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ANOTACE 

V teoretické části bakalářské práce studentka zhodnotí přípravu předškolních dětí v mateřské 

škole ke vstupu do základní umělecké školy a srovná ji se současným pojetím, které vychází z 

Rámcově vzdělávacího programu pro ZUV. V praktické části bude charakterizovat teorii hry 

u předškolních dětí a základní hudební schopnosti, které v následující praktické části bude 

zkoumat. Na počátku výzkumu uskuteční zkoušku hudebnosti dětí v dané mateřské škole. 

Prostřednictvím experimentu, který bude mít několik lekcí, se zaměří prostřednictvím 

dětských her na rozvoj základních hudebních schopností. Následně kandidátka opět vykoná 

zkoušku hudebnosti a srovná výsledky zkoušky hudebnosti na počátku a na konci 

experimentu.  
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Dítě předškolního věku, hudební schopnosti, mateřská škola, základní umělecká škola, 

Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Rámcově vzdělávací program pro 

základní umělecké vzdělávání, diagnostika hudebnosti 
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ANNOTATION 

 Student compares preparation of pre-school children for entrance to musical school with 

present Framework Education Programme for Musical school in the theoretical part of the 

bachelor´s work. In the practical part describes theory of pre-school children´s game and the 

elementary musical skills, which will be researched. Firstly, student explores musical abilities 

of the pre-school children in concrete nursery school. Using the experiment, which will have 

several lessons, student focuses on development of basical musical skills with the help of 

children´s play. After that the Candidate checks the test of musicality again a compares with 

the results at the beginning of experiment. 

 

KEY WORDS 

Preschool child, musical abilities, kindergarden school, Framework Education Programme for 

Preschool education, Framework Education Programme for Musical school, diagnostic of 

musical abilities 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila z profesních a také osobních důvodů.  Má profese 

je učitelka v mateřské škole. Tuto práci vykonávám 5 let a mám ji ráda, protoţe věřím, ţe má 

smysl. Můj osobní důvod je prostý, jsem matkou a předškolní vzdělávání mého syna se nás 

bude zanedlouho týkat.  Dalším důvodem, který mě vedl ke zvolení tohoto tématu, je praxe 

v hudebním oboru. Mám vystudovanou konzervatoř na housle a působím v orchestru operety 

a muzikálu Plzeňského divadla J. K. Tyla. Před mateřskou dovolenou jsem s kolegyní vedla 

hudební krouţek na 78. MŠ v Plzni. I tato zkušenost mi pomohla k zvládnutí tématu. Rovněţ 

jsem vděčná, ţe jsem mohla uvést v praxi můj test, který je součástí této práce.  

V teoretické části práce nejprve popíši základní hudební schopnosti. Dále pak 

charakterizuji dítě předškolního věku v podmínkách 78. mateřské školy v plzni. Zhodnotím 

přípravu dětí předškolního věku ke vstupu do základní umělecké školy. Srovnám Rámcově 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s Rámcově vzdělávacím programem pro 

základní umělecké školy pro přípravnou výuku. Popíšu metody a poţadavky několika 

základních uměleckých škol vedoucích k přijetí uchazeče o vzdělávání. 

V praktické části se provedu sondu do hudebního ţivota dětí v předškolním zařízení. 

Popíšu soubor interpretačních, percepčních a kreativních hudebních aktivit, ze kterých se 

výuka hudební výchovy v naší mateřské školce skládá. Cílovou skupinou mého zájmu budou 

děti nejstarší tj. „předškoláci“.  Hlavní součástí mé bakalářské práce je experiment, který 

odhalí stupeň hudebnosti ve zkoumané skupině dětí. Za formu experimentu jsem si zvolila 

hudební pohádku, kam jsem jako motivační prvky zahrnula interpretaci lidových písní, 

hudebně sluchové schopnosti, rytmické a tonální cítění a hudební paměť. Výsledky 

experimentu vyhodnotím. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Hudební schopnosti a jejich charakteristika 

