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Úvod 

Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., je významnou osobností hudebního světa. Dostalo 

se jí uznání odborné veřejnosti v podobě citací v odborných periodikách, sbornících 

z konferencí, ale i dizertačních pracích, či odborné literatuře. V České republice 

i v zahraničí si jí váží jako členky řady organizací i řešitelky soudobých hudebních 

problémů. Za spoluautorství publikace Hudba pro děti získala v roce 1992 Cenu rektora 

Univerzity Karlovy v Praze za nejlepší učebnici v oboru věd didakticko-pedagogických. 

Eva Jenčková je tak známá nejen oblastí integrativní hudební pedagogiky, ale i oblastí 

hudby pro děti a hudebně-pohybové výchovy. 

Eva Jenčková je také osobností, na kterou lze nahlížet i z jiných stran. Mnoho 

pedagogů zná Evu Jenčkovou jako lektorku vzdělávacích hudebních dílen, pro něž píše 

metodické publikace z edice Hudba v současné škole. Bližší známí rodiny Jenčkových pak 

mohou vidět energické hudební zaměření v propojení s životem v jejím domově. Cílem 

diplomové práce není postihnout veškerou odbornou činnost Evy Jenčkové, ale poskytnout 

práci, která ukazuje rozmanitost jejích zájmů, od světa hudebního až po svět osobních 

zálib, jež se vzájemně prolínají. K tomu napomohly i dopisy blízkých lidí a v neposlední 

řadě slova samotné Evy Jenčkové či jejího manžela Jaroslava Jenčka, která jsou začleněna 

do textu diplomové práce. Některé materiály z jejího života, například fotografie či 

diplomy o dosaženém vzdělání, jsou zařazeny v příloze diplomové práce. 

Samotný svět hudby, a hudba vůbec, hraje velkou roli v životě každého etnika. 

Zkušenosti s hudbou, které představují vědomosti, praktické dovednosti i určité způsoby 

chování, jsou předávány z generace na generaci. Každá kultura má svá hudební specifika. 

Již samotná přítomnost hudby podněcuje a ovlivňuje jedince v jeho budoucích projevech. 

Vývoj hudebně výchovného působení v českém prostředí může nastínit už 

16. a 17. století, ve kterém žily osobnosti, jako byl Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav. 

Právě Jan Amos Komenský již ve své době zdůrazňoval úlohu činnostní praxe a požadoval 

přizpůsobení hudebně výchovného procesu samotnému dítěti. Představitelem osvícenských 

snah na přelomu 18. a 19. století byl potom český učitel, hudební skladatel a teoretik Jakub 

Jan Ryba. 

Širší spektrum aktivit se objevilo až na přelomu 19. a 20. století, kdy došlo nejen 

k zaměření se na estetický aspekt hudby či snahu o dostupnost umění, ale především ke 
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zdůraznění významu hudby pro člověka. V roce 1934 byla za přispění Vladimíra Helferta 

založena Společnost pro hudební výchovu a o dva roky později se také v Praze pořádal 

mezinárodní hudebně výchovný kongres. Zájem o tuto problematiku vyústil v rozdělení 

hudební pedagogiky na specializovanou hudební přípravu a na výchovu na všeobecně 

vzdělávacích školách. Otázkou hudební pedagogiky se zabývala řada publikací 

i odborných článků, k nimž přibyly v 60. a 70. letech 20. století i projevy vysokoškolských 

pedagogů. Z těchto osobností můžeme jmenovat například Jana Budíka, Ladislava Daniela, 

Václava Drábka, Františka Lýska, Ivana Poledňáka, Františka Sedláka, Jaroslava Herdena 

a Luďka Zenkla. Hudební pedagogice se také věnoval Ilja Hurník a Petr Eben, kteří 

vytvořili českou adaptaci Schulwerku Carla Orffa, která má dodnes neocenitelný význam. 

K prohloubení hudební pedagogiky přispěl i požadavek vysokoškolské přípravy 

učitelů. Na katedrách mnoha fakult v celé republice působí odborníci, kteří se věnují 

publikační činnosti a účastní se řady přednášek i konferencí, kde si vyměňují svoje 

zkušenosti. Právě Luděk Zenkl a Jaroslav Herden přizvali ke spolupráci Evu Jenčkovou 

a stali se tak garanty jejího odborného růstu. Eva Jenčková patří v současné době mezi 

přední hudební pedagogy, která svou činností ovlivňuje učitele všech školských stupňů 

v České republice i mimo ni. Prof. PhDr. Evě Jenčkové, CSc., tak právem náleží zájem 

a pozornost, která se jí dostává. I já se připojuji svou diplomovou prací k zástupu 

obdivovatelů a ze srdce si přeji, abych měla ještě mnoho a mnoho následovníků. 
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1 Biografie  

1.1 Rodina 

Mezi významné rodáky města Nový Bydžov, které leží nedaleko Hradce Králové, 

lze jistě zařadit i muzikoložku, hudební pedagožku a především velkou osobnost v oblasti 

hudebně-pohybové výchovy Evu Jenčkovou. Eva Jenčková, rodným jménem Eva 

Jelínková, se narodila 11. března 1949. 

Matka Evy Jenčkové, Jarmila Jelínková, se narodila 23. září 1927. Pracovala na 

Městském úřadě v Pardubicích jako úřednice. Jejími zájmy byly především ruční práce, 

jako šití, pletení a háčkování. Také ráda vařila. Tomu všemu naučila i svoji dceru a předala 

jí základ pro oblast jejích zájmů. Zemřela 24. června 2006, tedy ve svých nedožitých 

79 letech. Otec Jaromír Jelínek se narodil 17. května 1922. Měl velice nelehký život. Za 

války byl pracovně nasazen v Ústí nad Labem, po válce bojoval na Slovensku proti 

banderovcům. Toto nebezpečí a zažité hrůzy poznamenaly celý jeho život. Až do důchodu 

poté pracoval jako důstojník Sboru národní bezpečnosti. Dálkově také vystudoval 

Právnickou fakultu. V současné době, ve svých 90 letech, je stále vitální a s rodinou dcery 

ho pojí mnoho společného. Rád pracuje na zahradě, čte knihy, má zájem o společenské 

dění a prosperitu rodiny. 

Oba rodiče byli pro Evu Jenčkovou, její syny i bratra Jaromíra důležitou oporou 

v době studií i při jejich dalších činnostech. Eva Jenčková si je vědoma i významného 

vlivu rodičů na její hudební vzdělání. Na otázku, jaké byly její hudební začátky a jak se 

k hudbě dostala, odpověděla: 

„Vzpomínám si, že doma jsme společně rádi zpívali a já jsem prý již jako malé dítě 

s vervou všechny písně doprovázela hrou prstů na cokoliv. Dá se říci, že mé první krůčky 

k hudbě začaly u klavíru a vlastně k nim přispěla šťastná náhoda. Jednou při delší cestě 

vlakem z prázdnin jsem si krátila chvíli tichým prozpěvováním písní a hlavně jejich 

neznělým doprovázením. V kupé mne prý se zájmem pozorovala jedna spolucestující. 

Nechala si takto ještě několik písní předvést a potom doporučila mé matce, aby mne 

nechali učit se hrát na klavír. Povedlo se, k mé velké radosti! A tak mě za pár dní čekala 

nejen první cesta do školy, ale brzy nato došlo i na první setkání s opravdovým klavírem. 

Později jsem se od matky dozvěděla, že ta neznámá paní byla učitelkou hry na klavír.“ 

Eva Jenčková se poprvé vdala v roce 1972. Z prvního manželství s psychologem 
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PhDr. Oldřichem Peškem, které trvalo do roku 1986, má dva syny. Oldřich Pešek, narozen 

22. července 1975, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Liberci a získal titul inženýr. 

V současné době pracuje jako vedoucí pracovník Národního památkového ústavu Praha, 

a to na pracovišti v Josefově ve východních Čechách. Je ženatý, 28. června 2012 se mu 

narodila dcera Magdalena. Ondřej Pešek se narodil 2. ledna 1979. Vystudoval Právnickou 

fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal titul magistr. Působí jako komerční 

právník v průmyslovém rezortu v Hradci Králové. 1. srpna 2012 se mu narodila dcera 

Veronika. 

Oba synové Evy Jenčkové jsou od dětství aktivními sportovci oddílu karate, později 

i jeho trenéři. Od malička byli vedeni k hudbě. Absolvovali první cyklus hry na klavír 

v základní umělecké škole a zpívali v chlapeckém sboru Boni pueri v Hradci Králové. 

Jejich zájmy jsou literatura a historie, kromě toho se věnují chalupaření, zvelebování svých 

podorlických chaloupek. Kromě toho oba aktivně pomáhají v organizační činnosti 

vzdělávací instituce Tandem. 

Dne 24. června 1988 se Eva Jenčková provdala za Mgr. Jaroslava Jenčka. Jaroslav 

Jenček se narodil 16. prosince 1945 v Žamberku. Vystudoval Fakultu žurnalistiky 

Univerzity Karlovy v Praze a působil jako překladatel a tlumočník v mezinárodním 

obchodním styku, získal státnice z německého a ruského jazyka. Celý život je velice 

sportovně aktivní. Věnoval se běhu na dálkových tratích, lyžování, potápění. Aktivně se 

také věnuje fotografování, včelaření, celoživotním zájmem jsou stará auta, veterány. 

Jaroslav Jenček má velmi rád svůj rodný kraj, a rád se věnuje zvelebování svých domů. 

K tomu využívá svých dovedností například v oblasti truhlářství, zednictví a zahradnictví. 

Je zakladatelem a manažerem vzdělávací instituce Tandem, kde také vede vydavatelství. 

Společné seznámení vylíčil v rozhovoru Jaroslav Jenček. „Naše seznámení 

proběhlo nadvakrát. Úplně poprvé to bylo v autobuse, který jel ráno ve 4 hodiny 40 minut 

ze Žamberka do Prahy. Jel poloprázdný, a protože si nerad sedám k oknu, posadil jsem se 

na sedadlo do uličky, je tam více místa. Autobus se postupně plnil, ale vedle mne zůstávalo 

volné místo. Na zastávce v Hradci Králové se plnou uličkou mezi sedadly až ke mně 

vehementně prodrala žena, zeptala se, zda je vedle mne u okna volné místo, a usadila se. 

Protože jsem měl přidrzlou náladu, kterou obvykle nemívám, tak jsem se jí tehdy zeptal: 

,Kde jste byla tak dlouho? Já vám tady držím místo.´ Z dnešního pohledu to považuji za 

symbolické. Tehdy jsem studijně cestoval na Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy a má 

nová spolucestující mi dobře poradila, ať dělám všechny zkoušky v  předtermínu, což se do 
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budoucna ukázalo velmi prozíravé. Příjemnou cestu jsme zakončili sklenkou vína a pak se 

jen občas vídali. Po letech jsme se náhodně setkali na nádraží na Florenci. Jel jsem do 

lázní do Karlových Varů. A neuvěřitelné! Má známá tam jela také, ale o autobus později. 

Potkali jsme se ráno při pitné kúře na kolonádě ve Vřídle a dohodli se, že půjdeme večer 

tancovat.  A už to bylo.“ 

Jaroslav Jenček zajišťuje s Evou Jenčkovou ubytování na jejich chalupách 

v Kameničné, ale také vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci instituce Tandem. Na 

otázku, jak ho poznamenal život s Evou Jenčkovou, její studium, práce i elán, odpověděl: 

„Samozřejmě výrazně. To, co teď dělám, bych vůbec nedělal, mám x jiných profesí. 

Shrnul bych to do jedné věty: ,Když dělala docenturu, začal jsem dělat řízky, když 

profesuru, tak i omáčky.´ Časově je to velmi náročné, musí k tomu být celá rodina. Musíme 

mít společný tah na bránu, bez toho to nejde.“ 

V tomto roce oslaví manželé Jenčkovi již 25. výročí svatby. A tak jsou jistě 

zajímavá slova Jaroslava Jenčka, která vystihují otázku, čím svoji manželku vždy potěší. 

„To já nevím, to se musíte zeptat jí. (smích) Kytičkou, drobností, tím, že se může na 

mě spolehnout. Je fajn, že si stále povídáme, že si máme co říct. Lidé si mnohdy myslí, že 

ani nejsme manželé. Tak jsme se dobře sešli.“ 

1.2 Studium a pedagogická činnost 

Po dokončení základní školy studovala Eva Jenčková na Střední všeobecně 

vzdělávací škole v Pardubicích, kde také v roce 1967 úspěšně vykonala maturitní zkoušku. 

Na své hodiny hudební výchovy během školní docházky vzpomíná takto: 

„Na přelomu 50. a 60. let minulého století se při hudební výchově ve školách dost 

zpívalo, hlavně lidové písně, a také se poslouchaly vybrané skladby českých a světových 

skladatelů s průvodním komentářem. Náš pan učitel hudební výchovy na 2. stupni Základní 

školy v Pardubicích byl přísný a prohlašoval o sobě, že je stará škola. Při hodině procházel 

mezi lavicemi a korigoval zpěv třídy hrou na housle. Když se nám dařilo, hned se usmál 

a přidal druhý hlas. Věděli jsme, že má ty písně rád. Hrál jednu za druhou a my jsme je 

brzy uměli všechny zpaměti. Repertoár to byl vskutku bohatý a já ho využívám dodnes. 

Ostatně bez písniček a pořádné muziky se u nás neobejde žádné větší posezení s přáteli.“  

Absolvované studium hry na klavír prvního a druhého cyklu v letech 1955 až 1967 

v Hudební škole v Lanškrouně a v Lidové škole umění (LŠU) v Pardubicích poskytlo 
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základy hudebního vzdělání, které využila Eva Jenčková ve svých vysokoškolských 

studiích. 

„Zpočátku jsme se hudební nauky dost obávali, hlavně když přišlo zkoušení. 

V hlavách jsme měli spíš zmatek z množství pojmů než žádaný systém. Svitlo mi nezřídka až 

na hodině klavíru, kde se nad klaviaturou mnohé vyjasnilo a hlavně ozvučilo. Inu, staré 

bolesti hudební pedagogiky. 

Ale teď z jiného soudku. V 60. letech jsem na pardubické LŠU zažila skvěle vedenou 

hudební nauku, která mě zaujala a na kterou jsme se každý týden všichni moc těšili. Šlo 

o výběrový předmět pro žáky druhého cyklu LŠU a vedl ho tehdy mladý dirigent Ján 

Krúpa, který na pardubickou LŠU právě přišel z Bratislavy. Otevřel nám rázem svět hudby 

naplno. Poslech skladeb spojený se zajímavým vhledem do hudebních forem, harmonie 

a dějin hudby se střídal se sborovým zpěvem, komorní hrou nebo četbou beletrie 

o skladatelích. Předháněli jsme se v přípravě nejrůznějších hudebních miniportrétů 

s interpretačními vstupy z vlastních zdrojů, navštěvovali koncerty a besedy o hudbě. 

Čím to, že se tehdy tomuto učiteli podařilo nás zcela nadchnout? Určitě svým spon-

tánním projevem, emotivním sdělováním, obdivuhodnými znalostmi a hlavně bytostným 

zaujetím hudbou, které ovšem s naprostou samozřejmostí očekával také od nás. Byl to 

projev důvěry v naše hudební i lidské síly a zároveň výzva k akčnosti, která se jen tak 

odmítnout nedala. Naše samoobjevování či spoluobjevování hudebních poznatků, 

a především hudby samé, mělo již tehdy příchuť dnešního zážitkového či projektového 

učení a nepochybně pro nás bylo velkou zkušeností do budoucna. Vzpomínám si, že hlavně 

kluci vydrželi díky tomuto předmětu u hudebního nástroje až do maturity a dokončili tak 

zdárně druhý cyklus LŠU.“ 

Po maturitní zkoušce se věnovala studiu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, 

oborům český jazyk a hudební výchova – učitelství pro školy prvního cyklu. O ní se Eva 

Jenčková zmiňuje i v odpovědi na otázku, kdy se rozhodla věnovat se hudbě profesionálně 

a co bylo jejím impulzem. 

„Již od raného školního věku jsem si přála být učitelkou a u toho vlastně zůstalo. 

Když pak během studia na střední škole došlo k volbě mé budoucí oborové specializace na 

pedagogické fakultě, zvítězily jazyky; hlavně český jazyk s literaturou, která byla mým 

velkým koníčkem, a francouzština. Zásadní změna tohoto rozhodnutí však nastala po 

absolvování tzv. přípravného kurzu, který pořádala královéhradecká Pedagogická fakulta 

pro uchazeče o studium. Účastnila jsem se hodin českého jazyka, ale protože pro 
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francouzštinu nebyl přípravný kurz otevřen, navštěvovala jsem ze zájmu hodiny hudební 

výchovy. Byly pro mne velmi inspirující a hned jsem se cítila jak ryba ve vodě. Když se pak 

v závěru dr. Václav Dvořák, který kurz hudební výchovy vedl, s překvapením dozvěděl, jak 

se vlastně věci mají, doporučil mi změnu kombinace na český jazyk – hudební výchova. 

Poslechla jsem a dodnes jsem mu za to nesmírně vděčná. 

Čas ukázal, že studium učitelství hudební výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci 

Králové bylo tehdy dobrou volbou. Koncem 60. let působili na katedře hudební výchovy 

této fakulty velmi schopní pedagogové, kteří se mimo svou profesi věnovali velmi 

intenzivně hudebnímu životu ve městě i širším okolí, a bylo tehdy přirozené, že jsme s nimi 

do jejich hudebních aktivit vstupovali a podle svých možností se na nich podíleli. Jako 

studenti jsme běžně vedli přípravná oddělení dětských sborů a letní hudební tábory, 

podíleli se na přípravě výchovných koncertů a účinkovali v nich, psali jsme své první 

kritiky koncertů do denního tisku, zpívali ve sboru, a dokonce hráli ve školní dechovce. 

Hlavním iniciátorem, organizátorem a především trpělivým rádcem tohoto studentského 

hudebního dění byl již zmíněný dr. Dvořák. Brzy jsme pochopili, že hudební výchova není 

jen školní záležitostí, ale velkým dílem se odehrává také mimo školu. To byla cenná 

zkušenost do praxe.“ 

Od roku 1976 rozšířila své vzdělání o studijní obor hudební výchova – český jazyk, 

učitelství pro školy druhého cyklu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

V roce 1983, zde vykonala rigorózní zkoušku. 

Svoji profesní dráhu vysokoškolské pedagožky započala Eva Jenčková v roce 1972 

na Pedagogické fakultě v Hradci Králové jako asistentka, později odborná asistentka 

druhého stupně. V letech 1990 až 2008 působila také na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Po čtyřech letech spolupráce zde obhájila svoji disertační práci Hudba 

pro děti ve vysokoškolské přípravě učitelů hudební výchovy v oboru Teorie vyučování 

hudební výchově a získala akademický titul kandidáta pedagogických věd. Školitelem jí 

byl prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc. Od roku 1992 zde pracovala na částečný úvazek 

na Katedře hudební výchovy. Zpočátku byl předmětem jejího zájmu obor speciální 

pohybová výchova ve studiu sbormistrovství, později obor didaktika hudebně-pohybové 

výchovy a instrumentálních činností ve studiu učitelství prvního a druhého stupně. 

Dva roky po obhajobě kandidátské dizertační práce, tedy roku 1996, napsala Eva 

Jenčková habilitační práci na téma Integrační možnosti v přípravě učitelů hudební výchovy 

na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a obdržela titul docentka pro obor 
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didaktika hudební výchovy. Nejvyšší vědecko-pedagogická hodnost, titul profesorka, byl 

Evě Jenčkové udělen na téže univerzitě 7. listopadu 2003 v oboru hudební teorie 

a pedagogika. 

V současné době působí prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., na Pedagogické fakultě 

Univerzity Hradec Králové, kde se na Hudební katedře zabývá hudební pedagogikou 

a didaktikou hudební výchovy pro mateřské školy a základní školy prvního stupně. Věnuje 

se také didaktice specializující se na druhý a třetí stupeň v systému vzdělávání. Praxi 

získala v roce 1971, kdy nastoupila na Základní školu Pardubice, Staňkova 128 jako 

učitelka druhého stupně. Na otázku, jak na toto období vzpomíná, řekla: 

„Opravdu moc ráda. Bylo to mé první místo po ukončení fakulty a navíc jsem si ho 

doslova vysloužila. Počátkem 70. let totiž nebyla situace se získáním učitelského místa 

vůbec jednoduchá, zvláště ve větších městech. Šance byla spíše na venkovských školách, 

ale zase tu čekaly komplikace s dojížděním či bydlením. Kromě toho se po celý první rok 

učilo v tzv. zkušební lhůtě, během které se noví učitelé museli profesně osvědčit. 

V závěru studia jsem nastoupila na povinnou šestitýdenní souvislou praxi 

v Pardubicích a samozřejmě jsem chtěla co nejlépe uspět. Podařilo se mi získat zájem 

i těch nejstarších žáků a ještě s nimi nacvičit program k rozloučení se školou. Výsledek byl 

pro mne takřka neuvěřitelný. Ze závěrečné praxe jsem odcházela s nabídkou pracovního 

místa na této škole. Navíc ředitel školy František Jirka mi od té chvíle nechal volnou ruku 

ve všem hudebním konání i pedagogickém experimentování, které mne tehdy pochopitelně 

velmi lákalo. Tak jsme hodiny hudební výchovy trávili nejen ve škole, ale dost často i na 

generálkách pardubické Komorní harmonie, kde bylo pořád co sledovat. Své první žáky 

stále ráda potkávám a skoro vždy mi připomenou historku, jak jsme si tehdy ve škole 

z peněz za starý papír našetřili na starší klavír.“ 

Kromě didaktiky hudební výchovy je předmětem jejího zájmu také hudebně-

pohybová výchova a hudba pro děti. Na základě toho se ve vysokoškolském působení Evy 

Jenčkové vyčlenila nejdůležitější triáda jí vyučovaných předmětů, o nichž se zmiňuje 

i prof. PaedDr. Luděk Zenkl, Csc., ve svém rozhovoru s ní. 

„Na Katedrách hudební výchovy Pedagogických fakult v Hradci Králové a v Praze 

ses věnovala hlavně předmětům hudební pedagogika, hudba pro děti, didaktika hudební 

výchovy a své studenty jsi provázela při jejich výstupech na pedagogické praxi. Učila jsi je 

nejen CO mají učit, ale také JAK mají hudební výchovu úspěšně učit. To se nedá v krátkosti 
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přiblížit.“ 1 

Na fakultě v Hradci Králové je náplní práce Evy Jenčkové také již zmíněné vedení 

pedagogické praxe hudební výchovy, a to její organizace a kontrola. Své studenty tak 

seznamuje nejen s teoretickými poznatky v oblasti hudební výchovy, které má sama 

dlouholetou prací prověřené, ale dává příležitost i jim zažít je a praktickou zkušeností vše 

pochopit. Přivádí své studenty k nápadům a námětům, které sama sesbírala z různých knih 

a materiálů či je sama vytvořila. Ukazuje, jak motivovat žáky a přizpůsobovat výuku 

rozdílům v jejich úrovni osobních a hudebních dispozic. Sama o vyučovacích hodinách 

svých studentů promluvila v roce 2009 v časopise Hudební výchova takto. 

„Obrazně lze vyučovací hodinu přirovnat k jakémusi hudebnímu koši. Pod vedením 

učitele do něj děti střádají své dovednosti, poznatky i zážitky podle reálných hudebních sil, 

až je koš společným úsilím naplněn. Rozhodující je přitom podíl všech na společném 

hudebním konání. Hodně přitom záleží na pedagogické kreativitě studentů učitelství, na 

jejich schopnosti vytvářet z vybraného učiva sérii různě náročných hudebních či dalších 

múzických úkolů a žákům je tzv. nabízet na míru v přirozené posloupnosti s ohledem na 

strukturu vyučovací hodiny.“2 

Součástí jejích vysokoškolských aktivit je také vedení studentů při psaní 

diplomových a dizertačních prací. Řada z nich byla pod vedením Evy Jenčkové 

publikována v odborném tisku. Věnuje se také školení doktorandů, působí ve zkušebních 

komisích doktorského studia i jako oponentka. Mezi vysokoškolské činnosti patří také řada 

přednášek pro doktorská studia, například na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde se stala členkou oborové rady 

doktorského studia nebo Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 

2001 byla jmenována také členkou habilitační komise na Pedagogické fakultě Ostravské 

univerzity v Ostravě. 

1.3 Vědecká a publika ční činnost  

Kromě svých studentů provádí svými tvůrčími nápady v oblasti hudebně-pohybové 

výchovy i pedagogy škol a další zájemce ve vzdělávacích kurzech v rámci Letní školy 

hudební výchovy pořádané Společností pro hudební výchovu České republiky. Další 

                                                 
1 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 16. 
2 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 16. 
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vzdělávací kurzy pak probíhají pod záštitou instituce Tandem. Pro tyto semináře připravuje 

již řadu let metodické publikace. Ty se staly oblíbenými materiály v pedagogické praxi 

a přitahují stále velké množství zájemců, kteří se na semináře hlásí. Eva Jenčková se 

o tomto tématu zmínila v rozhovoru s Luďkem Zenklem v roce 2009. 

„Tato aktivita je pro mne opravdu potěšením. Vzešla z mé profesní specializace na 

vysokoškolské předměty didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika a hudba pro děti, 

které bezprostředně souvisejí s pedagogickou praxí. Proto je přirozené, že hlavní náplní 

těchto seminářů je představit učitelům metody zážitkového učení v hudební výchově krok za 

krokem. Přitom se mi nejvíce osvědčila forma hudební dílny. Učitelé v ní přijímají role 

svých žáků: hrají, zpívají, poslouchají, tančí, tvoří, soutěží, hodnotí a současně jako 

pedagogové sledují metodiku hudební práce včetně jejího propojení s pohybovými, 

dramatickými a výtvarnými aktivitami. 

Dílčí hudební situace provázím metodickým komentářem, který považuji za 

důležitou součást tohoto vzdělávání. Učitelům zpřehlední a zdůvodní dílčí metodické kroky, 

upozorní je na výhody či úskalí zvoleného postupu, zohlední diferencované úkoly a stanoví 

očekávané výstupy žáků. Těší mne zájem učitelů o tyto hudební dílny. Vracejí se pravidelně, 

jak říkají, pro nové nápady i pro zážitek ze společného muzicírování a setkávání.“ 

Edice Hudba v současné škole s hudebními dílnami úzce souvisí. Učitelé v ní 

najdou tematický výběr učiva, který je zpracován v metodické posloupnosti včetně námětů 

k navazujícím aktivitám žáků.“ 3 

Publikační činnost Evy Jenčkové se neomezuje pouze na tyto metodické materiály. 

Její vědecká činnost úzce souvisí s pedagogickým zaměřením. Dlouhou dobu 

spolupracovala s Jaroslavem Herdenem, na počátku 90. let tak vyšla kniha Hudba pro děti. 

Tato vysokoškolská učebnice získala Cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici 

roku 1992 v oboru věd didakticko-pedagogických. Jako spoluautorka zde uplatnila aktuální 

poznatky ze své pedagogické praxe, studia i výzkumů. Ve sborníkové studii z konference 

v Brandýse nad Labem v roce 2006 nalezneme vyjádření Evy Jenčkové k významu 

a obsahu této publikace. 

„Studenty učitelství prvního stupně zaujme nejen svým obsahem, ale též netradičně 

řešenou formou sdělení. Systematický odborný výklad se tu střídá s ukázkami modelových 

metodických postupů zaměřených na motivované objevování hudby dětskými posluchači, 

                                                 
3 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 16. 
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své místo zde mají esejistické úvahy či drobné pedagogické postřehy. A nejen to. Učebnice 

nabízí i řadu motivačních textů, autorovy vlastní hudební pohádky a příběhy, ukázky 

dramatizace textu; inspiruje k tvořivým hrám s hudbou a poznatky, k výtvarnému 

a slovesnému projevu, vede k zamyšlení nad psychologickými aspekty učitelské profese. 

Toto je ovšem evidentní autorský záměr. Všechny užité prostředky jsou tu nasazeny ve 

směru komplexního představení Herdenova pojetí pedagogicky řízeného poslechu hudby. 

Proto setkání s touto učebnicí má pro ucelené poznání Herdenovy koncepce v rovině 

teoretických formulací i v rovině otevřených pedagogických vyústění nepochybně význam 

klíčový.“4 

Dalším vzácným a obsáhlým dílem je monografie Hudba a pohyb ve škole, kterou 

věnovala Eva Jenčková jako poděkování svému muži Jaroslavu Jenčkovi. V úvodu je 

připsána tato dedikace. 

„V ěnováno mému muži Jaroslavovi jako dík za život plný pohybu a harmonie 

lidských tónů.“ 5 

Kniha, zaměřená na práci učitelů prvního stupně základní školy, nabízí integrativní 

přístup k hudebně-pohybové výchově. Její využití může přesahovat rámec nižších stupňů 

základní školy. Na základě bohatých zkušeností Evy Jenčkové z různých vzdělávacích 

stupňů vznikla publikace, která je rozvrstvená do dílčích situací, které umožňují vycházet 

vstříc dětským hudebně-pohybovým předpokladům. Tento mnohavrstevný integrovaný 

text, jak jej sama Eva Jenčková nazývá, obsahuje jak teoretické informace, tak praktické 

ukázky s notovým zápisem. Je rozdělena do pěti základních kapitol, a to: Děti, hudba 

a pohyb; Spektrum pohybových prostředků; Spektrum hudebních děl s pohybovým 

projevem; Pohyb s rekvizitami a Obrázky z výstavy. Jak názvy napovídají, je zde podrobně 

popsána práce s rekvizitami, které zahrnují kostýmové doplňky, hudební nástroje 

i tělovýchovné náčiní, věnuje se také například hudbě jako formativnímu prostředku dětské 

osobnosti, publikuje tělesný i psychologický vývoj dítěte. V úvodním slovu autorka 

popisuje i obsah ostatních částí. 

