „ Škatule, škatule, hýbejte se“- pohybová hra 

Děti si v lese ve vybraném prostoru vyberou kaţdý svůj strom. Dítě, které nestojí u stromu, 

vyvolává „Škatule, škatule hýbejte se z místa na místo teď!“Po té si všichni musí vyměnit 

místo.  Vyvolávající se snaţí obsadit volný strom. Na které dítě nezbude strom, říká opět tuto 

větu.  

 

„Rytmizace slov“ 

Pomůcky: přírodniny z lesa 

Děti si zvolí jednu přírodninu a vytleskají její slabiky. 

 

Jak se kontrabas zamiloval 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 5) 

Poslech pohádky „Jak se kontrabas zamiloval“
106

  

Pomůcky: pohádka na CD, obrázky hudebních nástrojů 

Po skončení pohádky následuje rozbor pohádkových postav (hudebních nástrojů). 

 

„Kontrabas ladí struny“ - pohybové vyjádření výšky tónů 

Pomůcky: violoncello (podobný nástroj base) 

                                                        
106 HURNÍK, I. Pohádka. Jak se kontrabas zamiloval. In Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. [CD ]Praha: 
SPN, 1998. 52701 



 

52 

Učitelka děti seznámí s tímto hudebním nástrojem. Popíše, z jakých částí se skládá, čím 

se na nástroj hraje. Při vlastní hře děti pohybově vyjadřují různě vysoké a hluboké tóny 

(vysoké tóny- děti chodí po špičkách, hluboké tóny- děti chodí na „bobečku“). 

 

 „ Na houslaře“
107

- taktilní hra -masáţ 

 Děti utvoří dvě skupiny. Jedna skupina dětí je „dřevo“, druhá skupina dětí je „houslař“ 

(vyrábí smyčcové nástroje). Učitelka vypráví, jakým způsobem houslař postupně opracovává 

dřevo (seká, řeţe, hobluje, stlouká, leští) neţ vytvoří celý nástroj, pak ho ladí a na závěr na něj 

hraje. Děti podle vyprávění učitelky předvádí tyto činnosti na dětech, znázorňujících dřevo.  

Po skončení výroby nástroje se děti vystřídají. 

 

„Na muzikanty“- zpěv písní, instrumentální hra 

Pomůcky: Orffův instrumentář 

 Zpěv známé písně „ Já do lesa nepojedu“ a doprovod dětí na rytmické hudební nástroje. 

Děti rozdělíme na skupiny. Jedné skupině dáme triangl, činel, zvoneček (hříbek), bubínek 

nebo tamburínku. Tato skupina bude hrát metrum ¾ taktu. Druhé skupině dáme ozvučná 

dřívka, dřevěný blok, chrastítka. Děti v této skupině hrají rytmus písně, tedy úhoz na kaţdou 

slabiku. Ostatní děti zpívají píseň. Postupně se všechny skupiny vystřídají. 

 

„Z lesa, do lesa“ – pohybová hra- rozlišování materiálu hudebních nástrojů 

Pomůcky: Obrazový materiál hudebních nástrojů, provázek 

Děti stojí v kruhu na provázku, který určuje vyznačení lesa. Učitelka ukazuje dětem obrázky 

hudebních nástrojů a děti určují skokem do kruhu (do lesa), zda je nástroj vyroben ze dřeva 

a skokem z kruhu (z lesa), pokud nástroj není dřevěný. 

 

„Hudební pexeso“- sluchové vnímání 

Pomůcky: dvojice nástrojů Orffova instrumentáře, opona 

Jedno dítě stojí za oponou nebo zády k dětem a postupně hraje na dva odlišné nebo na dva 

stejné nástroje. Ostatní děti hádají, zda hudební nástroje jsou stejné nebo ne. 

 

„Struny z violoncella“- grafomotorické cvičení 

Pomůcky: papíry, tuţky, pastelky 

                                                        
107 ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: 
Portál, 1998. s. 62 
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Mladší děti kreslí svislé čáry podle vyznačených teček, starší děti čáry dokreslují samy. 

Následně si kaţdé dítě vybarví obrázek (volbu barev si zvolí dle své fantazie). 

 

„Houslový klíč“  

Pomůcky: předkreslený houslový klíč na papíře, lepidlo, štětec, provázek 

Děti polepují předkreslený houslový klíč provázkem. 

 

„Na ozvěnu“ – rytmická hra 

Pomůcky: ozvučná dřívka 

Učitelka zahraje krátký rytmický celek na ozvučná dřívka a děti (ozvěna) se pokusí rytmický 

celek zopakovat. Kdo bude z dětí chtít, můţe si vymyslet a zahrát svůj vlastní rytmický celek, 

který ostatní děti zopakují. 

 

„Starý dub“
108

- říkadlo s instrumentálním doprovodem- pokus o vícehlas, metrickou pulzaci 

a hru s hlasitostí zvuků 

Pomůcky: Orffův instrumentář- rytmické nástroje 

Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina dětí hraje metrum na bubínek, činel, 

zvoneček, triangl. Hrají na slovo „DUB“. Druhá skupina hraje rytmus říkadla na ozvučná 

dřívka, chrastítka- rumba koule, dřevěný blok, tedy vyťuká slabiky. Hudební nástroje lze 

nahradit hrou na tělo (metrum- dupání, rytmus- tleskání). Hrou na hudební nástroje lze 

procvičit i dynamiku (hlasitě, potichu, zesilovat, zeslabovat). 

 

Liška hudebnice 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 6) 

Učitelka převlečená v masce lišky dramaticky ztvární pohádku „Liška hudebnice“ 

(viz příloha č. 2) 

Učitelka vtahuje děti do děje různými otázkami, malými úkoly např.: 

- Poznejte píseň a společně si ji s liškou zazpívejte „Sedí liška pod dubem“. 

- Pokuste se píseň doprovodit hrou na tělo. 

- Z čeho si vyrobila liška flétnu? Učitelka popisuje části flétny. 

- Která zvířátka v pohádce vystupovala a na jaký hudební nástroj hrála? 