Téměř kaţdé dítě má předpoklady, aby si vytvořilo a rozvíjelo vztah k hudbě. Tento 

vztah nazýváme hudebností. Kaţdému dítěti bylo do vínku vloţeno jisté nadání a různé 

fyzické předpoklady. Vliv okolí má za následek rozvoj či přetvoření těchto vrozených 

dispozic ve schopnosti. Zabýváme-li se hudbou, mluvíme o schopnostech hudebních.  Tyto 

schopnosti je třeba rozvíjet jiţ od raného dětství v rodinném prostředí, dále pak 

v předškolních zařízeních. K provádění základních hudebních činností v předškolním zařízení 

je nutné rozvíjet činnosti spojené s hudebním sluchem. Mezi hudebně sluchové schopnosti 

řadíme vnímání a diferenciaci výšky tónů, vnímání barvy tónů, vnímání hlasitosti tónů a 

vnímání délky tónů. 

1.1.1. Hudební sluch 

V klasifikaci hudebních schopností jsou jako výchozí schopnosti hudebně akustické, 

nazývané také hudební sluch. Hudebním sluchem vnímáme a psychicky zpracováváme 

zvukové podněty (hudba, zvuky). Tím si tvoříme představy o tónových a rytmických vztazích 

a jejich následné uţívání v reprodukčně tvořivých hudebních projevech. Vnitřním sluchem, 

tedy sluchovou představivostí, rozumíme spojení sluchových a vizuálních vjemů. Z vlastní 

zkušenosti vím, jak děti napodobují po učitelce hru na hudební nástroj. Představa o výšce a 

trvání tónu je sloţitější při výuce zpěvu u dětí v mateřských školách, protoţe nemají 

teoretickou znalost notového zápisu. Je na vynalézavosti a zkušenosti pedagoga, jak jim 

představu vysvětlit. V naší mateřské škole se osvědčila například práce s rukama, kterýma 

naznačujeme výšku tónu a předzpívání.  

1.1.1.1. Vnímání a diferenciace výšky tónů 

Podle Kodejšky (1989, str. 23) je „citlivost pro rozlišování výšky tónů je schopnost 

postihnout malé změny frekvence tónu. Byla zavedena jednotka zvaná cent, která představuje 

1/100 půltónu v temperovaném ladění. Předpokládá se, ţe člověk rozlišuje změny frekvence 

v pásmu 6-40 centů. Citlivost ke změnám výšky tónu je závislá na řadě faktorů, například na 

frekvenci a umístění tónu v tónovém prostoru i intenzitě tónů. Je nezbytným předpokladem 

pro vnímání tónových postupů v melodii. Utváří se jiţ v útlém věku dítěte.“ Sedlák (1986) 

hodnotí tuto schopnost v předškolním věku jako „předstupeň komplexní funkce hudebního 

sluchu“, který chápeme jako „psychickou strukturu, umoţňující vnímat hudbu, rozlišovat její 
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výstavbové elementy, postihovat jejich vztahy, poznávat známé hudební útvary a klasifikovat 

přesnost jejich pěveckého či instrumentálního provedení“. 

Výška tónu je úzce spjata s barvou tónu.  Kaţdý má jinou hranici vnímání tónů. Ta se 

také mění s věkem. Většinou platí, ţe vnímání vrchních tónů se s přibývajícím věkem sniţuje. 

Je to dáno fyzickým opotřebením sluchového ústrojí člověka. 

1.1.1.2. Vnímání barvy tónů  

Podle Kodejšky (2002, str. 13) „se schopnost rozlišovat barvu tónů vytváří jiţ v raném 

stadiu vývoje člověka a uplatňuje se jiţ při vnímání lidské řeči. Je i důleţitou podmínkou 

ovládnutí rodného jazyka. Podle názorů hudebních psychologů je barva odrazem kmitočtu 

základního tónu a alikvotních tónů, včetně jejich intenzity. Skladba alikvotních tónů souvisí 

s frekvencí, neboť tóny s niţší frekvencí mají větší počet alikvotních tónů neţ tóny s vyšší 

frekvencí. Jejich kvalita je u jednotlivých hudebních nástrojů odlišná, přestoţe intenzita i 

frekvence tónu zůstávají nezměněny.“  

Tón jako takový se skládá ze základního tónu určité výšky a alikvotní řady tohoto tónu. 