„Jádrem knihy je obsáhlá kapitola třetí, která se zabývá možnostmi využití 

hudebně-pohybových paralel k citovému a rozumovému kontaktu dětí s funkčními 

                                                 
4  JENČKOVÁ, E. Poslech hudby ve škole v pojetí Jaroslava Herdena. Sborníková studie z konference 

o osobnostech české hudební pedagogiky. In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha : Univerzita Karlova, 
2006, s. 194 – 198. ISBN 978-80-7290-354-2. 

5 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 2. ISBN 80-903115-7-
1. 
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a emocionálními typy hudby, které jsou reprezentovány například hudebními říkadly, 

dětskými a lidovými písněmi, hudební pohádkou a klavírními miniaturami. Pozornost je 

věnována i poslechu instrumentálních děl ve spojení s pohybem, nechybí ani prezentace děl 

hudebně dramatických, opery a baletu, nabízejících řadu motivovaných příležitostí 

k dětskému poznání a hudebně-pohybové kreativitě.“ 6 

Velmi činně přispívá Eva Jenčková do různých odborných časopisů či jiných 

periodik. Jedná se například o příspěvky do časopisu Hudební výchova, vydávaném 

Katedrou hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Nezanevřela ani na hru na klavír a klavírní skladby, proto v roce 1990 a později v roce 

1992 vydala skripta s názvem Výběr klavírních skladeb pro 1.–4. ročník studia učitelství 

hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. K tomuto tématu opět nalezneme komentář Evy Jenčkové 

v článku odborného periodika Hudební výchova. 

,,Tak třeba klavírní miniatury! Jsou žánrově rozmanité a jejich přehledná vnitřní 

stavba umožňuje dětem aktivně poznávat soudobou hudební řeč. Kromě toho jsou tato 

dílka interpretačně zvládnutelná i pro učitele méně klavíristicky zdatné. To je velká 

výhoda! Živé provedení umělecky hodnotné miniatury v interpretaci učitele nebo žáka ZUŠ 

je klíčem k zážitkové situaci ve škole. Do vysokoškolského skripta Výběr klavírních skladeb 

(1990) jsem zařadila přes 190 klavírních miniatur hlavně současných skladatelů pro děti. 

Každá skladbička je opatřena metodickými podněty pro učitele. Vzpomínám si, s jakým 

potěšením jsem je tvořila. Pedagogické využití klavírních miniatur – to byla tehdy úplná 

novinka.“7 

Kromě členství v redakční radě zmiňovaného časopisu Hudební výchova (tehdy 

ještě Estetická výchova), které získala v roce 1991, je od roku 1996 členkou Evropské 

asociace pro hudební výchovu na všeobecně vzdělávacích školách (EAS). Od roku 1971 

působila také jako členka České hudební společnosti, kde pracovala v komisi pro přípravu 

učitelů základních i středních škol. Náplní její práce je také oponování řady výzkumných 

projektů a grantů. Dlouhodobě spolupracovala také s Výzkumným ústavem pedagogickým 

v Praze i Bratislavě. 

Jak bylo zmíněno výše, Eva Jenčková se také aktivně zapojovala do činnosti 

týkající se rozvojových grantů. Například v letech 1997 až 2001 se zapojila do tří 

                                                 
6 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 4. ISBN 80-903115-7-

1. 
7 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 15. 
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grantových projektů. V rámci Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci 

Králové se stala navrhovatelkou a řešitelkou projektu s názvem Zkvalitnění současné 

hudebně výchovné praxe. Otázkou zkvalitnění praxe se zabývala i jako navrhovatelka 

a řešitelka grantu veřejné soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem 

Zkvalitnění pedagogické praxe studentů hudební výchovy jako součást cesty k Evropskému 

prostoru vysokoškolského vzdělávání a podpory Boloňské deklarace. V roce 1999 se Eva 

Jenčková stala členkou řešitelského týmu Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Tento grantový projekt nese název Postgraduální vzdělávání 

učitelů základních škol středočeského regionu v předmětu hudební výchova. 

Z projektů lze jmenovat například již zmíněnou dizertační a habilitační práci Evy 

Jenčkové. Ty ověřovaly nové koncepce vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy. 

Při spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze se v letech 1973 až 1984 

věnovala ověřování experimentálních učebních osnov a učebnic hudební výchovy pro 

druhý stupeň základních škol a v letech 1976 až 1988 komplexně připravila a zpracovala 

materiály k ověřování účinnosti nové koncepce výchovy a vzdělávání na druhém stupni 

základních škol. 

Od roku 1996 patří mezi hlavní vzdělávací aktivity Evy Jenčkové projektování 

a realizace setkávání pedagogických pracovníků v rámci hudebních dílen. Z těchto cyklů 

lze jmenovat například Cesty k hudbě, Cestičky k hudbě, Hudebně výchovné inspirace či 

Hudba ročních období. Od roku 2003 je to především Hudba v současné škole. Eva 

Jenčková pořádá tyto cyklické hudebně vzdělávací programy téměř po celé České 

republice. K tomuto účelu vznikají stále další metodické publikace, které slouží jako zdroj 

praktické inspirace i teoretického vzdělávání především u učitelů mateřských škol a učitelů 

na prvním stupni základní školy. Tímto tématem se dále zabývá kapitola Osvětově 

vzdělávací činnost. 

1.4 Zahrani ční spolupráce  

Eva Jenčková není jen významnou osobností hudebního vzdělávání v České 

republice, ale i u řady zahraničních sousedů. Kromě účastí na konferencích v Praze, Brně, 

Hradci Králové, Plzni, Olomouci, Ostravě a Karviné vystoupila i na univerzitách v Görlitz, 

Salzburgu, Cieszyne, Innsbrucku, v Bratislavě, Banské Bystrici, Nitře, Prešově a Trenčíně. 

Z jejích aktivit to byla například účast v Görlitz roku 1990, kde se stala součástí umělecké 
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poroty mezinárodní přehlídky hudebně dramatické tvorby pro děti. V Salzburgu vystoupila 

také na mezinárodním Sympoziu Orff – Institutu a v Innsbrucku na kongresu hudební 

pedagogiky. Kromě toho přijala Eva Jenčková pozvání hlavní redakce hudebního vysílání 

Bayerischer Rundfuk ke spolupráci na projektu hudebních pořadů pro děti v Mnichově. 

Neopomenutelná je spolupráce Evy Jenčkové s řadou institucí na Slovensku. 

Například v roce 1997 pracovala v Nitře jako členka Mezinárodního výboru konference 

MEDACTA ´97, kde byla také současně jako vědecký garant této konference pro sekci 

Humanizace vzdělávání v oblasti uměnovědních disciplín. Působila také jako oponentka 

doktorské práce v komisi na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Kromě již 

zmíněného působení ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Bratislavě, se v roce 2001 

stala členkou pracovní skupiny Akreditační komise vysokých škol v oblasti hudebního 

umění na Slovensku. Recenzovala i slovenské alternativní učebnice hudební výchovy 

Prešovského hudebního spolku SÚZVUK. 

S Bratislavou se pojí také účasti na odborných seminářích Pedagogické Dvorany od 

roku 1995. Jedná se o zpracování přednášek a hudebních dílen s komentářem, kde se 

věnuje například tématům: hudba a slovo, hudba v akci či pohyb a hudba v procesu 

hudební výchovy. 

1.5 Osobní zájmy  

Rozmanitosti se u Evy Jenčkové objevují také v oblasti jejích osobních zájmů. Pro 

manžele Jenčkovy je velmi důležité přirozené souznění s přírodou a starými tradicemi. 

V obci Kameničná, která leží v podhůří Orlických hor, vlastní čtyři chalupy. Ty představují 

jejich domov, místo setkávání s přáteli, studenty i novými lidmi, kteří se rozhodnou strávit 

na některé z chalup dovolenou, víkend či Silvestr. Každá chalupa má své osobní kouzlo, 

svým vzhledem i vybavením potěší všechny, kteří mají rádi stylově zařízený venkovský 

dům. 

Jak Eva Jenčková uvádí, chalupy pro ně mnoho znamenají. Ve volném čase se 

pohybují mezi těmito čtyřmi domy. Aby se v nich vyznali, nazvali je čísly. Chalupa číslo 1 

představuje obrovský horský dům z roku 1848, ve kterém původně manželé Jenčkovi 

bydleli. Jedná se o rodný dům Jaroslava Jenčka, které je také místem kulturního dění obce. 

Právě v tomto domě vytvořili manželé Jenčkovi prostornou místnost z dřívějšího chléva, 

kterou nazvali Dvorana. Pořádají zde různá hudební i umělecká setkávání, bály. U domu je 
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také malá sauna. V současné době žijí manželé Jenčkovi na chalupě číslo 3, která je svým 

umístěním u silnice pohodlnější, a to především v zimním období. Jedná se o útulnou 

chaloupku s velkou místností a pracovnou. 

Velkým zájmem Evy Jenčkové je navrhování interiéru těchto chalup. Díky svému 

manželovi, synům i přátelům může svoje plány uskutečňovat. Například na chalupě číslo 1 

vybudovali velkou pec, aby se do ní vešla husa, na které by si pochutnala celá rodina. 

Právě pec je v rodině Jenčkových místem, kde se vaří, spí, ale také řídí firma. Chalupy jsou 

projektovány podle potřeb majitelů. Do jedné místnosti se mnohdy musí vejít vše. Tak 

například vznikla postel na skříni a k ní točité schody. Tento unikát slouží k pobavení 

známých, kteří se smějí, že mají manželé Jenčkovi jediné točité schody do postele ve 

střední Evropě. 

Eva Jenčková ráda využívá staré předměty. Okna na chalupách slouží jako malé 

výstavní skříně, kde můžeme nalézt řadu předmětů umělecké tvorby. Samotné chalupy jsou 

jakýmisi uměleckými prostory. Jsou zde k vidění díla přátel manželů Jenčkových 

i místních umělců. Ve Dvoraně se například nachází betlém složený z figur ze zeleného 

pískovce. Ten vytvořil hudebník, skladatel a sochař Jaroslav Talafant, který se podílel i na 

ilustraci metodických publikací instituce Tandem. Z dalších umělců, kteří zde přispěli 

svými díly, můžeme jmenovat malířku a keramičku Marii Šmokovou, uměleckým jménem 

Hátu. Právě ona vytvořila pod dojmem hudby pověstný obraz, který visí na čestném místě 

ve Dvoraně. 

Manželé Jenčkovi se ve svém životě obklopují velkým množstvím lidí různých 

generací. V jejich výčtu najdeme lidi z hudebních oborů, aktivní muzikanty, výtvarníky, 

fotografy, divadelníky, sochaře, ale i včelaře, sportovce, fanoušky automobilů, zemědělce 

či řemeslníky z obce. Eva Jenčková je souhrnně nazývá jako lidi něčím zajímavé nebo 

zajímaví svou profesí. 

Z osobností můžeme jmenovat například manžela Marie Šmokové prof. Pavla 

Šmoka, choreografa, který oponoval monografii Hudba a pohyb ve škole. Kromě manželů 

Šmokových patří mezi přátele Jenčkových také Hana a Martin Sklenkovi a manželé 

Prušovi. Mgr. Marie Prušová je spolužačka Evy Jenčkové z vysokoškolských studií a její 

blízká kamarádka. 

Chalupy v Kameničné také navštěvují Martin Matyska, dipl. um., a PhDr. Vladimír 

Vondráček, Ph.D. Právě oni připravili v červnu roku 2002 pro Evu Jenčkovou netradiční 

poděkování za úspěšně vydanou publikaci Hudba a pohyb ve škole. Uspořádali pro ni 
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koncert v žamberském kostele, kam během tří hodin dorazila spousta jejích blízkých. 

Vladimír Vondráček je bývalým studentem Evy Jenčkové, vynikající muzikant, který ji 

jako první naučil práci na počítači. V současné době působí jako technický redaktor 

nakladatelství Tandem, dělá grafickou úpravu a píše do všech notesů noty. 

Podíl na vzniku metodických pomůcek instituce Tandem má také spolužačka 

a kamarádka Evy Jenčkové Mgr. Jana Kopřivová. Ta provádí jejich jazykovou korekturu. 

Zástupkyně ředitele Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Kamila 

Hájková se významně podílela na přípravě metodických CD. Spolupracovala také na 

publikaci Výběr klavírních skladeb pro 1.–4. ročník studia učitelství hudební výchovy na 

1. stupni základní školy. Právě s touto svojí bývalou studentkou zakončují manželé 

Jenčkovi kalendářní rok. Každoročně se setkávají v silvestrovské dopolední tradici v rámci 

tzv. autotoulání se po Orlických horách. 

Rodinným přítelem je i vynikající houslista Mgr. Jiří Ludvík, který je předsedou 

sdružení Znojemského hudebního festivalu. Jeho jméno je také spojeno s folklorním 

souborem Dyjavánek Znojmo. Soustředění souboru v Kameničné u manželů Jenčkových 

bylo podnětem k úpravě Dvorany. V Kameničné se také odehrává hudební setkávání rodin 

bývalých studentů a jejich dětí v podobě tzv. babytáboru Jednokročky. Hlavními 

organizátory jsou bývalí studenti Evy Jenčkové Mgr. Milan Motl a Mgr. Eva Poprová. 

Z dalších lidí, se kterými se Eva Jenčková a její manžel setkávají, můžeme 

jmenovat kolegy z Pedagogických fakult v Hradci Králové a Praze. Z Hradce Králové 

zmiňme Mgr. Alenu Matějovskou, fakultní učitelku Gymnázia a Střední odborné školy 

pedagogické v Nové Pace, a kolegyni Mgr. et Mgr. Marii Kováříčkovou. Z Katedry 

hudební výchovy v Praze patří mezi blízké přátele, se kterými pracovně spolupracovala či 

spolupracuje a se kterými se příležitostně schází, doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc., 

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D., PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. a prof. PaedDr. Michal 

Nedělka, Dr. Na přátelskou dovolenou jezdí do Kameničné i slovenský pedagog, hudební 

teoretik a skladatel prof. Juraj Hatrík. 

V neposlední řadě je nutné zmínit dvě velké osobnosti, které ovlivnily Evu 

Jenčkovou v její profesní dráze. Jedná se o Luďka Zenkla a Jaroslava Herdena, kteří trávili 

v Kameničné spoustu času. Jaroslav Herden zde také natáčel výukové materiály 

o betlémech s názvem Já do Betléma běžím. Oba k nim jezdili na dovolenou, pracovali 

zde, hráli, uváděli výstavy i významná životní jubilea. 

Luděk Zenkl i Jaroslav Herden pomáhali Evě Jenčkové v jejím profesním 
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i osobním růstu. Na otázku, jak vzpomíná na spolupráci s těmito dvěma muži a jak ji 

ovlivnili, řekla: 

„Úpln ě úžasně. Měla jsem prostor pro rozhovory, řešení otazníků v hudební 

výchově, k tomu sloužily i různé konference. Nevím, zda se to dá tak nazvat, ale byly pro 

mne jakýmisi motory. Sama jsem netoužila po docentuře ani profesuře. Nebyla jsem ani 

zvyklá psát. Oni mi však postupně zadávali úkoly, a tak vznikla publikační činnost, která je 

k tomu potřebná. Člověk si tím musí projít. Na druhé straně naše spolupráce byla 

vzájemná. Pohybuji se mezi oblastí odbornou, vědeckou, tedy tou nadstavbou, ale jsem 

i úplně dole mezi učiteli a dětmi, a to oni nebyli.“ 

Hudební zaměření Evy Jenčkové je patrné na všech chalupách. V každé z nich je 

staré piano, někde dokonce dvě, a to různých značek. Jak Eva Jenčková říká, naučila se je 

odhadnout. Její první diplomová práce na pedagogické fakultě byla zaměřená na piano 

značky Petrof. Piana jsou stále naladěná, jedním z jejich přátel je totiž také ladič pian. 

Okruh známých lidí je tedy široký a nelze ani vyjmenovat všechny, které Eva Jenčková 

ve svém životě nějak ovlivnila, nebo kteří ovlivnili ji. 

Manželé Jenčkovi se drží přirozeného chodu života, nemají rádi nakupování 

v obchodech, většinu potravin získají vlastním pěstitelským úsilím nebo od svých známých 

zemědělců a farmářů v obci. Na chalupě se u nich konají tradiční zabijačky, udí se maso, 

obřadně nakládají zelí ve spojení s ochutnávkou vína. Nedají dopustit na zeleninu, bez 

které by si začátek dne nedovedli představit. Jaroslav Jenček je již od svých 14 let 

včelařem. Této zálibě se začala věnovat i jeho manželka. Ve volném čase, kterého je 

opravdu málo, rádi pracují v lese, což považuje Eva Jenčková za jednu z nejmilejších 

činností. Na každý rok je nutné připravit dřevo do osmi kachlových kamen na jejich 

chalupách. Věnuje se také sběru hub, bylin, vaření, uklízení i práci na zahradě. Každoročně 

dělá také sto litrů šťávy z černého rybízu od svého otce, kterou potom pijí účastníci jejích 

vzdělávacích kurzů. 

Aktivně tráví manželé Jenčkovi i svoji dovolenou. Dalším z koníčků je letní 

turistika v horách na Slovensku. Svoje výlety uskutečňují v krajině, kde není příliš turistů, 

a mohou se tak věnovat pouze aktivnímu odpočinku při chůzi a pohledu na přírodu Velké 

Fatry. I zde nalezli řadu svých přátel, se kterými se navštěvují. 

Jaroslav Jenček je také příznivcem starých vozů vyráběných automobilkami 

Moskvič, Tatra a Škoda. Postupně vznikla sbírka několika automobilů, které byly 

upravovány v duchu výroku pana Jenčka: ,,Auto musí sloužit nám, a ne my autu.“ Všechny 
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byly také pojmenovány. Jsou to například Fjodor, Ivan, Maxim, Nikita, Boris, Vasja, (ten) 

Nasťa, Kuzma nebo Timur. Právě Timurem donedávna jezdili po svých vzdělávacích 

kurzech. Ruský automobil, pojmenovaný podle toho, že manželé Jenčkovi představují jeho 

partu, znala celá Česká republika. Tak se stávalo, že je lidé poznávali i při jízdě na dálnici 

a mávali na ně. Protože se ale s rozrůstajícím se počtem pomůcek ke vzdělávacím kurzům 

do automobilu nevešli, museli jej nahradit autem novým, kterému dali jméno Máša. Timur 

se tak stal autem pro chvíle zábavy i odpočinku a každoročně ho můžeme spatřit s jeho 

majiteli při silvestrovském toulání v horách. 

Nelze opomenout ani jejich čtyřnohého přítele, psa Ferdu, který se stal věrným 

členem rodiny, ale bohužel již přes rok nežije. Můžeme se o něm dočíst v časopise 

Marianne bydlení z roku 2007. Redaktorku časopisu Hanu Doležalovou natolik zaujal, že 

mu věnovala velkou část textu, který měl být původně o tématu atypického bydlení 

manželů Jenčkových. 

„Pes Ferda k nim přijel ještě jako štěně s hosty, kteří ho našli v Žamberku na 

parkovišti. Na krku měl cedulku: Máma je foxteriér, nejsem očkovaný, budu hodný, děkuji. 

Pan Jenček nechtěl psa, a už vůbec ne štěně, přesto mají letos Ferdu sedm let. Čtyřikrát ho 

přejelo auto, několikrát se vydal sám vlakem na výlet, naučil se jezdit na kapotě auta 

a dnes by se klidně mohl živit sám u cirkusu.“8 

Nabízí se už jen otázka, zda má Eva Jenčková ještě nějaký nesplněný sen. 

„Na to neumím odpovědět. Nemám nic, čeho bych ještě chtěla dosáhnout. Já 

myslím, že je to optimální. Je to asi tak, jak by se měl život prožít. Manžel mi hodně 

pomáhá. Sen už v podstatě je, děti i vnoučata se mají dobře, nám se vede dobře. Jediné, co 

bych si nepřála, je zbytečně trávit čas.“ 

                                                 
8 DOLEŽALOVÁ, H. Práce nás baví. Marianne bydlení, 2007, č. 4, s. 146. 
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2 Základní myšlenky v díle Evy Jen čkové  

2.1 Hudba pro d ěti a hudebn ě-pohybová výchova  

Eva Jenčková se v oblasti hudebního vzdělávání specializuje především na hudbu 

pro děti a hudebně-pohybovou výchovu. Tyto dvě oblasti, které jsou předmětem jejího 

zájmu, do sebe úzce zapadají a vzájemně se prolínají. Jak bylo výše uvedeno, oblastí 

hudby pro děti se Eva Jenčková zabývala nejen ve své rigorózní, ale také dizertační práci. 

Současně své poznatky uplatnila při spoluautorství učebnice Hudba pro děti. 

„Hudba pro děti? Ano. Její přitažlivost je pro mne takřka osudová. Vlastně jsem 

měla štěstí, že v době mých studií na Karlově univerzitě se hudba pro děti začala profilovat 

jako samostatný skladebný obor, preferující tvorbu umělecky hodnotnou a zároveň 

vstřícnou dětské mentalitě. Z hudebních vydavatelství se tituly s novými písněmi 

a skladbami pro děti jen hrnuly. Toužila jsem jich co nejvíc mít, seznámit se s nimi, využít 

je nejen v umělecké, ale i v základní hudební výchově. Tak se zkoumání hudby pro děti 

v různých kontextových souvislostech přirozeně stalo tématem mé rigorózní práce a vlastně 

jsem mu věrná dodnes.“9 

Už malé dítě reaguje na hudbu rozličnými pohybovými reakcemi. Hudba ve spojení 

s pohybem dává příležitost projevit hudebně-pohybovou tvořivost. „Každý pohyb probíhá 

v čase a prostoru, má svůj začátek, vyvrcholení, zakončení. Také hudba probíhá v čase 

a prostoru. K dalším společným rysům dokládajícím vzájemnou pospolitost hudby 

a pohybu patří rytmus, dynamika, tónová výška a forma.“10 

„Spojení hudby a pohybu je v hudební výchově šťastnou volbou. Slouží dětem 

k vyjádření emocí, k vzájemné komunikaci i relaxaci. Hlavně je však pohyb výtečným 

prostředníkem při poznávání a ověřování hudební řeči.“ 11 

Hudebně-pohybová výchova patří ke komplexu hudebních aktivit od 70. let 

20. století, kdy byla vytvořena nově projektovaná hudební výchova založená na činnostním 

principu. Eva Jenčková zpracovala řadu studií a v rámci své praxe získala zkušenosti, které 

rozvádí v námětech svých metodických publikací, vydávaných  nakladatelstvím Tandem. 

,,Pro počáteční realizaci hudebně-pohybových činností jsou nejvhodnějším 

materiálem lidové a umělé písně psané malou písňovou formou a drobné skladby 

                                                 
9 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 15. 
10 KNOPOVÁ, B. Senzorika a hudebně pohybové činnosti. Hudební výchova, 1993-94, roč. 2, č. 4, str. 56. 
11 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 15. 



27 

hudebních skladatelů, které po formální stránce odpovídají jednodílné, dvoudílné nebo 

třídílné velké písňové formě. Z ostatních hudebních útvarů je vhodná forma rondová, 

náročnější pro pohybové zpracování jsou skladby variační.“ 12 

Eva Jenčková respektuje u svých hudebně-pohybových nápadů stejnou zásadu, jako 

zmínila Blanka Knopová v článku Senzorika a hudebně-pohybové činnosti. Vzhledem 

k individuálním a věkovým zvláštnostem jedince volí vhodné druhy učiva a současně 

jejich rozvrstvení na jednodušší a složitější varianty. K propojení s hudebně-pohybovou 

výchovou se také nabízí poslech hudby. Ten obohatila Eva Jenčková, nejen ve spolupráci 

s Jaroslavem Herdenem, tvorbou svých metodických CD a rozmanitými nápady k práci 

s dětmi – například v kapitole Obrázky z výstavy v monografii Hudba a pohyb ve škole. 

V článku uveřejněném v časopise Hudební výchova z roku 1992–9313 pomáhá 

pedagogům odhalovat úskalí a inspirace hudebně-pohybové výchovy. Napomáhá 

především v orientaci v jejích dvou odlišných formách. Forma umělecká či výběrová staví 

na tradiční vazbě hudby a pohybu a představuje základ speciálních odvětví, kterým je 

například balet nebo lidový tanec. Druhá forma, forma základní, ukazuje prostředí školního 

vzdělávacího procesu. Obě formy se tak liší prostorově, odbornou literaturou 

i podmínkami k jejich realizaci. Právě základní formu Eva Jenčková značně rozpracovala 

a významně tak přispěla k rozvoji hudebně-pohybové výchovy u nás i v zahraničí. 

2.2 Integrativní hudební pedagogika  

Vědecká specializace Evy Jenčkové se také zaměřuje na problematiku integračních 

možností v přípravě učitelů hudební výchovy. „V hudební výchově se princip integrace 

týká především vazeb mezi jednotlivými hudebními aktivitami, především jejich funkčního 

spojení s dalšími aktivitami múzickými.“14 

„Integrace v hudební výchově je záležitostí pedagogickou. Jde vlastně o umění jisté 

pedagogické strategie a pedagogické tvořivosti zároveň: vybírat pro děti umělecky 

a emocionálně významné podněty z různých druhů umění, promyšleně je řadit, kombinovat, 

prezentovat je v emocionálně motivovaných situacích, vyhledávat příležitosti k múzickým 

projevům dětí, společně s nimi objevovat nejrůznější souvislosti, taktně a takticky 
                                                 
12 KNOPOVÁ, B. Senzorika a hudebně pohybové činnosti. Hudební výchova, 1993-94, roč. 2, č. 4, str. 56. 
13 JENČKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova (úskalí a inspirace). Hudební výchova, 1992-93, roč. 1, č. 4, 

str. 59 - 60. 
14 JENČKOVÁ, E. Princip integrace – v současném systému vzdělávání. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 

1, str. 2. 
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propojovat činnosti, poznatky a zážitky dětí se záměrem vytvořit základy jejich aktivního 

vztahu k umění.“ 15 

Integrativní hudební pedagogika v sobě zahrnuje podle Evy Jenčkové tři základní 

strategie, které vedou k vytvoření celistvého výčtu pedagogických postupů. Ty nalezneme 

v časopise Hudební výchova v článku, který nese název Cesty integrace v hudební výchově 

aneb schéma místo názvu postačí. První pravidlo vychází z dovednosti učitele stanovit cíl 

hudebně výchovného procesu a být schopen jej odůvodnit. S tím se pojí také možnosti 

učitelovy představivosti a myšlenkových pochodů. Odborná znalost pedagogických 

prostředků v součinnosti s individuálním přístupem k žákům umožňuje vytvářet logické 

múzické celky různého rozsahu. Tyto celky by měly dodržovat jisté podmínky, nejen 

postupnou gradaci, ale také účinnou a promyšlenou motivaci, která provede dítě činností, 

s níž se bez zbytečných pokynů zcela ztotožní. Významnou roli hraje moment překvapení, 

který může dítěti umožnit snazší přijetí pravidel hry. 

Hudební pedagogiku obohatila Eva Jenčková o triádu, ve které stanovila jednotící 

zásady v rámci pedagogického přístupu k žákům. Jedná se o triádu v podobě: emocionální 

zážitek – hudební činnost – poznatek. K ní pak promluvila v rozhovoru s Luďkem 

Zenklem. 

„Touto triádou vyjadřuji, dle mého názoru, funkční pořadí priorit v hudební 

výchově různých školských stupňů a samozřejmě i v celém kontextu didaktiky hudební 

výchovy. Především je zohledněním aktivního zážitkového zacházení s hudbou na rozdíl od 

mnohdy verbálního pojetí tohoto předmětu. K tomu slouží hudební činnosti od pěveckých 

a poslechových přes instrumentální a hudebně-pohybové, včetně tvořivých výstupů.“ 16 

Zapojením všech hudebních činností poskytujeme prostor nejen ke komplexnímu 

hudebnímu rozvoji jedince, ale také k rozvoji tvořivosti. Rozmanitost hudebních projevů 

dbá zvýšeného nároku na hudební paměť, kterou lze podpořit nejen pohybem, ale 

i kontrastně řešenými částmi jednotlivých druhů učiva. 

Druhé pravidlo se zasazuje o dodržení obsahové, časové a metodické jednoty učiva. 

Rozmanitá nabídka školních učebnic, většinou i v podobě různých kompletů jednoho 

vydavatele, tuto jednotu nenabízí. Je tak v rukou učitele, aby dokázal integrovat učivo 

a zachoval logické souvislosti v námětech, činnostech i samotných pojmech. Třetí pravidlo 

                                                 
15 JENČKOVÁ, E. Cesty integrace v hudební výchově aneb schéma místo názvu postačí. Estetická výchova, 

1991-92, roč. 32, č. 2, s. 19. 
16 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 16. 
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žádá od učitele organizování hudebních činností, které vytvoří ucelený projev zohledňující 

předpoklady dětí, s nimiž je možné jít i za hranice školní výuky. V takovém případě je 

nutné ocenit nejen samotný výkon, ale i přípravu, tedy jakýkoliv náznak snahy posunout se 

dál. 

Současný systém školství je založen na snaze vybudovat takové prostředí, které 

bude děti motivovat k jejich celoživotnímu vzdělávání. Rámcový vzdělávací program 

podporuje integrační princip ve snaze vytvořit vzdělávání, které bude přínosné pro život. 

„Zvládání životních situací vyžaduje stále více člověka připraveného racionálně uvažovat, 

jednat a řešit problémy, člověka schopného komunikovat, tvořit, prožívat.“17  Tak se 

odpovědní učitelé stále snaží přicházet na to, jak zvýšit efektivitu vzdělávání, a zaměřují se 

na otázku úspěšné aplikace vědomostí a dovedností, což je samozřejmě ovlivněno 

rozdílnými hudebními dispozicemi dětí. Trend humanizace školství klade zvýšené nároky 

na pedagogy v praxi, ale předpokládá také změnu v systému vzdělávání pedagogů, kteří se 

na výkon svého povolání teprve připravují. 