-  

                                                        
108 HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I.díl. Praha- Bratislava: Supraphon, 1969. s. 75. 
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 „Zvířátka v lese“ – imaginární ztvárnění zvířat pohybem 

Pomůcky: CD
109

, přehrávač 

Děti pohybem na danou hudbu ztvárňují zvířata. 

 

„Buben“
110

 – popis hudebního nástroje, rytmizace básně 

 

„Zvířátka schovaná v hudebním nástroji“ -  sluchové vnímání, paměť 

Pomůcky: Orffův instrumentář 

Učitelka si s dětmi určí, který hudební nástroj bude předvádět určené zvířátko (bubínek –

 medvěd, zvoneček – slavík, flétna- sova, ozvučná dřívka – zajíček, činel – vlk). Počet 

zvířátek určí učitelka podle věkových schopností dětí. Učitelka si vybere jeden hudební 

nástroj a zahraje na něj krátký melodický nebo rytmický celek. Děti hádají, jaké zvířátko 

„promluvilo“. Učitelku vystřídají postupně všechny děti. 

 

 „Barevné noty“ – hra na melodický nástroj 

Pomůcky: metalofon, xylofon, barevné noty písně 

Děti mají na melodických nástrojích nalepené barevné puntíky a notovou předlohu písně 

s barevnými notami, podle kterých děti hrají píseň „Sedí liška pod dubem“. 

 

„Rozloţené flétny“  

Pomůcky: flétny 

Děti se snaţí správně sloţit flétnu z rozloţených částí. 

 

„Poznávání hudebních nástrojů“ 

Pomůcky: obrazový materiál hudebních nástrojů, hudební nástroje nebo CD s hudebními 

nástroji
111

 

Učitelka hraje nebo pouští krátké ukázky hudebních nástrojů z CD a děti si stoupnou 

k obrázku slyšeného hudebního nástroje a pojmenují ho. 

 

„Omalovánka podle čísel“- procvičení jemné motoriky, zrakové vnímání 

Pomůcky: obrázek lišky, číselné vysvětlivky barev, pastelky, 

                                                        
109 C., SAINT-SAËNS. Karneval zvířat. In Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. [CD ]Praha: SPN, 1998. 
110 FISCHER, V., HURNÍK, I. Od housliček po buben. Praha: Albatros, 1987. s. 57. 
111 HRADECKÝ, E. Hudební nástroje. *MC +Praha: Fontána, 1992. 



 

55 

Děti vybarvují obrázek lišky podle čísel. Kaţdé číslo značí barvu (1 - oranţovou, 2 - zelenou,  

3 - bílou, 4 - černou, 5 - modrou atd.). 

 

„Malý, větší, největší“- řazení dle velikostí 

Pomůcky: obrazový materiál 

Děti řadí obrázky hudebního nástroje od nejmenšího po největší. Mladší děti řadí obrázky  

3 - 4 velikostí, starší 5 a více. 

 

Pokračování projektu na škole přírodě v hotelu „ Peklo“ v Josefově Dole. 

ŠVP- Seznámení s okolím Josefova Dolu 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 7) 

- na vycházce v lese posloucháme a poznáváme různé zvuky, 

- zpíváme „celoprojektovou“ píseň „Pobyt v lese“ 

„Záchrana zvířat“
112

 – hra na paměť 

Učitelka vypráví motivační příběh o člověku Noe, který chtěl zachránit na své lodi zvířátka 

před povodní. Učitelka se obrátí k dětem a povídá „Noe vzal do lodi dva vrabce – píp píp“. 

Kaţdá dvojice zopakuje postupně zvířata, která byla jiţ řečena i se zvuky a přidávají se další 

zvířátka. 

 

„Domečky pro zvířátka“ 

Stavíme v lese domečky z přírodnin 

 

„Neviditelná zvířátka“- grafomotorické cvičení 

Pomůcky: pracovní listy čtyř zvířátek (včelka, mravenec, sova, ţabka), tuţky, pastelky 

Kaţdé dítě dostane obrázek s jedním zvířátkem. Děti spojují tuţkou puntíky a následně 

si zvířátko vybarví. Tato čtyři zvířátka představují čtyři druţstva. Kaţdé druţstvo má 

za kapitána učitelku, představující jedno zvířátko.   

 

„Zvířecí tričko“  

Pomůcky: rozprašovače, šablony zvířat, noviny, bílá trička, barvy na textil (DUHA) 

Děti si za pomoci učitelek přestříkají šablony všech zvířátek, kde kaţdé zvířátko má jinou 

barvu. 

 

                                                        
112 KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. s. 89. 
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„Les v bouřce“- pohybové ztvárnění dynamiky, hudební improvizace 

Pomůcky: Orffův instrumentář 

Učitelky hrají na rytmické a melodické nástroje. Děti podle síly zvuků a tónů hudebních 

nástrojů ztvárňují pohybem různé počasí (déšť, vítr, slunce, vichřice, bouřka), ztvárňují 

pohybem. Děti mohou vystřídat učitelky a dle své fantazie se pokusit různé počasí vyjádřit 

na hudební nástroje.  

 

Včelka 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 8) 

„Let čmeláka“ – poslech, představivost, pohybové vyjádření hudby 

Pomůcky: CD s hudební ukázkou 
113

 

Děti po vyslechnutí hudební ukázky popisují své představy (asociace). Jaké zvířátko tato 

skladba vystihla? Poté znovu učitelka pustí skladbu a děti představují pohybem „let včelky 

nebo čmeláka“. 

 

 Motivační pohádka „Včelička“ (viz příloha č. 3) 

Učitelka převlečená v masce „včelky“ hraje nedokončenou pohádku. Děti společně vymýšlí 

konec pohádky. 

 

„Hej, meduli“ (Hudba: Emil Strašek, slova: Václav čtvrtek) - zpěv písně, taneček, 

instrumentální doprovod  

Nácvik písně po slokách. Následně se děti rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina dětí bude 

tančit tanec na motivy známé mazurky (Měla babka), druhá skupina dětí doprovází píseň 

na hudební nástroje (ozvučná dřívka, bubínek, dřevěný blok, triangl, zvoneček). Na hudební 

nástroj hrají děti pouze na první, těţkou dobu podle (dirigenta) učitelky. 

