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1 Příloha A – Flétna 

 

1 Renesanční sopránová zobcová flétna
1
 

 

2 Renesanční basová, sopránová, sopraninová zobcová flétna
1
 

 

 

                                                 
1
 http://hudebninastroje1.webnode.cz/dechove-nastroje/dechove-nastroje-drevene/, 14. 3. 2014. 

http://hudebninastroje1.webnode.cz/dechove-nastroje/dechove-nastroje-drevene/
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Tvrdost kg.cm
-2

 Druh dřeva 

1. tvrdost 0-350 (velmi měkká) smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy 

2. tvrdost 351-500 (měkká) 
modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, 

jíva, střemcha, teak 

3. tvrdost 501-650 (středně tvrdá) kaštan jedlý, platan, jilmy, líska 

4. tvrdost 651-1000 (tvrdá) 
dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, 

hrušeň, švestka, akát, habr 

5. tvrdost 1001-1500 (velmi tvrdá) dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz 

6. tvrdost nad 1501 (neobyčejně tvrdá) 
eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné 

exotické dřeviny 

Tabulka 1 Tvrdost dřeva
2
 

 

 

 

3 Sopránová zobcová flétna
3
  

                                                 
2
 http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm, 20. 3. 2014. 

3
 http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm, 20. 3. 2014. 

http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm
http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm
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4 Hlavice flétny
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Tělo flétny
5
 

                                                 
4
 http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm, 20. 3. 2014. 

5
 http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm, 20. 3. 2014. 

http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm
http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm
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6 Barokní a německý systém
6
 

 

 

                                                 
6
 http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm, 20. 3. 2014. 

http://flauto-dolce.wz.cz/druhy.htm
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2 Příloha B – Cesta za pokladem 

2.1 Příběh 

Příběh je uveden v kapitole 5.3.3 První etapa. 

2.2 Obrázky 

     

obr. 1.1     obr. 1.2 
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obr. 1.3     obr. 1.4 

   

obr. 1.5     obr. 1.6    
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obr. 1.7     obr. 1.8 

  

obr. 1.9 



10 

 

2.3 Protokol pretestu a retestu hudebních schopností 

Protokol byl pouţit v první a páté etapě. 

Protokol experimentální skupiny: pretest, retest hudebních schopností 

datum, místo konání: 

ţák, pohlaví a škola, poznámka: 

A: Hudebně reprodukční schopnosti     počet bodů 

a) interpretace hudebního rytmu písně       

b) interpretace melodické stránky písně       

c) součet bodů          

d) odpovídající hodnotící stupnice        

B: Hudebně sluchové schopnosti 

a) citlivost pro hlasitost         

b) citlivost pro barvu tónu         

c) citlivost pro rozlišování výšky tónu       

C: Rytmické cítění 

a) citlivost pro rytmickou pulsaci        

b) citlivost pro metrum         

c) citlivost pro časový rytmický průběh tónu      

d) citlivost pro změnu tempa         

D: Tonální cítění 

a) citlivost pro rozlišování mimotonálních tónů ve známé písni    

b) citlivost pro dokončenost a nedokončenost melodie v tónice    

E: Hudební paměť 

a) paměť pro rytmus         

b) paměť pro melodii         

c) součet bodů           

d) odpovídající hodnotící stupnice 
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2.4 Tabulka 

Protokol experimentální skupiny:  

pretest, retest úrovně hudebních schopností 

 etapa, název autorského příběhu: 

 datum: 

 místo konání: 

 ţák, pohlaví a škola: 

 poznámka: 

cíl zkoumané oblasti A: Hudebně reprodukční schopnosti 

číslo otázky a. b. c. d.       

body           

celkový součet bodů  

A: průměr  

cíl zkoumané oblasti B: Hudebně sluchové schopnosti 

číslo otázky a. b. c.        

body           

celkový součet bodů  

B: průměr  

cíl zkoumané oblasti  C: Rytmické cítění 

číslo otázky a. b. c. d.       

body           

celkový součet bodů  

C: průměr  

cíl zkoumané oblasti D: Tonální cítění 

číslo otázky a. b.         

body           

celkový součet bodů  

D: průměr  

cíl zkoumané oblasti E: Hudební paměť 

číslo otázky a. b. c. d.       

body           

celkový součet bodů  

E: průměr  
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3 Příloha C - Terezka a kouzla7 

3.1 Příběh 

Dnes vysvitlo sluníčko velmi časně. Terezčin pokoj zaplavilo světlo. Sluneční 

paprsky pošimraly Terezku na čele a uţ v šest hodin ráno ji probudily.  

„To je krásný den!“ Terezka se radostně protáhla a vstala z království peřin. Zamířila 

si to rovnou do koupelny.
8
 

 „Co se to stalo? Vidím dobře? Nebo se mi to zdá?“ Terezka znejistěla, místo svého 

ručníku viděla viset dţbán a místo zubního kartáčku viděla v hrnečku malou hůl. 

Několikrát zamrkala, pak na chvíli zavřela oči a znovu otevřela. „Coţe? Nic? Já si snad 

budu muset pořídit brýle.“ Terezka se otočila a šla se parádit před zrcadlo, jak by jí asi 

slušely brýle.
9
 

Terezka si začala zkoušet před zrcadlem různé velikosti brýlí a kukátek.
10

 
11

 

 „Kam jsem to vlastně šla?“ Terezka se na chvíli zamyslela. Po chviličce byla zase 

v koupelně, kde ji nečekala ţádná změna. „Dţbán a hůl, to je mi podivné ráno,“ pravila 

Terezka.  

„Co budu dělat? Někdo mi začaroval věci. Byl tu snad skřítek nezbeda?“ pomyslela 

si Terezka.
12

 

                                                 
7
 Literárně-vizuální činnost: Ţáci se posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky). Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 1. 

8
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 2. 

9
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 3. 

10
 Hudební dovednost v činnosti: Učitelka zkouší s dětmi různé druhy kukátek. Učitelka dětem ukazuje 

pohyb prsty, jak mají vytvořit kukátko a děti stejný úkon opakují. Je třeba se také přes kaţdé kukátko 

kouknout, abychom zjistili, které kukátko je nejlepší a které je největší či nejmenší. Začínáme s levou rukou, 

posléze pravou rukou. Kukátko se realizuje spojením prstů palec a ukazováček, palec a prostředníček, palec 

a prsteníček, palec a malíček. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

11
 Učitelka otočí na obrázek a čte příběh- Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 2. 

12
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 4. 
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A tak honem utíkala k flétničce a vše jí pověděla. „Podívej se, flétničko, co se to tu 

v koupelně stalo. Co s tím?“ 

„Zahraj,“ pravila flétnička.  

Terezka si poloţila flétničku na spodní ret a spustila: „Chrrrrrrrrrrrrrr!“  

„Co to je? Vţdyť to vůbec nehraje!“ divila se Terezka.  

„Musíš se, Terezko, správně nadechnout, ukáţu ti pár dechových cvičení,“ řekla 

flétnička.
13

 
14

 
15

 

Kdyţ si Terezka zkusila pár dechových cvičení, flétnička jí ještě poradila, ţe kaţdý 

tón musí nasadit jazykem, jakoby chtěla říct „Tý“. 

Terezka si znovu poloţila flétnu na spodní ret, chytla ji úplně nahoře, jakoby chtěla 

udělat kukátko, pěkně rovně se postavila, zhluboka se nadechla a spustila: 

„Týýýýýýýýýýýý.“ Opravdický tón. „Týýýýýýýýýýýý.“ „Povedlo se! Tón h1 jako hůl.“ 

Terezka hrála dlouhé celé tóny na čtyři doby. Vtom se začaly dít věci.
16

 

Terezka svým hraním postupně vysvobodila všechny věci. Z hůlky se stal znovu 

zubní kartáček a ze dţbánu ručník.
17

 

                                                 
13

 Učitelka otočí obrázek- Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 5. 

14
 Dechové cvičení a průprava: Paní učitelka s ţáky realizuje dechová cvičení z obrázku. Dále ţákům během 

dechových cvičení vysvětlí zásady správného dýchání. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

15
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh – Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 4. 

16
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 6. 

17
 Rytmická činnost, hudebně pohybová činnost, hudebně-tvořivá činnost, poslechová činnost: „Čáry máry 

s flétnou“:  Ţáci stojí v kruhu a jeden ţák čaruje: „Čáry máry, ať je z tebe král
17

“ a ukáţe flétnou na jednoho 

z ţáka, ten se pohybem promění v krále a ostatní ţáci musí začarovaného ţáka vysvobodit svým krásným 

rovným dlouhým tónem (h1, a1), jestliţe se začarovanému ţákovi tón líbí, promění se zpět v ţáka a začaruje 

jiného ţáka, vţdy musí být dodrţena souvislost tónu s pouţitím slabik v začarovaném slovu. Při výběru slov 

k začarování jsou ţákům dána omezení pouze na jedno slabičné nebo dvouslabičná slova, tzn. ţe zpětně děti 

hrají do flétny dané slovo, tedy jeden dlouhý celý tón nebo dva tóny na dvě půlové hodnoty.  

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 
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Co se dělo dál? Terezka obešla celou koupelnu i svůj pokoj s flétničkou. Urovnala 

nepořádek a dala věci na svá místa. „Povedlo se! Uţ je uklizeno!“ 

Neţ Terezka stačila dát všechno do pořádku, maminku a tatínka probudil zvuk 

flétny. 

„ Co se to tu stalo?“ Maminka se podivila, jak krásně je v koupelně uklizeno. Šla 

honem za Terezkou, zeptat se, kdo tu tak pěkně uklidil. Terezka řekla mamince o tom, jak 

nemohla najít kartáček na zuby, a ţe musela urovnat všechen nepořádek a ţe se uţ o věci 

bude hezky starat. Maminka ji pochválila a šla připravit sladkou snídani.
18

 

Při snídani si Terezka vzpomněla, ţe večer ručník nepověsila na věšák, ale hodila na 

vanu a kartáček nedala do hrníčku, ale nechala ho leţet na umyvadle. 

„Moţná se na mě věci rozzlobily a proměnily se,“ pomyslela si Terezka, ale to uţ 

seděla u stolu a spokojeně snídala chleba s marmeládou. Terezce zaslouţená odměna 

chutnala.  

„Mňam, mňam,“ spokojeně si pomlaskávala.
19

 

A protoţe Terezka uţ ví, jak se má starat o věci, my si také řekneme, jak se máme 

starat o flétničku.
20

 

                                                 
18

 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 7. 

19
 Rozhovor s ţáky na oblast SPK: „Vztah a péče o své věci.“. 

20
 Učitelka otočí obrázek- Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 8. Následuje hudební dovednost 

v činnosti: Paní učitelka s ţáky realizuje podle obrázku „Já a flétna“ zásady správné péče a údrţby flétny. 