Čím barevnější tón, tím více alikvot zní.  Jako aktivní instrumentalistka vím o barevnosti 

hudebních nástrojů a rozdílnostech témbru (zabarvení). Snaţím se dětem přiblíţit a 

individualizovat jejich představy tím, ţe jim reprodukuji písničku na rozlišné nástroje (housle, 

klavír, flétna). Vnímání barvy tónů je záleţitostí individuální a pocity jsou rovněţ rozličné.  

1.1.1.3. Vnímání hlasitosti tónů 

Z fyzikálního hlediska musíme rozlišovat pojem hlasitost a intenzita zvuku. Hlasitost 

zvuku je subjektivní veličina, závislá na velikosti akustického tlaku, kterým zvukové vlnění 

působí na sluch. Tato fyzikální veličina se udává v jednotkách zvaných decibel (dB). Intenzita 

zvuku je definována jako zvuková energie dopadající na plochu za jednotku času. Podle 

Kodejšky (2002, str. 12) „citlivost pro hlasitost je schopnost, která vzniká na základě odrazu 

intenzity zvuků v psychice dítěte a umoţňuje mu vnímat dynamické změny v hudbě. Zvuky 

s větší fyzikální intenzitou vyvolávají hlasitější odezvu a naopak. Hlasitost se posuzuje podle 

fyzikální jednotky v hertzích (Hz). Citlivost pro hlasitost tónů je největší ve středním 

frekvenčním pásmu (od 2000 do 3000 Hz) a klesá směrem k tónům niţší nebo vyšší 

frekvence. Umoţňuje vnímat dynamické změny v hudbě. Problematika rozvoje citlivosti pro 

hlasitost je těsně spojena s utvářením sluchové dominanty.“  

Citlivost na hlasitost tónů se stejně jako u barvy a výšky tónu mění s věkem. Výzkumy 

prokázaly reakce lidského plodu na zvuky. Jiţ od narození je dítě citlivé na matčin hlas.  
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Postupně reaguje na zvuky kolem sebe včetně melodie a rytmu.  Dynamika lidského sluchu - 

od prahu slyšení aţ po práh bolesti - je 120 aţ 125 dB. Při vysokých intenzitách můţe dojít k 

poškození sluchu. Vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, 

vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem aţ po vnímání lidskými smysly se nazývá 

akustika. 

1.1.1.4. Vnímání délky tónu 

Délkou tónu rozumíme průběh frekvence zvuku za časovou jednotku, rovněţ musí být 

splněna podmínka hlasitosti zvuku.  Aby byl zvuk zaregistrovatelný, je třeba, aby se pruţné 

těleso chvělo po nějakou minimální dobu. Toto minimální kmitání se nazývá časový práh.  

Sedlák uvádí (2013, str. 107): „ Nejniţší časové prahy nacházíme u tónů středních 

kmitočtů, kde je citlivost ucha pro frekvenci i hlasitost maximální. Pro nízké frekvence je 

časový práh značně větší (ucho musí postřehnout dostatečný počet za sebou jdoucích kmitů, a 

proto u malých kmitočtů je k tomu zapotřebí delší čas). Tón není po celou dobu svého trvání 

vnímán stejně, tento jev souvisí s hladinou akustického tlaku.“ Po doznění tónu lidské ucho 

vykazuje setrvačnost danou podráţděním sluchových nervů. Doba trvání tónu je stejně jako 

intenzita subjektivní veličinou. 

1.1.2. Rytmické cítění 

Kodejška (2002, str. 17) charakterizuje „ rytmické cítění jako základní a fylogeneticky 

nejstarší hudební schopnost, která se rozvíjí z  vrozeného pohybového instinktu a souvisí 

s psychomotorickými vlastnostmi dítěte. V předškolním věku však psychologická podstata 

rytmu není dosud plně objasněna.“ Sedlák (2013, str. 114) uvádí, ţe „v běţné řeči se často 

zaměňují pojmy rytmické cítění (smysl pro rytmus) a rytmus („nemá v těle rytmus“). Je třeba 

ostře rozlišovat mezi psychologickou kategorií (tj. smyslem pro rytmus jako hudební 

schopností) a hudebně teoretickou kategorií (tj. rytmem jako hudebně výrazovým 

prostředkem).“  

Rytmické cítění je zprostředkováno hudebně sluchovými schopnostmi a také motorikou. 