Podle Evy Jenčkové je nutné si uvědomit, že pracujeme s jednotlivými osobnostmi 

v rámci skupiny, ne s celkem skupiny bez jeho podrobnějšího zkoumání. Bez něho by bylo 

obtížné navazovat na předchozí zkušenosti žáků a snížila by se tak efektivita hudebního 

procesu. Práce v kolektivu je mimo jiné ovlivňována osobností učitele, jeho jednáním, 

přístupem i navozenou atmosférou. To má vliv i na emocionalitu, kterou umožňují 

hudebně-pohybové činnosti prožívat. Učitel by si měl uvědomit, že nemůže dosáhnout 

u všech žáků stejných výsledků. Jeho individuální přístup ve spojení s různými metodami 

výuky, pojetím vzdělávání a hledáním cest umožní každému dítěti rozvoj na úrovni 

vlastního maxima a dosažení nejlepších trvalých výsledků, které budou využitelné 

i v životě. 

Tyto aktuální principy hudebního vzdělávání se staly základem k realizaci osvětově 

vzdělávací činnosti Evy Jenčkové v podobě vzdělávacích seminářů a kurzů určených 

pedagogům všech školských stupňů. 

  

                                                 
17 JENČKOVÁ, E. Princip integrace – v současném systému vzdělávání. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 

1, str. 1. 
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2.2.1 Hudebně vzdělávací semináře v propojení s RVP a ŠVP 

V čtyřhodinových blocích je účastníkům nabízena inspirace v podobě uceleného 

tématu jedné z metodických publikací. V nabídce námětů jsou nejen dětské písně, ale 

i různé popěvky, říkanky, hádanky, pranostiky, poslechové ukázky či pohybové a taneční 

hry. Rozvíjeny jsou i senzomotorické dovednosti a řeč dětí pomocí logopedických prvků. 

V kurzech lze získat náměty i na výtvarné a pracovní činnosti. V případě vzdělávacích 

kurzů, stejně jako u metodických publikací, se jedná o propojení několika vzdělávacích 

oborů. Patří sem především obory: hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, 

český jazyk a literatura a vzdělávací oblasti s názvy: Člověk a svět práce,  Člověk a jeho 

svět, Matematika a její aplikace. 

Pokud se budeme zabývat typy inteligence podle Howarda Gardnera z roku 1999,18 

zjistíme, že rozmanitost činností vzdělávacích kurzů vychází vstříc dětem s různými typy 

inteligence. Samotné aktivity nerozvíjí jen inteligenci hudební, ale dávají možnost 

zdokonalit se i v jiných oblastech. Typy inteligence se prolínají, některé se projevují více, 

jiné méně. Vzdělávací semináře nabízí příležitost, jak pomoci dítěti nejen zdokonalit se, ale 

také zažít úspěch. Strukturování činností a přizpůsobování se jeho osobnostním rysům 

a dovednostem přináší stále nové možnosti hudebního projevu. 

Zmiňme například inteligenci tělesně-kinestetickou, která zahrnuje nejen různé 

pohyby v podobě chůze, běhu či tance, ale i hraní rolí, dotykové zkušenosti či aktivní 

fyzické zapojení do vyučovacího procesu. Díky prostorové inteligenci dochází k rozvoji 

umění, jako je návrhářství, výzdoba rekvizit i prostoru, v němž se hudebně-pohybový 

projev odehrává. Samotné texty písní, říkanek, hádanek, slovní hříčky pak napomáhají 

rozvoji a vyhovují dětem s převahou lingvistické inteligence. K jejich učení přispívá 

i poslech metodických CD. Interpersonální a intrapersonální inteligence má zastoupení při 

vzájemném učení, u kolektivních her a aktivit, ale i v podobě myšlenek hluboko v jejich 

nitru a následných samostatných činech. 

Aktivity hudebně vzdělávacích seminářů rozvíjí klíčové kompetence stanovené 

v rámcovém vzdělávacím programu. Prováděné činnosti v hudebně výchovném procesu 

vyžadují od dětí dodržování stanovených pravidel a adaptaci na změněné podmínky výuky. 

Střídají se nejen činnosti, ale také pracovní materiál. To vybízí děti k odpovědnosti vůči 

svému zdraví i zdraví svých spolužáků při bezpečném pohybu v prostoru a zacházení 

                                                 
18 GARDNER, H. Dimenze myšlení. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 398 s. ISBN 80-7178-279-3. 
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s předměty. 

Nácvik hudebního vystoupení otevírá dětem cestu ke spolupráci ve skupině a dává 

jim možnost prožití pocitů sounáležitosti. Dítě přijímá roli a přispívá tak svojí prací 

a chováním k výslednému efektu, na kterém se podílí i atmosféra v daném kolektivu. 

Činnosti jsou otevřené dětské tvořivosti a originalitě, i proto se dítě učí beze strachu 

přicházet se svými nápady a přijímat podněty svých spolužáků. Formulování a vyjadřování 

vlastních myšlenek, ale také naslouchání promluvám druhých lidí, je v rámci 

komunikativních kompetencí obohaceno o užívání vhodných gest, porozumění 

předloženému materiálu a slyšeným zvukům. K takovému porozumění je důležité, aby dítě 

znalo potřebné termíny a znaky, či projevovalo ochotu jim porozumět, aby se mohlo 

posouvat dál ve svých hudebních projevech. Již získané dovednosti pak uplatňuje při 

hledání různých variant řešení, například ve spojení s hudebními nástroji, které jsou 

v kurzech hojně využívány. Samotná pohybová výchova ve spojení s tancem také přivádí 

dítě k rozvoji uvědomění si prostoru vlastního těla a jeho přirozeného pohybu, který je 

závislý na určitých zákonitostech. Případný nezdar vybízí nejen k podání pomocné ruky, 

ale také ke snaze nenechat se jím odradit. To vede k objektivní představě o svém úspěchu 

a nedostatcích, na kterých je nutné dále pracovat. 

Témata metodických publikací jsou propojena i s průřezovými tématy, a to 

s osobnostní a sociální výchovou a environmentální výchovou. Činnosti nabízené ve 

vzdělávacích kurzech umožňují cvičení smyslového vnímání i zapamatování. Zadávání 

pokynů i samotné aktivity dbají zvýšeného nároku na udržení pozornosti a soustředění. 

S tím je spojena nejen schopnost vnímat svoje prožívání a regulovat ho podle daných 

podmínek, ale také vnímat prožívání druhých ve třídě. Mnoho písní, říkadel a říkanek je 

zaměřeno na témata z okruhu ekosystémů a základních podmínek života. Jejich nácvik je 

spojen s verbální i neverbální komunikací v různých situacích, a především s prací na 

technice a výrazu řeči. 

2.2.2 Zážitkové učení 

Hudební semináře jsou postaveny na základě zážitkového učení. „Česká zážitková 

pedagogika zdůrazňuje především slova ,prožitek, zážitek, zkušenost´; jsou vyvolávány 

v procesu dramaturgie, tedy v cíleně plánovaných a uváděných situacích, kde se nejčastěji 

jako prostředek používají různé podoby fenoménu hry. Celý proces je pak po celou dobu 
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svého průběhu evaluován a zpracováván se snahou dosáhnout co největšího rozvojového 

potenciálu. Cílem tohoto pojetí byl vždy rozvoj jedince, rozvoj osobnosti v nejrůznějších 

dimenzích a aspektech. Více než na vědomosti a dovednosti se orientoval tento přístup 

směrem k rozvoji osobnosti.“19 

V knize Zážitkově pedagogické učení z roku 2009 také můžeme nalézt šest znaků 

prožitku, které jsou typické i pro vzdělávací kurzy Evy Jenčkové. Jedná se 

o nenahraditelnost, jedinečnost, individuálnost prožitku. Svůj význam má také 

intencionálnost prožitku, která představuje neoddělitelnost jedince od obsahu události. 

Posledními dvěma znaky jsou nepřenositelnost z jednoho člověka na druhého 

a komplexnost zaujetí v propojení tělesných a duševních charakteristik, které nemůžeme 

zužovat, čímž se vytvoří podmínky pro silné prožitky. 

 Každý účastník vzdělávacích seminářů instituce Tandem se vžije do role dítěte 

a, podobně jako ono, prožívá krok po kroku nácvik hudebně-pohybové aktivity. Má tak 

možnost zažít pocity, které mají samy děti. To vede pedagoga k větší toleranci a schopnosti 

uvažování nad zvolenou aktivitou. Promyšlené organizační prvky hudebně-pohybových 

činností prokládá Eva Jenčková různými didaktickými poznámkami a dalšími náměty. 

I když je kurz tematicky zaměřen, jeho hranice jsou variabilní. Přizpůsobuje se přáním 

a připomínkám jeho účastníků. 

Průběh vzdělávacího kurzu je silně ovlivněn osobností, která jej vede. 

„P ředpoklady efektivního vedení mají tři dimenze – znalost problematiky, interpersonální 

schopnosti, koncepční a analytické schopnosti. Současně existuje hraniční model několika 

možných pohledů na pedagoga z úhlu pohledu vnímání jeho osobnosti studenty.“20 V tomto 

ohledu patří Eva Jenčková mezi charizmatické osobnosti, které vyzařují do svého okolí 

osobité kouzlo a je přirozeně schopná vést účastníky vzdělávacích akcí formou zábavných 

podnětů, úkolů a her. 

Eva Jenčková využívá především formu hry, která je označována jako dílna či 

ateliér. Ta zahrnuje tvůrčí přístup a účastníci se dostávají do role tvůrců vlastních činností 

a následně i prožitků. „Hru je možné chápat jako ideální prostředek k harmonickému 

rozvoji osobnosti jedince. V každodenní pedagogické praxi je hra nenahraditelným 

prostředkem výchovy. Jejím používáním navozujeme situace, příběhy, děje, role, ve kterých 

                                                 
19  HANUŠ, R.; CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Grada 

Publishing, a. s., 2009. s. 12. ISBN 978-80-247-2816-2. 
20  HANUŠ, R.; CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Grada 

Publishing, a. s., 2009. s. 92. ISBN 978-80-247-2816-2. 
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se jedinec či skupina rozvíjí a roste vědomostně, dovednostně, ale především zkušenostně. 

Hra je prostředkem, kterým ověřujeme své teoretické poznatky, úroveň dovedností, životní 

zkušenost a provazujeme je s vědomím použitelnosti v životě. Ve hře prověřujeme nejen své 

názory, hodnoty a postoje, ale i získáváme současně poznatky o sobě, druhých a okolním 

světě.“ 21 

2.2.3 Zaměstnaná ruka dítěte 

Jedním z prvních podnětů při nácviku písně je podle Evy Jenčkové zaměstnaná 

ruka dítěte. V duchu této myšlenky jsou vedeny i její kurzy. Dítě je soustředěno na svůj 

pohyb a lépe udržuje pozornost. Rozvíjí se po motorické stránce, a v neposlední řadě si 

také lépe pamatuje, pokud skloubí text písně s pohybem. Zaměstnané ruce dítěte 

napomáhají k větší efektivitě práce pedagoga. Předmět, který vložíme dítěti do rukou, 

upoutá jeho pozornost. Snižuje se tak možnost, že se bude věnovat jiné činnosti. 

K odhalení této skutečnosti může dojít i absolvent hudebně vzdělávacího kurzu. Pokud 

před začátkem nácviku písně dostane do rukou dřevěný rytmický nástroj, může si 

uvědomit nejen svou činnost, ale i činnost ostatních, která je obdobná. Má-li v rukách 

například dřevěné vajíčko, začne jej prohlížet, mnout, různě obracet, zkoumá jeho tvar 

i povrch. Přemýšlí nad možnostmi použití předmětu a je motivován k další činnosti. 

Dostane-li do rukou dvě dřevěná vajíčka, s velkou pravděpodobností jimi začne o sebe 

ťukat rovnými ploškami nástroje. Potřeba manipulovat s předměty a zaměstnávat ruce je 

natolik silná, že je vhodné využívat při práci s dětmi různé předměty a pomůcky. Ty dítě 

zaujmou, předmět zkoumá a a následně s ním pracuje. Prvotní manipulace s předmětem 

často způsobuje výhradní soustředěnost na něj a činnost, takže dítě nevnímá okolní dění 

ani slovní pokyny. 

Protože je snahou Evy Jenčkové dát předmět do rukou všem dětem, věnuje se 

i problematice hlučnosti při manipulaci s nimi. Jako hudebních nástrojů tak využívá nejen 

různých ozvučných předmětů, ale i  dřevěné rytmické nástroje, které jsou vyrobené podle 

vlastních návrhů a splňují tyto požadavky. Kromě různých tradičních i netradičních 

hudebních nástrojů je v hudebním semináři hojně využíváno různého tělovýchovného 

náčiní a rekvizit. Pohybové prvky i hra na ozvučné a rytmické nástroje slouží jako příprava 

                                                 
21  HANUŠ, R.; CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Grada 

Publishing, a. s., 2009. s. 114. ISBN 978-80-247-2816-2. 



34 

k dalším činnostem, například k dirigování nebo hře na složitější hudební nástroje. 

2.2.4 Nácvik hudebně vzdělávacích činností 

Samotný nácvik písně či říkadla je spojen s praktickou manipulací s předměty nebo 

spojením textu s pohybovým projevem. Dítěti pomáháme dopředu přemýšlet nad tím, co 

bude předvádět. Píseň či říkadlo je rozloženo na několik částí, se kterými se postupně 

účastníci seznamují. Právě zde se využívá kontrastních a stejných dílů. Postupuje se od 

nejlehčí varianty, kterou lze použít i pro malé děti v mateřské škole. Základní variantu 

pohybového nácviku nebo nástrojového doplnění nacvičují všichni účastníci společně, 

stejně tak jako kontrastní díl. Teprve po jejich zvládnutí dochází k dělbě na dvě skupiny, 

nebo k jiným složitějším variacím, které jsou charakteristické prací ve dvojicích i dílčích 

menších skupinách. Práce v sudých skupinách bývá záměrná, protože dochází k snadnému 

dělení do dvojic. 

Typická ukázka postupu nácviku písně začíná učením vlastního textu písně 

s pohybovým či tanečním projevem. K melodizaci textu dochází později. Po ztvárnění 

lehčích i těžších pohybových variant, které ústí v činnosti ve skupinách i činnost 

jednotlivce, přechází Eva Jenčková k seznamování účastníků kurzu s rytmickými 

i ozvučnými nástroji, které sama při práci s dětmi využívá. I v případě práce s různými 

hudebními nástroji podává inspiraci v podobě několika námětů. Na závěr procesu, který 

dospělí lidé zvládnou časově poměrně rychle, mohou vidět, jak vypadá výsledek při 

dlouhodobé a ustavičné práci v jejich třídě. Celá skupina je rozdělena do několika menších 

skupinek, i na jednotlivce, a provádějí či hrají jednu z variant, se kterou se během nácviku 

seznámili. Eva Jenčková celou skupinu řídí, pomáhá těm, kteří potřebují, a doprovází na 

klavír. Dále ukazuje, jak sama postupuje u dítěte, které nezvládá tyto činnosti jako ostatní 

děti. Zadá mu jeden drobný úkol, na který se má jedinec soustředit. Ten, obvykle nerušen 

jinými věcmi, úkol hravě zvládá a pociťuje uspokojení z vydařené činnosti stejně jako jeho 

vrstevníci. 

K celku jsou připojeny i návrhy výtvarných a pracovních aktivit k výzdobě prostoru 

při předvádění na veřejnosti. Jednou z netradičních pomůcek, jejíž využití popsala Eva 

Jenčková v metodické publikaci Sváteční chvilky nejen pro maminky, je netkaná textilie. 

Využívány jsou ale i různé kostýmové rekvizity či tělovýchovné náčiní. 

V kurzu mají pedagogové možnost nejen zkoušet, ale prostor je dán také 
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poznámkám k provedené činnosti. Každý zájemce o vzdělávací kurz má většinou u sebe 

několik hudebních nástrojů i metodických publikací, ze kterých se čerpá. Bohaté 

zkušenosti Evy Jenčkové umožňují odpovídat na dotazy i přispívat svými postřehy, které 

nebyly v textu metodických publikací otištěny.  

2.2.5 Atmosféra hudebně vzdělávacích seminářů 

Původní ostych ze skupiny cizích lidí v hudebním semináři je brzy překonán 

společnými činnostmi. Příjemná atmosféra i radost z písní a jejich pohybového provedení 

přináší i ulehčující pocit, že je jedinec součástí kolektivu a ostatní jej tak přijímají. 

Absolventi kurzu se proto nemusí bát cokoliv samostatně předvádět. Většinou je aktivita 

připravena takovým způsobem, že ji nelze provést špatně. Často se jedná o improvizaci, 

přesně zadaný rytmus, dramatizaci apod. Výhodou kurzu je i stejné či podobné profesní 

zaměření. Tolerance k chybám, ochota vysvětlovat, pomáhat a také vžít se do role jim není 

cizí. Přesto však Eva Jenčková dává podněty k práci s dětmi, které nemají rády tělesný 

kontakt nebo si úzkostně chrání svůj osobní prostor. Opět využívá svoje dřevěné rytmické 

nástroje, které slouží jako prostředek dotyku. K vytvoření dvojic stačí, když k sobě děti 

přiloží rytmické nástroje či jiné ozvučné předměty, jako jsou oříšky, nebo cokoliv, co je ve 

školní praxi k dispozici. Kromě již zmíněného slouží takovýto způsob kontaktu i jako 

efektní vizuální prvek při pohybovém ztvárnění zvolené písně. 

Ve svých hudebních dílnách chce Eva Jenčková především svým příznivcům 

ukázat, co sděluje hudba a co by každé dítě mělo pociťovat v rámci hudební výchovy. 

Jedná se o radost. Právě radost z pohybu, hry na nástroj či dobře zvládnuté aktivity je 

spontánní reakce, ke které absolventi semináře dochází. Nabídka rozličných činností 

a postupů při práci s dětmi tak ukazuje, jak má pedagog postupovat, aby i on dokázal 

v dětech tuto reakci vyvolat. Radost dětí je největší odměna nejen pro učitele, ale i pro 

samotné děti, pokud se jim povede aktivita, na které s úsilím pracovaly. Radost se 

potřebuje nějakým způsobem projevit a nejsou-li diváci, potěší i potlesk za svůj výkon 

a výkon svých spolužáků. Důležitou odměnou je pro děti také ocenění ze strany pedagoga, 

jeho zájem. Chování Evy Jenčkové je ideálním příkladem účasti na prováděných 

aktivitách, prožívá pocity se svými příznivci. Její spokojenost, vyrovnanost a radost, která 

jí jde vidět ve tváři a kterou šíří a přenáší na lidi kolem sebe, vede k chuti dále pracovat 

a nechat se vtahovat do tajů působení v oblasti hudebně-pohybové výchovy. 
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3 Osvětově vzdělávací činnost  

3.1 Hudebn ě vzdělávací seminá ře 

„Taková hudební dílna se na první pohled zdá být příjemným putováním od města 

k městu, od školy ke škole. Skutečně tomu tak je a já si s každým výjezdem znovu 

připomínám, jak je u nás krásně – bez přehánění, na každém pátém kilometru čeká nějaká 

zajímavost. Ta je vždy náplastí na duši za věčné balení, rovnání, nakládání a vykládání 

hudebních nástrojů, metodických publikací, pomůcek a dalších provozních nezbytností. 

Hlavně nic nezapomenout, mít připravené prezenčky a osvědčení, pak překonat dopravní 

nástrahy či nepřízeň počasí, v neznámém prostředí najít ubytování i parkování a konečně 

se oddat spánku s radostným pocitem, že vše dobře vyšlo. Ovšem ozdravnou turistiku pro 

tělo i duši si nechávám na léto. Jak nemám v nohách alespoň sto kilometrů, nejraději ve 

slovenské Velké Fatře, nemohu v klidu začít školní rok. Zatím to vychází, tak uvidíme 

dál.“ 22 

Jednou z dalších oblastí, kterou se Eva Jenčková zabývá, je vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oboru hudební výchovy. Hudebně vzdělávací kurzy jsou 

pořádané pod záštitou vzdělávací instituce Tandem se sídlem v Hradci Králové. Ta vznikla 

v roce 2003 se záměrem poskytnout příležitost a také podpořit dostupnost dalšího 

profesního vzdělávání všech školských stupňů, ale především pedagogů mateřských škol, 

1. stupně základních škol, vychovatelek školních zařízení a vyučujících hudebních nauk na 

základních uměleckých školách. Cílem je poskytnout informace o nových trendech 

v hudebním vzdělávání a nechat prakticky vyzkoušet metodické postupy při práci s dětmi 

různých hudebních dispozic. 

Hudební dílny pořádá Eva Jenčková se svým manželem Jaroslavem Jenčkem téměř 

po celé České republice. Volba názvu Tandem vyplynula právě ze situace, že na vše jsou 

především oni dva. Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a po jejich absolvování obdrží účastníci osvědčení v souladu 

s rámcovým vzdělávacím programem. Pro vzdělávací akce jsou v rámci nakladatelství 

Tandem vydávány metodické publikace pro hudební výchovu z edice Hudba v současné 

škole. Kromě publikací jsou pro jednotlivá hudební témata připravovaná hudební CD. 

V nabídce jsou také dřevěné rytmické nástroje, které vznikly na základě potřeby při práci 

s dětmi. Před začátkem vzdělávacího semináře, stejně tak i o přestávce, je možné si je 
                                                 
22 ZENKL, L. S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou. Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 1, s. 16. 
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prohlédnout a v případě zájmu půjčit či zakoupit. Jsou vystavené v místnosti a později se 

s nimi pracuje. 

Kapacita kurzů je omezená prostory, které mateřské a základní školy nabízejí. Není 

tedy výjimkou pořádání dvou kurzů za sebou pouze s drobnými přestávkami, aby bylo 

možné vyhovět všem zájemcům. Ve většině případů je prostor upravený tak, že jsou židle 

či lavice kolem zdí místnosti, neruší tedy následné pohybové aktivity a účastníci kurzu na 

sebe vidí. Výhodou prostoru je také koberec a piano, to je v případě, že chybí, nahrazeno 

elektrickými klávesami. Při poslechu metodických CD je nutné mít v místnosti přehrávač. 

K dispozici jsou také různé ozvučné předměty, jako jsou plastové láhve, plechové krabičky, 

sáčky, louskáčky ořechů apod. 

3.1.1 Konkrétní ukázka semináře 

Vzdělávací kurz s názvem Chystáme vánoční besídku proběhl 17. října 2012 

v Praze. 

Úvod: 

- hra na klavír upozorňující na začátek hudebně vzdělávacího semináře 

- základní informace – uvítání, název vzdělávacího semináře, představení se, 

zkušenosti a současné působení lektorky, cíl vzdělávacího semináře v podobě dílny, 

informace k metodickému notesu Štědrý večer nastal, osvědčení, nabídka 

metodických publikací a hudebních nástrojů 

- zjištění zastoupení typu škol pro možné vrstvení činností podle náročnosti 

(tzv. metoda klubíčko) 

Průběh: 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 

s. 8. ISBN 978-80-86901-13-8. 

V rytmu celá skupina: 

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. 

V rytmu celá skupina s dětskou dychtivostí, dramatická výchova: 

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. 

Už už aby tady byly, aby se nám nezpozdily. 
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Dělba na skupiny (dramatizace): 

První skupina: Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. 

Druhá skupina: Už už aby tady byly, aby se nám nezpozdily. 

Obohacení o hudební nástroje: 

- očekávaný výstup v ZŠ – žák se seznámí s pojmem zvukomalba, žák využívá 

nástroje k vyjádření zvukomalby 

- MŠ – hudební nástroje mají takovou kouzelnou moc, že dokážou napodobit 

zvuky kolem nás 

- předvádění zvuku slepičky hrou na drhlo (ťukání a přejíždění tahem minidřívky 

po těle drhla) 

- rozdělování činností – podle věkových a individuálních schopností a dovedností 

(v podobě dárečků – hudebních nástrojů) 

- spoléhání na šikovnost dětí 

Rolničky:  

Dítě A: rolničky (zacinkání na úvod říkanky) 

Skupina: Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. 

Rolničky, činelky, ozvučná minidřívka: 

Dítě A: rolničky (zacinkání na úvod říkanky) 

Dítě B: činelky (nejkrásnější svátky v roce) 

Dítě C–F: ozvučná minidřívka (už už aby tady byly – netrpělivá hra v rychlém tempu bez 

rytmu; aby se nám nezpozdily – střídání úderů jedním dřívkem o druhé v metrorytmické 

pulzaci) 

Zvonkohra:  

- očekávaný výstup – žák se seznámí s technikou hry na zvonkohru, používá 

odpružený úder 

- odebrání 4. a 7. stupně z řady (půltóny = citlivé tóny) – nutné poskládat kameny 

k sobě pro snazší hru dětí 

- hra dvou dětí čtyřmi paličkami pro bohatší tónový prostor 

- odpružený úder – padání deště, vloček 
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Zvonkohra, rolni čky, činelky, ozvučná minidřívka: 

Dítě A: rolničky (zacinkání na úvod říkanky) 

Dítě B: činelky (nejkrásnější svátky v roce) 

Dítě C, D, E, F: ozvučná minidřívka (už už aby tady byly – netrpělivá hra v rychlém tempu 

bez rytmu; aby se nám nezpozdily – střídání úderů jedním dřívkem o druhé 

v metrorytmické pulzaci) 

Dítě G, H: zvonkohra (hra obou dětí čtyřmi paličkami na zvonkohru s odebranými 

citlivými tóny – úvod, mezihra a dohra) 

Prostor: 

- měnění prostorového řešení na scéně (u kruhu nemají děti vazbu na pohybovou 

situaci na scéně, působí prázdným prostorem) 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 

s. 23. ISBN 978-80-86901-13-8. 

Drhlo:  

- práce s drhlem a rozmanité zvukové možnosti 

- Je někdo, kdo se na Vánoce netěší? 

- ukázka zvukomalebného doprovodu k logopedické říkance Vánoční kapr 

Celá skupina 1. a 2. verš: 

Ve vaničce (odpružené ťukání minidřívky na krajní části drhla – 4x) 

máme kapra (táhlé přejíždění minidřívkem po střední části drhla – 2x) 

a nechce si (odpružené ťukání minidřívky na krajní části drhla – 4x) 

s námi hrát. (táhlé přejíždění minidřívkem po střední části drhla – 2x) 

Celá skupina bručivě 3. verš (kontrast): 

Pořád bručí: - Safra, safra, (táhlé přejíždění minidřívkem po střední části drhla) 

Celá skupina 4. verš: 

tenhle svátek (odpružené ťukání minidřívky na krajní části drhla – 4x) 

nemám rád. (táhlé přejíždění minidřívkem po střední části drhla – 2x) 

- zopakování říkanky s hrou na drhlo; ukázka dělby na skupiny; nabídka činnosti 

pro nejmenší děti 
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Velikonoční řehtačka: 

- koordinační nástroj – hrajeme oběma rukama (akcent, po zoubcích, 

s dusítkem,…), rozvoj jemné motoriky 

- ukázka zvukomalebného ztvárnění logopedické říkanky Vánoční kapr 

Celá skupina 1. a 2. verš: 

Ve vaničce (otáčení rukojetí řehtačky po zoubcích – 4x) 

máme kapra (otočení rukojetí řehtačky o více zoubků – 2x) 

a nechce si (otáčení rukojetí řehtačky po zoubcích – 4x) 

s námi hrát. (otočení rukojetí řehtačky o více zoubků – 2x) 

Celá skupina bručivě 3. verš (kontrast): 

Pořád bručí: – Safra, safra, (otáčení rukojetí řehtačky kolem dokola) 

Celá skupina 4. verš: 

tenhle svátek (otáčení rukojetí řehtačky po zoubcích – 4x) 

nemám rád. (otočení rukojetí řehtačky o více zoubků – 2x) 

Láhve s vodou: 

Celá skupina 1. a 2. verš, držení láhve oběma rukama: 

Ve vaničce máme kapra (pohybování vodorovně uchopenou plastovou láhví zprava doleva 

a naopak – 8x) 

a nechce si s námi hrát. (třesení láhví v představě rumbakoulí – 7x) 

Celá skupina bručivě 3. verš (kontrast), držení láhve oběma rukama: 

Pořád bručí: (držení láhve ve svislé poloze a její obracení hrdlem dolů a zpět – 2x) 

Safra, safra, (třesení s láhví v představě rumbakoulí – 4x) 

Celá skupina 4. verš: 

tenhle svátek (držení láhve oběma rukama ve svislé poloze a její obracení hrdlem dolů 

a zpět – 2x) 

nemám rád. (držení láhve jednou rukou ve svislé poloze, třesení s láhví – 2x) 
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Hra na láhev s vodou bez říkání textu: 

- představivost, vybavování 

- cítění změny tempa rytmu 

Hra na láhev, drhlo, řehtačka: 

A: Hra na láhev s vodou bez říkání textu (předehra) 

B: Hra na drhlo a řehtačku s říkáním textu říkanky Vánoční kapr 

A: Hra na láhev s vodou bez říkání textu (dohra) 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 

s. 45–48. ISBN 978-80-86901-13-8. 

-  říkanka s tancem, píseň, kánon 

Celá skupina text v ¾ rytmu: 

Vánoce, Vánoce přichází k nám. 

V Betlémě Pán Ježíš (Ježíšek) zrodil se nám. 

Sláva, sláva, zrodil se nám! 

Sláva, sláva, zrodil se nám! 