Nakonec si všichni ţáci zkusí flétnu rozloţit, vyčistit a zase zpětně sloţit do správné polohy.  
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3.2 Obrázky 

   

obr. 2.1     obr. 2.2 

   

obr. 2.3     obr. 2.4 



16 

 

   

obr. 2.5     obr. 2.6 

   

obr. 2.7     obr. 2.8 
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3.3 Protokol 

Bodování protokolu je vzestupně dolů od 4 bodů do 0 bodů podle pětibodové 

stupnice dle Miloše Kodejšky. Více v kapitole 6.1 Vyhodnocení pretestu a retestu 

hudebních schopností. 

Pětibodová stupnice 

4 body výrazně nadprůměrná úroveň schopností  

3 body nadprůměrná úroveň schopností 

2 body průměrná úroveň schopností 

1 bod podprůměrná úroveň schopností 

0 bodů výrazně podprůměrná úroveň schopností 

 

1. Pozornost a emocionalita dětí (PED) 

PED_01: Ţák přišel do hodiny s náladou 

 veselou 

 výrazně neprojevil svou náladu, přesto dobře naladěn 

 ostýchavou, bojácnou 

 smutnou 

 jiné 

PED_02: Jak reagoval ţák na příběh na začátku hodiny 

 výrazný zájem 

 zájem 

 malý zájem, spíše lhostejnost 

 nezájem 

 jiné 

PED_03: Jak se ţák soustředil při prvním úkolu (kukátko) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_04: Jak se ţák soustředil při druhou úkolu (dechové cvičení) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 obtíţně 

 jiné 
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PED_05: Jak se ţák soustředil při třetím úkolu (hra na flétnu_nota celá h1) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_06: Jak se ţák soustředil při čtvrtým úkolu (čary máry s flétnou_nota celá_h1_a1) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_07: Jak se ţák soustředil při pátém úkolu (údrţba flétny) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

2.  Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu (EDF) 

EDF_01: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při prvním úkolu (kukátko) 

 motorika výborná  

 motorika velmi dobrá 

 motorika horší, ale stále dobrá  

 motorika činí obtíţe  

 jiné  

EDF_02: Jak ţák ovládal dech v druhém úkolu (dechové cvičení) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_03: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při třetím úkolu (celá nota h1_drţení flétny) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_04: Jak ţák ovládal nasazení tónu při třetím úkolu (celá nota h1) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 
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 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_06: Jak ţák ovládal dech při třetím úkolu (celá nota h1) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_06: Jak ţák ovládal postavení těla při prvním úkolu (déšť, při hře na flétnu)_počítá se 

průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

6.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

6.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

6.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_07: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při čtvrtém úkolu (čáry, máry s flétnou_nota 

celá_h1_a1) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

3. Sociální a personální kompetence (SPK) – Vztah a péče o své věci 

Související otázky: 

 Myslíte si, ţe je dobře, ţe se Terezka o flétničku hezky stará? 

 Proč bychom se měly o věci starat a pečovat? 

 Jak se Vám daří o své věci pečovat? 
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SPK_01: Uvědomuje si ţák vztah k věcem, vidí nějaké hodnoty kvality ve věcech 

 ano, věcí si váţí 

 ano, ale neumí o věci ještě tak dobře pečovat (někdy ano, někdy ne_smíšené 

hodnoty, ale uvědomuje si to) 

 neví 

 neuvědomuje, nemá vytvořené hodnoty ke vztahu k věcem 

 jiné 

SPK_02: Ţák se k tématu vyjádřil 

 aktivně, mluvil v souvislých větách 

 zapojil se, ale mluvil jen jednoslovně 

 nezapojil se verbální komunikace, ale přitakával hlavou 

 nezapojil se vůbec 

 jiné 

SPK_03: Reagoval na téma 

 velmi kladně (energicky) 

 kladně 

 kladně, ale není téma „vztahu k věcem“pro ţáka rozhodující 

 pasivně 

 jiné 

SPK_04: Ţák sám řekl, ţe se o věci stará 

 ano 

 někdy 

 neví 

 ne 

 jiné 
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3.4 Tabulka 

Protokol experimentální skupiny – Terezka a kouzla 

 etapa: 

 datum: 

 místo konání: 

 ţák, pohlaví a škola: 

 poznámka: 

cíl zkoumané oblasti 1. Pozornost a emocionalita 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07    

body           

celkový součet bodů  

PED průměr  

cíl zkoumané oblasti 2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na 

flétnu 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07    

body           

celkový součet bodů  

EDF průměr  

cíl zkoumané oblasti  3. Sociální a personální kompetence 

číslo otázky 01 02 03 04       

body           

celkový součet bodů  

SPK průměr  
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4 Příloha D – Terezka a počasí
21

 

4.1 Příběh 

Terezka odhrnula záclonu, aby se podívala, jak je venku „To je počasí, ani psa by 

ven nevyhnal. Celé ráno prší a sluníčko ne a ne vyjít.“ 
22

 

„Kdyby tak bylo hezky,“ zasnila se Terezka a šla se porozhlédnout po bytě. „ Copak 

asi dělá maminka? A jéé, uklízí, to nemám ráda.“ 

„Terezko!“ volala maminka. „Terezko, pojď mi prosím pomoct.“ 

 Jakmile Terezka uslyšela něco o úklidu, běţela se honem schovat do pokoje, aby ji 

maminka nezahlédla. Padla na postel a povzdychla si. „Ach jo. Co mám dělat, kdyţ 

uklízení nemám ráda a venku je tak ošklivo. Ach jo.“ A zachumlala se s divným pocitem 

do peřin.
23

  

 „Všude je taková mlha, kde to jsem?“ Náhle se mlha rozestoupila. Terezka se 

rozhlédla a spatřila modré schody, které vedly kamsi dolů. „Copak je asi dole?“ zvědavě 

nahlíţela.  Rozhodla se schody sejít. Sešla tři schody, ale v tom se začala bát, tak se vrátila 

zpět. „Mám jít dolů nebo ne?“ Terezka sebrala odvahu a schody sešla.
2425

 

                                                 
21

 Literárně-vizuální činnost: Ţáci se posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky). Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky, obr. 3. 1. 

22
 Dechové cvičení a průprava: Ţáci jsou seznámeni se čtvrťovou notou pomocí deště a hudebně-

artikulačních slabik (cvičení na bránici a fonetiku). Ţáci s paní učitelkou znázorňují déšť. 1) Levá ruka je 

dlaní vzhůru a pravou rukou vţdy po 4 kapkách prostřídají ţáci všechny prsty, tzn. při výslovnosti deště 

řeknou čtyřikrát slovo kap a čtyřikrát ťuknou do dlaně jedním prstem. Prsty postupně prostřídají a to 

následovně: palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. 2) Místo slova kap vyslovují hudebně 

artikulační slabiku Tý-Dý. 3) Nakonec zkoušejí elementární dovednost do flétny. Hrají postupně kaţdý 

jednotlivý tón čtyřikrát (osmkrát): h1, a1, g1. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

23
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky, obr. 3. 2. 

24
 Hudební dovednost v činnosti, hudebně-tvořivá činnost, rytmická činnost, intonační činnost a poslechová 

činnost: Kaţdý ţák samostatně zkouší sejít pomyslné schody. Hrají do flétny h1, a1, g1 (nejprve v hodnotě 

celé, pak půlové a nakonec čtvrťové. Stejný princip realizují při chůzi do schodů. Hrají tóny g1, a1, h1.. 

Dětem je dána moţnost sejít schody podle své fantazi, např. h1, a1, h1, g1 (učitelka ukáţe první ukázku, jak 
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 Jakmile byla na konci schodů, ocitla se před trojími dveřmi. Vpravo byly dveře 

úplně maličké. „To jsou asi dveře pro trpaslíčka,“ pomyslela si Terezka. Prostřední dveře 

byly tak akorát pro Terezku a dveře nalevo byly zase velké, jako by jimi měl projít obr.  

Terezka si vybrala prostřední dveře. Vzala za kliku, ale nic se nestalo, dveře byly 

zamčené.  Terezka uţ uměla zahrát tři tóny h, a, g.
 26

  

Zkusila si vzít na pomoc a. Zahrála nejdřív tón h, ale nic se nedělo, tak zkusila tón a, 

„cvak“, zámek na dveřích se odemkl.
27

 

Vtom se otevřely dveře do tmavé místnosti plné malých světýlek. „To je nádhera, 

tolik světýlek“ Terezka vstoupila do záhadné místnosti. 

„Prásk!“ Dveře se zabouchly. Terezka se lekla. „Co teď? Neměla jsem sem chodit, to 

mám za to, ţe neposlouchám maminku.“  V zápětí zhasla i malá světýlka a Terezka dostala 

strach.  

„Všude tma, ani na ruce si nevidím. Kde jsi, moje kouzelná flétničko?“ Terezka 

marně hledala flétničku. Ale vtom ucítila, jak jí flétna vyklouzla z ruky a skutálela se. „I 

nééé!“  

Terezka si klekla na čtyři a hledala potmě flétnu. „Kdyby se alespoň znovu rozsvítila 

ta světýlka,“ mumlala si Terezka. Začala si zpívat, a světýlka se opravdu znovu rozsvítila. 

Ta světýlka byla totiţ zvědavá, kdo to zpívá. Jakmile se rozsvítila, Terezka spatřila flétnu, 

                                                                                                                                                    
lze sejít nebo vyjít schody. Terezka je nerozhodná). Nakonec všichni ţáci scházejí postupně schody dolů. 

Společně hrají tóny v celé hodnotě (h1, a1, g1). 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

25
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky,  obr. 3. 3. 

26
 Kterým tónem by Terezka mohla otevřít dveře? Podívejte se na výšku dveří, a zkuste Terezce pomoci. 

Hudební dovednost v činnosti, hudebně-tvořivá činnost, rytmická činnost, intonační činnost a poslechová 

činnost: „Otevírání dveří“: Ţáci si vybírají vhodný tón, kterými by mohli otevřít prostřední dveře (a1), v této 

souvislosti děti zkouší otevřít i ostatní dveře dle výšky tónu (h1 nejvyšší dveře, g1 nejmenší dveře). Výška 

tónu je zde dána do souvislosti s vizuální představou o tónu a dle prstokladů na flétnu. Ţáci hrají zvolený tón 

samostatně zvlášť, vţdy jeden tón několikrát ve čtvrťové hodnotě. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

27
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky, obr. 3. 4. 
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rychle jí sebrala se země a políbila. „Promiň, flétničko.“ Hned si ji vzala a začala hrát 

píseň, kterou uměla zpaměti. Celá místnost se během chviličky prozářila. Všude se 

pohybovala malá světýlka. Vypadalo to, jako by tancovala do rytmu písničky.
28

  

Terezka obešla záhadnou místnost. Nikde nic, jen na stěnách zahlédla záhadné 

kresby. Najednou spatřila i zápis not, „Copak je to asi za melodii?“ Terezka začala bez 

dlouhého rozmyšlení hrát. Světýlka se přestala pohybovat, ale stále svítila. V druhém taktu 

se Terezka spletla, protoţe byla zbrklá. A světýlka? Zhasla. „A jééé! Měla jsem hrát 

pomaleji, co kdyţ je to nějaká kletba? “pomyslela si Terezka. „Snad jsem si zapamatovala 

začátek písně,“ a zkusila melodii znovu zahrát. 