 

Činnosti v přírodě: 

„Na včelky“ – pohybová hra (honěná) 

Jedno dítě představuje včelku, bzučí, honí ostatní děti a dává jim ţihadélko. Ţihadlo se dává 

zadečkem, a koho se včelka dotkne, stává se téţ včelkou a dává ţihadélko dalším dětem, 

dokud se nestanou všechny děti včelkami.  

                                                        
113 N. RIMSKIJ-KORSAKOV. Let čmeláka. Dostupné: Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. [CD ]Praha: 

SPN, 1998 
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„Medové jednohubky“- smyslové vnímání - ochutnávka 

Pomůcky: piškoty, med, noţe, tác 

Děti si namaţou jeden piškot medem a druhý piškot přilepí.  

 

„Včelí úl“ – modelování 

Pomůcky: podloţky, modelína, obrázek úlu 

Děti si z modelíny nejprve vyválejí podlouhlé válečky „ţíţalky“, které podle obrázku dávají 

na sebe do stále zmenšujícího se kruhu. 

 

„Včelka“- skládání z papíru 

Pomůcky: ţluté, černé a bílé papíry, šablony křídel, nůţky, černé fixy, lepidlo  

Děti si vystřihnou ze ţlutého a z černého papíru stejně široký a stejně dlouhý prouţek. 

Prouţky si poskládají do harmoniky a na konci skladu je přilepí k sobě. Křidélka si obkreslí 

podle šablony, vystřihnou a vlepí mezi sklady, tělo včelky. Na konci skladu si fixem nakreslí 

obličej včelky. 

 

„Plástev“ – polepování sirkami 

Pomůcky: papíry s předlohou i bez předlohy, lepidlo, sirky 

Mladší děti nebo méně zdatné děti mají plástev předkreslenou, podle které nalepují sirky. 

Ti zdatnější si tvoří plástev sami. 

 

„Včelka Mája“
114

 – hudební hádanka 

Pomůcky: klávesy 

Učitelka hraje píseň na klávesy a děti hádají název písně a pohádky. Někteří dobří zpěváci 

si mohou píseň s paní učitelkou zkusit zazpívat např. na slabiku – la, no, ma.  

 

„Cesta po medvědích stopách“  - cesta lesem s plněním malých úkolů 

Pomůcky: fáborky, ozvučná dřívka, pastelky, tuţky, lepidla, sladká odměna, malované 

čtení,
115

 bludiště
116

 

                                                        
114 SUCHÝ, O. Písničky z pohádek a dětských filmů 1. díl. Cheb: G+W spol. s.r.o., 1997. s. 124. 
115 HAVEL, J. Potrestaný zlodějíček. In Malované čtení pro děti. Praha: Fragment, 2009. s. 24, 25. 
116 ŠPLÍCHAL, A. Bludiště pro šikovné ruce. Praha: Fragment, 2011. 
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Děti chodí po druţstvech s kapitánem (učitelkou) podle fáborků a na stanovištích plní úkoly. 

Za splněné úkoly dostanou části obrázku, ze kterých na konci sloţením vznikne obrázek 

medvěda. Na posledním stanovišti je ukryt malý poklad (sladká odměna). 

  Úkoly:   

- malované čtení „Potrestaný zlodějíček“- učitelka čte příběh a děti ji doplňují podle 

obrázků 

- zazpívání písně s tématem lesa,  

- bludiště „Cesta včelky k úlu“, 

- hudební hádanky – učitelka vyťukává na ozvučná dřívka rytmus lidové písně 

„Skákal pes“ a děti hádají píseň a společně si ji zazpívají, 

- pexeso z přírodnin – na zemi jsou poloţeny přírodniny a děti hledají stejné dvojice, 

- hledání přírodnin- děti hledají v lese 1 kus kůry, 2 kameny, 3 klacíky, 4 listy, 5 šišek,  

 

Mravenec 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 9) 

Pohádka „ Ferda mravenec“
117

- četba   

„Vývoj mravence“ - dějová posloupnost 

Děti podle obrázků popisují vývoj mravence (vajíčko, larva, kukla…) 

 

„Polámal se mraveneček“ – dramatizace písně, zpěv 

Pomůcky: klávesy 

Po zazpívání a zahrání písně učitelkou, se děti pokouší, děj písně zdramatizovat. 

Poté se všichni naučí a zazpívají píseň. 

 

„Zkamenělý mravenec“- hudebně pohybová hra  

Pomůcky: klávesy nebo CD přehrávač 

Děti se pohybují dle své fantazie (taneční kreace) na dětské písně (na klavír nebo z CD). 

Jakmile přestane hrát klavír nebo se stopne píseň z CD, děti „zkamení“ zastaví se a vydrţí v té 

poloze, dokud nezazní hudba. Děti, které nezkamení a hýbou se, vypadávají ze hry.  

 

„Mravenčí vajíčka“ – pohybová hra – rozlišování barev 

Pomůcky: barevné míčky (barevné korálky), kyblíky, klávesy 

                                                        
117 SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha: Albatros, 2001. s. 137- 141. 
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Kaţdá skupina dětí má danou barvu míčků (mravenčích vajíček). Kdyţ učitelka hraje píseň 

na klavír, děti jeden po druhém (nebezpečí sráţky) běţí pro barevný míček a dávají 

ho do svého „mraveniště“ (kyblíku), dokud nepřestane učitelka hrát. 

 

„ Mravenčí ukolébavka“- relaxace 

Děti leţí bez povídání na koberci a při poslechu písně se uvolní. 

 

Činnosti v lese: 

„Mravenečku pomoc!“- prosociální hra 

Dvě děti vytvoří překříţením a spojením rukou nosítka. Třetí dítě představuje polámaného 

mravence, který si sedne na vytvořená nosítka. Kamarádi ho pak přenesou na vyznačené 

místo.  

 

„Mraveniště“ 

Děti staví, tvoří z přírodnin mraveniště 

 

„Mravenčí záchranáři“- grafomotorické cvičení- bludiště 

Pomůcky: tuţky, pracovní list- bludiště
118

 

Děti hledají cestu ke zraněnému mravenci a následně cestu k lékaři. 