Těplov (1965) soudí, ţe motorika je podmínkou rytmického cítění, nejen výsledkem. 

Motorika je neoddělitelnou sloţkou rytmu. Rytmus je nejen vnímán, ale i utvářen. Motorické 

pohyby do rytmu mohou být přitom i zcela neuvědomělé. Důleţitou součástí rytmického 

cítění je také emocionální proţitek.  
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Podstata rytmického cítění je vazba na časovou jednotku a časové členění. Franěk (2005) 

charakterizuje rytmus jako vzájemný vztah zvuků a to z hlediska jejich seskupování a 

periodického opakování.  Hudbou tedy rozumíme rytmické střídání tónů a pomlk. 

1.1.2.1. Smysl pro rytmus 

Časovou sloţkou hudby je rytmus. Je to střídání různých délek, těţkých (přízvučných) a 

lehkých (nepřízvučných) dob. Schopnost vnímat rytmus je psychologická kategorie. Toto 

vnímání souvisí s fyziologickými rytmy vlastního těla (tlukot srdce, dech apod.). Vyvolává 

potřebu dát se do pohybu, proto je úzce spjata s pohybovou aktivitou (např. tanec).  Sedlák 

(1990) usuzuje, ţe si hudební rytmus můţeme pracovně vymezit jako základní hudebně 

výrazový prostředek, organizující hudbu v čase. Způsob strukturace hudebního času závisí na 

jednotlivých sloţkách rytmu, jimiţ jsou: puls, metrum, délky tónů, hybnost a tempo. Tyto 

sloţky jsou vzájemně propojené a neoddělitelné, rovněţ tak jako samotný rytmus ve smyslu 

časové organizace je neoddělitelný od zvukové stránky hudby.  

Pro pedagoga je důleţitá skutečnost, ţe kaţdý má do jisté míry smysl pro rytmus. 

Rozvíjet rytmické cítění je kategorie sama pro sebe a vyţaduje hudební vzdělání. 

Pulsem (tepem) rozumíme pravidelné opakování počítacích dob v pravidelných časových 

intervalech. Je to rytmizovaný úkon. Metrum určuje rytmus skladby a její charakteristiku 

v rámci přízvučných a nepřízvučných dob (střídání těţkých a lehkých dob). Navazuje na 

pravidelnou pulzaci. Délka tónů je časový průběh tónů, čili jak dlouho tóny znějí. Tempo je 

charakterizováno jako rychlost pohybu v čase. V praxi resp. v notovém zápisu se tempo udává 

jednak slovně (italské názvosloví) nebo číslicemi (BPM- beats per minute= počet úderů za 

minutu). Hybnost je obecnější určení tempa. 

1.1.2.2. Vnímání změny tempa  

Vnímání změny tempa je opět psychologickou, subjektivní kategorií. Člověk od člověka 

je různě citlivý na změny v tempech. Markantní změna tempa je pro většinu rozpoznatelná, 

ale na drobné odchylky tempa je širší veřejnost citlivá méně. Podle Kodejšky (2002, str. 18) 

„je v předškolním věku citlivost pro tempo spojena s elementárními pohybovými projevy 

dítěte, například pochodem, během, poskokem, později tanečními pohyby a hudebně 

kreativními pohybovými reakcemi na hudbu. Pohybové reakce na tempové změny jsou 

závislé na stupni rozvoje senzoricko motorického analyzátoru. Děti poměrně dobře pohybově 

reagují na kontrastní změny tempa. Schopnosti vyjádřit změny tempa písně pochodováním 
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přináší jiţ předškolním dětem jisté potíţe. Některé nedokáţou pohybově přesně reagovat na 

změny a potřebují delší reakční čas, aby se přizpůsobily tempové změně.“  

1.1.3. Tonální a harmonické cítění 

Tonální a harmonické cítění spolu těsně souvisí. Tonalita je nadřazena harmonii, protoţe 

harmonie je částí historického vývoje tonality. Hlavním rozdílem tonality a harmonie je to, ţe 

tonalita vyjadřuje cit pro jednohlasou melodii, zatímco harmonie vztah k polyfonní 

(vícehlasé) melodii. 