Opravdu si píseň pamatovala a začátek zahrála správně, světýlka se znovu rozsvítila. 

Nesmím uţ udělat chybu! Hrála proto pomaleji, aby se uţ nespletla.
29

  

Kdyţ dohrála, ozářilo ji velké světlo. „Tato píseň je kouzelná, a proto ti mohu splnit 

jedno přání. Pověz, jaké je tvé přání?“ 

Terezka se nerozmýšlela ani chviličku a hned ze sebe vyhrkla. „Přeju si, aby venku 

bylo zase krásně a svítilo sluníčko, abych si mohla jít hrát ven na zahrádku.“ 

„Ať je tedy po tvém!“  Světýlka rozhrnula mlhu a obloha se krásně projasnila. Za 

malou chviličku vyšlo opět sluníčko a přestalo pršet.
 30

 

Vtom Terezčin pokoj zaplavily sluneční paprsky. „Byl to jenom sen,“ pomyslela si. 

Vyskočila z postele, rozhrnula záclonu a uviděla to nádherné počasí. Sluníčko svítilo a 

obloha byla bez mráčku. Honem běţela říct tu novinu mamince, ţe je venku krásné počasí 

a ţe by mohla jít ven na zahrádku.  

Neţ mamince samou radostí svůj sen převyprávěla, uţ měla utřené a uklizené 

nádobí. „Promiň, ţe jsem ti nechtěla pomoci, odteď ti budu více pomáhat. Mám tě ráda, 

mami.“ 
31

 

                                                 
28

 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky,  obr. 3. 5. 

29
 Hudební dovednost v činnosti, hudebně-tvořivá činnost, rytmická činnost, intonační činnost a poslechová 

činnost: Ţáci hrají postupně kaţdé zvlášť podle not z obrázku (obr. 3. 5) píseň „Halí belí“. Posléze všichni 

dohromady. Nakonec (kaţdý ţák samostatně) zkouší zahrát píseň zpaměti se zavřenými oči v návaznosti na 

příběh, kdy je v záhadné místnosti tma. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

30
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky, obr. 3. 6. 
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Jen to dořekla, uţ byla Terezka pryč. Kde?  Přece venku na zahrádce.  Běţela si 

honem přivonět ke kaţdé květině, protoţe po dešti jsou vzduch a kytičky nejkrásnější.
32

 

                                                                                                                                                    
31

 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha D – Terezka a počasí: 4.2 Obrázky,  obr. 3. 7. 

32
 Rozhovor s ţáky v oblasti SPK: „Pomoc druhým, úcta k rodičům.“. 
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4.2 Obrázky 

       

obr. 3.1     obr. 3.2 

    

obr. 3.3     obr. 3.4 



27 

 

     

obr. 3.5     obr. 3.6 

 

obr. 3. 7 
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4.3 Protokol 

Bodování protokolu je vzestupně dolů od 4 bodů do 0 bodů podle pětibodové 

stupnice dle Miloše Kodejšky. Více v kapitole 6.1 Vyhodnocení pretestu a retestu 

hudebních schopností. 

Pětibodová stupnice 

4 body výrazně nadprůměrná úroveň schopností  

3 body nadprůměrná úroveň schopností 

2 body průměrná úroveň schopností 

1 bod podprůměrná úroveň schopností 

0 bodů výrazně podprůměrná úroveň schopností 

1.  Pozornost a emocionalita dětí (PED) 

PED_01: Ţák přišel do hodiny s náladou 

 veselou 

 výrazně neprojevil svou náladu, přesto dobře naladěn 

 ostýchavou, bojácnou 

 smutnou 

 jiné 

PED_02: Jak reagoval ţák na příběh na začátku hodiny 

 výrazný zájem 

 zájem 

 malý zájem, spíše lhostejnost 

 nezájem 

 jiné 

PED_03: Jak se ţák soustředil při prvním úkolu (nota čtvrťová, kap-kap, 4xTý_h, a, g) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_04: Jak se ţák soustředil při druhou úkolu (chůze ze schodů, h-g-h) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 
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PED_05: Jak se ţák soustředil při třetím úkolu (otevírání dveří, h, a, g) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_06: Jak se ţák soustředil při čtvrtým úkolu („Halí belí“, hra z not) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_07: Jak se ţák soustředil při čtvrtém úkolu (Halí belí, zpaměti) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu (EDF) 

EDF_01: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při prvním úkolu (déšť, kap a ťukání do dlaně, 

rytmus a motorika) 

 motorika výborná  

 motorika velmi dobrá  

 motorika horší, ale stále dobrá  

 motorika činí obtíţe  

 jiné  

EDF_02: Jak ţák ovládal nasazení tónu jazykem při prvním úkolu (déšť, Tý pusa) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_03: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při prvním úkolu (Tý do flétny h, a, g) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 
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EDF_04: Jak ţák ovládal dech při prvním úkolu (déšť,čtvrťová nota h1) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_05: Jak ţák ovládal postavení těla při prvním úkolu (déšť, při hře na flétnu)_počítá se 

průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

5.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

5.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

5.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_06: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při druhém úkolu (schody, h, a, g) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_07: Jak ţák ovládal nasazení tónu při druhém úkolu (schody, h, a, g, nota celá) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 činí velké obtíţe 

 jiné 



31 

 

EDF_08: Jak ţák ovládala dech při druhém úkolu (schody, h, a, g) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_09: Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při druhém 

úkolu_počítá se průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

9.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

9.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

9.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_10: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při třetím úkolu (dveře) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 0_jiné 

EDF_11: Jak ţák ovládal nasazení tónu při třetím úkolu (dveře, klepání čtvrťová) 

 Výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 
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EDF_12: Jak ţák ovládala dech při třetím úkolu (dveře, čtvrťová h, g, a) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 činí velké obtíţe 

 jiné 

EDF_13: Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při třetím 

úkolu_počítá se průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

13.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

13.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

13.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_14: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při čtvrtém úkolu (Halí belí, hra z not) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_15: Jak ţák ovládal nasazení tónu při čtvrtém úkolu (Halí belí, hra z not) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 
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 činí velké obtíţe 

 jiné 

EDF_16: Jak ţák ovládala dech při čtvrtém úkolu (Halí belí, hra z not) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 činí velké obtíţe 

 jiné 

EDF_17: Jak ţák ovládal nasazení tónu čtvrtém úkolu (Halí belí, hra zpaměti) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_18: Jak ţák ovládala dech při čtvrtém úkolu (Halí belí, hra zpaměti) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_19:  Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při třetím úkolu 

19.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

19.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

19.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 
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 činí obtíţe 

 jiné 

3. Sociální a personální kompetence (SPK) – Pomoc druhým, úcta k rodičům 

Související otázky: 

 Proč myslíte, ţe Terezka nechtěla pomoci mamince v kuchyni? 

 Myslíte si, ţe si Terezka uvědomila, ţe by měla mamince více pomáhat? 

 Myslíte si, ţe pomáhat druhým je správné? 

 Váţíte si rodičů? Posloucháte je? 

SPK_01: Uvědomuje si ţák pomoc druhým? 

 Ano 

 ano, ale není v tom pohotový (někdy ano, někdy ne_smíšené hodnoty, ale 

uvědomuje si to) 

 neví 

 ne 

 jiné 

SPK_02: Ţák se k tématu vyjádřil 

 aktivně, mluvil v souvislých větách 

 zapojil se, ale mluvil jen jednoslovně 

 nezapojil se verbální komunikace, ale přitakával hlavou 

 nezapojil se vůbec 

 jiné 

SPK_03: Reagoval na téma 

 velmi kladně (energicky) 

 kladně 

 kladně, ale není téma „vztahu k věcem“pro ţáka rozhodující 

 pasivně 

 jiné 

SPK_04: Uvědomuje si ţák, ţe by měl vést rodiče v úctě 

 ano 

 někdy 

 neví 

 ne 

 jiné 
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4.4 Tabulka 

Protokol experimentální skupiny – Terezka a počasí 

 etapa: 

 datum: 

 místo konání: 

 ţák, pohlaví a škola: 

 poznámka: 

cíl zkoumané oblasti 1. Pozornost a emocionalita 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07    

body           

celkový součet bodů  

PED průměr  

cíl zkoumané oblasti 2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

číslo otázky 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Body           

celkový součet bodů  

EDF průměr  

cíl zkoumané oblasti  3. Sociální a personální kompetence 

číslo otázky 01 02 03 04       

body           

celkový součet bodů  

SPK průměr  
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5 Příloha E – Žížala Růža
33

 

5.1 Příběh 

Na jaře, kdyţ se tráva zazelená a zvířátka se probudí ze zimního spánku, celá příroda 

se vítá se sluníčkem a příchodem teplých dnů. Ptáčci zpívají, kytičky kvetou a vše je 

barevnější a veselejší. 

Proto se Terezka šla poohlédnout na zahrádku za svým kamarádem ptáčkem 

zpěváčkem. (To se ví, ţe je to jiné kamarádství neţ ze školky, vţdyť je to ptáček zpěváček, 

a ne chlapeček.) 

Jako první šla Terezka pozdravit sousedovic bernardýna. „Ty jsi ale chlupáč 

chlupatý,“ pravila Terezka. Bernardýn Terezku znal a věděl, ţe je to moc hodná holčička, 

proto jí přes plot nastavil záda, aby ho Terezka mohla pohladit. Nejraději se nechával drbat 

za ouškem, bylo mu přitom moc krásně. 

 „Mňou.“ začala se lísat číča Líza. „Haf, haf!“ zaštěkal bernardýn a bylo po mazlení. 

„Tak ahoj, chlupáči,“ rozloučila se Terezka. A šla se podívat po zahrádce, co je na ní 

nového a jestlipak potká svého kamaráda ptáčka.
34

 

„Ahoj Terezko, jak se máš?“ zacvrlikal ptáček. „Poběţ za mnou, něco ti ukáţu. 