 

„Nošení vajíček“ -  spolupráce 

 Pomůcky: kostky cukru 

Děti si navzájem předávají kostky cukru (mravenčí vajíčka) a pokládají je opatrně na zem. 

Děti dávají pozor, aby jim vajíčka nespadla a nic se s nimi nestalo. Po dokončení této hry 

se učitelky domluví s dětmi na pokusu s cukrem. Co se stane, kdyţ necháme cukrové kostky 

leţet v lese přes noc?  Děti říkají své nápady (rozpustí se, zvířátka je snědí, nic se nestane…). 

Další den se všichni jdeme podívat, zda na tom místě kostky cukru jsou nebo nejsou.   

 

„Pomalu, rychle“ – pohybové vyjádření tempa   

Pomůcky: flétna 

Učitelka hraje písně na flétnu a mění tempo melodie. Děti chodí do rytmu písně 

a přizpůsobují se tempu (rychle, pomalu). 

 
                                                        
118 ŠPLÍCHAL, A. Bludiště pro šikovné ruce. Praha: Fragment, 2011. 
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Ţabka 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 10) 

„Ţabka Ţabetka jde do světa“
119

- řízené čtení 

 

„Na deštíček“- pohybová hra – reakce na signál 

Pomůcky: barevné krouţky, bubínek, ozvučná dřívka 

Děti (ţabky) skáčou v prostoru do rytmu bubínku, jakmile děti uslyší ozvučná dřívka (déšť), 

děti skočí do krouţku (rybník). 

 

„Foukání do korálků“ – dechové cvičení 

Pomůcky: korálky, krouţky 

Děti se snaţí po vyznačené trase dofouknout korálek do krouţku. 

 

„Ţabí jazýčky“ - gymnastika mluvidel (uvolnění spodní čelisti) 

Zpěv písně „ Kočka leze dírou“ na zvukomalebnou slabiku kva, kva, kva, kva. 

Rytmizace říkadla na ozvučná dřívka „ţába leze do bezu“ 

 

„Ţabka leze po ţebříku“- melodické vyjádření stoupající a klesající melodie 

Pomůcky: metalofon, krouţky 

Na zemi jsou poloţeny krouţky tak, aby znázorňovaly ţebřík. Dítě vyjádří melodicky 

na metalofon stoupání a klesání po ţebříku a podle melodické hádanky ostatní děti předvádějí 

chůzi po ţebříku (nahoru nebo dolů). 

 

„Ztracené korále“- zrakové a sluchové vnímání (síla, hlasitost zvuku) 

Pomůcky: korále 

Učitelka schová korále někde v místnosti. Jedno dítě stojí za dveřmi a čeká na povel, ţe můţe 

vstoupit. Ostatní děti mohou kamarádovi radit mírou hlasitosti kvákání. Přibliţuje- li 

se ke schovaným korálům, děti zvyšují hlasitost a naopak, kdyţ se vzdaluje, kvákání ztiší.  

 

Činnosti v přírodě:  

„Kvakuláci“ – ztvárnění pocitů výtvarnou technikou 

Pomůcky: papíry, vodové barvy, štětce, CD přehrávač 

                                                        
119 BROŽOVÁ, A. Žabka Žabetka jde do světa In. KAFOMET pro mateřské školy. 1. vyd. Stařeč: Infra,s.r.o. 2011. 
32. aktualizace, TC- 098.3. 
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Děti malují mrak „Kvakulák“ na základě svých pocitů z odposlechnuté skladby „Bouře“.
120

  

 

„Papírová Ţabetka“ – origam (skládání papíru) 

Pomůcky: zelené papíry, nůţky, fixy 

 

„Ţabí stezka“ – hrubá motorika 

Děti zdolávají překáţkovou dráhu na dětském hřišti dle vybavenosti (průlezky, skluzavky, 

nataţená lana, trampolína) 

 

„Dárek pro ţabku“  

Pomůcky: korálky, imitace (provázek) 

Děti navléknou korále dle svého výběru a věnují je ţabce Ţabetce. 

 

„Hledání Ţabetky“ – vycházka k potůčku 

Děti cestou k potůčku pozorují a poznávají květiny a stromy. 

 

„Chatička pro Ţabetku“ 

Stavba chatičky z přírodnin.  

 

„Pavučinka“ – hrubá motorika, sluchové vnímání 

Pomůcky: rolničky, provázek 

Děti mají za úkol překonat „pavučinu“, aniţ by se dotkly provázku. Zazní-li zvuk rolničky, 

musí se děti vrátit na začátek a pokusit se najít jinou cestu. Pavučina je vytvořená napnutým 

provázkem mezi několika stromy v různých výškách, na nichţ jsou připevněny rolničky.  

 

„Měsíční svit“ – relaxace 

Pomůcky: CD přehrávač 

Děti se poloţí do trávy a při poslechu „Měsíčního svitu“ 
121

 se uvolní, odreagují se, 

nebopozorují nebe. 

  

                                                        
120

 VIVALDI, A. Čtvero ročních dob – Bouře. In. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. [CD ]Praha: SPN, 
1998 
121 BEETHOVEN, L. Sonáta pro klavír č. 14 cis moll op. 27 Měsíční svit 1 věta. In. Hudební výchova pro 2. ročník 
základní školy. [CD ]Praha: SPN, 1998. 
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Sova 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 11) 

„O marnivé vráně“ 
122

– poslech pohádky 

Rozbor pohádky 

 Vyhledávání informací o sovách v knihách, encyklopedií. 

„Den x noc“ – reakce na signál 

Učitelka říká činnosti, které se dějí během dne a v noci, ale občas mate děti nesprávnými 

výroky. Děti mají za úkol na nesprávnou větu tlesknout např.: Ráno vstanu a jdu do školky – 

správně; Večer se nasnídám – tlesk, špatně. 

 

„Kukačka“ – rozezpívání v tercii 

Děti napodobují zvuky kukačky v různých výškových polohách. 