Celá skupina zpěv podle not 

Celá skupina zpěv podle not s větším nasazením (jako chorál) 

Dělba na skupiny: 

První skupina: Sláva, sláva, zrodil se nám! (zpívá stále dokola – 4x, jako kontakt 

s publikem – např. zpívají rodiče) 

Druhá skupina: zpívá píseň od začátku (Vánoce, Vánoce …) 

Dělba na skupiny: 

První skupina: Vánoce, Vánoce přichází k nám. (začne zpívat, přezpívá první řádek a zpívá 

stále dokola) 

Druhá skupina: V Betlémě Pán Ježíš (Ježíšek) zrodil se nám. (začne zpívat, až je přezpíván 

první řádek; zpívá stále dokola) 

Třetí skupina: Sláva, sláva, zrodil se nám! (začne zpívat, až je přezpíván druhý řádek; 

zpívá stále dokola) 
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Kánon (tři skupiny): 

- druhá a třetí skupina začíná zpívat tehdy, když předchozí dozpívá první řádek 

- všechny skupiny zpívají celou píseň od začátku do konce 

- ukázka doprovodu na zvonkohru 

- možnost hudebního doprovodu – flétna 

Pohybové ztvárnění: 

- při učení pohybového ztvárnění nezpíváme, zpěv by byl nedbalý 

- v ruce je vhodné držet vánoční dekoraci (větvička, vločka, oříšek) 

- řady po čtyřech, pěti dětech vedle sebe (jako mažoretky) 

Vánoce, Vánoce přichází k nám: nástup – slavnostní chůze (třídobá, pomalá; na těžké doby 

taktové), přísun 

v Betlémě Pán Ježíš (Ježíšek): otočení o 360º, přísun 

zrodil se nám: poklona Jezulátku 

Sláva, sláva, zrodil se nám!: levou rukou držíme pravou ruku souseda, obě ruce nad hlavu, 

zamávání rekvizitou 

Sláva, sláva, zrodil se nám, sláva, sláva!: otočení vpravo o 90º 

Dělba na dvě skupiny: 

- dvě skupiny stojící čelem k sobě po krajích jeviště ve stejném postavení 

- stejné pohybové ztvárnění jako výše 

- ztvárnění v podobě pohybového kánonu 

- pohybový kánon – jedna skupina předvádí, druhá se dívá a naopak 

- koledy – s velkým množstvím slov mají děti problém (přemýšlet nad tanečními 

koledami) 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 

s. 9–11. ISBN 978-80-86901-13-8. 

Drhlo, minid řívka, chrastidlo, činelky, rolni čky:  

Dítě A, B, C: drhlo (Roste, roste – 2x tah minidřívka po střední části drhla; jedlička – 

3x ťuknutí minidřívkem po krajní části drhla) 

Dítě D, E, F: minidřívka (loni byla maličká – střídání úderů jedním dřívkem o druhé 

v metrorytmické pulzaci, tzv. překlápění dřívek) 
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Dítě A, B, C: drhlo (Roste, roste – 2x tah minidřívka po střední části drhla; jedlička – 

3x ťuknutí minidřívkem po krajní části drhla) 

Dítě D, E, F: minidřívka (loni byla maličká – střídání úderů jedním dřívkem o druhé 

v metrorytmické pulzaci) 

Dítě G, H, I: drhlo (Dlouhé větve protahuje, do mraků se natahuje – táhlé přejíždění 

minidřívkem po střední části drhla – 8x) 

Dítě J:  chrastidlo (v pokoji nám zavoní) 

Dítě K: činelky (až Vánoce – 2x cinknout) 

Dítě L: rolničky (zazvoní) 

Pohybové ztvárnění, hudební doprovod, text: 

Roste, roste jedlička, (dřep – postupné vstávání ze země, upažení poníž) 

loni byla (podřep) maličká, (dřep) 

roste, roste jedlička, (dřep – postupné vstávání ze země, upažení poníž) 

loni byla maličká. (2x podřep) 

Dlouhé větve protahuje, (upažení pravou rukou, upažení levou rukou) 

do mraků se natahuje. (natahování rukou do výše nad hlavou) 

V pokoji nám zavoní, (zvedání paží volnými oblouky nad hlavu do spojení, prsty přitom 

drobně kmitají) 

až Vánoce zazvoní. (spojené ruce nad hlavou, ruce zakývají dopředu a dozadu – děti 

mohou mluvit a zpívat) 

V pokoji nám zavoní, (volné spouštění paží, kmitání prsty) 

až Vánoce zazvoní. (otočení o 360º, ruce v upažení poníž) 

Zpěv písně Až Vánoce zazvoní 

Pohybové ztvárnění, hudební doprovod, zpěv 

• JENČKOVÁ, E. Hudební nadílka. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2000. 

s. 27–29. ISBN 80-902808-0-3. 

Doprovod koled: 

- způsob hry na drhlo oběma rukama 

- očekávaný výstup – žák používá rytmické nástroje ve skupinové souhře 

- Pásli ovce valaši, Stojí vrba košatá –  rytmus, metrum (dvě skupiny) 
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- Hej, hej, koleda!, Stojí vrba košatá – doprovod protipohybem a ťukáním 

minidřívky na krajní část drhla 

- každá koleda musí být doprovázena trochu jinak, zvonkohra, řehtačka 

Hudební doprovod, pohybové ztvárnění – dvojice: 

Dítě A: vajíčka (buch, buch,…) 

Dítě B: rytmické zátky (vr–ba, vr–ba,….; hra zátkami v poloze rukou u pasu, ramen, nad 

hlavou a zpět) 

Obměna dítě B: rytmické zátky (vrba košatá, koza rohatá,…; 2x ťuknutí v poloze rukou 

nad hlavou) 

Obměna: doprovod – rytmické zátky vyplňují mezeru při odskočení vajíčka (výměna 

hudebních nástrojů ve dvojici) 

Obměna: 

1. sloka 

Na Vánoce dlouhý noce, jsou tam velký chumelice, (improvizace – ťukání rytmickými 

zátkami o rytmická vejce) 

hej, hej, koleda, (2x ťuknutí nad hlavou, 3x ťuknutí v oblasti pasu) 

hej, koleda, koleda, (1x ťuknutí nad hlavou, 3x ťuknutí v oblasti pasu) 

hej, hej, koleda, (2x ťuknutí nad hlavou, 3x ťuknutí v oblasti pasu) 

hej, koleda, koleda. (1x ťuknutí nad hlavou 3x ťuknutí v oblasti pasu) 

2. sloka 

Pachole v stodole mlátí, až se celý zimou klátí, (dvojice vytvoří okénko, drží se jednou 

rukou – slovo „kuk“ napomáhá udržet postavení dítěte, otočení ve dvojici o 360º) 

hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. (ťukání volnou rukou rytmickou zátkou a rytmickým 

vajíčkem v oblasti okénka) 

- liché sloky doprovází ťukání rytmickými zátkami o rytmická vajíčka, sudé 

sloky vyplňují tzv. okénka 

- ukázka práce s koledou Stojí vrba košatá (obměna ve sloce – postupné klesání 

do dřepu, bouchání hudebními nástroji do země) 

- využití hudebních nástrojů při početních úkonech, otázkách 
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• báseň z čítanky 

Padá listí, zlaté, rudé,  

je ho plná zahrada. 

A co potom padat bude,  

až to listí opadá? 

Potom bude padat sníh,  

co ho bude ve větvích. 

Co ho bude plno všude,  

jen to slunce bude rudé. 

Zvonkohra, text: 

První skupina: Padá listí, zlaté, rudé, je ho plná zahrada. 

Dítě A: A co potom padat bude? 

Druhá skupina: Až to listí opadá. (mlhavě) 

Podzimní mlha – brumendo, zvonkohra, text: 

- cvičení sborového dýchání 

- každé dítě si vybere jeden ze zahraných tónů a ten drží v brumendu (nebo 

přechází mezi více tóny) – tvorba podzimní mlhy 

- postupné ustávání znění mlhy zavíráním ruky dokola kolem třídy 

- nabídka dekorací k ztvárnění básně 

Zpěv (pěvecký tenis): 

První skupina: první řádek, následně ob řádek (melodie Zlatá brána; zlatým klíčem) 

Druhá skupina: navazuje na první skupinu, tzn. začíná druhým řádkem (melodie … 

otevřená, … zavřená) 

Zpěv, pohybové provedení (prodírání se mlhou) 

Brumendo, zvonkohra, zpěv: 

První skupina: brumendo (začíná) 

Dítě A, B: zvonkohra (improvizace) 

Druhá skupina: zpěv na melodii Zlatá brána otevřená 
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Netkaná textilie: 

- informace o pomůcce, využití, výhodách 

- ukázka práce s netkanou textilií (zvedání textilie nad hlavu, vlnění, chůze 

s textilií, pelíšek) 

- báseň o drakovi a báseň Padá listí, zlaté, rudé (brumendo a zpěv) 

báseň: 

Vítr fouká do oblak, 

k nebi letí velký drak. 

Pouštějí ho všechny děti, 

kampak nám ten dráček letí? 

• JENČKOVÁ, E. Podzim a zvířátka. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2011. 

s. 50–52. ISBN 978-80-86901-11-4. 

Zvonkohra, pohybové provedení, zpěv: 

Halí, belí, zvířátka, (krok do středu a zpět – 2x) 

chystejte si doupátka. (vlnění s textilií u země) 

Slunce už je unavené, (zdvižení textilie, volné klesání k zemi) 

vítr černé mraky žene. (zdvižení textilie, volné klesání k zemi) 

Bude zima, bude mráz, (krok do středu a zpět – 2x) 

do pelíšků jděte spát. (pelíšek) 

• JENČKOVÁ, E. Rytmy zimy 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2008. 

s. 46–47. ISBN 80-86901-02-5. 

Celá skupina text, swingování pomocí dlaní: 

1. sloka 

Chtěla vědět černá kočka, kam se snáší sněžná vločka. 

Musí přece na zimu, ustlat polím peřinu. 

Musí přece na zimu, ustlat polím peřinu. 

Zpěv, swingování (na konci zpěvu zamňoukání) 
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Zpěv, swingování: 

2. sloka 

Chtěla vědět sněžná vločka, kam se plíží černá kočka. 

Musí přece chytat myši, pozor, ať ji neuslyší. 

Pšššt! 

Zpěv, swingování (dodržování délky slabik jako v přirozené řeči) – obě sloky 

Pohybové ztvárnění (dělba na dvě skupiny): 

- dvě skupiny stojící čelem k sobě po okrajích jeviště, dvojice proti sobě 

- první skupina má v rukou dekorace v podobě papírových vloček 

První skupina (vločky): improvizace – tanec s vločkami 

Druhá skupina (kočky): improvizace – tanec „kočičiny“ 

- 1. sloka – první skupina jde do prostoru a tančí, druhá skupina improvizuje 

„kočičiny“ na místě (mňau – impulz, že začíná kočka) 

- 2. sloka – první skupina je ve dřepu, druhá skupina jde do prostoru a tančí 

- sloka – pouze hra na klavír, hra na zrcadlo – dvě děti stojí proti sobě, vločka 

předvádí, kočka opakuje (mňau – impulz, že začíná kočka) 

- sloka – pouze hra na klavír, hra na zrcadlo – dvě děti stojí proti sobě, kočka 

předvádí, vločka opakuje (pšššt – impulz ke změně) 

- 1. + 2. sloka -  obě skupiny improvizují svůj tanec, zpěv, na konci 2. sloky jsou 

již rozděleny po okrajích jeviště 

• JENČKOVÁ, E. Rytmy zimy 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2008. 

s. 34 - 35. ISBN 80-86901-02-5. 

Celá skupina text (expresivní mluva): 

Mrzne a mrzne a mrzne. 

Ten, kdo se neschová, zmrzne. 

A kdo se neschová hned, 

bude z něj rampouch, vločka a led! 
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Drhlo, bubínek, řehtačka, text: 

Dítě A, B, C: drhlo (Mrzne a mrzne a mrzne – každé dítě na slovo mrzne hraje na drhlo 2x 

táhnutím minidřívka po jeho střední části; postupné přidávání se způsobuje mohutnější 

zvuk – tzn. dítě A hraje 3x, dítě B 2x, dítě C 1x; zmrzne – hrají všechny tři děti dohromady) 

Dítě D: bubínek (hned) 

Dítě E, F, G, H, I: řehtačka (rampouch – otočení korpusem řehtačky kolem dokola přesně 

na slovo rampouch) 

Dítě J: činelky (vločka – 1x či 2x podle dítěte) 

Dítě K: činel, plstěná palička (led – hra paličkou na okraji hudebního nástroje) 

- poprvé bez textu, jen hudební nástroje 

- podruhé hudební nástroje, s textem 

- potřetí bez textu, jen hudební nástroje 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 

s. 20–22. ISBN 978-80-86901-13-8. 

Celá skupina text (řeč přizpůsobená obsahu): 

Štědrý den se strašně vleče, 

táta strojí, mamka peče. 

Děti prosí budíčky: 

,,Popožeňte ručičky!“  

Drhlo, rolni čky, tamburína s paličkou: 

Dítě A: drhlo (Štědrý den se strašně vleče – táhlé přejíždění minidřívkem po střední části 

drhla – 4x) 

Dítě B: rolničky ( zazvonění před – táta strojí) 

Dítě C: tamburína s plstěnou paličkou (mamka peče – kroužení po vnitřní straně 

tamburíny) 

Dítě D, E, F, G: ozvučná minidřívka (děti prosí budíčky – střídání úderů jedním dřívkem 

o druhé v metrorytmické pulzaci, překlápění rukou; popožeňte ručičky – netrpělivá hra 

v rychlém tempu bez rytmu) 
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Pohybové ztvárnění, hudební nástroje: 

Štědrý den se strašně vleče, (kývání ze strany na stranu) 

táta strojí, (upažení rukama poníž) 

máma peče. (předvádění vaření) 

Děti prosí budíčky: (naklánění ukazováčků ze strany na stranu) 

,,Popožeňte ručičky!“  (ruce prosí) 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 

s. 40–44. ISBN 978-80-86901-13-8. 

Činel, činelky, ozvučná minidřívka, vypravěč: 

Dítě A: činel, plstěná palička (ve 2/4 rytmu noty půlové) 

Dítě B: činelky (ve 2/4 rytmu noty čtvrťové) 

Dítě C: ozvučná minidřívka nebo pákový louskáček (ve 2/4 rytmu noty osminové) 

Dítě D: vypravěč 

- ukázka zpracování hudební pohádky popsané v metodickém sešitě 

Pohybové ztvárnění,  hudební nástroje, zpěv: 

První skupina: napomáhá pohybem dítěti A (bim, bam – předpažování a zapažování při 

mírném pohupování; zpěv c1–g) 

Druhá skupina: napomáhá pohybem dítěti B (cinky linky – hýbání zvoničkou; zpěv e1) 

Třetí skupina: napomáhá pohybem dítěti C (ukazováčky předvádí stěrače aut, ručičky 

u hodin; zpěv e1) 

- dělba v rámci skupin (první skupina zpívá koledu Pásli ovce Valaši, druhá 

skupina zpívá part skupin) 

- hra paličkou na činel (zespodu dřevěnou částí nebo na vrchní část plstěnou 

částí) 

Závěr:  

- závěrečné slovo, poděkování za práci 
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3.1.1.1 Reflexe účastníků kurzu 

K tomuto hudebnímu semináři se mi podařilo také získat reflexe jeho účastníků 

v podobě anonymních výpovědí. Přikládám zde několik nejzajímavějších, které na mě 

nejvíce zapůsobily. 

„Je neuvěřitelné, s jakou energií dělá paní profesorka tyto kurzy. Chodím 

pravidelně tři roky a energie a nápady neubývají. Její osobnost a práce jsou mými vzory.“ 

„Jelikož jsem prošel předměty pohybová výchova a Orffovy nástroje, podobné 

vyučovací metody už jsem viděl. Rozdíl je v tom, že tento kurz je zábavnější a ukazuje více 

cest k jednomu probranému. Určitě jsem obohacen a nyní bych alespoň s někým ve dvojici 

dokázal uspořádat vánoční besídku. Nebo alespoň myslím.“ 

„Výborné propojení všech oblastí v hudebně dramatických činnostech (hudba, zpěv, 

tanec, hra na nástroj, …).“ 

„Je to pro mě mnoho cenných nápadů, které mohu uplatnit při vánoční dílně 

v mateřské škole. Tím, že se každoročně opakuje, musíme připravovat jiné varianty, jsem 

vděčná za všechny podněty a nápady. Moc se mi líbí barevné plachty, které jsem zatím 

neznala.“ 

„Zaujalo mě střídání velkých a malých momentů při besídce. Líbil se mi přechod od 

podzimu do zimy, instrumentální koledy. Kurz ale nezklamal, jako vždy jsem v něm našla 

inspiraci pro realizaci vánoční besídky. Bohužel, když si večer promítám tento kurz, tak 

zjišťuji, že spoustu věcí jsem již zapomněla. Je to tím, že se během jednoho odpoledne 

setkám s nepřeberným množstvím námětů, které, když si nezapíši, bohužel zapomenu. 

Kurzy se mi ale velice líbí, děkuji.“ 

„Zúčastnil jsem se už Tónů jara, takže jsem tušil, jak kurz zhruba může vypadat. 

Dnes je tu méně lidí než jsem zažil minule, je to volnější a každý si může pořádně zahrát. Je 

fajn si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Paní Jenčková je vitální a energická žena. Jsem rád, 

že jsem mohl být dnes jedličkou. A hrozně rád tančím s plachtou! Vládne tu přátelská 

atmosféra.“ 
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„Praktická zkušenost, lepší zapamatování činností s osobní zkušeností, větší využití 

hudebních nástrojů.“ 

„Dnešní kurz byl opět přínosem – názorně a prakticky ukázal střídání různých 

forem, prostorové řešení, využití různých rytmických a melodických nástrojů, pomůcek 

(plachta), střídání skupin – zpěv, nástroje, recitace, ukázka rytmického doprovodu 

vánočních koled. Super.“ 

„Kurz byl velmi inspirativní – využívá nejen klavíru (což je pro mne velkou 

výhodou, neboť na klavír zatím aktivně nehraji). Názorné zhudebnění říkadel a básní je 

jednoduché, lehce pochopitelné a ozvláštněné netradičními nástroji. Velmi se mi přednáška 

líbila, jistě využiji nabyté zkušenosti v praxi.“ 

3.1.2 Vyhodnocení dotazníků 

Součástí diplomové práce je výzkumné šetření týkající se vlivu Evy Jenčkové na 

hudební praxi. Toto šetření bylo provedeno metodou dotazníku, tedy explorativní metodou, 

která získává informace z odpovědí jednotlivých respondentů. Bylo zaměřeno na účastníky 

hudebně vzdělávacích seminářů instituce Tandem. Náhodně bylo osloveno 75 lidí, kteří se 

zúčastnili vzdělávacího kurzu v Praze a Jindřichově Hradci. Dále se jedná o náhodné 

účastníky z různých míst České republiky. 

Cílem výzkumného šetření bylo ověření následujících pracovních hypotéz: 

1. Způsob práce Evy Jenčkové má pozitivní vliv na práci dětí i samotných 

pedagogů. 

2. Hudební nástroje i jiné materiály Evy Jenčkové ověřují učitelé ve vlastní 

vyučovací  praxi. 

3. Na základě splněných očekávání se učitelé na kurzy Evy Jenčkové opětovně 

vracejí. 

Účastníkům vzdělávacích kurzů byl předložen dotazník s 12 otázkami, které byly 

podle míry volnosti v reakci respondenta především polouzavřené. Respondent měl ve 

většině případů na výběr z kladné a záporné odpovědi, kdy kladnou mohl otevřeně doplnit. 

Kromě otázek, které měly sloužit k potvrzení domněnky, byly zjištěny základní údaje 

týkající se věku a pohlaví a zastoupení účastníků seminářů podle typů škol. 
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Z celkového počtu 75 lidí odpovídalo 96 % žen a 4 % mužů, v rozmezí věkové 

kategorie od 21 do 55 let. Nejčastěji zastoupená věková kategorie byli respondenti od 

38 do 50 let. Věkové rozmezí účastníků je tedy široké a zahrnuje rozdíl věku až 30 let. 

Největší zastoupení měli učitelé mateřských a základních škol, ale objevovali se i učitelé 

základních uměleckých škol či jiných škol a studenti. 

Dotazník k diplomové práci 

Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Eliška Dočekalová a jsem studentkou 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň 
základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době píši 
diplomovou práci, jejímž tématem je OSOBNOST PANÍ EVY JENČKOVÉ. Chtěla bych 
Vás proto touto formou poprosit o spolupráci vyplněním dotazníku, kterým mi pomůžete 
práci obohatit. 

Zvolenou odpověď, prosím, zakroužkujte. V případě volných řádků čitelně vypište. 

Pohlaví: ………………….     Věk:  …………………. 

1. Na jakém typu školy učíte? 
a) mateřská škola 
b) základní škola (…………stupeň) 
c) základní umělecká škola 
d) jiný typ školy ………………………… 
e) jsem student 

 

2. Kolikrát jste se zúčastnil/a vzdělávacích kurzů prof. PhDr. Evy 
Jenčkové, CSc.? 
a) 1x 
b) 2x 
c) více jak 2x 

 

3. Navštěvujete kurzy Evy Jenčkové ve Vaší obci/městě pravidelně? 
a) ano 
b) ne 

 

4. Kde jste se o vzdělávacím kurzu dozvěděl/a? 
……………………………………………………………………………………… 
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5. Šel/Šla jste na první kurz s nějakým očekáváním? Pokud ano, napište, prosím, 
jakým. 
a) ano………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
b) ne 

 

6. Z jakého důvodu jste navštívil/a či navštěvujete kurzy Evy Jenčkové? 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Znal/a jste Evu Jenčkovou před návštěvou prvního kurzu? Pokud ano, v jaké 
souvislosti? 
a) ano………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
b) ne 

 

8. Víte ještě o jiných aktivitách, kromě vzdělávacích kurzů, kterými se Eva 
Jenčková zabývá? 
a) ano………………………………………………………………………………

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

b) ne 
 

9. Vlastníte nějakou publikaci Evy Jenčkové, mimo metodických sešitů s nápady 
používanými ve vzdělávacích kurzech? Pokud ano, jakou? 
a) ano……………………………………………………………………………… 
b) ne 

 

10. Využíváte dřevěné rytmické nástroje manželů Jenčkových ve své praxi? Pokud 
ano, jaké? 
a) ano……………………………………………………………………………….. 
b) ne 

 

11. Ovlivnilo n ějak setkání s Evou Jenčkovou a jejími kurzy Vaše přípravy na 
výuku? Pokud ano, jak? 
a) ano………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

b) ne 
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12. Pokud jste uplatnil/a metody výuky Evy Jenčkové v praxi, byly patrné rozdíly 
v práci dětí, a to mezi dobou, kdy tyto metody požívány nebyly, a dobou, kdy 
jste je začal/a uplatňovat? Pokud ano, jaké? 
a) ano………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

b) ne 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den. 

Při vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že se nejčastěji pedagogové dozvěděli 

o vzdělávacím kurzu v práci, dále z internetu a propagačních materiálů manželů 

Jenčkových. Vysoké zastoupení měly i informace od kolegů z práce a ze školy. Uvedeno 

však bylo i od spolužáků a od samotné Evy Jenčkové. Více jak polovina dotázaných lidí 

Evu Jenčkovou před prvním kurzem neznala. Pokud již ano, bylo to v souvislosti 

s Pedagogickou fakultou v Hradci Králové či v Praze a s odbornou literaturou a tiskem. 

 

89 % dotázaných odpovědělo, že je setkání s Evou Jenčkovou ovlivnilo. 

2 %  odpověděla, že snad ano. Učitelé uvádějí propojení s jinými předměty ve výuce, větší 

využívání hudebních nástrojů i jiných materiálů, pozitivní zpětnou vazbu od dětí, pestrou 

hodinu hudební výchovy, která baví děti i učitele, ztrátu strachu z hodin hudební výchovy. 

Ovlivnění výuky na základě setkání s Evou 

Jenčkovou

ano

ne

snad ano
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Patrný rozdíl v práci dětí při využívání metod výuky Evy Jenčkové zpozorovalo 

71 % účastníků. Respondenti uvedli, že se při používání zapojují i pasivní děti, lépe 

spolupracují a více prožívají danou činnost. Napomáhají i jako vstupy v hodinách českého 

jazyka a matematiky. Děti více baví hudební výchova, rozvíjí se jejich smysly, hrubá 

a jemná motorika, lépe reagují, jsou spontánnější, rády se dotýkají hudebních nástrojů 

a nových materiálů. Účastníci, kteří byli na kurzech poprvé, často odpovídali, že nemohou 

hodnotit, ale nové nápady a metody chtějí vyzkoušet. 

 

Rozdíly v práci dětí při uplatnění metod Evy 

Jenčkové

ano

ne

nevím

neuvedeno

Používání dřevěných rytmických nástrojů 

v praxi

ano

ne
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69 % respondentů, tedy více než polovina, zná Evu Jenčkovou i v jiné souvislosti 

než z činnosti zahrnující pořádání vzdělávacích kurzů. Nejčastěji byly zastoupeny 

odpovědi týkající se publikační a vysokoškolské pedagogické činnosti. 40 % dotázaných 

odpovědělo, že vlastní mimo metodických sešitů ještě jinou publikaci Evy Jenčkové. 

Dřevěné rytmické nástroje manželů Jenčkových využívá v praxi 89 % respondentů. 

V zastoupení se objevují všechny jejich nástroje. 
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77 % účastníků hudebních dílen navštívilo první kurz s nějakým očekáváním. 

Většina účastníků předpokládala, že získají novou inspiraci, materiály, metody výuky, nové 

zkušenosti v oblasti hudební výchovy a nápady s využitím hudebních nástrojů. Nejčastější 

důvody, proč navštěvují pedagogové hudební dílny, jsou prohloubení inspirace, setkání 

s jinými učiteli, sebevzdělání, praktické vyzkoušení metod a námětů z metodických 

publikací a osobnost Evy Jenčkové. Téměř tři čtvrtiny dotázaných navštívily kurzy Evy 

Jenčkové dvakrát a vícekrát, navíc navštěvují kurzy v místě bydliště pravidelně. 

Na základě odpovědí jednotlivých respondentů docházíme k závěru, že stanovené 

pracovní hypotézy byly potvrzeny. Z grafů i procentuálních výsledků zřetelně vyplývá 

pozitivní účinek metod Evy Jenčkové, které ovlivnily pedagogy v jejich přípravách na 

výuku. Očekávaný průběh vzdělávacího semináře, který přináší praktickou zkušenost, 

požadovanou inspiraci, získání nových materiálů pro učitele a návod, jak aktivněji vést 

hodiny hudební výchovy pro děti, je ve většině případů naplněn. Učitelé ve své praxi 

využívají nápady, které se objevují v jejích publikacích i metody práce s hudebními 

nástroji. To vše přivádí pedagogy k opakovaným, a dokonce pravidelným účastem na 

vzdělávacích seminářích, které doporučují i svým kolegům. 

3.2 Metodické publikace z edice Hudba v sou časné škole  

Od roku 1996 bylo vydáno již dvacet osm metodických publikací pro hudební 

výchovu, tedy přes 1500 stran. Základní řadu, která obsahuje obecné informace týkající se 

hudby a hudebního učiva, práce s písní, pohybu, ale i prvků vícehlasu, tvoří sedm 

metodických publikací. Ostatní tituly jsou zařazeny ve výběrové řadě, která napomáhá 

především pedagogům hledajícím materiály pro některé téma inspirované událostmi 

a typickými projevy kalendářního roku. Objevují se i témata, která k práci s dětmi patří, 

jako jsou pohádky, dopravní prostředky aj. 

Množství nových myšlenek a shromážděných podkladů, se kterými se Eva 

Jenčková dělí s ostatními pedagogy, dokládá i to, že vychází několik dílů výběrové řady 

ročně. Spolupráci za hranicemi České republiky ukazují některé díly přeložené do 

slovenštiny. Na otázku, co bylo impulzem k tvorbě těchto publikací, Eva Jenčková 

odpověděla. 

„Co mne vedlo k jejich tvorbě? Jednak potřeba obohacovat běžný repertoár 

hudební výchovy také o současnou tvorbu pro děti, ale hlavně to byl záměr soustavně 
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seznamovat učitele hudební výchovy s novými metodickými postupy a inspirovat je k vlastní 

pedagogické tvořivosti. Proto je veškerý hudební a slovesný materiál ve všech knížkách 

vybaven kompletní metodikou a účastnice hudebních dílen si jí mohou podle potřeby 

kdykoli oživit. Pro představu uvedu příklad několika titulů: Práce s písní, Vícehlas, Hudba 

a pohyb, Hudební pohádka, Tóny jara, Zpíváme mamince, Podzimní zpívání, Hudební 

nadílka, Rytmy zimy a další.“ 

Jednotlivé díly jsou barevně odlišené svými obaly, ale také spojeny společnými 

znaky, jako jsou velikost A5, stejný počet stran, pohybující se většinou v rozmezí 52 či 

56 stran, a uspořádání publikace. Na začátku každého dílu je dáno slovo autorce, která 

prostřednictvím první strany oslovuje svoje příznivce. Následuje několik stran věnovaných 

teoretickým informacím, tradicím, ale i radám a různým nápadům k obohacení hudebně-

pohybové výchovy, tedy přednáška na aktuální didaktické téma. Zbytek publikace je 

naplněn písněmi, skladbami, hádankami, pranostikami, říkadly apod., které jsou doplněny 

metodickými pokyny. Ty napomáhají učitelům vhodně využít zpracovaný materiál 

a ukazují možnost tanečního či jiného pohybového provedení. Jsou zde popsané možnosti 

motivace, instrumentálního zvukomalebného doprovodu, rytmické deklamace říkadla či 

scénického provedení. Kromě různých her v nich lze nalézt také návody na výrobu 

pomůcek nebo dekorací potřebných k pohybovému a tanečnímu provedení a dramatizaci 

na besídky nebo představení. 

V mnoha případech jsou písně Evy Jenčkové zhudebněné texty říkanek, které 

citlivě vybrala s ohledem na rytmus i rým v dětských knihách. Nezanedbává ani vkus dětí 

a pokrok současného světa. Tak se může stát, že se například v písni Není myš jako myš, 

setkáme s námětem počítačové myši. Jsou nabídnuty různé varianty téhož a také návrhy na 

větší obtížnost pro starší děti. V písních i poslechu dbá především na to, aby si dítě 

uvědomovalo opakování, kontrast a gradaci. Tyto prvky se tak stávají jedním z požadavků 

na výběr textu ke zhudebnění nebo samotné písně. Proto se v jejích písních opakují části, 

ale objevují se zde i kontrastní díly. K lepšímu pochopení kontrastu přispívá rozdílné 

pohybové i instrumentální ztvárnění. 