Objevil jsem dnes ráno na zahrádce záhadné boule. Ještě včera tam nebyly. Jsou opravdu 

velké.“ 

 A tak se Terezka samou zvědavostí rozeběhla, aby uviděla ty slavné boule. Cestou 

přemýšlela, co by to asi mohlo být.  

„Taková boule na hlavě, to znám, bouchnu se a je tu. Ale boule na zemi? Někdo snad 

bouchl do země, a ji pak vyrostla boule? To se mi nezdá.“ přemýšlela Terezka. „Moţná je 

to něčí doupě nebo domeček,“ napadlo ptáčka. „Ptáčku, uţ tam budeme?“ Terezka dýchala 

a odfukovala jako balón.
35
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 Literárně-vizuální činnost: Ţáci se posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky). Příloha E – Ţíţala Růţa: 5.2 Obrázky, obr. 4. 1. 

34
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha E – Ţíţala Růţa: 5.2 Obrázky, obr. 4. 2. 

35
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha E – Ţíţala Růţa: 5.2 Obrázky, obr. 4. 3. 
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V tom ty boule spatřila. „Jééé, ty jsou ale velké!“ uţasla Terezka. Hned si klekla a 

začala počítat: „Jedna, dva, tři, čtyři...Čtyři!“ hrdě pronesla Terezka.
3637

 

Terezka si klekla na čtyři a zvědavě odhrnula čepičku hlíny. Nic však neviděla.  

„Ehm, ehm, kdo mi tady ničí komínek?“ vylezl zpod hlíny rozzlobený krteček. 

„Jé, dobrý den. Kdopak jste?“  

„Já jsem krtek Robin. A kdo jsi ty, ţe se mě ptáš?“  

„Já se jmenuji Terezka, nikdy jsem takové boule neviděla, tak jsme se šly podívat.“ 

„Rozbili jste mi ale komínek,“ pravil krtek Robin. 

„Moc se omlouváme, hned vám jej opravíme. Terezka chytla palec a prostředníček, 

pak jen prostředníček a krtkovi komínek spravila. 

„Děkuji,“ spokojeně zamručel krtek Robin.
38

 
39

 

 „Co tu děláte, pane krtku Robine?“ 

„Já si stavím cestu. Lezu navštívit tetu Bětu a ţíţalu Růţu. Neviděli jste náhodou 

ţíţalu Růţu? Má dnes svátek, rád bych jí popřál vše nejlepší, hlavně hodně příznivých 

dešťů a ať se jí dobře hrabe.“ 

„My ti jí pomůţeme najít,“pravila Terezka. 

                                                 
36

 Dechové cvičení a průprava: Ţáci leţí zády na zemi v uvolněné poloze a počítají vlastní boule, krtince 

(pohyb bříška nahoru při nádechu). Dbáme, aby ţáci dýchali přirozeně bez násilného vyboulení břicha.  

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

37
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha E – Ţíţala Růţa: 5.2 Obrázky, obr. 4. 4. 

38
 Hudební dovednost v činnosti, hudebně-tvořivá činnost, rytmická činnost, poslechová činnost: Ţáci jsou 

seznámeni s novými hmaty na základě mimohudební představy: c2 (malý komínek), d2 (velký komín). 

Učitelka ţákům nové hmaty předvede a prakticky je ukáţe. Zkusíme si udělat také takový komínek, chytněte 

hmat a1 a zvedněte ukazováček a máte malý komín, je to nota c2, pokud chcete velký komín, zvedněte palec 

a máte nový tón d2. Nejprve zkoušíme zvlášť c2, posléze d2. Ţákům jsou nové tóny zprostředkovány i 

vizuálně v notové osnově. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

39
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha E – Ţíţala Růţa: 5.2 Obrázky, obr. 4. 5. 
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A tak bylo rozhodnuto.  Šlo se rovnou na záhon, kde je nejlepší hlína a spolehlivě 

nejvíc ţíţal.
40

 

Ptáček se ujal hledání ţíţal s velkým nasazením. Skákal po zemi sem a tam, 

a vytahoval jednu ţíţalu za druhou. Byl na to odborník. Terezka přiklekla k ptáčkovi 

a začala se ptát kaţdé ţíţaly: 

 „Dobrý den, omlouvám se, ţe vás vyrušuji od hrabání, ale nejste náhodou ţíţala 

Růţa? Děkuji, nashledanou. Dobrý den, moc se omlouvám, ale neznáte náhodou ţíţalu 

Růţu? Děkuji!“ A tak to šlo stále dokola, stále „dobrý den“ a „promiňte“ a „děkuji“. 

„Nešlo by to rychleji ptáčku?“ ptala se Terezka. 

„Nešlo, jen pěkně pozdrav a poděkuj, je to slušnost,“ pravil ptáček. 

Ty ţíţaly jsou ale divné, tajně šeptla Terezka ptáčkovi. „Nevím, kde mají hlavu a tak 

se ptám pak nohy místo hlavy.“ 

„Nic si z toho nedělej, to jsou ţíţaly, jsou na to zvyklé.“ odpověděl ptáček.  

Po delší chvíli hledání Terezka opravdu našla ţíţalu Růţu. Byla krásně růţová. 

Vrtěla se nahoru a dolu, dolu a nahoru, prostě sem a tam, jak to ţíţaly dělávají. Hned se 

Terezce vykroutila z ruky. 

„To jsou mi způsoby, takto mě chytat. Co potřebujete?“ pravila ţíţala Růţa. 

„Hledáme vás, protoţe by vás rád viděl krteček Robin. Prý máte dnes svátek,“ řekla 

Terezka. 

„To ano, mám.“  

„Přejeme Vám všechno nejlepší, hlavně dobrou hlínu, ať se vám dobře ţíţalí. 

Krteček Robin je hned za rybníčkem, uţ vás očekává.“ 

„Děkuji. To jste mi udělali radost. Přeji vám hezký den a nashledanou,“ pravila 

ţíţala Růţa.  

„Nashledanou,“ odpověděli Terezka s ptáčkem. 

„To byla zvláštní ţíţala, viď ptáčku? Ale byla krásně růţová, moţná proto jí říkají 

Růţa.“  

„Tak ahoj ptáčku, musím uţ domů. A děkuji za to dobrodruţství!“  
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 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha E – Ţíţala Růţa: 5.2 Obrázky, obr. 4. 6. 
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„Ahoj, Terezko.“
41

 
42

 

5.2 Obrázky 

    

obr. 4.1     obr. 4.2 

                                                 
41

 Rozhovor s ţáky v oblasti SPK: „Zdvořilost a slušné chování na koncertě.“. 

42
 Po rozhovoru následuje hudební dovednost v činnosti, hudebně-tvořivá činnost, rytmická činnost, 

poslechová činnost: Ţáci hrají na flétnu ţíţalí cvičení podle not (obr. 4. 7) na rozhýbání prstů v rozsahu od g1 

do d2. Po technických cvičeních následuje ţíţalí píseň, a posléze ţáci tvoří vlastní ţíţalí píseň. 
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obr. 4. 3     obr. 4. 4 

    

obr. 4. 5     obr. 4.6      
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obr. 4.7 

5.3 Protokol 

Bodování protokolu je vzestupně dolů od 4 bodů do 0 bodů podle pětibodové 

stupnice dle Miloše Kodejšky. Více v kapitole 6.1 Vyhodnocení pretestu a retestu 

hudebních schopností. 

Pětibodová stupnice 

4 body výrazně nadprůměrná úroveň schopností  

3 body nadprůměrná úroveň schopností 

2 body průměrná úroveň schopností 

1 bod podprůměrná úroveň schopností 

0 bodů výrazně podprůměrná úroveň schopností 

1.  Pozornost a emocionalita dětí (PED) 

PED_01: Ţák přišel do hodiny s náladou 

 veselou 

 výrazně neprojevil svou náladu, přesto dobře naladěn 

 ostýchavou, bojácnou 
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 smutnou 

 jiné 

PED_02: Jak reagoval ţák na příběh na začátku hodiny 

 výrazný zájem 

 zájem 

 malý zájem, spíše lhostejnost 

 nezájem 

 jiné 

PED_03: Jak se ţák soustředil při prvním úkolu (dechové cvičení) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_04: Jak se ţák soustředil při druhou úkolu (c2, d2) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_05: Jak se ţák soustředil při rozhovoru nad slušným chováním  

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_06: Jak se ţák soustředil při hře ţíţalích cvičení 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_07: Jak se ţák soustředil při hře ţíţalí písni (na konci stránky) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

2.  Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu (EDF) 

EDF_01: Jak ţák ovládal dech při prvním úkolu (dechové cvičení_počítání boulí) 

 výborně  

 velmi dobře  

 dobře  
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 činí obtíţe  

 jiné  

EDF_02: Jak ţák ovládal jemnou motoriku (c2) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_03: Jak ţák ovládal nasazení tónu jazykem při hře (c2) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_04: Jak ţák ovládal dech při hře tónu c2 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_05: Jak ţák ovládal jemnou motoriku (d2) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_06: Jak ţák ovládal nasazení tónu jazykem při hře (d2) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_07: Jak ţák ovládal dech při hře tónu d2 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 
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EDF_08: Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při druhém úkolu 

(c2, d2)_počítá se průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

8.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

8.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

8.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_9: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při třetím úkolu (ţíţalí cvičení) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_10: Jak ţák ovládal nasazení tónu při třetím úkolu (ţíţalí cvičení) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_11: Jak ţák ovládala dech při třetím úkolu (ţíţalí cvičení) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 činí velké obtíţe 
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 jiné 

EDF_12: Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při třetím úkolu 

(ţíţalí cvičení)_počítá se průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

12.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

12.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

12.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_13: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při čtvrtém úkolu (ţíţalí píseň) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_14: Jak ţák ovládal nasazení tónu při čtvrtém úkolu (ţíţalí píseň) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_15: Jak ţák ovládala dech při čtvrtém úkolu (ţíţalí píseň) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 
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 jiné 

EDF_16: Jak ţák ovládal nasazení tónu při čtvrtém úkolu (ţíţalí píseň) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_17:  Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při čtvrtém úkolu 

(ţíţalí píseň) 

17.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

17.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

17.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_18: Jak ţák ovládala čtení z listu při čtvrtém úkolu (ţíţalí píseň) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

3.  Sociální a personální kompetence (SPK) – Zdvořilost a slušné chování 

Související otázky: 

 Myslíte si, ţe Terezka postupovala dobře, ţe kaţdou ţíţalku pozdravila? 

 Proč bychom měli zdravit? 