1.1.3.1. Tonalita 

Sedlák (2013, str. 125) vysvětluje „tonalitu jako hudebně výrazový prostředek 

neodmyslitelně spjatý s melodií.  Povaţuje ji za organizační princip melodie, za strukturu, 

v níţ se uplatňují vztahy a funkční závislosti jednotlivých tónů vzhledem k tónům tónického 

kvintakordu.“ Tonalita, je podle Tichého (1996, str. 221) „charakterizována jako způsob 

organizace tónových výšek na základě hierarchického vztahu k jednomu centru“. Tyto vztahy 

jsou dány fyzikálně (kvintakord je tvořen alikvotními tóny k tónu základnímu)a také 

historickým vývojem hudby. V evropské dur mollové tonalitě povaţujeme za hlavní stupně 

tóniny první, třetí a pátý stupeň. Ostatní jsou vedlejší. Ty rozvádíme do tónů hlavních. Dalším 

charakteristickým znakem naší tonality je přesné vymezení nejmenší vzdálenosti mezi tóny- 

půltónu. Pozice podle určených pravidel pak určují diatoniku dur moll, církevní či cikánské 

stupnice aj. V pentatonice či celotónových stupnicích půltóny nejsou obsaţeny. Velmi 

specifickým systémem jsou hudební systémy uţívající ještě menší vzdálenost, neţ je půltón. 

Ať uţ je to Hábův čtvrttónový systém či hudba domorodých afrických kmenů, která pouţívá 

ještě menších intervalů (mikrointervalů). Mnozí komponisté volí cesty neprobádané a zcela se 

vzdávají zavedených pravidel. Pro širokou veřejnost je to hudba natolik odlišná a odsouzená 

předem do úrovně experimentální.  

1.1.3.2. Smysl pro tonalitu (tonální cítění) 

Sedlák (2013, str. 127) charakterizuje tonální cítění jako „schopnost emocionálně 

proţívat a chápat tonalitu, tj. tonální vztahy a funkční závislosti tónů v melodii. Melodie 

ukončená na některém z tónů tónického kvintakordu (tj. na některém ze statických tónů) 

vyvolává pocit ukončenosti, naproti tomu melodie zakončená na některém z vedlejších stupňů 

projevuje tendenci pokračovat dále. Základem tonálního cítění je tedy vjem hudební výšky, 

nikoli však jednoho izolovaného tónu, ale výškového pohybu (výškových vztahů). 
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Emocionální proţívání vzniká také ze zvláštního tonálního zabarvení, které je dáno vztahem 

jednotlivých tónů melodie k tonálnímu centru kvintakordu. Emocionální proţívání tonality je 

podmíněno operativní pamětí (podrţením odeznělých tónů ve vědomí a jejich srovnáním s 

právě znějícími) a anticipací, která na základě hudební zkušenosti „předvídá“ směr výškového 

pohybu melodie. Emocionální proţitek v sobě nese jiţ prvek estetického hodnocení (rozlišení 

dokonale nebo nedokonale ukončené melodie); je typický hlavně pro první stadia hudebního 

rozvoje jedince. Později (s osvojováním teoretických poznatků o hudební výstavbě, 

s rozvojem intonačních dovedností apod.) se k němu přidruţují i racionální prvky.“ Smysl pro 

tonalitu je ryze individuální. Odvisí od historického, místního a společenského hlediska. 

Historickým vývojem máme zaţité jisté tonální cítění. Většina lidových písní je ryze 

tonálních, má podobnou strukturu a řád, který máme v podvědomí. Rovněţ místní hledisko je 

specifické. Například písně české jsou odlišné od moravských. Společenské hledisko je snad 

nejvíce rozlišné. Závisí na výchově, vzdělání a společenském postavení rodiny, ve které je 

dítě vychováváno. Vliv na hudební tonální a harmonické cítění má také styk se sdělovacími a 

reprodukčními prostředky.  

Hudební materiál pro výuku dětí v předškolních zařízeních má tonální základ. V praxi 

tedy pracujeme s písněmi, popěvky či melodiemi v určité, přesné tónině. S rozvojem 

tonálního cítění úzce souvisí i rozvoj smyslu pro výšku tónů. 