 

„Kukačko, pípni“ – sluchová hra 

Pomůcky: šátek, ţidle 

Děti sedí na koberci v kruhu a uprostřed sedí jedno dítě se zavázanýma očima. Má za úkol 

uhodnout jméno dítěte, které zakukalo. 

 

„Ptačí tanec“- tanec 

Děti tančí podle učitelky na známou skladbu „Ptačí tanec“ 

 

„Sova“ – výtvarná technika  

Pomůcky: papíry, barevné křídy, encyklopedie 

Děti kreslí sovu podle své fantazie nebo podle obrázku v encyklopedii. 

 

Činnosti v přírodě:  

„Co zmizelo z hnízda?“ – zraková percepce a paměťová hra 

Pomůcky: šátek, přírodniny, stoleček 

Na stolečku jsou poloţeny různé přírodniny (šiška, mech, klacík, kámen, list). Všechny děti 

si všechny předměty prohlídnou a zapamatují. Jedno dítě má zavázané oči, druhé schová 

za zády jeden předmět. Úkolem je poznat, který předmět chybí. Ostatní děti nevykřikují a dají 

prostor hádajícímu kamarádovi. 

 

                                                        
122 FISCHEROVÁ, D. O marnivé vráně. Praha: Panorama, 1979. 
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„Ptačí svatba“
123

 – nácvik písně, hra na hudební nástroje, taneční prvky 

Pomůcky: rytmické nástroje, klávesy 

Po nácviku písně se děti naučí jednoduché taneční prvky. Při doprovodu hudebních nástrojů 

jsou děti rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina hraje na těţkou dobu (metrum), druhá 

skupina hraje rytmus písně (slabiky). 

 

„Na hnízda“ – prosociální hra 

Pomůcky: kruhy, pandeiro nebo tamburínka   

Kruhy, představující hnízda, jsou rozmístěny po trávě. Děti ztvárňují let ptáčků a na zvuk 

tamburíny (nebezpečí) letí do hnízda (kruhu). Při kaţdém kole se odebere jeden kruh 

a úkolem dětí je pomoct druhému kamarádovi a pustit ho do svého kruhu. 

 

Karneval lesních zvířat 

(Ukázka fotek- viz příloha č. 12) 

Závěrem projektu je karneval v přírodě, do kterého jsou zařazeny hry a činnosti na 

zopakování získaných zkušeností, vědomostí a dovedností dětí. 

 

„Promenáda zvířat“ – vlastnosti zvířat 

Děti převlečené v maskách představí své zvířátko a poví o něm, co se za celý projekt dověděl 

(kde bydlí, čím se ţiví, čím je uţitečný). 

 

„Zvířátka domů“- taneční improvizace, reakce na signál (hudební nástroj) 

Pomůcky: CD přehrávač, klávesy, metalofon, ozvučná dřívka, flétna, bubínek 

Děti jsou rozděleny do čtyř druţstev (čtyři zvířátka). Kaţdé zvířátko má vyznačený svůj 

domeček a poznávací signál (sova – flétna, ţabka – bubínek, mravenec- ozvučná dřívka, 

včelky – metalofon). Děti tančí, pohybují se dle svých představ na hudbu z CD nebo z kláves. 

Po přerušení hudby zazní signál jednoho ze čtyř hudebních nástrojů. Úkolem dětí je rozeznat, 

které zvířátko má jít do svého domečku. Jakmile opět zazní hudba, všichni tančí a hra 

pokračuje dál dle nálady dětí. 

 

„Tanec s balónkem“- spolupráce, dodrţování pravidel hry 

Pomůcky: balónky, CD přehrávač 

                                                        
123 HOROVÁ, L. Šikovné léto In. KAFOMET pro mateřské školy. 1. vyd. Stařeč: Infra, s.r.o. 2011. TC-060.4. 
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Děti se pohybují ve dvojicích do rytmu písně. Kaţdá dvojice drţí proti sobě balónek (čelem, 

břichem, zády) a nesmí se ho nikdo dotknout rukama. Kdyţ dvojici spadne balónek na zem, 

vypadává ze hry. 

 

„ Zvířecí přátelé“ – počítání, zpěv, instrumentální doprovod 

Pomůcky: klávesy, Orffův instrumentář 

Děti si zvolí píseň z projektu dle své představy (o lese a lesních zvířátkách) a společně si jí 

zazpívají nebo zatančí s doprovodem kláves. Po písničce učitelka vysloví číslo například 4. 

Děti mají za úkol vytvořit skupinky po čtyřech. Dítě, které zbylo, vypadává ze hry, ale vybere 

novou píseň a můţe učitelku doprovodit na samostatně zvolený hudební nástroj. 

 

„Zvířátka mají talent“ – hudební a hudebně pohybová improvizace 

Učitelky představují odbornou porotu, která hodnotí výkony dětí počtem zvířátek na obrázku 

(bodová škála od 1 do 3). Děti si zvolí disciplínu sami, dle svého uváţení. (zpěv písně, 

přednes básně, tanec, hra na hudební nástroj …) 

 

Evaluace integrovaného hudebního projektu 

První část projektu se odehrávala ve školce a některé činnosti v lese při pobytu venku. 

Základní motivací byla pohádka, která motivovala děti k různým nabízeným činnostem, hrám. 

Myslím si, ţe byla vhodně zvolená motivace, jelikoţ děti zaujala a s velkým nadšením se 

zapojovaly do her a činností. Trochu vázla spolupráce a komunikace mezi mladšími a staršími 

dětmi při skupinové práci. Vznikaly hádky, které narušovaly průběh činností. Také časové 

omezení bránilo dětem některé aktivity dokončit nebo více rozehrát, proţít si je. Druhá část 

projektu se odehrávala na škole v přírodě, kde se ukázalo, ţe je pro děti velmi důleţité klidné 

prostředí s příjemnou atmosférou. V tomto prostředí se posilovaly kladné citové vztahy mezi 

dětmi. Byla jsem mile překvapena, jak děti mezi sebou spolupracovaly. Starší děti velice 

ochotně pomáhaly mladším dětem, jak při sebeobsluţných činnostech, tak při společných 

hrách. Většina her a aktivit se odehrávala v přírodě. Zajímavými činnostmi si prohlubovaly 

poznatky z oblasti ţivé přírody, získaly pozitivní vztah ke zvířátkům, k přírodě a nenásilnou 

formou se učily přírodu chránit a chovat se k ní ohleduplně. Díky přírodě okolo naší mateřské 

školy, mohou děti většinu nových poznatků a dovedností získávat vlastními proţitky a 

zkoumáním přímo v přírodě, coţ přispívá k snadnějšímu a pevnějšímu zapamatování. 