Tematické tituly jsou obohaceny také o grafické party hudebních nástrojů, které 

manželé Jenčkovi navrhují na základě potřeby při práci s určitou písní. Hudební nástroje, 

jak dřevěné rytmické, tak ozvučné nástroje, mají v publikacích bohaté zastoupení. Některé 

metodické sešity jsou na ně přímo zaměřeny svými přednáškami i návody k jejich 

praktickému využití. Postupným vznikem hudebních nástrojů tak dochází v nových 



59 

publikacích k doplnění využívání těchto nástrojů. Tituly však nejsou zaměřené jen na 

hudební nástroje. Zabývají se i využíváním různých rekvizit a pomůcek. 

Neopomenutelnou součástí těchto materiálů jsou drobné kresby, kterými je 

dotvářen celkový dojem publikace. Obrázky text většinou vesele doplňují a provází čtenáře 

metodického sešitu zvoleným tématem. V oblasti výtvarné redakce se zpočátku Eva 

Jenčková často obracela na Věru Čejkovou, Mgr. Janu Bisovou a Jiřího Talafanta. 

Postupem času však dala příležitost projevit svoje dovednosti i dětem, jejichž 

bezprostřednost dodává publikacím zvláštní a ojedinělou atmosféru už při jejich pouhém 

listování. 

Součástí dvou metodických sešitů jsou také hudební CD. Jedná se o metodické 

sešity Tóny jara 1. díl a Hudební pohádka 1. díl. Tato stejnojmenná CD obsahují 

dohromady 187 nahrávek, které mohou napomoci pedagogovi v jeho práci, a oživí tak 

činnosti hudebně-pohybové výchovy. 

3.2.1 Základní řada 

JENČKOVÁ, E. I.  Učivo 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 1996. 60 s. ISBN 80-

902662-5-8. 

Eva Jenčková přibližuje v této metodické publikaci čtenářům téma učivo. Nastiňuje 

jeho význam, pomáhá v orientaci mezi druhy učiva a napomáhá i s jeho výběrem. Část je 

věnovaná také jeho pedagogickému využití. Obsah publikace je rozčleněn do čtyř částí 

s hudebními příklady. Jedná se o říkadla, popěvky, písně a klavírní miniatury. 

K jednotlivým hudebním námětům jsou připsány metodické pokyny. V publikaci se 

objevuje rozmanité tematické zaměření, které má podle úvodních slov obohatit učebnice 

hudební výchovy, nabídnout podnětné situace a přispět k ukázání nové cesty v hudebně 

výchovném procesu. Autorka také podává návrhy na zpracování svých hudebních nápadů 

do malých tematických celků. 

Klíčová slova: učivo, význam učiva, výběr učiva, druhy učiva, využití učiva, říkadla, 

popěvky, písně, klavírní miniatury, malé tematické celky 
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JENČKOVÁ, E. I.  Učivo 2. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 1996. 50 s. ISBN 80-

902808-3-8. 

Druhý díl Učiva navazuje svým sestavením na první díl. Nalezneme zde totožnou 

přednášku, která se týká učiva, i metodické pokyny pro práci s hudebním materiálem 

publikace. Metodický sešit je opět rozdělen do několika částí. Tentokrát je k částem 

zaměřeným na říkadla, popěvky, písně a klavírní miniatury přiřazena ještě část obsahující 

skladby. Nabídku tak doplňuje zpracovaná skladba Pochod komediantů a část 1. věty ze 

Sonáty C dur. Význam publikace spočívá i v poskytnutí inspirace v oblasti hudebního 

doprovodu. 

Klíčová slova: učivo, význam učiva, výběr učiva, druhy učiva, využití učiva, říkadla, 

popěvky, písně, klavírní miniatury, skladba 

JENČKOVÁ, E. II.  Práce s písní 1. díl. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2010. 54 s. 

ISBN 80-902662-9-0. 

Jedná se o další díl základní řady z edice Hudba v současné škole, který poskytuje 

širokou nabídku hudebních materiálů. Jak již název napovídá, zabývá se především 

tématem základů pěvecké výchovy. Eva Jenčková přibližuje v několika stranách význam 

zpěvu, vývoj dětského hlasu i základní pěvecké dovednosti a návyky. Několik bodů také 

věnuje hygieně dětského hlasu. Publikace opět poskytuje notový zápis hudebních příkladů, 

který se snažila autorka vybírat tak, aby byl jejich obsah blízký dětem a zároveň 

poskytoval možnost kombinovat a tvořivě pracovat s různými hudebními činnostmi. Písně 

v publikaci doplňují také metodické pokyny týkající se zpěvu, pohybu, instrumentálních 

činností, sluchových cvičení i harmonického cítění. 

Klíčová slova: píseň, zpěv, hlas, rozsah dětského hlasu, pěvecké dovednosti a návyky, 

postoj, dýchání, artikulace, tón, intonace, výraz ve zpěvu, hygiena hlasu 
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JENČKOVÁ, E. II.  Práce s písní 2. díl. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2009. 56 s. 

ISBN 80-902662-0-5. 

Práce s písní 2. díl představuje další soubor lákavého hudebního materiálu pro děti. 

Ke zpěvu je zde kromě mnoha dalších přichystaná například píseň s názvem Lečo, 

Velbloud, Skřítek nebo Povídala chyba chybě. V úvodní přednášce doplňuje autorka 

informace z prvního dílu a dává pedagogům příležitost k zamyšlení nad jejich prací 

s písněmi. Jmenuje činnosti, které učitel s dětmi provádí v rámci melodie, hudebních 

aktivit, pohybu, poslechu a instrumentálních aktivit. Samotné hudební příklady, jak je Eva 

Jenčková nazývá, pak doplňují metodické pokyny, v nichž se čtenář dozvídá další 

informace, které se týkají nejen samotného zpěvu. 

Klíčová slova: píseň, zpěv, melodie a hudební aktivity, pohyb, poslech, instrumentální 

aktivity 

JENČKOVÁ, E. III.  Vícehlas 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 1998. 56 s. ISBN 80-

902662-3-5. 

Metodická publikace s názvem Vícehlas 1. díl přibližuje počátky vícehlasého zpěvu 

v hudební výchově. Zahrnuje informace, které se týkají typů vícehlasu, přípravy a zásad 

nácviku vícehlasé písně. Eva Jenčková vybrala a metodicky zpracovala řadu známých 

i méně známých písní, jako jsou Prší, prší, Cvrček, Černé oči či Muzikanti, které mají 

sloužit učitelům hudební výchovy. Zmiňuje také význam hudebního společenství v oblasti 

vícehlasého zpěvu u dětí, které nejsou členy sboru. Nabádá pedagogy k trpělivosti u těchto 

dětí, apeluje na podání pomocné ruky a pochvalu za každý drobný pokus při práci 

s vícehlasým zpěvem. 

Klíčová slova:  vícehlas, typy vícehlasu, nácvik vícehlasé písně, příprava vícehlasého 

zpěvu 
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JENČKOVÁ, E. III.  Vícehlas 2. díl. Hradec Králové : Tandem, 1997. 56 s. ISBN 80-

902662-3-6. 

Eva Jenčková navazuje ve druhém dílu metodické publikace Vícehlas na první díl, 

a připravuje tak hudební sborníček se snahou podpory a rozvoje školního vícehlasu. Po 

totožné přednášce o vícehlasém zpěvu ve škole následují metodické pokyny k písním 

a jejich notový záznam. Autorka poskytuje materiál, který zahrnuje kánony, quodlibety 

i melodická ostinata. A jak sama v úvodu zmiňuje, lze vybírat jak z tvorby současných 

hudebních skladatelů, tak i například z tvorby období gotiky a renezance. 

Klíčová slova: vícehlas, typy vícehlasu, nácvik vícehlasé písně, příprava vícehlasého zpěvu 

JENČKOVÁ, E. VI.  Hudba a pohyb 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 1999. 

56 s. ISBN 80-902662-4-X. 

Tato publikace vznikla s cílem přiblížit hudbu a pohyb školní praxi. Autorka 

zaměřila úvodní přednášku na představení významu hudebně-pohybové výchovy a také 

souboru pohybových prvků, který je limitován školními podmínkami. Uvádí i různé cesty 

k vytváření zásoby pohybových prvků, zmiňuje pohyb ve spojení s hudebními aktivitami 

a napomáhá při výběru učiva a motivaci hudebně-pohybových činností. Obsáhlá část 

modelů hudebně-pohybových situací zahrnuje písně, říkadla, různé hry, ale například 

i vstup do světa opery a baletu. Nalezneme i doplnění o metodické pokyny, základní 

informace k tématům či instrumentální, pohybové i kostýmové řešení hudebně-

pohybových aktivit. 

Klíčová slova: hudba, pohyb, hra na tělo, pantomima, tanec, učivo, hudební aktivita, 

motivace, fonogestika, balet, opera 

3.2.2 Výběrová řada 

JENČKOVÁ, E. Vánoce přicházejí. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2003. 56 s. 

ISBN 80-902662-8-2. 

Metodickou publikaci Vánoce přicházejí nazývá Eva Jenčková malým sborníčkem 

plným rozmanitých zimních a vánočních nabídek. První dva listy jsou věnované 
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metodickým pokynům k hudebním nápadům publikace. Následují stránky plné 

jednohlasých i vícehlasých melodií, hádanek, hudebních doprovodů i her se zimními 

zvuky. U řady nápadů se objevují jména, jako je Pavel Jurkovič či Petr Eben. Učitel si zde 

jistě vybere z rozmanité škály koled tu, která bude nejvíce odpovídat potřebám hudebního 

repertoáru dané třídy. 

Klíčová slova: Vánoce, zima, hádanky, koleda, chumelice, metelice, tóny zimy 

JENČKOVÁ, E. Hudební pohádka 1. díl. 3. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2007. 56 s. 

ISBN 80-902808-1-1. 

Mezi publikace, které se zabývají hudbou pro děti, patří také Hudební pohádka 

1. díl. Téma pohádky je dětem velmi blízké, i proto se tato publikace stala mezi pedagogy 

velmi oblíbenou. Z velké části k tomu přispívá zpracování známých českých pohádek, 

které se výborně hodí pro veřejná vystoupení. Má však své místo i v rámci nácviku ve 

školní třídě, protože se stává výrazným motivačním prvkem. V Hudební pohádce 

připravila Eva Jenčková povídání o charakteristice hudební pohádky a vztahu hudby 

a slova v ní. Hudební pohádky obohacuje o činnosti s hudebními nástroji, kostýmovými 

doplňky a rekvizitami. Pro práci s hlasem je připravená pohádka Medvěd Huňáč a včelky. 

Z dalších zpracovaných témat můžeme jmenovat pohádky O Budulínkovi, O Smolíčkovi 

nebo Hloupý Honza na cestách. Nezapomíná se ani na práci s poslechem. Na základě toho 

bylo také k této publikaci vytvořeno stejnojmenné metodické CD. 

Klíčová slova: pohádka, slovo, hudba, hlas, hudební nástroj, pantomima 

JENČKOVÁ, E. Zobcová flétna. 3. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2007. 52 s. 

ISBN 80-86901-00-9. 

Publikace Zobcová flétna představuje materiál, který je prvotně určen pedagogům. 

Teprve následně by měl být s didaktickými ohledy směřován k dětem. V metodickém sešitě 

nalezneme kromě nápadů především podrobné seznámení s flétnou. Zcela vystihující jsou 

názvy některých kapitol. Tak lze například jmenovat kapitoly O zobcové flétně od dávných 

dob k dnešku, Složení zobcové flétny, Jak pokládat prsty na dírky či Jak rozeznít flétnu. 

Publikace zcela poslouží učitelům, kteří začínají učit děti hrát na flétnu, nebo se začínají 
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učit právě oni sami. Tato publikace o padesáti dvou stranách tak provede i jakékoliv jiné 

zájemce o hru na flétnu od úplných počátků držení, čištění flétny a správného dýchání až 

k různým hudebním hrátkám s melodií i vícehlasem. 

Klíčová slova: zobcová flétna, dějiny flétny, složení flétny, péče o zobcovou flétnu, držení 

flétny, prstoklad, dýchání, tón, melodie, vícehlas 

JENČKOVÁ, E. Hudební nadílka. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2004. 56 s. 

ISBN 80-902808-0-3. 

Hudební nadílka představuje další metodickou publikaci, která se zabývá tématy 

předvánočního času. Eva Jenčková připravila, jak sama v úvodu píše, řadu hudebních 

dárečků, které se mohou stát inspirací pro vytvoření vánočního vystoupení s novými či 

méně známými hudebními náměty. Nezapomíná ani na přípravu učitelů na samotnou 

vánoční besídku. V úvodu je připsáno malé desatero pro chystání vánočního vystoupení 

a malá přednáška o dětských múzických aktivitách. 

Učitelé mají možnost nalézt zde vánoční písně, dětské koledy i náměty ke 

kolednickým pohybovým hrám. Je zde i námět k nacvičení melodramu s názvem Chumelí 

se, chumelí. K vytvoření slavnostní vánoční nálady přispěje například trojhlasý kánon 

nazvaný Vánoce, Vánoce. Pedagogové tak mohou sáhnout po nápadech, s nimiž prožijí 

podle názvů kapitol Vánoce s kánonem, Dovádění s mrazíky či Tanec sněhových vloček. 

Publikace se věnuje také nápadům do výtvarné výchovy nebo pracovního vyučování. 

V neposlední řadě zde nalezneme i práci se zimními pranostikami. 

Klíčová slova: Vánoce, nadílka, vánoční besídka, dětské múzické aktivity, mrazík, sněhová 

vločka, pranostika, melodram, sníh, kánon, koleda, vlašský ořech 

JENČKOVÁ, E. Tóny jara 1. díl. 3. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2007. 52 s. 

ISBN 80-903115-2-0. 

Do výběrové řady edice Hudba v současné škole patří také díl s názvem Tóny jara 

1. díl. Kromě úvodního slova, kde autorka poukazuje na bohatou inspiraci, kterou nám 

poskytují jednotlivá roční období, věnuje začátek publikace říkadlům v hudbě. Čtenář se 

dozví nejen základní informace o tom, co je říkadlo, ale objeví i možnosti jeho rytmické 
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deklamace, instrumentálního či melodického obohacení. Jedna strana je také věnovaná 

pohybovému ztvárnění říkadla i jeho poslechu. Rodiče se mohou inspirovat 

i tzv. kreslenými říkadly v odpovídající tematice jarního období. 

Obsah metodického sešitu je plný jarních her, rozpočítadel, písní a již zmíněných 

říkadel. Při čtení jejich názvů Barevné kuličky, Otloukej se, píšťaličko nebo En ten tyč, 

z kola pryč! si tak snadno představíme obrázky plné pobíhajících dětí od známého českého 

malíře Josefa Lady. 

Klíčová slova: říkadlo, jaro, zahánění zimy, vlaštovka, píšťalka, barevné kuličky, 

rozpočítadlo, mláďata 

JENČKOVÁ, E. Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. díl. 2. vyd. Hradec Králové : 

Tandem, 2009. 52 s. ISBN 80-903115-0-4. 

Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. díl představuje publikaci, kterou ocení 

všichni, kteří chystají program na mikulášskou besídku nebo jen pro období počátku 

prosince. Eva Jenčková zde připravila bohatou nabídku písniček a básní o čertech. 

Publikace se však hodí i v propojení s českým jazykem a literaturou. Sesbírala a napsala 

sem řadu přísloví, rčení a přirovnání. Objevíme zde text, který nám prozradí něco 

o Mikuláši i čertech, a pobavit se můžeme i nad synonymy a homonymy pekelného vládce. 

Prostor je věnovaný i tzv. čertovské gramatice. Několik odstavců je připsáno i tématu 

Ďábel v hudbě a O čertech v umění. V neposlední řadě se nezapomíná ani na 

zvukomalebný hudební doprovod, který charakterizuje tyto postavy, pohybové ztvárnění 

námětů a zajímavé mimické čertovy hrátky. 

Klíčová slova: Mikuláš, čert, ďábel, rčení, přirovnání, přísloví, mimika, synonyma, 

homonyma, slovní druhy, rozpočítadlo 

JENČKOVÁ, E. Hudební žerty s Mikulášem a čerty 2. díl. 1. vyd. Hradec Králové : 

Tandem, 2003. 52 s. ISBN 80-903115-1-2. 

Druhý díl Hudebních žertů s Mikulášem a čerty doplňuje o nové nápady, které se 

hodí k příležitosti dětmi tolik očekávaného večera, 5. prosince. Právě k této příležitosti 

není nápadů nikdy dost. I proto se rozhodla Eva Jenčková podělit se se svými kolegy 
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a účastníky vzdělávacích seminářů o svůj zásobník inspirací. Prvních osm stran této 

publikace odpovídá prvnímu dílu s totožným názvem Hudební žerty s Mikulášem a čerty. 

Následují stránky plné čertovského rejdování i záhadné čertoviny, jak udává jeden 

z nadpisů této publikace. Pozorným čtenářům neunikne ani nabídka zajímavé hry se stíny 

a řada námětů vybízejících k pohybovému ztvárnění a dramatizaci. Celou publikaci pak 

doplňují působivé ilustrace Jiřího Talafanta. 

Klíčová slova: Mikuláš, čert, rčení, přirovnání, přísloví, synonyma, homonyma, slovní 

druhy, čertovina, strašidlo, nadílka 

JENČKOVÁ, E. Zpíváme mamince 1. díl. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. 

56 s. ISBN 80-903115-3-9. 

Metodická publikace Zpíváme mamince 1. díl vznikla podle slov Evy Jenčkové na 

základě potřeb pedagogů dětí předškolního a mladšího školního věku. Jsou zde zařazeny 

písně i popěvky, říkadla nebo jen kratičké verše, které se vztahují k mamince či oslavě 

Svátku matek. Na začátku publikace je dán prostor informacím z historie i současnosti 

slavení a nejsou opomenuty ani rady, které přibližují učitelům a vychovatelům, jak vytvořit 

zajímavou a vydařenou besídku ke Dni matek. Jako i v některých dalších publikacích jsou 

zde k nalezení také říkadla v propojení s grafickým projevem. V podobě malovaných přání 

je k vidění sluníčko, mlýnek a kytička, která ukrývají milé přání pro maminku. 

Klíčová slova: Den matek, veřejné vystoupení, svátek, maminka, přání, hádanka, dárky 

JENČKOVÁ, E. Zpíváme mamince 2. díl. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. 

52 s. ISBN 80-903115-4-7. 

Jedná se o metodický sešit, který volně navazuje na předchozí publikaci Zpíváme 

mamince 1. díl. Záměrem bylo vydat tři díly, které se budou věnovat tématu maminky. 

I proto se čtenáři mohou na začátku setkat s totožnou přenáškou jako v prvním díle, kde se 

Eva Jenčková zabývá otázkou, kdy se Den matek začal poprvé slavit a jak se jeho 

oslavování rozšířilo po světě. Stejně tak je zde totožná přednáška k veřejnému hudebně-

pohybovému vystoupení, připomínky k organizaci i výběru repertoáru. Kromě již 

zmíněného tématu sem začleňuje autorka i nápady, které se dotýkají domova a v oslavách 
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často opomínaných tatínků. Pedagogové naleznou i inspiraci k vytvoření malého 

melodramu s názvem Mámu, tátu rádi máme, dále hrátky s pentatonikou nebo námět 

k provedení hudební formy ronda. 

Klíčová slova: Den matek, veřejné vystoupení, svátek, maminka, přání, táta, nákup, rondo, 

pentatonika, melodram 

JENČKOVÁ, E. Hody, hody, doprovody 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2004. 

56 s. ISBN 80-903115-5-5. 

Hody, hody, doprovody 1. díl je určen pro všechny, kteří hledají inspiraci 

k hudebně-pohybovým činnostem na svátek Velikonoc, nebo se jen chtějí něco o něm 

dozvědět. Eva Jenčková sepsala na úvod několik stran, které zachycují velikonoční tradice 

a lidové zvyky pašijového týdne. Pro zajímavost zmínila i slavení Velikonoc v jiných 

zemích, čímž se dotýká i průřezového tématu multikulturní výchova. Objevují se zde 

říkanky i hádanky o vajíčkách, slepičkách a chlapci mají také příležitost nalézt řadu nápadů 

na koledu či pomlázku. 

Klíčová slova: Velikonoce, vejce, pomlázka, koleda, zajíc, slepice 

JENČKOVÁ, E. Hody, hody, doprovody 2. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2004. 

52 s. ISBN 80-903115-6-3. 

Hody, hody, doprovody 2. díl navazuje na předchozí díl, který se věnoval tematice 

Velikonoc. Autorka se zde podrobněji věnuje velikonočním tradicím, jako je chození po 

velikonoční pomlázce či tradici malování a zdobení vajíček. Kromě příspěvků, které se 

týkají koledování, a námětů slepičky, nalezneme i netradiční zpracování bleší koledy, 

velikonočního hrkání a jistě v jiných publikacích těžko dostupnou píseň o obřadním 

pečivu, mazancích. Nápady jsou obohacené o instrumentální doprovod, kde se mimo jiné 

objevuje i typická velikonoční řehtačka. 

Klíčová slova: Velikonoce, pomlázka, velikonoční vejce, koleda, mazanec, kvočna, 

velikonoční hrkání 
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JENČKOVÁ, E. Podzimní zpívání 1. díl. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2010. 56 s. 

ISBN 80-903115-8-X. 

Metodický sešit s názvem Podzimní zpívání 1. díl je plný námětů týkajících se darů 

podzimu. Jak sama Eva Jenčková uvádí, nalezneme v nich bohatý výběr písní, dětských 

veršů, říkanek i říkadel. Objevit můžeme také hádanky a netradiční hudebně-pohybové hry. 

Na začátku sešitu je přednáška s názvem Hudební rok ve škole. Ten v sobě skrývá dvě 

základní podkapitoly, a to Dětské hudební činnosti, kapitola poukazuje na triádu rozvoje 

dětské hudebnosti, a Hudební dílo jako zdroj poznatků a dětských hudebních činností. 

Publikace byla také v roce 2010 přeložena do slovenštiny. 

Klíčová slova: emocionální zážitek, hudební činnost, hudební poznatek, hudební dílo, 

hudební sdělení, podzim, švestky, hrušky, jablíčko, brambory, jeřabiny, šípky, houby 

JENČKOVÁ, E. Vrabčáci zpěváci. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2011. 56 s. 

ISBN 978-80-86901-00-9. 

Metodická publikace představuje dvacátý díl, který přináší nápady a náměty pro 

děti předškolního a mladšího školního věku. Toto jubileum oslavila autorka netradičním 

tématem, jímž jsou vrabci. Téma nabízí snadné propojení hudebně-pohybové výchovy se 

vzdělávací oblastí s názvem Člověk a jeho svět. 

Eva Jenčková uvedla práci přednáškou, kde se dozvíme řadu informací o vrabcích. 

K nalezení je také mnohojazyčný slovník vrabce domácího i jeho zastoupení v lidové 

moudrosti. Následují stránky plné tanečních dramatizací, hudební zvukomalby, hádanek, 

písní i návrhů na výrobu kostýmových doplňků. Svoji roli mají také rytmické hrátky se 

slovy, logopedická cvičení a práce s poslechem. 

Klíčová slova: vrabec, lidová moudrost, poslech, zvukomalba 

JENČKOVÁ, E. Rytmy zimy 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2008. 56 s. 

ISBN 80-86901-02-5. 

Rytmy zimy 1. díl přináší pohled Evy Jenčkové na učivo a múzické aktivity dětí. 

Nastiňuje hned tři kapitoly, které se zabývají tímto tématem. Jedná se o pedagogickou 
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strategii při výběru čiva a dvě podkapitoly, které rozebírají drobné slovesné útvary, a to 

jejich význam v oblasti hudební výchovy a pohled na ně jako na zdroj hudebních 

a múzických aktivit. Zbytek této publikace o padesáti šesti stranách je zásobníkem nápadů, 

který ukazuje, co všechno nám může přinést paní Zima. Začíná písní o Martinovi na bílém 

koni a končí kapitolou Vločky pro tanečky, kde získají učitelé námět, jak vytvořit z papíru 

zajímavou vločku nebo vytrhávaný ledový jazyk a sněhovou kouli. 

Klíčová slova: zima, učivo, múzické aktivity, strategie výběru učiva, slovesné útvary, 

sněhulák, melodram, mráz, vločka 

JENČKOVÁ, E. Setkání s hudební formou. Hradec Králové : Tandem, 2009. 56 s. 

ISBN 80-86901-04-1. 

V edici Hudba v současné škole také vyšel titul s názvem Setkání s hudební formou. 

Tato metodická publikace pro hudební výchovu se od ostatních liší již na první pohled 

svým vzhledem. Jedná se o publikaci velikosti A4, která je i jinak koncipovaná. 

Nenalezneme zde tedy ani úvodní slovo autorky, na které jsme v ostatních metodických 

sešitech zvyklí. 

Publikace Setkání s hudební formou představuje pomocný materiál, který slouží 

pedagogům jako odrazový můstek pro práci s hudební formou ve výuce. Nachází se v ní 

zpracování dětských písní, ale i skladeb světoznámých hudebních skladatelů, jako jsou 

Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach či Joseph Haydn. U každé hudební 

formy je také uvedena její podstata a didaktické poznámky a doporučení k její tvorbě. 

Výhodou jsou také kopírovatelné přílohy. 

Klíčová slova: hudební forma, rondo, sonátová forma, fuga, variace 

JENČKOVÁ, E. Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou 1. díl. 1. vyd. 

Hradec Králové : Tandem, 2010. 56 s. ISBN 80-86901-03-3. 

Dopravní prostředky jsou častým tématem, které se objevuje v pohybových 

a tanečních hrách dětí. I proto mu věnuje Eva Jenčková metodickou publikaci. Na začátku 

je připsáno několik stran týkajících se druhů pohybových prostředků. Čtenář se dozví 

informace o významu chůze v hudebně-pohybových hrách. Další odstavce jsou věnované 
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přímo dětským pohybovým hrám a rytmické řeči těla, pantomimickým i tanečním 

prostředkům. Seznámí se také s významem využívání rekvizit, tělovýchovného náčiní 

i hudebních nástrojů v hudebním projevu dětí. Náměty různých dopravních prostředků jsou 

doplněny o zvukomalebné i pohybové ztvárnění. Nechybí ani uvedení základních 

informací o dopravních prostředcích. Publikace byla vydaná také ve slovenském překladu 

s názvem Dopravné prostriedky v pohybových hrách s hudbou 1. diel. 

Klíčová slova: druhy pohybových prostředků, dopravní prostředek, vlak, traktor, semafor, 

autobus, auto, zvukomalba 

JENČKOVÁ, E. Čertovské dovádění 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2010. 

52 s. ISBN 80-86901-04-1. 

Metodická publikace seznamuje čtenáře s charakteristickými rysy a využitím 

dřevěných rytmických nástrojů v hudební výchově. Nové informace se dozví o ozvučných 

minidřívkách, dřevěných rytmických vejcích, rytmických zátkách, o drhlu, velikonoční 

řehtačce a pomůcce k rozvoji jemné motoriky, o dřevěné káči. Mezi náměty se pro práci 

s dětmi objevují různé písně, básničky a hádanky o čertech a pekle, které jsou doplněny 

hudebním doprovodem výše zmíněných i jiných nástrojů. 

Klíčová slova: dřevěný rytmický nástroj, ozvučná minidřívka, dřevěná rytmická vejce, 

dřevěné rytmické zátky, drhlo, řehtačka, dřevěná káča, čert, Lucifer, peklo 

JENČKOVÁ, E. Rozmarné počasí 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2011. 56 s. 

ISBN 80-86901-08-4. 

Díl výběrové řady z edice Hudba v současné škole charakterizuje její název, a to 

Rozmarné počasí 1. díl. Celá metodická publikace je prolnutá nejrůznějšími motivy, 

týkajícími se rozmařilého počasí, které si dělá každou chvíli, co uzná za vhodné, 

a překvapuje nás svými kouzly. Učitelé získají nápady v podobě různých hádanek 

a písniček o obloze, mracích a předpovědi počasí. Současně se mohou inspirovat tím, jak 

zvukomalebně ztvárnit déšť či hromy, jak procvičit jemnou motoriku. Nalezneme zde řadu 

námětů k použití rekvizit například v podobě prádlové gumy či barevných šátků. Právě toto 

téma se stalo podnětem k seznámení veřejnosti se zkušenostmi Evy Jenčkové s ozvučnými 
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předměty v hudební výchově. 

Klíčová slova: ozvučné předměty, chrastidla, plastové láhve, plechové krabičky, igelitové 

sáčky, papírové archy, počasí, obloha, mrak, déšť, bouřka, hrom, blesk, duha, dešťové 

kapičky 

JENČKOVÁ, E. Podzim a zvířátka. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2011. 56 s. 

ISBN 978-80-86901-11-4. 

Jedná se o publikaci, kterou by bylo možné také nazvat Podzimní hrátky s hudbou 

a pohybem. První čtyři listy jsou věnované úvodnímu slovu a obecnému seznámení se 

s užíváním rekvizit v hudební výchově. Dále se specializuje na využití prádlové gumy. Na 

rozdíl od metodické publikace Podzimní zpívání 1. díl, se zde autorka více zabývá zvířátky. 

Ve školní praxi se z ní zpívá a recituje o přípravách zvířátek na zimu, ale objevují se 

i různé rozverné písničky. 

Klíčová slova: hudební rekvizity, prádlová guma, podzim, zvířátka, beran, ovečka, kozel, 

strašák, medvěd, ježek, veverka, oříšky, zajíc, myš, sýr, ukolébavka 

JENČKOVÁ, E. Sváteční chvilky nejen pro maminky. 1. vyd. Hradec Králové : 

Tandem, 2012. 52 s. ISBN 978-80-86901-12-1. 