 Pouţíváte slova prosím a děkuji? 
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 Kdyţ někdo vychází ze dveří budovy či MHD, čekáte před dveřmi nebo se hrnete 

dovnitř? 

 Napadá Vás ještě něco, nějaká situace v MHD (pouštět starší lidi sednout...)? 

SPK_01: Uvědomuje si ţák významu pozdravu jako slušného chování? 

 ano 

 ano, ale není v tom pohotový (někdy ano, někdy ne_smíšené hodnoty, ale 

uvědomuje si to) 

 neví 

 ne 

 jiné 

SPK_02: Ţák se k tématu vyjádřil 

 aktivně, mluvil v souvislých větách 

 zapojil se, ale mluvil jen jednoslovně 

 nezapojil se verbální komunikace, ale přitakával hlavou 

 nezapojil se vůbec 

 jiné 

SPK_03: Reagoval na téma 

 velmi kladně (energicky) 

 kladně 

 kladně, ale není téma „vztahu k věcem“pro ţáka rozhodující 

 pasivně 

 jiné 

SPK_04: Daří se ţákovi chovat zdvořile (př. pozdrav, poděkování, vstup do dveří aj...) 

 ano 

 někdy 

 neví 

 ne 

 jiné 
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5.4 Tabulka 

Protokol experimentální skupiny – Žížala Růža 

 etapa: 

 datum: 

 místo konání: 

 ţák, pohlaví a škola: 

 poznámka: 

cíl zkoumané oblasti 1. Pozornost a emocionalita 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07    

body           

celkový součet bodů  

PED průměr  

cíl zkoumané oblasti 2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na 

flétnu 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

číslo otázky 11 12 13 14 15 16 17 18   

body           

celkový součet bodů  

EDF průměr  

cíl zkoumané oblasti  3. Sociální a personální kompetence 

číslo otázky 01 02 03 04       

body           

celkový součet bodů  

SPK průměr  
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6 Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert
43

 

6.1 Příběh 

Kdyţ bylo po dešti, Terezka zaslechla na zahrádce zvláštní zvuky. Šla se podívat, 

copak by to asi mohlo být. Zvuky byly opravdu hlasité a zvláštní. Zprvu si Terezka 

myslela, ţe je to ţabička u jejich malého rybníčku, ale hlasů bylo slyšet více. Kdyţ 

Terezka došla k jezírku, spatřila velkou podívanou. U jezírka sedělo asi pět ţabiček, které 

prozpěvovaly na celý kraj.  

Nejdříve kvákaly ţáby ve sboru, a pak před celý sbor předstoupila jedna ţabička. 

Kvákala pěkně hlavní melodii a ostatní ţabičky ji doprovázely. 

„Bravo, ţabičky!“ roztleskala se Terezka.  

Jedna ţabička se Terezky lekla tak, ţe skočila pod list, aby se před ní schovala. 

„Nemusíš se přede mnou schovávat, ţabičko, nic ti neudělám. Líbilo se mi to. Zpívaly jste 

krásně!“ pochválila je Terezka. 

„Kvak, kvak, cvičíme na koncert, který máme dnes večer. Přiskáče i král ţabák 

Kvak I. ze zeleného království. Je to velká událost. Musíme ještě dopilovat poslední takty. 

Byla by škoda, kdyby se koncert nevydařil. Pilně cvičíme uţ několik měsíců.“ 

„To znám, já hraji na flétničku a někdy se mi ještě také nezadaří. Ale protoţe cvičím, 

dělám stále méně chyb,“pravila Terezka. 

„Kvak, kvak, a kdy máš koncert ty?“ ptaly se ţabičky. 

Terezka se zamyslela: „Vţdyť já jsem koncert ani nikdy neměla.“ A v tu chvíli 

dostala nápad, ţe si také uspořádá koncert, a to hned zítra. Pozve všechny kamarády ze 

zahrádky. Nejdříve však musí sestavit program a pilně cvičit na flétničku.“ 

„Koncert mám zítra,“ odpověděla Terezka. „Všechny vás srdečně zvu. Bude se konat 

u jabloně, aţ sestoupí sluníčko.
44

 

Terezka hned běţela domů sestavit program. Začala listovat v notách, které písně uţ 

umí. Program byl brzy vymyšlen. „Povedlo se!“ zaradovala se Terezka. 
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Literárně-vizuální činnost: Ţáci se posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky). Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 1. 
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 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 2. 
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 Pak běţela zpět na zahrádku, aby zvířátkům rozdala pozvánky s programem 

na zítřejší koncert, ptáčkovi, bernardýnovi, ţabičkám, krtkovi Robinovi a také ţíţale Růţe. 

„Jste srdečně zváni a vezměte s sebou kamarády!“ řekla jim. 

Kdyţ si večer Terezka lehla do postele, začala mít trochu strach, zda to zvládne 

krásně zahrát. Proto se rozhodla, ţe si ještě chvíli bude opakovat všechny hmaty na flétnu. 

Ale neţ stačila vstát z postýlky, usnula a zdál se jí sen, jak navštěvuje různé země, měnící 

se podle tónu.
45

 Tón h byl světem hodin. Všude tikaly hodiny, velké, malé, s kukačkou, 

s různými ciferníky. Vypadalo to tam nádherně. Kam se Terezka rozhlédla, všude byly 

hodiny. Je pravdou, ţe hluk tam byl, ale uspořádaný, protoţe kaţdá vteřinová ručička 

tikala pěkně pravidelně.
46

 

Jakmile byla u posledních hodin, z dálky na ní zavolal Apač: „h uţ umíš, zkus další 

tón. Víš, jak se jmenuje? „Tón a!“ odpověděla mu Terezka. 
47

 

Jakmile Terezka foukla do flétny tón a, všude se objevili Apačové. Tón a byl světem 

Apačů neboli indiánů. Hráli všemi barvami a hlasitě zkoušeli svůj hlas. Byla to podivná 

                                                 
45

 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 3. 

46
 Rytmická činnost, hudebně pohybová činnost, hudebně tvořivá činnost: 

- Retest: C. Rytmické cítění: „Hodiny“ 

 b) citlivost pro metrum: Ţáci se pohupují ze strany na stranu jako kyvadlo hodinových ručiček podle metra 

hrané písně „Maličká sú“ učitelkou na klavír  

c) citlivost pro časový rytmický průběh tónu: Ţáci se pohupují podle melodie písně „Malička sú“. Učitelka 

hraje píseň na klavír velmi pomalu, aby ţáci zachytili ţivější pohyb ze strany na stranu. 

d) citlivost pro změnu tempa: Učitelka v písni záměrně zrychluje či zpomaluje, děti krouţí rukou podle 

hudebního tempa. 

a) citlivost pro rytmickou pulsaci: Neproběhlo. 

- Retest: E. Hudební paměť: „Hodiny“ 

a) paměť pro rytmus: Hra na ozvěnu. Učitelka hraje na flétnu rytmus ve 4/4 taktu na jednom zvoleném tónu 

(h1), ţák si musí rytmus zapamatovat a zopakovat na flétnu. Učitelka stojí zády k dětem, aby na ni neviděli. 

Obměna: Ţáci si zkoušejí dávat vlastní rytmy navzájem, mohou na sebe vidět. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

47
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 4. 
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směsice výšek, jelikoţ tam byli i malí Apačové. „Kdybyste je slyšeli! Mám pocit, ţe se 

snad ani nenadechují, to já na flétnu musím stále nabírat dech!“ uţasla Terezka.
48

 
49

 

V dálce jeden Apač zahlédl gorilu, zavelel k prozkoumání terénu, a všichni Apačové 

zmizeli.
50

 

A tak se Terezka ocitla ve světě goril. Hrála tón g. Gorily klidně seděly a probíraly si 

srst. Právě odpočívaly. Poslouchaly zpěv ptáčku a snaţily se píseň zopakovat.
51

 

Po pár neúspěšných pokusech zopakovat melodii ptáčka se jedna gorila zašklebila na 

druhou tak, ţe vypadala jako kyselý citrón.
52

 

Dalším tónem bylo c2, byl to svět citrónů. Visely na stromech jako malá zlatá 

sluníčka. Jeden citrón Terezka zkusila, ale byl pěkně kyselý, avšak po druhé uţ byl 

sladčí.
5354

 

                                                 
48

 Rytmická činnost, hudebně pohybová činnost, hudebně tvořivá činnost: „Apačský pokřik“ Ţáci se chopí 

flétny, a hrají podle libosti pouze na hlavici jako apačové. 

49
 Rytmická činnost, hudebně pohybová činnost, hudebně tvořivá činnost:  

-Retest: B. Hudebně sluchové schopnosti: „Apači“ 

a) citlivost pro hlasitost: Ţáci se seřadí do řady na jeden konec třídy a zvolna se plíţí jako Apačové. Reagují 

na hlasitost zvuku, který určuje učitelka hrou na hlavici flétny v dynamice pp (ţáci se plíţí při zemi) a ff (ţáci 

jdou normálně aţ mohutně).   

b) citlivost pro rozlišování výšky tónu: Ţáci číhají na kořist. Opět stojí vedle sebe v řadě a reagují na výšku 

tónu pohybem podle hry na klavír (základní interval vzestupný a sestupný), pokud se blíţí nebezpečí, ţáci si 

dřepnou a schovají se jako v křoví (základní interval sestupný), pokud je vzduch čistý, ţáci si stoupají na 

špičky a vyhlíţejí kořist (základní interval vzestupný)       

c) citlivost pro barvu tónu: Ţáci zjišťují, zda je v křoví medvěd (altová zobcová flétna) nebo ptáček 

(sopránová zobcová flétna), ţáci sedí na zemi se zavřenýma očima a poslouchají barvu tónu příslušného 

hudebního nástroje, posléze se snaţí pohybem ztvárnit příslušné zvířátko, které určuje správnou výšku tónu. 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

50
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh – Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 5. 

51
 Rytmická činnost, hudebně pohybová činnost, hudebně tvořivá činnost: 

-Retest: E: Hudební paměť: „Gorily“ 

b) paměť pro melodii: Hra na ozvěnu- Učitelka zahraje jednoduchou dvou taktovou melodii v 4/4 taktu. 

Rozsah melodie je od tónu g1 do d2. Ţák má za úkol melodii přesně zopakovat. Učitelka stojí zády k dětem, 

aby neviděli na prstoklad.  

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

52
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh - Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 6. 
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 „Fjůůůůůůůůůůů!“ Nad Terezkou prolítl drak zlatokřídlák. Hrála tón d2 a náhle se 

ocitla ve světě draků. 

Trochu jí to polekalo. Je to první drak, kterého kdy spatřila. Drak se na ni usmál a tak 

Terezka poznala, ţe jí nic neudělá. Zahrála mu proto všechny tóny od tónu g1 aţ po tón d2, 

jako by chtěla vzlétnout a pak opět přistát na zemi.  