V oblasti estetické výchovy se děti v průběhu projektu naučily několik písní, které 

doprovázely na jednoduché rytmické nástroje. Pomocí hudebních aktivit si děti procvičovaly 
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správné dýchání, správné drţení těla a správnou výslovnost. V mnohých hrách a činnostech 

děti vyuţily jak rytmické, tak melodické nástroje Orffova instrumentáře. Vyuţitím 

rytmických a melodických nástrojů si děti zdokonalovaly rytmické a tonální cítění. Děti měly 

moţnost své pocity, představy vyjádřit prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových, 

výtvarných a dramatických činností. Děti nejvíce zaujaly činnosti a hry s Orffovými nástroji. 

První dny vznikaly hádky o půjčení hudebního nástroje. Po zavedení pravidel a pravidelného 

střídání hudebních nástrojů se konflikty vyřešily. Všimla jsem si, ţe po skončení projektu děti 

vyuţívají ve volné hře hudební nástroje mnohem častěji neţ dříve. Děti je vyuţívají více při 

dramatizaci pohádek, jako hudební kulisu. Často doprovázejí jak melodickými, tak 

rytmickými hudebními nástroji písně reprodukované z CD přehrávače, nebo si bez 

reprodukované hudby hrají samy „ Na kapelu“, kde projevují svou fantazii a hudební 

představivost.  
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4.2.3 Závěrečný test hudebnosti 

 

 
Tabulka 2 Výsledky závěrečného testu hudebnosti 

 1A  1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 5A 5B 

1. dítě 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

2. dítě 3 2 4 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 

3. dítě 3 1 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

4. dítě 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 

5. dítě 2 1 3 3 4 2 3 1 2 2 1 3 1 

6. dítě 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 

7. dítě 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 3 

8. dítě 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

9. dítě 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 

10. dítě 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

11. dítě 2 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 

12. dítě 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 

13. dítě 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 

14. dítě 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 

15. dítě 2 1 4 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 

Průměr 2,6 1,8 3,6 3,7 2,9 2,5 2,7 2,7 2,3 2,5 1,8 2,5 2,7 
Pramen: KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. II. Hudební prostředí v rodině a v mateřské 
škole 

 

Vysvětlivky: 

1 - Pěvecko - reprodukční schopnosti 

1A - interpretace hudebního rytmu písně 

1B - interpretace melodické stránky písně 

2 - Hudebně sluchové schopnosti 

2A - citlivost pro hlasitost 

2B - citlivost pro barvu tónu 

2C - citlivost pro rozlišování výšky tónu 

3 - Rytmické cítění 

3A - citlivost pro rytmickou pulzaci 

3B - citlivost pro metrum 

3C - citlivost pro změny tempa 

3D - citlivost pro časový rytmický průběh tónu 

4 - Tonální cítění 

4A - citlivost pro rozlišování mimotonálních tónů v písni 

4B - citlivost pro dokončenost a nedokončenost melodie na tónice 
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5 - Hudební paměť 

5A - paměť pro rytmus 

5B - paměť pro melodii 

 

 
Tabulka 3 Porovnání počátečních a závěrečných průměrných výsledků hudebního experimentu 

 1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 5A 5B 
Průměr  
na začátku 2,4 1,4 3,3 3,2 2,3 1,8 2,3 2,3 2,0 2,3 1,1 2,1 2,0 
Průměr  
Na konci 2,6 1,8 3,6 3,7 2,9 2,5 2,7 2,7 2,3 2,5 1,8 2,5 2,7 

Pramen: vlastní výpočty 
 

Vyhodnocení výsledků: 

Z výsledků závěrečného testu vyplynulo malé zlepšení ve všech sledovaných 

hudebních oblastech. Výraznější změny jsou viditelné u konkrétních dětí, které přispěly 

nárůstu úrovně hudebních schopností. Průměrné hudební schopnosti se vyšplhaly na lehce 

nadprůměrné. Podle tabulky je patrné, ţe děti lépe pohybově reagují na kontrastní změny 

tempa, polovina dětí zvládá velmi dobře rytmickou pulzaci, pohybově ztvární metrum 

a správně rytmicky zazpívá lidovou píseň. Téţ se zlepšila citlivost pro barvu, hlasitost i výšku 

tónu.  

Na druhé straně se ukázalo, ţe v určitých schopnostech stále velká skupina dětí 

nedosahuje ani průměrné úrovně. Například při interpretaci melodické stránky třetina dětí 

nezvládá zazpívat píseň intonačně správně. Citlivost pro dokončenost a nedokončenost 

melodie zůstává lehce podprůměrná.  

Na základě vyhodnocení obou testů je patrné, ţe nejvíce jsou u dětí rozvinuty hudebně 

sluchové schopnosti (citlivost pro barvu, hlasitost a výšku tónu). Dále je rozvinuté rytmické 

cítění, především citlivost pro metrum a citlivost pro změny tempa.  Většinu úkolů 

vyjadřovaly děti pohybem, coţ se promítlo pozitivně do výsledků. Nejméně je rozvinuté 

tonální cítění, které se rozvíjí u kaţdého dítěte odlišně. 

Myslím si, ţe pro zkvalitnění hudebních schopností je důleţité děti podněcovat 

k hudební aktivitě, která by se měla nejprve zaměřit na rytmické cítění a postupně přecházet 

na melodickou stránku (tonální cítění). Zapojením zpěvu, instrumentálních aktivit, 

poslechových a především hudebně pohybových činností se zkvalitní celkový rozvoj 

hudebnosti.  
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo zrealizovat v jedné třídě mateřské školy hudební projekt 

s vyuţitím hudebních nástrojů Orffova instrumentáře a testem hudebnosti zjistit, jaký 

individuální přínos mají Orffovy nástroje v rozvoji hudebnosti předškolních dětí. 