Sváteční chvilky nejen pro maminky vznikly z potřeby udělat radost všem blízkým 

dítěte, nejen maminkám. Přípravám oslavy Svátku matek se věnuje řada písní i básní, 

avšak často se zapomíná právě na tatínky, babičky a dědečky. Cílem bylo vytvořit 

metodický sešit plný stránek přirozených pocitů dítěte. Eva Jenčková se tak snaží odbourat 

nepřirozenost, která mnohdy dítě provází při jeho projevu, když cituje slova, která by 

nikdy samo nevyslovilo. Nalezneme zde například písničku Babičce pro radost, básničky 

Co všechno umí dědeček, Den s maminkou nebo Zadáno pro tatínky. Objevuje se zde 

i zpracování tématu narození miminka. 

V úvodní části seznamuje Eva Jenčková s netradiční hudební rekvizitou, s netkanou 

textilií, a uvádí i příklady k pohybovému projevu. 

Klíčová slova: netkaná textilie, Svátek maminek, domov, maminka, tatínek, děti, rodiče, 
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babička, dědeček, miminko 

JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 52 s. 

ISBN 978-80-86901-13-8. 

Štědrý večer nastal byla poslední vydaná metodická publikace Evy Jenčkové v roce 

2012. Jak Eva Jenčková uvedla, publikace vznikla v létě, kdy se prací na ní a tématy v ní 

chladila. Pedagogům v ní výstižně přibližuje, jak připravovat dětské veřejné vystoupení, 

které k období Vánoc neodmyslitelně patří. Sama nazývá obsah jakousi vánoční hudební 

nadílkou, kterou lze vytvořit příjemnou atmosféru nadcházejícího svátku. Ti, kteří listují 

metodickým sešitem, se mohou těšit na písničky a verše o Vánocích, samotném Štědrém 

dnu, o Ježíškovi i k Vánocům neodmyslitelně patřícímu kaprovi. 

Klíčová slova: veřejné vystoupení, múzické činnosti, zpěv, instrumentální hra, dramatické 

činnosti, výtvarné činnosti, Vánoce, zvony, Ježíšek, Štědrý večer, kapr, rolničky, prosinec, 

koleda 

3.2.3 Metodická CD 

JENČKOVÁ, E. Hudební pohádka 1. díl, CD k metodické publikaci. 1. vyd. 

Hradec Králové : Tandem, 2007. 

Novou pomůckou hudebně-pohybové výchovy se v roce 2007 stalo CD 

k metodické publikaci Hudební pohádka 1. díl. CD vzniklo pro potřeby pedagogů hudební 

výchovy, jimž by se do rukou dostaly nahrávky, které, jak uvádí Eva Jenčková, krok za 

krokem ozvučují podněty k rozmanitým hudebním hrám a hrátkám. Na jeho vytvoření se 

podílela řada umělců i pedagogů, například Vladimír Vondráček, Martin Matyska a také 

sbory při Základní umělecké škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Jako prvotinu k ozvučení vybrala Eva Jenčková téma pohádky. Chápe ho jako 

ideální žánr, který je blízký dětem, a umožňuje tak jejich snazší zapojení do hudebních 

činností. CD lze rozdělit do deseti částí a celkem obsahuje 89 zpívaných či 

instrumentálních nahrávek. Nalezneme zde i vyprávěné pohádky nebo jiné hudební hry. 

Jeho součástí jsou také metodické poznámky, které pomáhají v orientaci mezi jednotlivými 

hudebními stopami. Náměty jsou obohaceny možnostmi dramatického ztvárnění 
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a instrumentálního doprovodu. 

V nabídce tak mohou učitelé a vychovatelé nalézt inspiraci ve zpracování pohádky 

Jaroslava Herdena O králi Razdvatři, dále v melodických motivech určených k rozezpívání 

pod názvem Pohádkové hlásky nebo například v Pohádce o velké řepě od Ilji Hurníka. 

Právě z pojetí Ilji Hurníka a jeho tří hlavních charakteristik hudby vycházela Eva Jenčková 

při tvorbě CD, což zmiňuje při práci s jeho hudební pohádkou ve svých vzdělávacích 

kurzech. Vychází tedy z toho, že hudba umí vyprávět, umí malovat a umí vyjadřovat 

pocity. 

Obsah: Od pohádky k pohádce; Pohádkové hlásky; Kozlíčkův nákup; Muzikanti, co děláte; 

Podivné království; Neposlušný Budulínek; Smolíček a Jeskyňky; Botičkové království; 

S pohádkou u klavíru; Posloucháme hudební pohádku 

JENČKOVÁ, E. Tóny jara 1. díl., CD k metodické publikaci. 1. vyd. Hradec Králové : 

Tandem, 2008. 

Druhé CD vzniklo v edici Hudba v současné škole k metodické publikaci Tóny jara 

1. díl. Je složeno z devatenácti částí, které obsahují 98 stop. Celková délka nahrávky tak 

činí přes 73 minut. Součástí metodického CD jsou nahrávky Rychnovského dětského sboru 

Carmina a Ptáčata při Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Z blízkých lidí 

Evy Jenčkové se podílel na přípravě CD například Martin Matyska či Kamila Hájková. 

Metodické CD rozvíjí náměty Jiřího Žáčka, Pavla Jurkoviče, Václava Ptáčka, 

Františka Hrubína a mnoha dalších. Setkat se zde můžeme s různými písněmi, říkadly, 

hádankami, logopedickými říkankami i jinými hrátkami. Téma CD tvoří náměty vyhánění 

zimy a příchodu jara, jarní dětskou zábavou v podobě různých rozpočítadel, tanců 

a pohybových her i aprílovými rozmary. Přiložené metodické poznámky k CD pak 

přibližují charakteristiku tohoto ročního období i výběr jednotlivých hudebních nahrávek. 

Obsah: Zimo, táhni pryč!; Jaro, vítej nám!; Jarní kalendář; Aprílové rozmary; Kdo to ví, 

odpoví!; Voňavé hádanky; Jaro s vlaštovkou; Vlaštovičky, švitořičky; Čiky, čiky, čik; 

Otloukej se, píšťaličko!; Jaro už je tu!; Barevné kuličky; Zima už je pryč; Toč se, káčo, 

dokola!; En ten tyč, z kola pryč!; Hadí rozpočítadlo; Hop a skok přes potok; Kreslená 

říkadla; Hudba zlatých bran 
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3.3 Výroba a distribuce pom ůcek 

3.3.1 Hudební nástroje 

V rozvoji hudebnosti dětí má také velký význam hra na dětské hudební nástroje. 

Podle slov Evy Jenčkové a jejích dlouholetých zkušeností žák touží při svém setkávání 

s hudbou po hudebních nástrojích. Jako prostředek k dokládání této skutečnosti využívá již 

zmíněné hudebně vzdělávací kurzy. Ve své činnosti také vychází z psychologických 

poznatků o vývoji dítěte, o nichž se zmiňuje v monografii Hudba a pohyb ve škole. Na 

počátku mladšího školního věku totiž dochází k výraznému zdokonalení a zpřesnění 

pohybu rukou, zlepšuje se zručnost dítěte při manipulaci s různými předměty a nástroji. 

Vychází se z předchozího věkového období, které je zájmem o manipulaci charakteristické. 

Specifika zdokonalení pohybových schopností drobného svalstva ruky v tomto 

věku umožňuje posílit senzomotorickou koordinaci, tedy přesné řízení podle kontroly 

zraku, sluchu či hmatu. Jak Eva Jenčková uvádí ve své knize Hudba a pohyb ve škole, 

souvisí s tím také časové charakteristiky pohybů, které se týkají nejen rytmičnosti chůze 

a pohybu jednotlivých částí těla, ale i rytmičnosti nástrojové hry či deklamace. „Znamená 

to tedy dosažení rytmičnosti v cyklickém opakování činnosti. Dítě volí, kombinuje 

a přizpůsobuje činnosti v pohybových hrách nebo například přizpůsobuje postup práce 

specifiku úkolu, materiálu a velikosti předmětu. Je schopné sladit vnímání s pohybem paží, 

nohou a celého těla, zvládá různé druhy práce i sportovní aktivity. Senzomorické učení, 

které má pro dítě mladšího školního věku velký význam, tak umožňuje i snadnější hru na 

hudební nástroje.“23 

Mezi hudebními nástroji přitahuje děti zejména drobný bicí instrumentář. Tyto 

nástroje, jako jsou ozvučná dřívka, tamburína, bubínek, dřevěný blok, činel či prstové 

činelky, zaujímají dítě především svou znělostí. V knize Hudba a pohyb ve škole nabízí 

Eva Jenčková jako možnou variantu pro spojení s pohybem využívání jednotlivých 

melodických kamenů zavěšených na vlasci či provázku. Právě ony mohou být netradiční 

rekvizitou, která může být dále obohacena například o různé přírodniny nebo papírové 

ozdoby. 

„P ůsobí na rozvoj dětské fantazie, ztvárňují danou představu, a evokují 

nejrozmanitější pohybové reakce (bubínek zpodobňuje pochod vojáka, pohyby bubeníka, 

                                                 
23 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 227. ISBN 80-

903115-7-1. 
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chřestidlo podněcuje třepetavý pohyb paží znázorňující padání sněhu nebo listí, úder na 

činel vyvolá pohyby znázorňující loupežníka, plížení chodbou, plíživé kroky čarodějnice 

apod.).“24 

„Pro děti mladšího školního věku je drobný bicí instrumentář spojen s živelnou 

touhou cinkat, bubnovat, ťukat a chrastit do omrzení. Tato spontánní aktivita při hře dětí 

na elementární nástroje by měla zůstat zachována, i když pochopitelně budeme jejich 

projev postupně kultivovat s ohledem na zvládnutí techniky instrumentální hry 

a respektování hudebních zákonitostí. To se týká jak správného postavení těla, držení 

a rozeznění hudebního nástroje, tak pohybové koordinace nástrojové hry a tanečního 

projevu, případně instrumentálního a pohybového sladění při skupinové akci.“25 

3.3.1.1 Dřevěné rytmické nástroje 

Eva Jenčková nechala se svým manželem Jaroslavem Jenčkem zhotovit pro potřebu 

vzdělávacích kurzů i pedagogické praxe soubor dřevěných rytmických nástrojů, který čítá 

již osm výrobků. Důvodem jejich vzniku bylo obohacení a posun v oblasti používání 

dětských hudebních nástrojů. V hudebně výchovném procesu je dosud využíván především 

Orffův instrumentář. Od roku 1961, kdy byly šířeny myšlenky Carla Orffa díky založení 

Mozarteum institut v rámci salzburské univerzity, nebylo téměř nikoho, kdo by se u nás 

dále systematicky zabýval nejen samotnou výrobou dětských hudebních nástrojů a jejich 

využitím, ale především jejich významem pro dětskou osobnost. 

Dřevěné rytmické nástroje manželů Jenčkových jsou vyrobeny na zakázku podle 

přání, která odpovídají potřebám školní praxe. Zvláštní ohled tak byl dán například na 

materiál nástrojů. Bylo použito kvalitní dobře znějící dřevo, u něhož byla provedena 

přírodní povrchová úprava. Tvarově i velikostně jsou hudební nástroje přizpůsobené ruce 

dítěte, i proto se příjemně drží a slouží k zdokonalení jemné motoriky. Přesto nemusí být 

využity jen ke hře dětí. Patrný rozdíl ve zvuku těchto nástrojů a nástrojů ostatních výrobců 

využívají i známé hudební skupiny, například umělecký soubor Hradišťan. 

Rozdílnost zvuků, kterých lze dosáhnout nejen v rámci odlišné hry na jeden nástroj, 

ale také společnou hrou na hudební nástroje, přináší pestrou paletu možností práce s dětmi. 

                                                 
24 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 203. 

ISBN 14-512-85. 
25 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 223. ISBN 80-

903115-7-1. 
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Právě těchto zvukových odlišností hojně využívá Eva Jenčková ve svých metodických 

publikacích a vzdělávacích kurzech. Jednotlivé hudební nástroje lze snadno využít při 

zvukomalebném ztvárnění zvířat, ale i jiných dětmi slyšených zvuků. Tak například hrou 

na drhlo můžeme napodobit hlas slepice či startování auta. Hrou na řehtačku zase snadno 

předvedeme klapot mlýnského kola. I dospělí účastníci, kteří neznají tyto možnosti, jsou 

překvapeni a chtějí zkusit zvuk napodobit. Fantazii se však meze nekladou. Kromě různých 

nápadů, které přináší pro zvukomalebné ztvárnění Eva Jenčková, mohou děti samy 

přicházet s novými nápady. Jistě by se tak stalo hledání neotřelých možností zábavným 

úkolem. 

Samotný hudební nástroj tedy umožňuje rozvíjet u dětí tvořivost. „Instrumentální 

tvořivost dětí musí být vedena tak, aby okamžitý hudební nápad nebo náhodná dětská 

variace byly postupně spojovány s notovým zápisem, aby dítě vidělo vlastní melodii 

v notovém zápise, později ji dovedlo samo v notopise zaznamenat a podle zápisu také 

zahrát.“26 Eva Jenčková zavedla pro některé hudební nástroje značky, které slouží ke 

snazší orientaci, a tedy pohotovějšímu čtení pro odpovídající techniku hry. V zápise je 

nalezneme jako grafický part daného nástroje. Záměrem využití značek je rozvoj orientace 

v notovém zápise, příprava k budoucí hře podle notového zápisu, ale také dovednost 

zaznamenat vlastní hudební tvorbu. 

Dřevěné rytmické nástroje mohou mít v hudebně-pohybové výchově i širší využití. 

Rozmanité pohybové projevy dětí jsou zajímavější a na různých vystoupeních vizuálně 

bohatší při používání hudebních nástrojů jako scénických rekvizit. Dřevěná rytmická vejce 

či řehtačka se lehce zařadí do programu velikonočního vystoupení. Ozvučná minidřívka se 

mohou uplatnit například při pohybu dvojic prostorem, kdy dvojice předvádí jízdu 

s koněm. Možností je celá řada, záleží na učiteli a společné dohodě s dětmi, která varianta 

by nejlépe doplňovala jejich hudebně-pohybové vystoupení. 

Eva Jenčková také doporučuje využívat hudební nástroje jako logopedickou 

pomůcku, která pomáhá dětem s problematickou výslovností některých hlásek. Tak 

například charakteristický zvuk, který je vydáván při hře na drhlo, pomáhá dětem k lepší 

představivosti hlásky „r“. Tak se stávají tyto hudební nástroje i pomůckou preventistů 

řečové výchovy na školách. Jsou vhodnými doplňky různých říkadel a básniček 

zaměřených na tuto problematiku. Mimo jiné jsou výbornou pomůckou pro dechová 

                                                 
26 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 180. 

ISBN 14-512-85. 
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cvičení v koordinaci s rytmizovanou mluvou či zpěvem. Pohyb s pomůckou, kterou může 

být hudební nástroj, podléhá pravidelné metrorytmické pulzaci, dítě nutí nadechovat se 

podle logických hudebních celků. Vytváří se tak systém správného hospodaření s dechem. 

Jedním ze speciálně vyrobených dřevěných rytmických nástrojů manželů 

Jenčkových je drhlo. Charakteristického zvuku lze dosáhnout tahem ozvučného minidřívka 

po střední části, která je nápadná svým vroubkováním. Drhutí však není jediný zvuk, 

kterým lze nástroj ozvučit. Dvou kontrastních zvuků lze také docílit odpruženým ťukáním 

minidřívkem na hladkou část drhla a na vroubkovanou střední část. V metodické publikaci 

Čertovské dovádění 1. díl doporučuje Eva Jenčková využívat drhlo tímto způsobem ke 

zdůraznění těžkých a lehkých dob. 

Na drhlo se však nemusí hrát jen jednou rukou, kdy druhá ruka nástroj drží. Eva 

Jenčková přišla s nápadem, jak mohou děti hrát na nástroj oběma rukama a vytvářet tak 

další zvukové možnosti. Pokud se drhlo přidrží mezi koleny ve vodorovné poloze, má dítě 

volné ruce a může tak hrát dvěma ozvučnými minidřívky. V takovém případě má dítě více 

možností hry na nástroj. Chce-li dosáhnout zvuku drhnutí, vytvoří ho tahem obou 

minidřívek vpravo či vlevo, ale také protipohybem s výrazným akcentem. Při hře, kdy se 

používá ťukání, opět hraje oběma rukama současně, nebo ruce střídá. 

Part pro drhlo v metodických publikacích obsahuje značky, které jsou určené ke hře 

oběma rukama. Drhnutí minidřívky je značeno dvojšipkami v požadovaném směru, tedy 

vpravo » » » a vlevo « « «. Akcent je značen ˄ . Ťukání současně značíme ● ●, střídání 

minidřívek ○ ○. 

Ke hře na drhlo jsou vhodná ozvučná minidřívka. Vyznačují se slabším zvukem 

oproti klasickým ozvučným dřívkům vyráběným z palisandru. Může s nimi tedy hrát i větší 

skupina dětí, což je výhodné především ve školní praxi. Svými rozměry také více vyhovují 

malé dětské ruce. Samotná dřívka vybízejí k procvičování rytmu, ale také se dají uplatnit 

jako rekvizita. Příjemně znělého zvuku dosáhneme odpruženým ťukáním jednoho 

minidřívka o druhé, avšak ke hře může být použito i pouze jedno minidřívko, kterým 

můžeme ťukat o rozličné materiály podle dostupných možností třídy nebo požadovaného 

zvuku k doprovodu dané písně nebo říkadla. Tím také docílíme zvýšeného množství hráčů 

na hudební nástroj a obohacení o hudební prožitek, který dítě rozvíjí. 

Mezi dřevěné rytmické nástroje patří také dřevěné rytmické zátky. Hraje se na ně 

krátkým odpruženým úderem a při hře se zvukomalbou jsou vhodné například pro 

předvádění klapotu zobáku čápa. Rytmické zátky jsou vyráběny ve dvou velikostech. 
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Rozdílná velikost zátek umožňuje hru dvou kontrastních výšek. Spolu s rytmickými 

zátkami se často využívají rytmická vejce, která mají ještě nižší zvuk než větší zátky. 

Souhra hráčů na tyto dva nástroje se stává průpravou k rytmickému dvojhlasu. 

Ve svých písních a říkadlech, které obohatila Eva Jenčková o hru na rytmické zátky, 

často dává prostor tvořivosti. V určité části písně tak při hře ve dvojicích nechá jedno 

z dětí, aby vymyslelo vlastní rytmickou figuru. Obě děti mají zátky. Jedno jej drží a druhé 

o ně ťuká. Role se samozřejmě v průběhu hudebně-pohybové činnosti mění. Při této 

činnosti, ač dítě samo tvoří, není prostor pro pocity neúspěchu z nesprávně splněného 

úkolu. 

Hru na rytmické zátky je možné pojit s pohybovým obohacením. Při volném 

pohybu po prostoru se pro zpestření ťuká v rozdílné výšce směrem od země, ale také 

v různých polohách či poskocích. Stejně je tomu při hře ve dvojicích, kdy se střídá ťukání 

zátkami v oblasti ramen, pasu a nad hlavou. Posiluje se tím nejen senzomotorická 

koordinace, ale také paměť jedince. 

Dřevěná rytmická vejce jsou výbornou pomůckou nejen pro hodiny hudební 

výchovy. Lze je využít i jako působivou rekvizitu v pohybových hrách se zvolenou 

tematikou. Velmi vhodné je využití rytmických vajec v období Velikonoc na některý 

z námětů metodických publikací Hody, hody, doprovody 1. nebo 2. dílu. Uplatní se však 

i v tematice pracovní či čertovské a je jedním z nástrojů, který se výborně hodí k počátku 

nácviku písně či říkadla. Manipulace s ním totiž podporuje dítě v učení textu. Kromě 

překládání rytmického nástroje z jedné ruky do druhé, je tak možné předávat vejce dále 

v malém kruhu dětí. 

Zploštělá část rytmických vajec umožňuje kromě senzomotorické manipulace 

využívat i rytmické údery. Dítě provádí rytmické údery hracími ploškami obou vajec 

o sebe, nebo současně se zpěvem či  rytmickou deklamací říkanky ťuká o podlahu. Vhodná 

je, stejně jako u dřevěných rytmických zátek, spolupráce ve dvojici či ve skupinách se 

sudým počtem hráčů, kteří se v určité chvíli na dvojice dělí. Je možné využít přesného 

zadání ťukání dětí, ale i improvizace. Práce ve dvojicích slouží i jako hra k rozvíjení 

hudební paměti, kdy jedna dvojice předcvičuje a druhá opakuje. 

K velikonočním písním, říkadlům a různým hrám se také kromě rytmických vajec 

hodí velikonoční řehtačka. Předmět, který lidé znají spíše ve spojení s lidovou tradicí 

velikonočního hrkání či vrkání však dobře slouží i jako hudební nástroj, který může být 

použit ve spojení s jinou tematikou. 
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Typický zvuk roztočené dřevěné řehtačky je s ohledem na svoji intenzitu využíván 

ve školní praxi často ke zvukomalebnému efektu jen v některých částech písní. Eva 

Jenčková proto ukazuje ve svých kurzech tedy i méně zvukově intenzivní hru na nástroj. 

Samotné hledání různých zvukových a zvukomalebných efektů podněcuje u dětí rozvoj 

kreativního myšlení i hudební představivosti. 

Určitou manuální zručnost vyžadují některé další techniky hry. Eva Jenčková si je 

vědoma této náročnosti, a proto ji dává pociťovat i dospělým účastníkům jejích hudebně 

vzdělávacích kurzů. S takovouto zkušeností pedagog více toleruje případné nezdary dětí. 

Při tomto způsobu hry se hudební nástroj drží oběma rukama. Jedna ruka drží řehtačku za 

korpus, který je ve svislé poloze, druhá ruka pak otáčí rukojetí. Dítě může otáčet rukojetí 

přes několik zoubků najednou, ale také jen po jednotlivých zoubcích. Využití těchto 

způsobů hry lze využít i v dalších předmětech v podobě různých hrátek. Například 

v matematice se snadno využije při sdělování početních výsledků. 

V publikacích Evy Jenčkové mají také techniky hry svoje značky. V grafickém 

partu nalezneme pro způsob hry, kdy se otáčí po jednotlivých zoubcích, značku ^. Pro 

variantu otáčení přes několik zoubků najednou v metrorytmické pulzaci zvolila Eva 

Jenčková značku ☼. Objevuje se zde ještě technika hry označená značkou @. Při této 

variantě je naopak držena rukojeť, druhá ruka pak jedním prstem, nejčastěji ukazovákem, 

otáčí plynule korpusem. Více možností dává prostor individuálnímu přístupu k dítěti 

a výběr techniky hry a činnosti odpovídajícím schopnostem a dovednostem dítěte. 

Mezi nejnovější přírůstky mezi dřevěnými hudebními nástroji manželů Jenčkových 

patří dřevěná kukačka a malá dřevěná píšťalka. Kukačka je opět ručně vyrobena 

z kvalitního dřeva. Hrou na ni je vydáván zvuk, který má být k nerozeznání od opravdové 

kukačky. Její použití se však nemusí omezovat pouze na zvukomalebný doprovod písní 

a říkadel tohoto opeřence, odlišnou technikou hry lze dosáhnout i zvuku podobnému hlasu 

hrdličky. Drobná dřevěná píšťalka je vhodná i do hodin hudební výchovy s větším počtem 

žáků. Její výhodou je slabší zvuk, který se hodí k doplnění písně s námětem myši, vláčku, 

policisty či jiných, v písni se objevujících, motivů. 

Do seznamu předmětů vyrobených na zakázku patří také dřevěná káča. Nejedná se 

o hudební nástroj v pravém slova smyslu, protože jako jediný nevydává žádný zvuk. 

Předností dřevěné káči je spíše příprava na hru na hudební nástroj, rozvoj jemné motoriky, 

cvičení koordinace zraku a hudebních aktivit a v neposlední řadě rozvoj pozornosti 

a pohotovosti, které napomáhají orientaci v notovém zápise. Činnosti se nejčastěji odvíjí 
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od začátků roztočení a také délky, po kterou je schopná se dřevěná káča točit. 

3.3.1.2 Předměty denní potřeby jako ozvučné hudební nástroje 

Kromě dřevěných rytmických nástrojů využívá Eva Jenčková ve svých kurzech 

i při práci s dětmi také ozvučené předměty. Většinou je lze nalézt v okolí a děti je mohou 

manipulací lehce rozeznít. Jejich snadná dostupnost nabízí příležitost věnovat se hudebně-

pohybové výchově. 

Nejen samotná hra na ozvučné hudební nástroje rozvíjí dítě po hudební stránce. 

„K rozvoji senzomotorického učení však přispívá i výroba ozvučných předmětů spojená 

s manuální zručností a představami dětí o možnostech úprav a kombinování materiálů. 

V tomto směru přesahují ozvučné předměty rámec hudebně-pohybové výchovy.“27 

V propojení se vzdělávací oblastí člověk a svět práce tak mohou vznikat originální hudební 

nástroje, jichž lze využít nejen v hudební výchově. 

Pokud si vybereme k doprovodu písní či říkadel plastové láhve, můžeme dojít 

i k propojení základního vzdělávání s průřezovým tématem environmentální výchovy. 

Snadná dostupnost plastových láhví umožňuje práci s rozdílnými tvary či velikostmi láhve. 

S dětmi je možné tyto předměty vyzdobit například podle tematického zaměření písně či 

říkadla, ale také samotného vystoupení či besídky. Vždy je nutné dodržovat zásady při 

recyklaci předmětu po jeho dosloužení. Nelze kombinovat a spojovat různé materiály, 

které by bylo obtížné ekologicky recyklovat, například z důvodu nesnadné oddělitelnosti 

rozdílných částí. 

Eva Jenčková využívá ve svých námětech plastové láhve a opět uvádí jejich výhodu 

při nižší zvukové intenzitě v případě hry na ně. Ve své knize Hudba pro děti, ale také 

v metodické publikaci s názvem Rozmarné počasí 1. díl, přináší tři možnosti uplatnění 

plastových láhví v hudebně-pohybové výchově. Jednou z možností je jejich využití jako 

bicích hudebních nástrojů. Bicí plastové láhve vybízejí nejen ke hře různých rytmických 

struktur, ale také k hledání různých zvukomalebných efektů. K vydávání zvuku je možné 

používat plstěné i dřevěné paličky, ale i různé jiné, ve školní praxi dostupné, pomůcky. 

V případě, že máme jen plastové láhve, postačí i ony. Na láhve se také snadno hraje jen 

jednou či dvěma rukama.  Plastové láhve lze mít postavené či položené na lavici. Při práci 

                                                 
27 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 228. ISBN 80-
903115-7-1. 
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v kroužku, kdy sedíme v kruhu na židličkách, se podobně jako v případě hry na drhlo 

oběma rukama uplatňuje držení hudebního nástroje mezi koleny. Tak je dán prostor ke hře 

oběma rukama. 

Eva Jenčková nabízí techniky hry, které vychází ze vzhledu láhve. Plastová láhev 

má dvě části, a to samotné tělo láhve a uzávěr. Právě s tím se pracuje při hře. Jednou 

možností je tedy hra na tělo láhve, druhou hra s využitím úderů na víčko. Zvukových 

odlišností dosáhneme poklepáváním bříšky prstů, údery celou dlaní, ale také přejížděním 

nehtů po její struktuře. Výraznějších praskavých zvuků docílíme promačkáváním těla 

láhve. 

Plastová láhev nemusí být pouze prázdná, ale může být také naplněná vodou. Hra 

se smícháváním barev ve vyučování opět dává příležitost propojit hudební výchovu 

s dalšími vzdělávacími oblastmi. Svoji roli hraje také množství vody v láhvi. Ve 

vzdělávacím kurzu na dospělé účastníky jistě silně zapůsobí vlastní zkušenost 

se zvukomalebným ztvárněním moře. Všichni drží vodorovně v rukou plastovou láhev, 

každý takovou, jakou si přinesl z domu, tedy i s rozdílným množstvím tekutiny. Účastník 

podle svého uvážení pohybuje láhví zprava doleva a naopak, aby vytvořil dojem moře 

a mořských vln. Se zavřenýma očima vnímají účastníci pouze zvuky, které jsou vydávány 

vodou v plastových láhvích. Jedná se o aktivitu, kde je důležitá spolupráce jednotlivých 

členů celého kolektivu, aby vznikl požadovaný výsledek.  Přesto však nemusí mít nikdo 

strach, že činnost s potřásáním a přeléváním vody v láhvi zkazí. Proto se hodí i pro méně 

průbojné děti. Samotná aktivita je také příjemnou relaxací, při níž dojde k celkovému 

zklidnění a odpočinku. O to složitější je aktivitu ukončit, otevřít oči a vrátit se do reality 

školního prostředí, ač je zde přátelská atmosféra. Nejen odlišnou technikou hry, ale také 

odlišným držením láhve vzniká množství zvuků, kterými lze obohatit hudební nápady. 

Třetí možností, jak pracovat v hudebně-pohybové výchově s láhví, je brát ji jako 

pomůcku pro oblast řečové výchovy, a to především pro správné brániční dýchání. Pokud 

přiložíme hrdlo ke rtům, plastová láhev se po odšroubování víčka snadno ozvučí 

výdechovým proudem. V tomto případě je vydáván zvuk v závislosti na množství vody 

v láhvi. 

Snadno dostupné jsou většinou také ořechové skořápky, popřípadě celé ořechy. 

Doprovod k písním je vybírán podle zvuku, který jednotlivé ořechy vydávají. Pracovat se 

může ve školních podmínkách s ořechy kokosovými, vlašskými, lískovými, pistáciovými 

i burskými. Vhodná je hra ve dvojicích, stejně jako například při hře na dřevěné rytmické 
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zátky. Zajímavým nápadem, který uvádí Eva Jenčková v knize Hudba a pohyb ve škole, je 

hra se skořápkami lískových oříšků. Dítě je má nasazené na prstech a jejich pohyby snadno 

doprovodí svůj hudební projev. 