Drak ji za odměnu vzal na křídla, proletět se. Terezka vylezla na dračí hřbet a pevně 

se přitiskla. Drak zlatokřídlák byl hodný drak a proto ji ukázal jeho svět draků. Po chvíli 

letu přistáli zpátky na zemi. 

„Děkuji a drţte mi palce, zítra hraji první koncert, na zahrádce u jabloně. Srdečně vás 

zvu!“ Terezka se rozloučila s dráčkem zlatokřídlákem.
55

 
56

 

A bylo ráno. To byl ale hezký sen. Terezka rychle vyskočila z postele a šla se 

připravit na svůj slavný den. 

Dopoledne si zopakovala program a těšila se na odpoledne, kdy začne koncert. Pěkně 

se učesala, oblékla si hezké šatičky a vyrazila k jabloni.
57
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 Rytmická činnost, hudebně pohybová činnost, hudebně tvořivá činnost: 

- Retest: D: Tonální cítění: „Kyselý citrón“ 

a) citlivost pro rozlišování mimotonálních tónů ve známé písni: Ţáci poslouchají opakující se dvoutaktovou 

melodii, kde se záměrně v druhém opakování objevují mimotonální tóny, které představují kyselý citrón - 

učitelka poprvé zahraje dvoutaktovou melodii správně a podruhé udělá záměrně chybu, při pozorované chybě 

ţáci označí zvuk za kyselý citrón   

b) citlivost pro dokončenost a nedokončenost melodie v tónice: Ţáci reagují vlastní hrou na flétnu na 

dvoutaktovou melodii, kterou učitelka jednotlivému ţákovi předehraje. Ţáci se snaţí píseň dohrát tak, aby 

byla zadaná melodie dokončena na prvním stupni (G dur, C dur), ptáme se ţáků, zda povaţují píseň zvukově 

dokončenou nebo nedokončenou 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

54
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh- Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 7. 

55
 Hudební dovednost v činnosti: Ţáci se proletí s flétnou na drakovi Zlatokřídlákovi, ţáci se snaţí vzlétnout 

na drakovi, hrají na flétnu vzestupně tóny od g1 do d2, dále se snaţí přistát, hrají sestupně tóny od d2 do g1. 

Obměna: Dále se dráček zkouší pouze rozeběhnout, odrazit a zase přistát, ţáci procvičují prstovou techniku 

pouze v řadě daných tónů (celá řada se hraje v jedné z hodnot, tzn. co nota, to stejná hodnota: celá, půlová, 

čtvrťová):  

g1-d2-g1; g1-c2-g1, g1-h1-g1, g1-a1-g1 Lze i obráceně od tónu d2, tzn. d2-g1-d2... 

→ Po ukončení činnosti se ţáci znovu posadí před paní učitelku a probíhá literárně-vizuální činnost (četba 

příběhu s obrázky) 

56
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh-Příloha C – Terezka a kouzla: 3.2 Obrázky, obr. 2. 1. 

57
 Učitelka otočí obrázek a čte příběh – Příloha F – Jak si Terezka uspořádala koncert: 6.2 Obrázky, obr. 5. 8. 



53 

 

Uţ tam bylo pěkně rušno. Zvířátka si povídala a očekávala příchod Terezky. Jakmile 

Terezka dorazila, ozval se silný potlesk. Trochu se lekla, ale zachovala se jako 

profesionální muzikant, uklonila se a začala hrát. První píseň se jí moc povedla. 

Obecenstvo tleskalo, pak následovala druhá píseň. V druhé písni Terezka udělala malou 

chybu, ale přesto se píseň publiku líbila. Při poslední, třetí písni, Terezka uţ nezaváhala ani 

na chviličku a hraní si uţívala. 

 Měla velkou radost. Všichni tleskali. Terezka se klaněla snad třikrát, neţ jí přišla 

zvířátka pogratulovat osobně. Kaţdý ji chválil, ţe se jim koncert moc líbil a ţe se uţ těší na 

další.  

Od ptáčka dostala peříčko, od bernardýna velké olíznutí, od číči Lízy mašličku, od 

krtka Robina kytičku, od ţíţaly Růţi kamínek, a od ţabiček? Od ţabiček dostala korálek ze 

dna jezírka.  

Terezka se cítila krásně, byl to její první koncert. 

„Děkuji všem, kdo jste přišli, přeji vám krásný večer.“ 

A co jabloň, u které to vše začalo? (Můţeš se zeptat, co asi Terezka dostala od 

jabloně.) 

Jabloň ji také pochválila a za krásné hraní ji dala plno sladkých jablíček.  

„Děkuji, jabloňko!“ radostně odpověděla Terezka.  

A protoţe se jí koncert povedl, řekla si, ţe musí zahrát mamince a tatínkovi doma. 

Ještě před večeří je oba pozvala do svého pokojíčku a zahrála jim tři písně, které hrála na 

koncertě zvířátkům.  

Měla velký úspěch, maminka i tatínek pěkně tleskali a pochválili Terezku, jak je 

šikovná.  

U večeře si pak povídali o záţitcích z koncertu. Terezka jim také řekla, co se jí zdálo 

za sen, a hlavně kolik musela projít světů, aby jim mohla zahrát na flétničku.
58

 
59
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 Kontrolní otázka na ţáky: „Kolik světů musela Terezka projít, aby si zopakovala všechny hmaty?“ 

Rozhovor s ţáky na oblast SPK: „Společenské chování na koncertě.“ 

59
 Simulace koncert: Učitelka ţákům zadá, aby si vybrali píseň, kterou nejlépe umí zahrát na flétnu. Posléze 

proběhne koncert. Ţáci jsou seznámeni, jak bude simulovaný koncert ve třídě probíhat, kaţdý ţák si vybere 

jednu píseň, kterou na koncertě ve třídě zahraje (zpaměti nebo z not), vše probíhá jako na koncertě (učitelka 

ţáka představí, příchod ţáka, potlesk, interpretace ţáka, potlesk, odchod ţáka). Ţáci se zpětně zhodnotí. 

- Retest: A: Hudebně reprodukční schopnosti-Ţáci hrají vybranou píseň na koncertě ve třídě. Učitelka 

zachycuje interpretaci ţákovi písně: a) interpretace hudebního rytmu písně; b) interpretace melodické stránky 

písně.  
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6.2 Obrázky 

    

obr. 5.1     obr. 5.2 

    

obr. 5.3     obr. 5.4 
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obr. 5.5     obr. 5.6 

    

obr. 5.7     obr. 5.8  
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6.3 Protokol 

V páté etapě byl realizován retest hudebních schopností, kde byl vyuţit protokol 

z první etapy, uveden v příloze 2.1 Protokol pretest a retest hudebních schopností. 

Další protokol byl určen pro zkoumané oblasti (PED, EDF, SPK). Bodování 

protokolu je vzestupně dolů od 4 bodů do 0 bodů podle pětibodové stupnice dle Miloše 

Kodejšky. Více v kapitole 6.1 Vyhodnocení pretestu a retestu hudebních schopností. 

Pětibodová stupnice 

4 body výrazně nadprůměrná úroveň schopností  

3 body nadprůměrná úroveň schopností 

2 body průměrná úroveň schopností 

1 bod podprůměrná úroveň schopností 

0 bodů výrazně podprůměrná úroveň schopností 

1.  Pozornost a emocionalita dětí (PED) 

PED_01: Ţák přišel do hodiny s náladou 

 veselou 

 výrazně neprojevil svou náladu, přesto dobře naladěn 

 ostýchavou, bojácnou 

 smutnou 

 jiné 

PED_02: Jak reagoval ţák na příběh na začátku hodiny 

 výrazný zájem 

 zájem 

 malý zájem, spíše lhostejnost 

 nezájem 

 jiné 

PED_03: Jak se ţák soustředil při prvním úkolu (Hodiny_paměť pro rytmus_hra z not) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_04: Jak se ţák soustředil při prvním úkolu (paměť pro rytmus_rytmická pulsace, 

tleskání) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 
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 bez pozornosti 

 jiná 

PED_05: Jak se ţák soustředil při prvním úkolu_echo hra (uč. hraje na 1. tónu rytmus, ţák 

opakuje) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_06: Jak se ţák soustředil při druhém úkolu Apačové (sluchové schopnosti - hlasitost, 

výška, barva) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_07: Jak se ţák soustředil při třetím úkolu Gorily (paměť pro melodii) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_08: Jak se ţák soustředil při čtvrtém úkolu Citróny (Tonální cítění_dokončenost 

a nedokončenost písně) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_09: Jak se ţák soustředil při pátém úkolu Drak (paměť pro melodii) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_10: Jak se ţák soustředil při jeho vystoupení (simulace koncertu) 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiné 
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2.  Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu (EDF) 

EDF_01: Jak ţák zvládnul echo hru zaměřenou na paměť pro rytmus (1 tón) 

 výborně  

 velmi dobře  

 dobře  

 činí obtíţe 

 jiné  

EDF_02: Jak ţák ovládal nasazení tónu jazykem při prvním úkolu (paměť pro rytmus) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_03: Jak ţák ovládal dech při prvním úkolu (paměť pro rytmus) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_04:  Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při prvním úkolu 

(paměť pro rytmus)_počítá se průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

4.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

4.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

4.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 
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 jiné 

EDF_05: Ţák rozlišuje barvu zobcové sopránové a altové flétny. 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_06: Ţák se bezpečně orientuje ve zvukové poloze flétny při echo hře  (echo 

hry_Gorily) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_07: Ţák ovládá flétnu během své improvizace (dokončenost, nedokončenost_Citrón) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_08: Ţák podle svých schopností sám ukončuje melodii (dokončenost, 

nedokončenost_Citrón) 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_09:  Ţák se orientuje v hmatech na flétnu od g1 – d2 (Drak).  

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_10:  Ţák ovládá zřetelně nasazení tónu jazykem (Drak).  

 výborně 

 velmi dobře 
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 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_11:  Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy při prvním úkolu 

(paměť pro rytmus)_počítá se průměr ze tří bodů (postoj, ramena, posazení hlavy) 

11.A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

11.B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

11.C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_12:  Ţák zvládl koncert (1 píseň).  

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

3. Sociální a personální kompetence (SPK) – Společenské chování na koncertě 

Související otázky: 

 Jak si myslíte, ţe bychom se měly chovat na koncertě? 

 Jak bychom měli být upraveni? Je potřeba být hezky oblečený, a proč? 

 Proč se na pódiu klaníme? 

 Děláme na pódiu nějaké grimasy? 