 Ještě před hudebním experimentem jsem si chtěla zmapovat formou dotazníků 

vyuţitelnost hudebních nástrojů Orffova instrumentáře v mateřských školách. Domnívala 

jsem se, ţe polovina dotazovaných učitelek neovládá hru na hudební nástroj, tedy 

i vyuţitelnost Orffova instrumentáře při rozvoji hudebnosti dětí bude průměrná. Z výsledků je 

patrné, ţe jsem se zmýlila. Většina dotazovaných respondentů hraje na jeden nebo na dva 

i více hudebních nástrojů. Všechny mateřské školy jsou z části vybaveny Orffovým 

instrumentářem a pětina respondentů má vybavenou mateřskou školu celou sadou Orffova 

instrumentáře. Vybavenost však neznamená, ţe je Orffův instrumentář vyuţíván. I v této 

domněnce jsem se mýlila. Učitelky vyuţívají hudební nástroje v průměru jednou aţ dvakrát 

týdně při různých řízených i spontánních činností. Dovolím si tvrdit, ţe alespoň 

v dotazovaných mateřských školách je hudební výchova začleněna do výchovně vzdělávací 

nabídky, kde plní svůj úkol. 

 Hudební experiment se odehrával v mateřské škole Dřísy, ve třídě předškolních 

(pěti a šestiletých) dětí. Cílem experimentu bylo zjistit pomocí hudebního testu úroveň 

hudebních schopností a dovedností dětí před hudebně integrovaným projektem. Počáteční 

výzkum ukázal, ţe většina hudebních schopností je průměrná, některé lehce podprůměrné. 

Pro realizaci hudebně integrovaného projektu to znamenalo, začlenit do výchovně 

vzdělávacích aktivit co nejvíce podnětných hudebních, hudebně pohybových 

a instrumentálních činností. Samotným záměrem projektu nebylo pouze zlepšování 

a rozvíjení hudebních schopností, ale komplexní prolínání hudebních, uměleckých, 

neuměleckých činností s prvky environmentální výchovy, obohacující děti o jejich poznání, 

záţitkovou a emocionální část vědomí.  

Děti získávaly v průběhu projektu prostřednictvím pohádek elementární poznatky 

o přírodě a zvířatech, vnímaly proměny přírody všemi smysly, seznámily se s ekosystémem 

lesa, získávaly citlivý přístup k ţivým bytostem a přírodě. Dalším pozitivem bylo 

respektování druhých, posílení kladných citových vztahů mezi dětmi a učitelkami. 

V neposlední řadě bych chtěla poukázat na rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj jemné 

i hrubé motoriky a koordinace pohybů.  

Chtěla bych především zdůraznit pozitiva hudebních nástrojů Orffova instrumentáře, 

které byly pravidelně vyuţity v hudebních činnostech. Hudební nástroje Orffova 
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instrumentáře motivovaly děti k hudební aktivitě, pomáhaly dětem se déle soustředit. A dle 

mého názoru umoţňovaly dětem posílit sociální cítění. Také byly silným zdrojem emocí, 

ale i zdrojem uvolnění napětí. 

Podle výsledků závěrečného testu hudebnosti je vidět zlepšení všech hudebních 

schopností. Je patrné, ţe pokud je vzdělávací obsah komplexní, rozvíjí se všechny hudební 

schopnosti dítěte. I u dětí s průměrnými či podprůměrnými výsledky hudebních schopností 

můţeme vytvořit vhodným prostředím, hudebními podněty, vhodnou motivací a vytvořením 

kladného vztahu k hudbě základ pro zkvalitnění hudebních schopností. 

 

  



 

70 

Seznam pouţité a citované literatury 
BROŢOVÁ, A. Ţabka Ţabetka jde do světa In. KAFOMET pro mateřské školy. 1. vyd. 

Stařeč: Infra, s.r.o. 2011. 32. aktualizace, TC- 098.3. ISSN 1801-853X. 

CMÍRAL, A. Základní pojmy hudební. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1967. 280 s. 

DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava: Montanex, 2010.  

ISBN 978-80-7225-329-6. 

FISCHER, V., HURNÍK, I. Od housliček po buben. Praha: Albatros, 1987. 13-770-87. 

FISCHEROVÁ, D. O marnivé vráně. Praha: Panorama, 1979. 

FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005. 240 s. ISBN 80-246-0965-7. 

GARDOŠOVÁ, J., DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. 160 

s. ISBN 80-7178-815-5. 

GREGOR, V., SEDLECKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. 

Praha: Supraphon, 1973. 

HAVEL, J. Potrestaný zlodějíček. In Malované čtení pro děti. Praha: Fragment, 2009. ISBN 

978-80-253-0939-1. 

HOROVÁ, L. Šikovné léto In. KAFOMET pro mateřské školy. 1. vyd. Stařeč: Infra, s.r.o. 

2011. TC-060.4. ISSN 1801-853X 

HURNÍK, I. Múza v teréne (Úvahy o ţivotnej praxi hudebníka). Bratislava: OPUS, 1980. 

124s. 

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. díl - Začátky. Praha-Bratislava: Supraphon, 

1969. 100 s. 

HUDÁKOVÁ, J. Tvorivé modely pre vyučovanie hudobnej výchovy na základnej škole 

z výsledkov Didaktiky Hv a Hudobných dielní na FHPV PU. In Visegradské hudební 

semináře. Praha: UK, 2008. 100 s. 

CHLUP, O. Výchova dítěte v době předškolní. Brno: Dědictví Komenského, 1948. 

JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních. Praha: SPN, 1978. 

296 s. 

JÍROVÁ, M., KÁDNEROVÁ, B., BĚLINOVÁ, L. Rok v mateřské škole. Praha: SPN, 1960. 

232 s. 

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, 404. 

ISBN 978-80-247-17-0. 

KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-

80-247-2429-4. 