Pistáciové či burské oříšky jsou vhodné především jako chrastidla. Také tyto 

hudební nástroje lze snadno vytvořit ve školní výuce. Různé duté předměty, jako jsou 

plechové krabičky od čaje či oválné tyče, lze naplnit rozličnými luštěninami, rýží, 

těstovinami, ale i pískem nebo korálky. Zvuku dosáhneme přesýpáním či potřásáním 

předmětu. Hledáním a kombinováním materiálů posilujeme také kreativní cítění jedince. 

Právě plechové krabičky ale nemusí sloužit jen jako chrastidla, kdy je jejich vnitřek 

obohacen o rozličné náplně. Plechové krabičky samy o sobě také poslouží jako netradiční 

hudební nástroj. Hraje se na ně obdobně jako na plastovou láhev jednou či oběma rukama 

nebo dřevěnou či plstěnou paličkou, ale i jinými předměty. Záleží opět na dětech a jejich 

nápaditosti, která vede k ozvučení tohoto hudebního nástroje. 

Plechová krabička může být doplněna ještě o gumičku. V takovém případě je 

natahováním a pouštěním gumičky vydáván ostřejší zvuk, který je vhodné využít například 

při hře na nepřízvučné doby taktové, kdy hovoříme o tzv. swingování. 

Swingování, které může být zajímavým instrumentálním doprovodem, se pojí také 

s hrou na pákový louskáček. Lze ho použít například pro různé písně a říkadla 

o veverkách, ale samozřejmě je vhodný k využití i pro další témata. Jeho kovově znějící 

zvuk vzniká úderem obou čelistí louskáčku o sebe. Kromě nepřízvučných dob taktových je 

však dobře využitelný i pro zvýrazňování taktových dob přízvučných. 

Zvuku, který může připomínat myšky či padající listí, dosáhneme také manipulací 

se sáčky do mrazáku. Právě ty vydávají zvuk potřebné intenzity, aby jej bylo dostatečně 

slyšet, a nelepí se na dlaně dítěte. Učitel však musí dbát při činnostech se sáčky na 

bezpečnost. Nejdůležitější zásadou je používání takové velikosti sáčku, aby je děti 

nenavlékly na hlavu, protože by hrozilo nebezpečí udušení. Se sáčky lze provádět již 

zmíněné swingování, pokud držíme sáček oběma rukama za jeho kratší strany ve 

vodorovné poloze a přibližujeme ruce k sobě a zase je oddalujeme. Napínáním a mačkáním 

sáčku totiž vytvoříme zvuk, který je vhodným instrumentálním doprovodem. Objevuje se 

například u písně Není myš jako myš, kterou uvedla Eva Jenčková ve svém metodickém 

sešitě z roku 2011 Podzim a zvířátka. 

Sáček vydává zvuky také při jeho mačkání, tření v dlaních, ale i při různém točení 

a máváním s ním. Zábavným pro děti může být také moment, kdy se sáček ve vhodném 
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okamžiku praskne a způsobí ránu. 

Z pomůcek, které se objevují v domácnosti, lze ve školní výuce využít také 

rozmanité kuchyňské předměty. Poslouží nejen k rozvoji senzomotorického učení, ale také 

k rozvoji rytmické přesnosti. Kombinací různých zvukových projevů vytvoříme efektivní 

souzvuk, při němž se cvičí i skupinová souhra. Z předmětů, které nalezneme v kuchyni, 

doporučuje k hudební činnosti Eva Jenčková především vidličky, lžíce a lžičky, ale i různé 

nádoby, skleničky a pokličky. Skupinu dřevěných nástrojů pak snadno zastoupí například 

vařečky. Z nepřeberného množství předmětů je nutné vybírat takové, které neohrozí zdraví 

dětí. Pokud již s nimi pracujeme kvůli jejich charakteristickému zvuku, musíme dbát na 

zvýšenou bezpečnost. 

Jen práci s kuchyňským náčiním si účastník vzdělávacích kurzů z pochopitelných 

důvodů nevyzkouší, přesto však má nápad své místo pro doprovod písní, říkadel nebo 

textů. Zvuky vydávané těmito předměty mohou být součástí hry, kdy děti poznávají se 

zavázanýma očima, o jaký ozvučný předmět se jedná. Děti jistě zaujme i zkoumání 

zvukových možností skleniček naplněných rozdílným množstvím vody. K rozeznění dojde 

přejížděním navlhčeného prstu po hraně skleničky. Tato technika je poměrně náročná, 

proto je výhodné, že menší děti, nebo děti, kterým působí činnost potíže, mohou rozeznívat 

skleničku jiným způsobem. Ať už se jedná o cinkání o její povrch či pouštění drobných 

předmětů na její dno. Vždy je však nutné dostát požadavku, že na hudební nástroj mohou 

hrát všechny děti, a prožívat tak svoje neopakovatelné zážitky a hudebně se rozvíjet podle 

svého individuálního tempa. 

Asi nejdostupnějším materiálem, který může být využit v hudebně výchovném 

procesu, je papírový arch a dřevěná tužka či pastelka. S papírovým archem lze provádět 

podobné činnosti jako s plastovým sáčkem. Navíc se papír snadno trhá, což může být pro 

děti také příjemnou relaxační technikou. K práci s papírem v hudební výchově poslouží 

kancelářský papír, novinový papír i papír na pečení. Dřevěné tužky se zase snadno použijí 

jako bicí nástroj. Místo paliček tak k úderům na výše zmíněné hudební nástroje využijeme 

tužky. Tužky nebo pastelky ale vydávají zvuk i pokud s nimi navzájem ťukáme o sebe. 

Ťuká-li dítě dřevěnou tužkou o lavici, vzniká zvuk připomínající datla v lese, který hledá 

svoji potravu. 

Ozvučné hudební nástroje jsou možnou variantou pro školy, které se potýkají 

s nedostatkem prostředků pro koupi hudebních nástrojů. Na druhou stranu jsou ale 

zajímavými nástroji ke zdokonalování motorického vývoje i kreativního cítění jedince. 



84 

Umožňují dítěti zkoumat a projevovat smysl pro vynalézavost. V neposlední řadě vytváří 

nenahraditelný zvukový rejstřík, který se stává pomocníkem k netradičnímu hudebně-

pohybovému projevu. 

3.3.2 Práce s rekvizitami 

„Pohybovou improvizaci podněcují představy různých prostředí (v lese, na louce), 

nálady ročních dob (jara, léta, podzimu, zimy), snaha pohybem znázornit nějakou věc, 

zvířátko, osobu, hračku, loutku, květinu, přírodní jev (padání kapek deště), znázornit 

vlastní pracovní pohyby (zalévání květin) nebo práci kováře, zedníka apod. Děti s velkým 

zanícením a úspěchem pohybově improvizují s představou pohádkových postav, která může 

být navozena i odpovídající hudbou. Podněty poskytují i různé předměty (míče, stuhy, 

šátky), oblíbené hračky dítěte (panenka, loutka, zvířátko).“28 

Eva Jenčková se ve svém díle také zabývá seznámením pedagogické veřejnosti 

s možností využívat v hudebně-pohybové výchově různé rekvizity a scénické prvky, které 

slouží k obohacení kreativního myšlení. Jak sama uvádí ve své knize Hudba a pohyb ve 

škole, chápe jejich užívání v podmínkách školní praxe jako nedostatečné, ač je jejich 

význam zcela patrný. 

„Používání různých rekvizit je pro dětský hudebně-pohybový projev především 

silným motivačním impulzem a účinným empatickým prostředkem. Již pouhý kostýmový 

náznak nebo drobný předmět, obvykle charakteristický detail, dokáže v dítěti navodit 

konkrétní pocit, posílit jeho vcítění se do role, nálady a situace. Stává se prostředkem 

intelektového a emočního sebevyjádření dítěte, aktivizuje jeho obrazotvornost a fantazii, 

spontánnost  i uvolněnost pohybu.“29 

Ve své knize Hudba a pohyb ve škole uvedla Eva Jenčková velké množství 

přesvědčivých argumentů, které dokazují, že používání různých předmětů v hudebně 

výchovné praxi je pro dítě přínosné. Pedagogičtí pracovníci také mohou získat řadu 

informací z její metodické publikace Podzim a zvířátka. Je zde vyzdvižena především 

přirozenost, ze které aktivity s rekvizitami vychází. Samotný pohyb s rekvizitou vychází 

z dětských her, pro které je typická manipulace s předměty, a to nejen skutečnými, které 

                                                 
28 SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 203. 

ISBN 14-512-85. 
29 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 203. ISBN 80-
903115-7-1. 
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dítě drží v ruce, ale i předměty, které si dítě pouze představuje. V mnoha případech však 

rekvizita, kterou dítě drží v rukou, nepředstavuje to, čím ve skutečnosti je. Dítě drží v ruce 

předmět, který zastupuje předmět jiný, protože jej nemá k dispozici. Proto takový předmět 

nazývá Eva Jenčková jako rekvizitu zástupnou. Naopak předměty, které jsou jen 

v představě dětí a nedrží je v ruce, označuje v již zmíněných publikacích jako rekvizity 

imaginární. 

Jako rekvizity lze ve školní praxi použít již zmíněné dřevěné i ozvučné hudební 

nástroje, ale také různé jiné předměty. Často se jedná o snadno dostupné doplňky, které 

však působí ve spojení s hudebním projevem dítěte velmi efektivně. Jak Eva Jenčková 

upozorňuje v knize Hudba a pohyb ve škole, platí zde především pravidlo střídmosti. 

Překombinováním rekvizit bychom dítě vyrušovali v jeho pozornosti a výslednému 

hudebně-pohybovému tak spíše uškodili. 

Jako doplnění písniček, říkadel, ale i pohádek se hodí kostýmy a části oděvů. Různé 

šátky, klobouky a vesty navodí atmosféru a představu jejich obsahu. Takové rekvizity lze 

snadno doplnit o další, které umocní požadovaný výsledek. Kromě dětských líčidel a barev 

na obličej se hodí i obroučky brýlí, vousy či hole. Nemá-li učitel k dispozici hotové 

kostýmové doplňky, může si s dětmi v době pracovního vyučování vytvořit a ušít vlastní. 

Mnoho rodičů má k dispozici nepotřebné ústřižky a kusy látek, které se k tomuto účelu 

výborně hodí. 

Ukázku práce s rekvizitami, ať už zástupnými či imaginárními, mohou pedagogičtí 

pracovníci vidět například ve vzdělávacím kurzu manželů Jenčkových u zpracování 

Pohádky o veliké řepě. Tato pohádka je nahraná na CD s názvem Hudební pohádka 1. díl, 

které bylo vytvořeno ke stejnojmenné metodické publikaci. Obohacením o kostýmy tak 

podpoříme charakteristické rysy postav dědečka, babičky i vnučky. Zvířátka z této 

pohádky ale spíše než samotnými kostýmy, které už mohou být obtížněji dostupné, 

vykreslíme rekvizitami z papíru. Papírové rekvizity v podobě masek nebo škrabošek dítě 

snadno vytvoří podle předloh z knih či internetu. V takovém případě se mohou projevit 

schopnosti dítěte v oblasti kreativního tvoření ve výtvarné výchově a pracovních 

činnostech. 

Papírové rekvizity mohou vznikat stříháním, ale i trháním či mačkáním papíru. 

Stříháním nemusí vznikat jen zmiňované papírové masky. Pro hudební vystoupení se hodí 

i různě vyzdobené geometrické tvary nebo jinak tematicky zaměřené obrazce. Pozornost 

vzbudí i ozdoby, které nebudou připevněny na oděvu či vlasech dětí, ale na hudebních 
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nástrojích. Eva Jenčková často ve svých kurzech pracuje s vystříhanými papírovými 

vločkami. Navrhuje právě tento doplněk připevnit na jednotlivé melodické kameny 

zavěšené na provázku. Vyjímat by se na nich mohly i ozdoby, které vznikly technikou 

tzv. quillingu (papírový filigrán). Mezi dalšími nápady, které se objevují v knize Hudba 

a pohyb ve škole, jsou různé skládanky z papíru, které lze opět vybírat podle věku 

a zručnosti dětí. Může se jednat o jednoduché vějíře pro princezny a královny či o složitější 

skládačky, origami. 

Jako rekvizita může posloužit cokoliv, co se hodí ke zvolené hudební činnosti. 

Mnoho věcí naleznou děti se svými rodiči doma. Pro děti by se tak jistě mohla stát silným 

zážitkem hudebně-pohybová výchova, kde by jako rekvizita posloužila jejich vlastní věc, 

ke které mají osobní vztah. Mohlo by se jednat například o hračku, se kterou si rády hrají. 

Společnost jejich známého přítele v podobě hračky by mohla usnadnit úzkostným 

a bojácným dětem jejich projev a pomoci jim emočně se vyrovnat se strachem vystupovat 

před ostatními dětmi, nebo dokonce jejich rodiči. 

Mezi dalšími předměty, které vybízejí děti k pohybovému projevu odpovídajícímu 

slyšené melodii, jsou šátky a stuhy. Šátky nemusí být součástí určité postavy, ale mohou 

posloužit jako předmět, se kterým lze manipulovat a objevovat s dětmi nové, dosud 

nevyzkoušené pojetí pohybu. 

„Šátky a stuhy jako taneční rekvizity působí na děti příznivě jednak svou barevností, 

ale i lehkostí materiálu, jež umožňuje bohaté uplatnění v prostoru a inspiruje 

k pohybovému souznění s rekvizitou. Šátky a stuhy jako zástupné rekvizity přestávají být 

pouhou věcí a proměňují se v obláček, vlnky či vánek, mlhu, závoj, sluneční paprsek nebo 

motýla.“30 

O možnostech využití rekvizit v hudebním projevu informuje Eva Jenčková čtenáře 

nejen ve svých metodických publikacích nebo knize Hudba a pohyb ve škole. Řadu nápadů 

uvedla Eva Jenčková také v několika číslech časopisu Hudební výchova. Tak tomu bylo 

i v případě využití šátků a stuh v hudební výchově. Je zde zdůrazněn pozitivní vliv na 

kultivaci pohybového projevu dítěte a také rozvoj prostorového cítění. V neposlední řadě je 

zmíněn prostor k prožití dynamického kontrastu hudby. 

Pokud nemá škola k dispozici šátky nebo stuhy, jsou snadno nahraditelné pruhy 

krepového papíru, které umožňují pracovat s rozličnou šířkou i délkou. Šátky si zase 

                                                 
30 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 211. ISBN 80-
903115-7-1. 
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mohou děti vyrobit ze čtverce vystřiženého z netkané textilie. Práce s netkanou textilií je 

jednou z dalších specialit Evy Jenčkové, které věnuje hodně času nejen při zpracování 

metodických publikací, ale také ve svých vzdělávacích kurzech. Největší prostor dává 

netkané textilii v metodické publikaci Sváteční chvilky nejen pro maminky, která vyšla 

v roce 2012. 

„Jako zástupná rekvizita otevírá prostor dětské obrazotvornosti, spontánnosti 

a emocionalitě, podporuje hudební vnímání a myšlení, zlepšuje pohybové schopnosti dětí 

v koordinaci s hudebními podněty a příznivě ovlivňuje jejich pohybovou spolupráci ve 

skupině.“ 31 

Hudební aktivity s netkanou textilií mohou být zpracovány i pro jednotlivce, pokud 

bychom využívali rozměry odpovídající velikosti dětí, ale ve větší míře jsou určeny právě 

pro práci ve skupině. Dvě velikostní provedení, která se objevují na trhu, umožňují dětem 

spolupracovat ve skupině menší či větší. 

Činnosti s netkanou textilií jsou velice obohacující i pro dospělé pedagogické 

pracovníky, kteří se s ní seznamují v hudebních kurzech. Práce s ní má svá specifika, která 

si mohou sami vyzkoušet a zjistit, co může činit dětem problémy. Ať se pracuje v menších 

či větších skupinách, stojí vždy všichni účastníci po obvodu volně natažené textilie. Drží se 

buď oběma rukama, pokud stojíme čelem k textilii, nebo jen jednou rukou, pokud k ní 

stojíme bokem. Netkanou textilii je nutné držet pevně v rukou, aby nám nevyklouzla 

a mohli jsme s ní manipulovat, ale přesto jemně, protože ji lze snadno poškodit natržením. 

Pokud bychom ji drželi příliš pevně a neuvolnili zápěstí, znesnadnili bychom činnost 

ostatním ve skupině. Při práci s netkanou textilií má každý možnost zažít pocit, že je 

součástí skupiny a na jeho projevu záleží výsledný efekt. 

Dojmy z činnosti s netkanou textilií také umocní vizuální efekt. Eva Jenčková 

přináší na své vzdělávací kurzy několik odlišných barevných provedení netkaných textilií, 

které vytvořila spolu se svými žáky. Není zde prostor k vytvoření vlastního barevného 

provedení, přesto zanechává už samotný pohled na něj silný pozitivní zážitek. Předstupeň 

hudebně-pohybového projevu v podobě výzdoby netkané textilie, se tak stává působivým 

motivačním prvkem. Důkazy zaujetí touto rekvizitou a práce s ní přináší sami pedagogové, 

kteří ve vzdělávacích kurzech předávají své zkušenosti s její výzdobou. Vhodné jsou 

například temperové barvy. Musí se dbát ale na zásadu, že okraje netkané textilie musí 

                                                 
31 JENČKOVÁ, E. Sváteční chvilky nejen pro maminky. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. s. 3. 
ISBN 978-80-86901-12-1. 
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zůstat z hygienických důvodů nenabarvené, protože barva může špinit ruce a oblečení dětí. 

Samotná výzdoba netkané textilie dává prostor pro tvořivost a originalitu. Výzdoba 

může být spontánním projevem dětské fantazie, může být tematicky zaměřená nebo se jen 

vázat k ročnímu období. Netkaná textilie v barvách podzimu je zajímavě doplněná otisky 

listů nalezených v přírodě nebo jejich samotným připevněním. Pro období zimy zase místo 

listů ozdobí textilii připevněné papírové vločky na odpovídajícím barevném podkladu. 

Kromě dalších předmětů, které se dají na textilii připevnit, na ni lze malovat výraznějšími 

barvami tak, aby vynikl požadovaný obraz. Tisknout se na ni dá nejrůznějšími předměty. 

Při práci s netkanou textilií posilujeme kompetence sociální a personální. Pokud otiskneme 

ruce nebo nohy všech dětí ve třídě, vytvoříme netradiční pomůcku pro hudební výchovu, 

ale také při další práci s otisky zabrousíme do průřezového tématu osobnostní a sociální 

výchovy. 

Je nutné také zmínit samotný uklidňující a relaxační účinek, který navozují činnosti 

s netkanou textilií. Samotný materiál vyžaduje klidnější a pomalejší aktivity, které 

přispívají k celkovému zklidnění organizmu. Ve vzdělávacích seminářích ukazuje Eva 

Jenčková možnosti, jak s dětmi s netkanou textilií pracovat. Skupinky jsou rozmístěné po 

prostoru učebny. Rozměry netkané textilie vyžadují dostatek místa, i proto je vhodné s ní 

provádět aktivity například v tělocvičně nebo i pod širým nebem, v přírodě. Variant práce 

je několik. Dospělí, stejně jako děti mohou s netkanou textilií chodit, točit se v kruhu, 

zaujímat různé postoje, nejčastěji obounož, a to výpon či dřep. To vše za držení textilie ve 

výši pasu nebo při zdvihu textilie nad hlavu. Zdvih textilie nad hlavu může být proveden 

jejím držením v této pozici, ale také rázným zdvihem zdola nahoru, který způsobí opět její 

pozvolné klesání dolů. Tak Eva Jenčková doporučuje přibližovat dětem legato, ale 

i crescendo a decrescendo. Čas, po který padá textilie zvolna dolů, mohou děti využít 

k různým pohybům i ke schování se pod ní. Vytvoří tak efektivní podívanou pro své diváky 

a pro sebe zvláštní pocit bezpečí. 

V kurzech jsou pak ukázány ještě dvě techniky. Jedná se o jakési vlnění, kdy se 

s různou intenzitou jemně pohybuje rukama dopředu a dozadu. Každá ruka jde opačným 

směrem. Výsledek připomíná mořskou hladinu i pelíšek zvířátek. Druhá technika 

připomíná naklánění roviny na různé strany. Jedná se o spolupráci dvou protichůdných 

stran netkané textilie. Jedna strana jde do dřepu, protichůdná do výponu. Takto se všechny 

čtyři strany střídají. Pro učitele je důležité promyslet organizaci, u dětí je zase kladen 

zvýšený nárok na paměť. 
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Metodická publikace Podzim a zvířátka se věnuje používání další rekvizity, a tou je 

prádlová guma. Obdobně jako netkaná textilie vybízí jak k činnosti jednotlivce, tak 

i činnosti ve skupinkách, čímž se rozvíjí smysl pro skupinovou práci. Délka prádlové gumy 

může být libovolně uzpůsobená potřebám hudebně-pohybového projevu. Pracovat se dá 

jak s volně ustřiženým kusem gumy, tak i s gumou, kde jsou její konce navzájem svázány. 

Eva Jenčková uvádí velké množství nápadů, jak s prádlovou gumou pracovat. 

Zajímavé jsou techniky vytváření různých obrazců a pavučin. Spojená prádlová guma 

vybízí skupinku především k vytvoření kruhu, což může být obtížným úkolem. Nejčastěji 

totiž pracují děti s prádlovou gumou stejně jako s netkanou textilií, drží ji oběma rukama 

a stojí čelem do kruhu. Skupinky se spojenou prádlovou gumou mohou být volně 

rozmístěny po prostoru, ale mohou vytvořit i zajímavý pohled pro diváky, pokud jsou 

menší kruhy z prádlové gumy umístěny uvnitř většího. 

Význam prádlové gumy ale spočívá i v jiných přednostech, jak uvádí Eva Jenčková. 

Jedná se o organizační pomůcku, která usnadní učiteli práci s velmi malými dětmi, vymezí 

požadovaný prostor. V takovém případě se snadno využije i provázek či dlouhá stuha. Ty 

však nemají tu přednost prádlové gumy, nelze je natahovat. Natažením a puštěním 

prádlové gumy, které je prováděno nejčastěji jedním prstem, docílíme činnosti podobné 

drnkání. 

„Díky zvukově subtilnímu drnčení může být v těchto metrorytmických hrách 

zapojeno současně větší množství dětí, pro které je hra rytmů na gumu aktivní průpravou 

ke hře na rytmické nástroje.“32 

Metodické publikace nakladatelství Tandem obohacuje Eva Jenčková i o nápady, 

jak dále prádlovou gumu vyzdobit. Nejen na natkanou textilii lze připevnit řadu předmětů. 

V tomto případě se dá za pomocí kolíčků doplnit prádlovou gumu o různé papírové 

dekorace, ale i přírodniny, které děti sesbírají na procházce v přírodě. I jim připisuje Eva 

Jenčková důležitost. Vytváří nejen pocit opravdovosti, ale jsou také velmi snadno 

dostupné. 

  

                                                 
32 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 219. ISBN 80-
903115-7-1. 
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3.3.3 Tělovýchovné náčiní 

Prostor ve velkých sálech a tělocvičnách vybízí k pohybu s tělovýchovným 

náčiním. Činnosti s ním umožňují dostát cílům tělesné výchovy, tedy „(…) poznat 

a ovládat své tělo, rozvíjet smysly, pěstovat zdatnost a osvojovat si motorické dovednosti, 

ale i poznatky a dlouhodobé návyky. V pohybových činnostech a hrách je velmi mnoho 

situací, které se vztahují k osobnosti dítěte: budují a ovlivňují sebepojetí, sebevědomí, 

sebedůvěru, rozvíjí vůli a odpovědnost. Vzniká zde také mnoho situací sociálního 

charakteru: respektování práv ostatních i domluvených pravidel, zvládání situací a afektů 

v rámci normy, vzájemná komunikace a pomoc.“33 

Tělovýchovné náčiní však zaujímá své místo i v hudebně-pohybové výchově, kde 

působí jako zástupná rekvizita. Ne vždy má učitel možnost využívat prostory školy, které 

by vyhovovaly potřebám nácviku hudebního programu, ale i to umožňuje posouvat dítě dál 

v jeho vývoji. 

„Pohyb s předměty – zvláště v prostorově omezených podmínkách školní třídy – 

vyžaduje již motorický dynamický stereotyp, tj. zvládnutou soustavu pohybů i jejich 

časovou charakteristiku jako například podmíněný reflex na čas a dodržení pravidelného 

rytmu v cyklickém opakování pohybu. Vyžaduje i vědomé přizpůsobení pohybových úkonů 

dětmi proměnlivým podmínkám jako zapojení myšlení a sociální interakce při 

vyhodnocování úkolu, hlavně pak při volbě tvůrčího řešení nebo řešení podle schématu, 

a konečně i při volbě spolupracovníků.“ 34 

Z tělovýchovného náčiní nabízí Eva Jenčková pedagogickým pracovníkům 

vyzkoušet manipulaci s míčem či menším míčkem, dále se švihadlem a obručí. Jsou to 

předměty, které lze většinou nalézt v několika kusech i v malých školách. Pro požadovaný 

výsledek, ze kterého mají radost i děti, je potřeba zvládat uchopení těchto předmětů 

a manipulaci s nimi. Pokud je dítě v tomto ohledu již zdatné, může hledat a objevovat 

různé pohybové možnosti. 

Především míče a míčky mají pro děti svůj půvab ve schopnosti odrazit se po hodu 

od dané plochy. Mladší děti, které by nezvládly míček opět chytit, nemusí zůstat stranou 

hudebně-pohybového dění. Pro ně může být zábavou manipulace s míčkem v podobě 

                                                 
33 DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2007. s. 11. ISBN 978-80-7290-298-9. 
34 JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. s. 258. ISBN 80-
903115-7-1. 
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kutálení nebo měnění polohy paží. V neposlední řadě také uvádí Eva Jenčková uplatnění 

míče jako rekvizity k rozlišení melodie v legatu a staccatu. 

Švihadla připomínají svým využitím prádlovou gumu. I ona umožňují dětem 

provádět originální kreace, jsou zajímavou rekvizitou vyplňující prostor a rozvíjí u dětí cit 

pro jemnou motoriku. Charakter práce s nimi je totožný s prací s provázkem. Je nutné vždy 

dbát zvýšené opatrnosti a jejich umístění nesměřovat k oblasti krku. Ve školní praxi se 

švihadla často využívají jako opratě při hudební hře na koníčky a jejich pány či koníčky 

a vozíky. Rukojeti na švihadle umožňují lepší uchopení než jen úchop samotného 

provázku. Eva Jenčková také poukazuje na výhodu starých švihadel, která mají dřevěné 

rukojeti. V takovém případě je možné doplnit různé hudební hry o zvuky vydávané 

vzájemnými údery těchto částí. 

Také obruč se řadí mezi zástupné rekvizity, které mohou zpestřit hudební projev 

dítěte. Její výhodou je neměnný tvar, který umožňuje učiteli zjednodušit organizaci ve 

skupinách. V tomto ohledu je tak práce s ní daleko snazší. Děti nemusí být rušeny 

problémy se zachováním požadovaného tvaru. Na druhou stranu rozměrnost obruče i její 

hmotnost může působit slabším dětem obtíže při manipulaci. Stejně jako v tělesné výchově 

může obruč představovat různé prolézačky, obrazce, ale také pelíšky a bezpečné úkryty pro 

zvířátka. 

Tělovýchovné náčiní je ve školní praxi hojně užíváno v tělesné výchově. Jejich 

zapojení do hudebně vzdělávacího procesu jako rekvizit má však ve školních podmínkách 

stále rezervy. I proto je uspokojivé, že se tímto méně známým prostředím zabývá 

v poslední době nejen Eva Jenčková, ale také například hudební pedagožka Eva 

Kulhánková. 
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4 Zrcadlo Evy Jen čkové 

V průběhu svého dosavadního života měla Eva Jenčková možnost setkat se 

s velkým množstvím lidí, s přáteli, spolupracovníky i svými studenty. Každý se s ní setkal 

či setkává při jiných příležitostech a za jiných okolností. Díky tomu mohla vzniknout tato 

zrcadlová síň. Paní Eva Jenčková sem může vstoupit a vidět různá zrcadla, která 

představují jednotliví pisatelé. Zrcadla o ní pokaždé jinak promlouvají a pohlíží z jiné 

strany na její osobnost podle vlastních zážitků a dojmů. 

Doufám, že se zrcadlová síň stane milým koutem, kam paní Eva Jenčková vždy 

ráda zavítá, a současně se stane prostorem, který dokáže přiblížit osobnost Evy Jenčkové 

v různých pojetí a poodhalí tak o kousek více přínos s jejím setkáním v jakékoliv podobě. 

Zrcadlo Mgr. Jany Kop řivové  

S Evou Jenčkovou jsem se seznámila v době studií na tehdejší Pedagogické fakultě 

v Hradci Králové. Studovaly jsme obě stejnou aprobaci – český jazyk a hudební výchovu. 

Potkávaly jsme se na chodbách školy a na zkouškách či vystoupeních pěveckého sboru 

fakulty. Po ukončení studia se naše cesty rozešly. Obě jsme se věnovaly svým rodinám, své 

práci. 

Tenkrát jsem netušila, že se naše životní cesty zase jednou propojí. K našemu 

opětovnému setkání došlo o několik let později. Tehdy už PhDr. Eva Jenčková, CSc., 

pracovala jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Vysoké školy pedagogické 

v Hradci Králové, dnešní Univerzity Hradec Králové. Věnovala se však i učitelům hudební 

výchovy v praxi, pro něž pořádala kurzy, a já jsem se jich účastnila. Její přístup k výuce 

hudební výchovy na základní škole byl velmi netradiční. Nebylo to žádné sezení v lavicích 

a psaní si poznámek do sešitů. Zaujalo mě, že účastníci kurzů zpívali, tančili, hráli na 

hudební nástroje, hudební hry se střídaly s množstvím dalších hudebních činností. 