 Kdy tleskáme při koncertě? 
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SPK_01: Uvědomuje si ţák slušné chování na koncertě? 

 ano 

 ano, ale není v tom pohotový (někdy ano, někdy ne) 

 neví 

 ne 

 jiné 

SPK_02: Ţák se k tématu vyjádřil. 

 aktivně, mluvil v souvislých větách 

 zapojil se, ale mluvil jen jednoslovně 

 nezapojil se verbální komunikace, ale přitakával hlavou 

 nezapojil se vůbec 

 jiné 

SPK_03: Reagoval na téma 

 velmi kladně (energicky) 

 kladně 

 bez projevu 

 pasivně 

 jiné 

SPK_04: Daří se ţákovi chovat na koncertě podle určitých zásad slušného chování? 

 ano 

 někdy 

 neví 

 ne 

 jiné 
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6.4 Tabulka 

Protokol experimentální skupiny – Jak si Terezka uspořádala koncert 

 etapa: 

 datum: 

 místo konání: 

 ţák, pohlaví a škola: 

 poznámka: 

cíl zkoumané oblasti 1. Pozornost a emocionalita 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

celkový součet bodů  

PED průměr  

cíl zkoumané oblasti 2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na 

flétnu 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

číslo otázky 11 12         

body           

celkový součet bodů  

EDF průměr  

cíl zkoumané oblasti  3. Sociální a personální kompetence 

číslo otázky 01 02 03 04       

body           

celkový součet bodů  

SPK průměr  
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7 Příloha G – Protokol kontrolní skupiny 

Bodování protokolu je vzestupně dolů od 4 bodů do 0 bodů podle pětibodové 

stupnice dle Miloše Kodejšky. Více v kapitole 6.1 Vyhodnocení pretestu a retestu 

hudebních schopností. 

Pětibodová stupnice 

4 body výrazně nadprůměrná úroveň schopností  

3 body nadprůměrná úroveň schopností 

2 body průměrná úroveň schopností 

1 bod podprůměrná úroveň schopností 

0 bodů výrazně podprůměrná úroveň schopností 

1. Pozornost a emocionalita (PED) 

PED_01: Ţák přišel do hodiny s náladou? 

 veselou 

 výrazně neprojevil svou náladu, přesto dobře naladěn 

 ostýchavou, bojácnou 

 smutnou 

 jiné 

PED_02: Jak se ţák soustředil na začátku hodiny? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_03: Jak se ţák soustředil po 15 min. v hodině? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_04: Jak se ţák soustředil po 30 min. v hodině? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_05: Jak se ţák soustředil ke konci hodiny, po 40 min. v hodině? 
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 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_06: Jak se ţák soustředil při dechovém cvičení? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_07: Jak se ţák soustředil při vysvětlování nové látky? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_08: Jak se ţák soustředil při prvním cvičení, písni? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_09: Jak se ţák soustředil druhém cvičení, písni? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

PED_10: Jak se ţák soustředil při třetím cvičení, písni? 

 pozornost výborná 

 pozornost velmi dobrá 

 pozornost upadá, ale stále dobrá 

 bez pozornosti 

 jiná 

2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu (EDF) 

EDF_01: Jak ţák ovládal jemnou motoriku na začátku hodiny? 

 motorika výborná 

 motorika velmi dobrá 
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 motorika horší, ale stále dobrá 

 motorika činí obtíţe 

 jiné 

EDF_02: Jak ţák ovládal jemnou motoriku po 15 min. v hodině? 

 motorika výborná 

 motorika velmi dobrá 

 motorika horší, ale stále dobrá 

 motorika činí obtíţe 

 jiné 

EDF_03: Jak ţák ovládal jemnou motoriku po 30 min. v hodině? 

 motorika výborná 

 motorika velmi dobrá 

 motorika horší, ale stále dobrá 

 motorika činí obtíţe 

 jiné 

EDF_04: Jak ţák ovládal jemnou motoriku na konci hodiny, po 40. min.? 

 motorika výborná 

 motorika velmi dobrá 

 motorika horší, ale stále dobrá 

 motorika činí obtíţe 

 jiné 

EDF_05: Jak ţák ovládal nasazení tónu na začátku hodiny? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_06: Jak ţák ovládal nasazení tónu po 15. min v hodině? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 0_jiné 

EDF_07: Jak ţák ovládal nasazení tónu po 30 min. v hodině? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_08: Jak ţák ovládal nasazení tónu na konci hodiny, po 40 min. v hodině? 

 výborně 
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 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_09: Jak ţák ovládal dech na začátku hodiny? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_10: Jak ţák ovládal dech po 15 min. v hodině? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_11: Jak ţák ovládal dech po 30 min. v hodině? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_12: Jak ţák ovládal dech na konci hodiny, po 40 min. v hodině? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_13: Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy na začátku v 

hodině 

13. A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

13. B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 
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 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

13. C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_14: Jak ţák ovládal postavení těla: postoj, ramena, posazení hlavy po 30 min. 

v hodině? 

14. A postoj 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

14. B ramena 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

14. C posazení hlavy 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_15: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při hře na flétnu (postavení ruky...) 1.písně? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

EDF_16: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při hře na flétnu (postavení ruky...) 2. písně? 

 výborně 

 velmi dobře 
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 dobře 

 činí obtíţe 

 činí velké obtíţe 

EDF_17: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při hře na flétnu (postavení ruky...) 3. písně? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné  

EDF_18: Jak ţák ovládal jemnou motoriku při hře na flétnu (postavení ruky...) 4. písně? 

 výborně 

 velmi dobře 

 dobře 

 činí obtíţe 

 jiné 

3. Sociální a personální kompetence (SPK) – Vztah žáka a učitele 

SPK_01: Uvědomuje si ţák vztah k učitelce? 

 ano 

 ano, ale neumí o věci ještě tak dobře uvaţovat (někdy ano, někdy ne_smíšené 

hodnoty, ale spíše si hodnoty a vztah k učitelce uvědomuje) 

 neví 

 ne 

 jiné 

SPK_02: Ţák se během hodiny ptal učitelky, pokud mu byla věc nejasná? 

 ano, ptal se aktivně, kdyţ mu byla věc nejasná 

 zapojil se, ale mluvil jen jednoslovně 

 nezapojil se verbální komunikace, ale přitakával hlavou 

 nezapojil se vůbec 

 jiné 

SPK_03: Zapojil se v hodině rodič ţáka? 

 ano, verbálně komunikoval 

 ano, jen nonverbálně komunikoval a sledoval dění 

 ne, neprojevil zájem, hodinu nesledoval 

 hodiny se neúčastnil či odešel z hodiny 

 jiné 

SPK_04: Komunikace ţáka s rodiči? 

 ano (chodí k němu, ale hodinu to neruší) 

 spíše ne (jednou)  
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 nikdy za celou hodinu 

 ano, hodně a hodinu to ruší (chodí k němu, při hře se obrací na rodiče...) 

 jiné 
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7.1 Tabulka 

Protokol kontrolní skupiny 

 datum: 

 místo konání: 

 ţák, pohlaví a škola: 

 poznámka: 

cíl zkoumané oblasti 1. Pozornost a emocionalita 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

celkový součet bodů  

PED průměr  

cíl zkoumané oblasti 2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na 

flétnu 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

číslo otázky 11 12 13 14 15 16 17 18   

body           

celkový součet bodů  

EDF průměr  

cíl zkoumané oblasti  3. Sociální a personální kompetence 

číslo otázky 01 02 03 04       

body           

celkový součet bodů  

SPK průměr  
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8 Příloha H – Anonymní dotazník pro pedagogy 

8.1 Protokol 

Úvod k protokolu 

Váţené kolegyně, 

ráda bych Vás seznámila s dotazníkem týkající se experimentu, který u Vás, tedy ve 

Vaší třídě, probíhal v druhém pololetí školního roku (únor aţ čereven2013). Tento 

experiment je součástí mé bakalářské práce:  

“Příběhy jako didaktický prostředek k osvojení elementárních dovedností hry na 

flétnu.“  

Dotazník je anonymní, ale pokud byste chtěli, své jméno můţete zveřejnit. Výsledky 

z dotazníku budou zpracovány a dále slouţit k účelům bakalářské práce, především jako 

zpětná vazba. Cílem dotazníku je potvrdit a vyvrátit vyskytující se jevy ve výuce dětí na 

flétnu (věkové kategorie pět aţ sedm let), týkající se nové didaktické metody pomocí 

příběhů.  

Dotazník je rozdělen do pěti úseků. Je psán formou otázek a tvrzení, na které byste 

měli pravdivě reagovat. Odpověď je dána formou uzavřených a otevřených otázek.  

Pokud souhlasíte, zvýrazněte odpověď tučným písmem (nebo zaškrtněte). 

V uzavřených otázkách se vyskytuje varianta jiné. U této formy odpovědi se přesuňte o 

řádek níţe, kde máte kolonku uveďte:, tzn. prosím vysvětlete Vaše stanovisko k danému 

problému (pojem, důvod, proč...) 

Otevřené otázky jsou v úseku 5, kde je Vám dána volná ruka. Proto doporučuji pro 

její náročnost, po zaškrtání úseku 1 a 2, přistoupit k úseku 5, a pak se zpět vrátit a 

pokračovat na úseku 3 a 4.  

Pokud by Vám bylo cokoli nejasné, prosím obraťte se na mě.  

Mnohokrát děkuji za Vaší trpělivou, spolupráci a vstřícnost. 