 

71 

KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí v předškolním věku. II. Hudební prostředí v rodině 

a v mateřské škole. UK v Praze, 1991. 60 s. ISBN:382-169-91. 

KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha: UK, 2002. 

76 s.  ISBN 80-7290-080-3. 

KODEJŠKA, M. Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice. 

In Visegradské hudební semináře. Praha: UK, 2008. 100 s. 

MICHALOVÁ, E. Hudobná výchova a školská reforma v Slovenskej republike. 

In Visegradské hudební semináře. Praha: UK, 2008. 100 s. 

MIŠURCOVÁ, V. Hry se zpěvem. Praha: SPN, 1964. 83 s. 

MIŠURCOVÁ, V. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1965. 

59 s. 

MODR, A. Hudební nástroje. Praha: Edition Supraphon, 1982. 

OPRAVILOVÁ, GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003. 496 s. ISBN 

80-7178-847-3. 

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem 

do pedagogiky. Praha: UK, 2005. 87 s.  ISBN 80-7290-251-2. 

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN, 1984. 224 s. 

PRŮCHA, J., MAREŠ, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník, nové, rozšířené 

a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2009. 400 s. ISBN9 78-80-7367-647-6. 

SEDLÁK, FR. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990. 320 s. ISBN 80-04-20587-9. 

SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha: Albatros, 2001. 179 s. ISBN: 80-00-00936-6. 

STRNADOVÁ, K., ZEZULA, J. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: Naše vojsko, 

1988. 189 s. 

SUCHÝ, O. Písničky z pohádek a dětských filmů 1. díl. Cheb: G+W spol. s.r.o., 1997. 128 s. 

ISMN M-706509-06-8. 

ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a 

klinické praxi. Praha: Portál, 1998. 246 s. ISBN 80-7178-264-5. 

ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A., BUREŠOVÁ, V. Písničky a jejich dramatizace. Praha: 

Portál, 2000. 154 s. ISBN 80-7178-477-X. 

ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola. Teorie a praxe I. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 

ISBN 80-244-0945-8. 

ŠPLÍCHAL, A. Bludiště pro šikovné ruce. Praha: Fragment, 2011. 

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2008. 

470 s. ISBN 978-80-246-0956-0. 



 

72 

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy 

v základním vzdělávání. Praha:  Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 

ZEZULA, J., JANOVSKÁ, O. a kol. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN, 1987. 

392 s. 

 

Internetové zdroje 

 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Daltonský plán [online]. c2011 [citováno 11. 11. 2011]. 

Dostupný z WWW: 

<//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daltonsk%C3%BD_pl%C3%A1n&oldid=7308748> 

 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Personalismus [online]. c2011 [citováno 11. 11. 2011]. 

Dostupný z WWW: <//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Personalismus&oldid=7178825> 

 

Interaktivní metody výuky: konstruktivismus [online]. C2011  [citováno 25. 10. 2011].  

Dostupný z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_36.pdf >) 

 

Hudební ukázky 

L. van Beethoven: Sonáta pro klavír č. 14 cis moll op. 27 Měsíční svit 1 věta 

Dostupné: Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. [CD ]Praha: SPN, 1998. 

52471. 

Zvuky přírody 

  Dostupné: HETFLEIŠ, V. Co jeto? [CD ] Bohemián Music Service s.r.o. 

Píseň - Nepořádek 

Dostupné: HRADEC, J., KAVANOVÁ, Š. Nepořádek. In Děti a ekologie. [CD ] 

Praha: Rotag, 2006. 

 Ilja Hurník: Pohádka. Jak se kontrabas zamiloval 

Dostupné:  Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. [CD ]Praha: SPN, 1998. 

52471. 

N. Rimskij-Korsakov: Let čmeláka 

Dostupné: Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. [CD ]Praha: SPN, 1998. 

52701. 

C. Saint-Saëns: Karneval zvířat  

 Dostupné: Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. [CD ]Praha: SPN, 1998. 

Hudební ukázky hudebních nástrojů 

Dostupné: HRADECKÝ, E. Hudební nástroje. [MC ]Praha: Fontána, 1992. 

 



 

73 

Seznam pouţitých zkratek: 

RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělání 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MŠ  Mateřská škola 

PC  Počítače 

OI  Orffův instrumentář 

 

Seznam grafů 

Graf 1 Nejvyšší dokončené pedagogické vzdělání ................................................................. 36 

Graf 2 Délka pedagogické praxe ........................................................................................... 36 

Graf 3 Dovednost hry na hudební nástroj (učitelé) ................................................................ 37 

Graf 4 Nástroje Orffova instrumentáře - znalost .................................................................... 37 

Graf 5 Vybavenost mateřských škol Orffovým instrumentářem ............................................ 38 

Graf 6 Vyuţitelnost mateřských škol nástrojů Orffova instrumentáře .................................... 38 

Graf 7 Četnost vyuţití Orffova instrumentáře v mateřské škole ............................................. 39 

Graf 8 Činnosti s vyuţitím Orffova instrumentáře ................................................................. 40 

Graf 9 Vyuţitelnost dětmi Orffova instrumentáře při volné hře ............................................. 40 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Výsledky počátečního testu hudebnosti ................................................................ 43 

Tabulka 2 Výsledky závěrečného testu hudebnosti ................................................................ 66 

Tabulka 3 Porovnání počátečních a závěrečných průměrných výsledků hudebního 

experimentu ......................................................................................................................... 67 

 

  



 

74 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Příloha č. 2- Pohádka “Liška hudebnice” 

Příloha č. 3 - Nedokončená pohádka „Včelka“ 

Příloha č. 4 - Fotky „Bohatství lesa“ 

Příloha č. 5 - Fotky „Jak se kontrabas zamiloval“ 

Příloha č. 6 - Fotky „Liška hudebnice“ 

Příloha č. 7 - Fotky ze ŠVP „Seznámení s okolím“ 

Příloha č. 8 - Fotky „Včelka“ 

Příloha č. 9 - Fotky „Ţabka“ 

Příloha č. 10 - Fotky „Mravenec“ 

Příloha č. 11 - Fotky „Sova“ 

Příloha č. 12 - Fotky „Zvířecí karneval“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