Účastníky kurzů dokázala Eva Jenčková nadchnout, nabít energií a chutí do další práce se 

svými žáky. Proto jsem její semináře začala pravidelně navštěvovat. Zkušenosti ze své 

bohaté pedagogické činnosti vysokoškolské učitelky zúročovala a stále zúročuje při tvorbě 

metodických publikací a výukových materiálů jak pro studenty, tak pro učitele. Tehdy mě 

Eva Jenčková oslovila, zda bych se ujala jazykové korektury jejích textů. Spolupráce 



93 

v nakladatelství Tandem, které založila se svým manželem, trvá již více než deset let. 

Během této doby jsme se nesetkávaly vždy jen pracovně. Měla jsem možnost pobývat 

s Evou a její milou rodinou také v Kameničné v podhůří Orlických hor na jejich chalupě. 

Zjistila jsem, že paní profesorka Eva Jenčková je nejen vynikající pedagog, ale především 

vynikající člověk. Umí druhého vyslechnout, povzbudit, nikdy nezůstane stranou, může-li 

pomoci. Dokáže na lidi kolem sebe přenášet nadšení, energii a optimizmus, je vždy plná 

dobré nálady a pohody. Jsem moc ráda, že mám příležitost se s Evou zase setkávat. 

Zrcadlo Mgr. Kamily Hájkové  

Vážená paní profesorko, 

moc Vás zdravím a posílám pozdravy z Rychnova nad Kněžnou. Jsem ráda, že jste 

zašla i k mému zrcadlu a postavila mě mezi lidi, kteří nějakým způsobem vstoupili do 

Vašeho života. 

Jsou v mém životě tři lidé, kteří ve mně zanechali hlubokou pedagogickou stopu 

a dali mi do vínku lásku k muzice, dětem, vzdělání. Tím prvním byl můj učitel na 

zobcovou a poté i na příčnou flétnu v tehdejší Lidové škole umění v Opočně pan Jan Bořek 

– ten stál u kořenů formování mého vztahu k hudbě, u mých prvních důvěrných setkání 

s muzikou. Druhou osobností mého vzdělávacího života se stala paní profesorka Antonie 

Fišerová na Gymnáziu v Dobrušce, která mi otevřela bránu českého a ruského jazyka, 

dalších mých celoživotních lásek. A tou třetí jste bezesporu Vy. Vy jste mi předala ty 

nejdůležitější vlastnosti učitele ve vztahu k dětem – pokoru, důslednost, chuť si s dětmi 

hrát (nejenom je vzdělávat) a umocnila jste ve mně pocit, že chci opravdu být paní 

učitelkou hudby, o čemž jsem snila již od 7. třídy na základní škole. Pod Vaším vedením 

jsem poznala, že dobrá výuka nespočívá pouze v memorování a opakování definic a faktů, 

ale ve zvládnutí všech pojmů formou hry, poslechu, tance, divadla, vzájemnou komunikací 

mezi učitelem a žákem. 

Blíže jsem Vás poznala tenkrát jako pomocná vědecká síla při práci na učebnici 

Výběr klavírních skladeb. Vzpomínám na dlouhé večery u Vás, které byly naplněny 

lepením, stříháním, vkládáním – miniaturní prací vznikala skripta, která slouží studentům 

dodnes. Hned po této práci následovala dlouhodobá příprava mé diplomové práce. Mí 

kolegové brblali, já jsem si přípravu diplomky pod Vaším vedením užívala. Vše se psalo 
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ručně, éra počítačů vypukla později – ale vše jsme zvládly ke spokojenosti mé, Vaší 

i oponenta. 

Vaší velkou zásluhou v současnosti je práce na pracovních sešitech, které využívají 

stovky paní učitelek po celé republice. I já, jako učitelka sborového zpěvu, mám zpětnou 

vazbu, že Vaše práce má smysl a je velice potřebná. Do Koťat mi chodí děti z prvních tříd, 

znají písničky a říkanky z Vašich sešitů, jsou rytmicky připravené – je vidět, že s nimi paní 

učitelky v mateřských školách pracovaly dle Vašich metod a nápadů. Já sama sešity ráda 

využívám, jde vždy o vítané zpestření výuky. 

Vážím si Vás velice i jako člověka. Je jenom málo lidí, kteří si při svých úspěších 

udrží lidskou tvář. Vždy, když se s Vámi setkám, mám pocit, že potkám svou kamarádku, 

která je stále stejně usměvavá, vstřícná a vlídná. V osobním životě jste to neměla vůbec 

jednoduché, ale přesto Vás znám pouze jako optimistickou a obětavou osobu. 

Paní Jenčková, jste pro mě velkým životním pedagogickým i lidským vzorem. Moc 

Vám děkuji za vědomosti a znalosti, kterých se mi od Vás stále dostává, za inspiraci a nové 

nápady pro práci s dětmi, která se stala mou životní láskou. 

S úctou 

Kamila Hájková, Solnice 

P.S.: … na shledanou na Silvestra! … 

Zrcadlo Mgr. Marie Prušové  

O  EVĚ  A  PRO  EVU 

Bloudím nepřítomným zrakem po stropě, žmolím tužku a snažím se sehnat do 

houfu rozběhnuté myšlenky. To bude dřina! Co jsem to slíbila? Začínám na několikátý 

pokus psát „Něco“ o své kamarádce Evě Jenčkové, ale už teď cítím, že snad lze posbírat 

drobné střípky vzpomínek a dojmů, ze kterých se však nikdy nedá sestavit zrcadlo tak 

jedinečné bytosti. 

Známe se už celých 45 let. Někdy jsme k sobě měly blíž, jindy jsme se vzdalovaly, 

ale vždycky jsme o sobě věděly. Nezapomenutelný byl náš pobyt na léčení v Karlových 

Varech, kde jsme si obě léčily těla pocuchaná léty ve školství. Léčba, to ano, samozřejmě, 

ale hlavně toulky podél Ohře, blízké i vzdálenější okolí a Eviny zlaté Markovky (ručně šité 
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sportovní boty od ševce Marka z Roztok). My dvě na kolonádě, uhnané a v kraťasech mezi 

vyšňořenými pacienty. Úprk z vinárny, aby nám nezavřeli lázeňský dům… 

A Evina nezměrná chuť do života! Nikdy ji nepřešla a je nakažlivá jako spalničky 

a neštovice dohromady. Chodím si pro ni – doopravdy, anebo jen v mysli. Evina myšlenka: 

„Orgán, který neslouží, nechávám odříznout,“ zdomácněla i v naší rodině. 

Obdivuji Evino hudební umění, výtvarné nápady, smysl pro celek i detail, 

přebohatou fantazii a neotřelý pohled na svět. To ona dokáže u svých studentů a účastníků 

kurzů vyvolat nadšení a zápal pro vyučování a dokáže podnítit tvořivost, že má snad každý 

chuť být lepším. Její píle, výkonnost a obětavost nemá obdoby a její žáci na ni 

nezapomínají. 

Nejsem žádná puťka domácí, ale co do podnikavosti mám k Evě hodně a hodně 

daleko. Nemám na to! Ledacos tkví i v celé Evině rodině, která studuje a cestuje, má 

spousty přátel, vytváří i nemožné, staví domy, pořádá výstavy a co si usmyslí, to uvede ve 

skutečnost. A všichni drží spolu! 

Příběhy ze života, které Eva sype z rukávu, by mohly patřit do sbírky, která by byla 

pokračováním Sedmilhářů. Co příběh, to originál prodchnutý lidskostí a humorem! 

A proto Ti, milá Evo, alespoň takhle děkuji za to, co pro mne – nás znamenáš. 

Nikdy jsem Ti při našich rozhovorech nic takového neřekla, ale teď píšu všechno, jak to 

cítím a co mi moje „Já“ napovídá. 

Tvoje Majka 

Zrcadlo PhDr. Evy Vachudové, Ph.D.  

Milá Evo, 

je to již deset let od chvíle, kdy jsem v srpnu 2002 přijela jako doprovod k Tobě 

na chalupu. Bylo to v týdnu, kdy neustávající déšť způsobil, že se na Prahu řítila obrovská 

záplavová vlna. Vzhledem k počasí jsme všichni celé dny trávili u kamen a měli spoustu 

času na povídání. Tehdy jsem Tě poznala jako člověka pracovitého, zodpovědného 

a cílevědomého a také otevřeného a přátelského ke svému okolí. O Tvojí odborné práci 

jsem zatím neměla ani tušení, věděla jsem akorát, že se připravuješ na profesuru. 

Teprve o čtyři roky později, když jsem se začala připravovat k přijímacím 

zkouškám do doktorského studia na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty 
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Univerzity Karlovy v Praze, jsem Tě začala poznávat i z té profesionální stránky. Půjčila 

jsem si Tvoje publikace, z nichž mě nejvíc zaujaly sešity metodické edice Hudba 

v současné škole. Ty jsem pak ráda využívala i při výuce hudební didaktiky. Z vlastního 

magisterského studia na pedagogické fakultě si totiž pamatuji, jak nudná může didaktika 

být, byl to jeden z mých nejméně oblíbených předmětů. Právě proto jsem se snažila 

studentkám nabídnout formu úplně jinou. Tvoje didakticky propracované sešity plné 

nápadů a logicky provázaných činností oslovily studentky natolik, že se samy pokoušely 

vymýšlet obměny činností, další možnosti integrace a zkoušely si to i na praxích se žáky. 

Tvoje přednáška z hudební pedagogiky v rámci doktorského studia mi pomohla 

ujasnit si do té doby poměrně chaotické představy o podobě dizertační práce. Byla jsi to 

právě Ty, která mi udělala systém nejen při promýšlení celkové koncepce a uspořádání 

práce, ale i při koncipování testů hudebnosti pro různé věkové kategorie dětí, které byly 

jejím základem. 

Jsem ráda, že ses ujala členství v komisi u mojí doktorské zkoušky i obhajoby 

dizertační práce. Tvoje přítomnost mi totiž dodávala klid a přesvědčení, že vše dobře 

dopadne. 

I když se poslední dobou, bohužel, vídáme zřídka, vždy mám pocit, že náš hovor 

navazujeme v místě, kde jsme minule skončily. A máme si pořád co povídat. 

Děkuji Ti za vše, co jsi pro mě v uplynulých deseti letech udělala, a doufám, že 

naše přátelství bude trvat i nadále. 

Eva 

Zrcadlo PhDr. Vladimíra Vondrá čka, Ph.D.  

Eva Jenčková – průvodkyně na cestě a přítelkyně pro každou životní chvíli 

Na počátku se zamýšlím, s jakým pocitem vstupuji na cestu tohoto počinu a jak se 

vciťuji coby spisovatel domácího úkolu – napsat dopis pro ..., o .., Evě Jenčkové. 

Milá Evi, 

tak takhle Tě většinou oslovuji už pěknou řádku let, vlastně za chvilku to bude už 

skoro dvacet let, když jsem Tě poprvé začal vnímat za stolem učebny hudební didaktiky, 

coby Tvůj student. Přiznávám směle, že jsem zprvu Tvoji energičnost, která se jako 
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průzračný horský potok za roky nezměnila, vnímal s odstupem a přemýšlel, co po mě tahle 

docentka asi bude požadovat a chtít?! Čas ale kráčel krásně dále a naše oči se setkávaly 

a duše sbližovaly a já vnitřně zrál a přijímal Tebe, co by zanícenou osobnost, která ví, co 

chce, a dělá pro to – no, maximum je příliš jemný termín. Protože mi bylo dáno darem 

procházet celkem snadno světem počítačů a počítačových trpaslíků, dostal jsem životní 

příležitost – jako možná málokdo jiný – Ti na Tvé cestě za ušlechtilými cíli pomáhat tím, 

že jsem otevíral cesty prostřednictvím plechových strojů – těch známých počítačů, jenž 

nám ovšem dávno neurychlují pouze početní operace, ale nabízí možnosti věru mnohé, 

a musím říct s ledovým klidem, že Tys dokázala se svým racionálním přístupem k nim 

vytěžit z jejich možností maximum pro to, aby ses mohla ubírat v tomto světě se vší 

houževnatostí dál co nejpřímější cestou za svými cíli. Vzpomínám, jak jsme spolu do rána 

seděli nad klávesnicí a mžourali do textů, a když už byla nálada ponurá a energie byla 

dávno tatam, tak jsi krásně vycítila pravou chvíli na to, abys přinesla něco na zub a trochu 

dobrého vínka a povyprávěla mi něco krásných životních příhod a zážitků, které ve mně 

utvářely moc důležité souvislosti – že život je cesta, na které mám vnímat všemi smysly, 

a přitom svoji vůli upínat k cílům, které se mi postupně vykreslují na obzoru. A že jsi mi 

moje obzory vykreslovala někdy pro mě v příliš jasných konturách – to nemohu říct (jak 

by napsal Jára Cimrman). Když se dívám kolem sebe, vděčím Ti, Evi, za způsob života, 

který mám a který moc rád žiji. Tys mě provedla úskalími rozeklatých skal a kamenitých 

údolí, když už jsem měl pocit, že moje síly nejsou žádné a moje vůle se obrací proti mně – 

dokázala jsi svým odhodlaným duchem, neuvěřitelným vcítěním se a pak hřejivou 

lidskostí, nadhledem, dobrou náladou a kamarádským povzbuzením mě posunovat, místy 

tlačit, dál. A já se nechal. A když jsem se po čase ohlédl, někdy jsem nechtěl věřit svým 

očím, čím jsem prošel, a že ty nepřekonatelné výšiny hor plné bouří, vánice a sněhu se za 

mnou neuvěřitelně vykreslily v nádherných konturách oparu v zapadajícím slunci. A já 

jsem si vždy užíval plnými doušky, že život je nádherný takový, jaký je, díky tomu, že 

člověk má přátele kolem sebe, kteří ho obejmou a provází ve chvílích, kdy je to potřeba. 

Jsem vděčný za poznání, jak mohou dva lidé žít spolu a jít spolu v tandemu, jak jste 

si s Jardou krásně pojmenovali. Mám radost z toho, že jsem pochopil, že člověk není na 

světě sám pro sebe, ale že se stává plně člověkem až prostřednictvím druhých lidí, se 

kterými jde kus cesty, protože právě oni mu dávají zažít sebe sama ve společných 

prožitcích radostných i těch méně radostných. Ukázalas mi, že je možné se realizovat 

v několika rolích a profesích tak, že v každé jsi sama sebou a v každé dáváš do prožívání 
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naplno svůj elán, šarm i moudrost. Jsi báječná profesorka, lektorka, spisovatelka, 

partnerka, paní domácí několika domácností a domů, chalup a bytů, organizátorka zábavy, 

projektová manažerka životních drah mnohých – i mých kamarádů a přátel, skvělá 

kuchařka, která dokáže nasytit libovolný počet strávníků v jakoukoliv dobu, mecenáška 

umění, a nejen umění, ale i lidských osudů, báječná maminka – a mám tu čest znát synky 

a jsem za to rád. Zkrátka asi jsem spoustu rolí nenapsal, ale to nevadí. Jsi zkrátka jako 

duha, která zrcadlí všechny barvy života a žádná životní situace, ani žádný lidský osud, pro 

Tebe nejsou vzdálené. Neboť jak jsem slyšel z Tvých úst už tolikrát – kde se vůle napře, 

tak se dílo podaří. 

A ještě jedna myšlenka mě provází životem, a to je: „Pohoda za každou cenu 

a život ze všech sil.“ 

Tedy ať Tvá cesta se ubírá dál, jak má – bude mi ctí Tě na ní dále potkávat a tu 

a tam jít chvíli pospolu. 

S úctou a radostí v srdci – Vláďa Vondráček 
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5 Seznam publikací a aktivit Evy Jen čkové 

Tato kapitola poskytuje přehled nejdůležitější publikační činnosti Evy Jenčkové 

do konce roku 2012. Poskytuje tak příležitost poukázat na bohatou literární tvorbu, kterou 

se zabývala a kterou přispěla do oblasti hudební vědy. Právě tato činnost se stala jedním 

z dokladů k profesorskému jmenovacímu řízení Evy Jenčkové. 

Nalezneme zde její učební texty, monografii i odborná sdělení v odborných 

časopisech. Nalezneme zde i přehled oborových sborníků do roku 2011. Ve svém 

pedagogickém působení se Eva Jenčková také aktivně zúčastnila řady konferencí 

a sympózií, kde uvedla svoje přednášky a referáty, a je také aktivní v psaní recenzí 

například pro odborná periodika. 

V posledních letech věnuje velkou část svého času především psaní metodických 

publikací pro své vzdělávací kurzy instituce Tandem, které vychází v edici Hudba 

v současné škole. Jejich seznam je uveden v podkapitole Učební texty, metodická CD. Je 

také stále činná ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, kde svoje tvůrčí dovednosti zahrnuje do článků časopisu 

Hudební výchova. Články posledních let v tomto časopise jsou zařazeny v podkapitole 

Odborná periodika. Jsou věnované především učitelům, kteří hledají hudebně-pohybovou 

inspiraci pro svoji výuku. 

5.1 Učební texty, metodická CD 

• JENČKOVÁ, E. Výběr klavírních skladeb pro 1.–4. ročník studia učitelství hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990. 226 s. ISBN 80-7066-328-6. 

• JENČKOVÁ, E. Výběr klavírních skladeb pro 1.–4. ročník studia učitelství hudební 

výchovy na 1. stupni základní školy. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1992. 226 s. 

ISBN 382-118-92. 

• HERDEN, J.; JENČKOVÁ, E.; KOLÁŘ, J. Hudba pro děti. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 1992. 194 s. ISBN 80-7066-522-X. 

• JENČKOVÁ, E. Leoš Janáček. 1. vyd. Nová Paka : FTČ, 1997. 44 s. 

• JENČKOVÁ, E. I. Učivo 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 1996, 1999, 2005. 60 s. 
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ISBN 80-902662-5-8. 

• JENČKOVÁ, E. I. Učivo 2. díl. Hradec Králové : Tandem, 1996, 2000, 2005. 52 s. 

ISBN 80-902808-3-8. 

• JENČKOVÁ, E. II. Práce s písní 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 1997, 1999, 

2005, 2010. 56 s. ISBN 80-902662-9-0. 

• JENČKOVÁ, E. II. Práce s písní 2. díl. Hradec Králové : Tandem, 1998, 1999, 

2005, 2009. 56 s. ISBN 80-902662-0-5. 

• JENČKOVÁ, E. III.  Vícehlas 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 1998, 1999, 2008. 

56 s. ISBN 80-902662-6-6. 

• JENČKOVÁ, E. III.  Vícehlas 2. díl. Hradec Králové : Tandem, 1997, 1998, 2009. 

56 s. ISBN 80-902662-3-1. 

• JENČKOVÁ, E. VI. Hudba a pohyb 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 1997, 1999, 

2001, 2005. 56 s. ISBN 80-902662-4-X. 

• JENČKOVÁ, E. Vánoce přicházejí. Hradec Králové : Tandem, 1996, 1999, 2003. 

56 s. ISBN 80-902662-8-2. 

• JENČKOVÁ, E. Hudební pohádka 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 1999, 2002, 

2007. 56 s. ISBN 80-902808-1-1. 

• JENČKOVÁ, E. Zobcová flétna. Hradec Králové : Tandem, 1999, 2000, 2007. 52 s. 

ISBN 80-86901-00-9. 

• JENČKOVÁ, E. Hudební nadílka. Hradec Králové : Tandem, 2000, 2004, 2007. 

56 s. ISBN 80-902808-0-3. 

• JENČKOVÁ, E. Tóny jara 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 2000, 2003, 2007. 

52 s. ISBN 80-903115-2-0. 

• JENČKOVÁ, E. Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. díl. Hradec Králové : 

Tandem, 2003, 2009. 52 s. ISBN 80-903115-0-4. 

• JENČKOVÁ, E. Hudební žerty s Mikulášem a čerty 2. díl. Hradec Králové : 

Tandem, 2003, 2009. 52 s. ISBN 80-903115-1-2. 

• JENČKOVÁ, E. Zpíváme mamince 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 2004, 2005, 

2012. 56 s. ISBN 80-903115-3-9. 

• JENČKOVÁ, E. Zpíváme mamince 2. díl. Hradec Králové : Tandem, 2004, 2005, 

2012. 52 s. ISBN 80-903115-4-7. 

• JENČKOVÁ, E. Hody, hody, doprovody 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 2004, 
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2006, 2012. 56 s. ISBN 80-903115-5-5. 

• JENČKOVÁ, E. Hody, hody, doprovody 2. díl. Hradec Králové : Tandem, 2004, 

2012. 52 s. ISBN 80-903115-6-3. 

• JENČKOVÁ, E. Podzimní zpívání 1. díl. Hradec Králové : Tandem, 2004, 2010, 

2012. 56 s. ISBN 80-903115-8-X. 

• JENČKOVÁ, E. Vrabčáci zpěváci. Hradec Králové : Tandem, 2006, 2011. 56 s. 

ISBN 978-80-86901-00-9. 

• JENČKOVÁ, E. Hudební pohádka 1. díl, CD k metodické publikaci. 1. vyd. 

Hradec Králové : Tandem, 2007. 

• JENČKOVÁ, E. Rytmy zimy 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2008. 56 s. 

ISBN 80-86901-02-5. 

• JENČKOVÁ, E. Tóny jara 1. díl., CD k metodické publikaci. Hradec Králové : 

Tandem, 2008. 

• JENČKOVÁ, E. Setkání s hudební formou. Hradec Králové : Tandem, 2009. 56 s. 

ISBN 80-86901-04-1. 

• JENČKOVÁ, E. Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou 1. díl. 1. vyd. 

Hradec Králové : Tandem, 2010. 56 s. ISBN 80-86901-03-3. 

• JENČKOVÁ, E. Dopravné prostriedky v pohybových hrách s hudbou 1. diel. 

Hradec Králové : Tandem, 2010, 48 s. ISBN 80-86901-05-X. 

• JENČKOVÁ, E. Jesenné spievanie 1. diel. Hradec Králové : Tandem, 2010. 48 s. 

ISBN 80-86901-07-6. 

• JENČKOVÁ, E. Čertovské dovádění 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 

2010. 52 s. ISBN 80-86901-04-1. 

• JENČKOVÁ, E. Rozmarné počasí 1. díl. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2011. 

56 s. ISBN 80-86901-08-4. 

• JENČKOVÁ, E. Podzim a zvířátka. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2011. 56 s. 

ISBN 978-80-86901-11-4. 

• JENČKOVÁ, E. Sváteční chvilky nejen pro maminky. 1. vyd. Hradec Králové : 

Tandem, 2012. 52 s. ISBN 978-80-86901-12-1. 

• JENČKOVÁ, E. Štědrý večer nastal. 1. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2012. 52 s. 

ISBN 978-80-86901-13-8. 
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5.2 Monografie  

• JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd. Hradec Králové : Tandem, 2005. 

320 s. ISBN 80-903115-7-1. 

5.3 Odborná sd ělení 

5.3.1 Odborná periodika 

• JENČKOVÁ, E. Cesty integrace v hudební výchově aneb schéma místo názvu 

postačí. Estetická výchova, 1991– 92, roč. 32, č. 2, s. 19–21. 

• HORÁKOVÁ, M.; JENČKOVÁ, E. Ukázka z přípravy na hodinu hudební výchovy 

s využitím integrace. Estetická výchova, 1991– 92, roč. 32, č. 2, s. 21. 

• JENČKOVÁ, E.; VACKOVÁ, V. Hudební nástroje se představují – Ohlas na 

hudebně literární pořad Děti dětem. Estetická výchova, 1991–92, roč. 32, č. 2, s. 21. 

• JENČKOVÁ, E. Vybrali jsme pro vás – Z teorie i praxe integrující hudební 

výchovy – Knihy a hudebniny pro děti. Estetická výchova, 1991–92, roč. 32, č. 2, 

s. 23. 

• JENČKOVÁ, E. Cesty integrace v hudební výchově aneb schéma místo názvu 

postačí. Estetická výchova, 1991–92, roč. 32, č. 2, s. 19–21. 

• JENČKOVÁ, E. Zamyšlení budoucích učitelů nad integrací hudební výchovy ve 

vyučování (anketa). Estetická výchova, 1991–92, roč. 32, č. 2, s. 24. 

• JENČKOVÁ, E. Malé opakování orffovské praxe. Estetická výchova, 1991–92, 

roč. 32, č. 3, s. 35–37. 

• JENČKOVÁ, E. Hola, začněte! Hudební výchova, 1992–93, roč. 1, č. 2, s. 30–31. 

• JENČKOVÁ, E. Hudebně pohybová tvořivost ve škole. Hudební výchova, 1992–

93, roč. 1, č. 4, s. 57–58. 

• JENČKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova – úskalí a inspirace. Hudební 

výchova, 1992–93, roč. 1, č. 4, s. 59–61. 

• JENČKOVÁ, E. Šijeme se hudebnu. Hudební výchova, 1993–94, roč. 2, č. 2, s. 22–

23. 

• JENČKOVÁ, E. Strategie poslechové hodiny. Hudební výchova, 1993–94, roč. 2, 

č. 4, s. 60–61. 
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Závěr 

Zrcadlo Elišky Do čekalové  

Vážená paní Jenčková, 

jsem ráda, že jste se zastavila i u mého, tak malého a nevýrazného zrcadla, které 

zde visí mezi tolika velikány. Až teď si říkám, před jak těžký úkol jsem všechny pisatele 

postavila, když jsem je požádala, aby se stali Vašimi zrcadly a promluvili o tom, co pro ně 

setkání s Vámi znamená, jak jste je v životě ovlivnila. 

Je to zvláštní, ale při pročítání těch všech zrcadel na mě padá takový zajímavý 

a nepopsatelný pocit, který člověku prostupuje celým jeho nitrem. To vnímání Vaší 

osobnosti, které se stává tak blízkým, způsobuje, že mi naskakuje husí kůže, ta velikost 

jednoduše zaskočí. 

Mnoho účastníků Vašich kurzů v dotaznících odpovídalo, že Vás předtím neznali. 

I já jsem byla přesvědčená, že jsem se s Vámi poprvé setkala na hudební dílně Podzimní 

hrátky s hudbou a pohybem v Praze v roce 2011. Vaše jméno mi bylo neznámé. Přesto 

jsem zjistila, že to není pravda. Již kdysi jsem se na střední škole setkala na praxi 

v mateřské škole s Vaším metodickým notesem s tematikou Dne matek. A já jako náruživá 

sběratelka materiálů pro děti jsem usoudila, že tenhle prostě musím mít. A tak jim v jejich 

odpovědích pramálo věřím. Setkání s Vaší osobou totiž může probíhat po rozmanitých 

cestách. 

Do Vašeho prvního semináře jsem se přihlásila, protože jsem potřebovala splnit 

předmět na pedagogické fakultě, v jehož požadavcích bylo najít si podle vlastního výběru 

nějaký umělecký a didaktický kurz, zúčastnit se a zreflektovat ho. A tak se mi k uším 

doneslo i Vaše jméno a já se s obavami přihlásila. Nejsem z těch, kterým nevadí práce ve 

skupině cizích lidí, při níž by měli ještě předvádět svoje dosavadní dovednosti. A tak jsem 

se klepala a doufala, že to bude rychle za mnou, jednou to překonám, vždyť mě tam nikdo 

nezná a, podle mé úvahy, už se také s nikým nikdy nepotkám. 

To, co jsem zažila, mě doslova omráčilo! A já se bavila, smála, těšila se, co bude 

následovat, byla jsem šťastná. Poprvé jsem za celou tu dobu nejistot při studiu věděla, že 

jsem ráda za svoji specializaci na hudební výchovu. Připadala jsem si jak malé dítě, které 

chce a chce čím dál víc, a ono se mu toho dostává. Hudební výchova, kde se jen nesedí 

a nezpívá, ale také hraje, pohybuje, prožívá se a přitom se nemůže nic zkazit. A to nadšení 
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jsem viděla všude kolem sebe. 

Dívala jsem se na Vás jako na nějakou ikonu. Člověka, který ze sebe vyzařuje tolik 

energie, jsem nikdy v životě nepotkala. Nechápala jsem, odkud ji berete, a jak je možné, že 

jste stále i po těch čtyřech hodinách práce s námi svěží. Nejvíce jsem však sledovala Vaše 

oči, které se tak zajímavě dívaly při těch všech dětských námětech a něco mi připomínaly. 

Po celou tu dobu jsem přemýšlela co, nebo koho. A pak mi to došlo a já se musela od srdce 

zasmát. Snad se na mne nebudete zlobit. Ale byly to úplně stejné oči, kterými se na mě 

dívá můj kocour, když chce provádět lumpárny a neplechy, za které se však na něj nikdo 

zlobit nebude, a on to ví. Právě ta neplecha Vám celou tu dobu koukala z očí a tou jste mi 

tolik učarovala. A abych ještě opravila svoji druhou mylnou domněnku. Pedagogy, které 

jsem potkala na prvním semináři, jsem potkala již několikrát, znovu na Vašem hudebně-

pohybovém programu. 

Když jsem se pak rozhodovala pro téma diplomové práce, jednoznačně jsem 

vycházela z Vašeho kurzu. Myšlenka psát přímo o Vás byla poměrně odvážná, ale nakonec 

jsem ji přijala jako výzvu. Dostala jsem tak příležitost, která se leckomu nepoštěstí: dostat 

se mezi okruh lidí, kteří mohou odhalovat nejen Váš přínos pro hudebně pedagogickou 

teorii a praxi, ale také přínos v podobě Vaší osoby, osoby Evy Jenčkové, bez níž by mnoha 

lidem bylo v životě smutno. 

Jste pro mne příkladem píle, vytrvalosti a neúnavnosti, příkladem vytouženého 

životního stylu, ale také příkladem srdečnosti a vstřícnosti. Když jsem nedávno navrhovala 

spolužačkám příklad hudebního ztvárnění písně, zadívaly se na mne a dodaly: ,,Eliško, ty 

nám začínáš „ jenčkovatět!“  A já pyšně dodávám, že bych si nic jiného pro svoje budoucí 

povolání práce s dětmi nepřála. 

S vřelým díkem a úctou 

Eliška Dočekalová 
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