  

 

Marcela Roţková, DiS. 

e-mail: rozkovam@centrum.cz 
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Protokol 

Základní údaje: 

Jméno (anonym_není podmínkou vyplňovat!): 

Místo a datum: 

Pohlaví:  ţena   -  muţ 

Praxe:   do 3 let, 3 - 10 let, 11 – 20 let,  nad 20 let  

Místo experimentu, lokalita ZUŠ (př. Praha 6- Bubeneč):  

 

1. Pozornost a emocionalita (EDF) 

PED_01: Jaké emoce převaţovaly u ţáků při probíhající výuce flétny pomocí příběhů? 

a) pozitivní emoce_radost 

b) výrazně neprojevující se emoce, přesto spíše pozitivní emoce 

c) negativní emoce_strach, hněv 

d) negativní emoce_smutek 

e) jiná (př. napjaté, uvolněné...) 

uveďte: 

PED_02: Jaký byl zájem o příběh ze strany ţáků? 

a) ano, výrazný 

b) ano, jen z části 

c) ne, jen z části 

d) ne,  

e) jiné 

uveďte: 

PED_03: Byl aktualizovaný motiv příběhu tím, který působil na soustředění ţáků 

v průběhu hodiny? 

a) ano, výrazně 

b) ano, jen z části 

c) ne, jen z části 

d) ne,  

e) jiné 

uveďte: 

PED_04: Myslíte si, ţe text a obrázky příběhů byly vhodně pojaté k věkové kategorii (5-7 

let)? 

a) ano 

b) ano, drobné nedostatky  

c) neutrální_ani dobré, ani špatné 

d) ne, hrubé nedostatky 

e) jiné 

uveďte: 

PED_05: Text doprovázely obrázky. Vyberte z následujících hodnocení.  

a) mnoţství obrázků bylo vyhovující 

b) stačilo by méně obrázků 

c) obrázky byly nadbytečné 

d) ţádné obrázky 

e) jiné 

uveďte: 
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PED_06: Byli úkoly pro ţáky metodicky srozumitelné? 

a) ano 

b) ano, malé nedostatky (uveďte) 

c) ne (uveďte) 

d) ne, hrubé nedostatky (uveďte) 

e) jiné (uveďte) 

uveďte: 

PED_07: Myslíte si, ţe pravidelnost a podobnost struktury příběhů byly právě tím, 

co přispívalo ţákům k pocitu bezpečí a naplnění v hodině? Tedy střídání vlastní aktivity ţáka 

s pasivní aktivitou (poslechem a vizuálním obrazem). 

a) ano, výrazně 

b) ano, jen z části 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

PED_08: Myslíte si, ţe metodické cvičení navazující na fantazii výrazně pomáhá ţákům 

této věkové kategorie v pochopení hudebních souvislostí? 

a) ano, výrazně 

b) ano, jen z části 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

PED_09: Zaznamenali jste rozdíl v soustředění ţáků, kdyţ probíhala výuka pomocí 

příběhů? 

a) ano, výrazně lepší soustředění dětí 

b) ano, lepší soustředění dětí 

c) ne 

d) ne, výrazně horší soustředění dětí 

e) jiné 

uveďte: 

PED_10: Myslíte si, ţe pravidelnost střídání textu a cvičení bylo příčinou bdělosti 

(soustředění)? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

PED_11: Představivost a fantazie v této věkové kategorii hraje velkou roli, a proto by se 

měla hudba přibliţovat dětem i pomocí těchto prostředku? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 
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PED_12:Byli příběhy pro ţáky časově a fyzicky náročné? 

a) ano 

b) ano, jen z části náročné 

c) ne 

d) ne, nenáročné 

e) jiné 

uveďte: 

PED_13: Byla tato časová a fyzická náročnost na překáţku v soustředění? 

a) ne 

b) ne, jen z části na překáţku v soustředění 

c) ano 

d) nelze posoudit 

e) jiné 

uveďte: 

2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti při hře na flétnu (EDF) 

EDF_01: Jak ţáci zvládali metodická cvičení při hře na flétnu na základě příběhu? 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) činilo obtíţe 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_02: Rozvíjely metodické hry sluchové schopnosti ţáků? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_03: Rozvíjely metodické hry rytmické schopnosti ţáků? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_04: Rozvíjely metodické hry zaloţené na rytmu správné nasazení tónu pomocí 

jazyka, tedy artikulačních slabik (Tý – Dý)? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_05: Myslíte si, ţe vkládání dechových cvičení na začátku příběhů ţákům pomohlo 

lépe vnímat vlastní tělo (dech). 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 



75 

 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_06: Dechové cvičení do hodin zavádíme, protoţe posléze ovlivňuje a podporuje 

kvalitu tónu. 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_07: Správně postavený dech podporuje uvolnění ţáka. 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_08: Učitel musí ţáka vést k míře (síle) výdechu do flétny. 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_09:  Správné postavení pravé a levé ruky by měl koordinovat a hlídat učitel. 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_10:  Ţáci na flétnu v  ZUŠ by měli mít obě ruce správně postavené jiţ od začátku hry 

na flétnu, tzn. ţe pravá ruka by neměla odpočívat a drţet noţičku (pozor, návaznost na 

2.11.)? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_11: Prosím uveďte svojí zkušenost s drţením pravé ruky, tedy k čemu se přikláníte. 

Uveďte důvody pro a proti (př. lepší koordinace levé ruky, nedochází ke kousání flétny 

atd...) 

 přikláním se k drţení pravé ruky jako při hře, od začátku flétnové postavení: 

 

 přikláním se k drţení pravé ruky za noţičku: 
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EDF_12:  Správné drţení těla (hlavy, ramena, záda, nohy) by měl koordinovat a hlídat 

učitel? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_13: Myslíte si, ţe metodická cvičení pomáhala k celkovému rozvoji hudebních 

schopností? 

a) ano, výrazně souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen z části souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

EDF_14:  Byl brán ohled na individuální hudební schopnosti ţáků při hře na flétnu? 

a) ano, vţdy 

b) ano, jen občas 

c) ne 

d) ne, nikdy 

e) jiné 

uveďte: 

3. Sociální a personální kompetence (SPK) 

SPK_01: Všimli jste si, ţe příběhy obsahovaly prvky sociálních a personálních 

kompetencí? 

a) ano, vţdy 

b) ano, někdy 

c) ne 

d) ne, nikdy 

e) jiné 

uveďte: 

SPK_02: Myslíte si, ţe je vhodné dětem říkat o toleranci, ohleduplnosti ke vztahu k 

druhým, tedy vést k určitým sociálním hodnotám a sociálnímu chování? 

a) ano, vţdy v souvislosti a návaznosti na téma 

b) ano, někdy 

c) ne 

d) ne, nikdy 

e) jiné 

uveďte: 

SPK_03: Rozhovor nad daným sociálním problémem vyplývající z příběhu ţáky oslovil. 

a) ano, souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen na malé výjimky souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 
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SPK_04: Byli ţáci schopné nad tématem vést rozhovor? 

a) ano, souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen na malé výjimky souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

SPK_05: Ţáci se přikláněli spíše k dobru neţ ke zlu. 

a) ano, souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen na malé výjimky souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

SPK_06: Příběhy napomohly rychlejší adaptaci mezi svými vrstevníky ve skupině. 

a) ano, souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen na malé výjimky souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

SPK_07: Ţáci mezi s sebou byli schopné zdravě komunikovat. 

a) ano, souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen na malé výjimky souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

SPK_08: S rolí ţáka na flétnu neměli ţáci ţádný problém. 

a) ano, souhlasím s tvrzením 

b) ano, jen na malé výjimky souhlasím s tvrzením 

c) ne 

d) ne, výrazně nesouhlasím s tvrzením 

e) jiné 

uveďte: 

4.  Vliv osobnosti učitelky experimentu na žáky (U) 

U_01: Za jaký čas ţáci přijali novou učitelku s příběhy mezi sebe? 

a) ihned 

b) velmi rychle 

c) po několika hodinách 

d) nepřijaly vůbec 

e) jiné 

uveďte: 

U_02: Jaké bylo emoční naladění pedagog – ţák? 

a) velmi kladné, vřelé 

b) kladné 

c) neutrální 

d) záporné 



78 

 

e) jiné 

uveďte: 

U_3: Myslíte si, ţe nová atmosféra třídy (krátkodobé jevy) s paní učitelkou a příběhy 

napomohla vzájemné interakci mezi ţáky? 

a) ano, velmi 

b) ano 

c) ne 

d) ne, vůbec 

e) jiné 

uveďte: 

U_4: Učitelka byla schopná koordinace výuky pomocí didaktické metody příběhů 

(organizace a plánování, časové rozvrhnutí). 

a) ano 

b) ano, jen z části schopná 

c) ne 

d) ne, práce nebyla schopná 

e) jiné 

uveďte: 

U_5: Myslíte si, ţe učitelka brala ohled na potřeby ţáků během výuky, tzn. zaznamenali 

jste vzájemnou empatii učitel - ţák?  

a) ano 

b) ano, jen z části schopná 

c) ne 

d) ne, práce nebyla schopná 

e) jiné 

uveďte: 

U_6: V metodických cvičeních byla učitelka schopná ţáky rychle a jasně seznámit 

s daným problémem obsahem, postupem hry, popř. názorně ukázat. 

a) ano, vţdy 

b) ano, někdy 

c) ne 

d) ne, nikdy 

e) jiné 

uveďte: 

U_7: Byla učitelka během výuky dostatečně flexibilní (reagovala na podněty ţáků)? 

a) ano, vţdy 

b) ano, někdy  

c) ne 

d) ne, nikdy 

e) jiné 

uveďte: 

5.  Vy jako pozorovatel (dotazovaná učitelka_DU) 

DU_01: Vzpomínáte si na první dojmy z experimentální výuky pomocí příběhu. Prosím 

uveďte své dojmy, postřehy, hodnocení atd.? 

DU_02: Myslíte si, ţe spojení textu a obrázku dalo dětem nový rozměr v chápání 

souvislostí při hře na flétnu (př. posloupnost tónů dolu= chůze ze schodů atd....)? 

DU_03: Daly Vám tyto hodiny s příběhem nějaký přínos do vlastní výuky na flétnu? 

DU_04: Narušila Vám výuka pomocí příběhu návaznost ve vlastní metodické výuce? 
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DU_05: Myslíte si, ţe spojení příběhu a hry na flétnu je metodicky schopné k vlastní 

existenci, zvláště v MŠ? 

DU_06: Příběhy byly zaloţené na synkretickém myšlení ţáků. Viděli jste je na překáţku u 

předškolních ţáků, které začínají uvaţovat kritickým myšlením? 

 ne 

 ne, jen z části na překáţku 

 ano 

 ano, výrazně na překáţku 

 jiné 

uveďte: 

DU_07: Vlastní postřehy, postoje, hodnocení experimentu týkající se výuky flétny pomocí 

příběhů? 
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8.2 Tabulka 

Anonymní dotazník pro pedagogy  

  měsíc a rok zpracování anonymního dotazníku pro pedagogy:  

  místo konání experimentu:  

  pohlaví pedagoga:  

  učitelská praxe: 

cíl zkoumané 

oblasti 
1. Pozornost a emocionalita 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body 
          

číslo otázky 11 12 13 
       

body 

          

celkový součet 

bodů 

 

PED průměr  

 

cíl zkoumané 

oblasti 
2. Hudební schopnosti a elementární dovednosti hry na flétnu 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

body           

číslo otázky 11 12 13 14       

body           

celkový součet 

bodů 

 

EDF průměr  

cíl zkoumané 

oblasti 
3. Sociální a personální kompetence 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 08 

body         

celkový součet 

bodů 

 

SPK průměr  
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cíl zkoumané 

oblasti 
4.  Vliv osobnosti učitelky experimentu na žáky 

číslo otázky 01 02 03 04 05 06 07 

body        

celkový součet 

bodů 

 

SPK průměr  

 