1.1.3.3. Citlivost pro rozlišování nedoškálných tónů 

Citlivostí pro rozlišování nedoškálných tónů rozumíme hlavně smysl pro libozvučnost a 

nelibozvučnost. Citlivost zjistíme tak, ţe na známých lidových písních změníme tón.  

Výsledky měření na dětech potvrdily, ţe změníme-li tón v písni například o půltón, 

zaregistruje to jen malé procento dětí. Čím vetší interval změníme, procento dětí, které 

nelibozvučnost rozpoznají je větší. Děti téměř s jistotou poznají odchylku od původního tónu 

ve vzdálenosti intervalu velké tercie a vyšší. 

1.1.4. Hudební paměť 

Kodejška (2002, str. 23) definuje „hudební paměť jako základní hudební schopnost, která 

se utváří spolu s vnímáním, hudebně analytickými schopnostmi, hudební představivostí a 

fantazií jiţ v předškolním věku.“ Kvalita hudební paměti je podmíněna i rozvojem 

intelektových schopností. Vlivem emocionálních proţitků z hudby a hudebních záţitků se 

paměť přehodnocuje z hlediska kvality od smyslového vjemu po myšlenkovou operaci. 
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Paměť slouţí k uchování minulých smyslových podnětů, proţitků, informací či 

zkušeností a vyuţije je v situacích podobných nebo úplně nových. 

Sedlák (2013, str. 139) charakterizuje hudební paměť jako „schopnost nervové soustavy 

člověka přijímat hudební informace, vnitřně je zpracovávat, uchovat a za určitých okolností 

vybavovat, tj. znovupoznávat, případně reprodukovat v původní podobě a v časovém pořadí“.  

Dále Sedlák (2013) vyčleňuje tři základní po sobě jdoucí fáze paměťového procesu. 

1. Vstup (příjem) hudby a její vnitřní zpracování. Tato fáze je spojena nejen se samotným 

vnímáním hudby, ale i s proţitkem spojeným s činností, místem apod.  

2. Zapamatování hudby tj. uchování informace v paměti (retence) 

3. Výstup a reprodukce. Vybavení můţe mít charakter bezprostřední, spontánní, vyvolaný 

např. asociací nebo uměle vyvolaný např. dotazem pedagoga při výuce. 

Kvalita zapamatování nezávisí pouze na předchozích fázích paměťového procesu, ale i na 

řadě dalších činitelů. Kodejška (2002) je uvádí jako: a) vnímající subjekt; b) výstavba a 

charakter hudebního díla; c) situace, v nichţ se zapamatování uskutečňuje; d) mechanismy 

zapamatování, případně zapomínání; e) krátkodobá paměť; f) operativní paměť; g) 

dlouhodobá paměť. 

a) Vnímající subjekt si hudební dílo osvojí buď úmyslně či neúmyslně. Není to tedy vţdy 

zcela uvědomělý proces. Dítě vnímá hudební činnost z předchozí zkušenosti, které se 

v průběhu vývoje kvalitativně i kvantitativně mění. Zapamatování také velmi ovlivňuje 

dosavadní hudební a ţivotní zkušenost. Lépe si zapamatuje hudební dílo, které je bliţší 

jeho osobnosti, zájmům či vyvolávající konkrétní ţivotní situaci. 

b) Výstavba a charakter hudebního díla v dítěti vyvolává emoce, které ovlivňují i samotné 

zapamatování. Celkové zpracování, logika a celková stavba díla jsou určujícími faktory 

k zapamatování. Hudební dílo by mělo být posluchači niterně blízké, ne zcela neznámé. 

Námět a celková délka díla hrají rovněţ důleţitou úlohu v procesu zapamatování. 

c) Situace, v nichţ se zapamatování uskutečňuje  

Kodejška (2013) dále tvrdí, ţe k zapamatování dochází v nejrůznějších situacích úmyslně i 

neúmyslně. Zdůrazňuje vliv sdělovacích prostředků na neúmyslné hudební zapamatování. 

Úmyslné hudební zapamatování se uskutečňuje v činnostech. Zejména hudební hry, které 

jsou vhodně motivovány, slouţí k úmyslnému zapamatování.  
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d) Mechanismy zapamatování, případně zapomínání 

Rozlišujeme dva hlavní druhy zapamatování. Jednak zaloţené na mechanickém procesu a 

na logickém procesu zapamatování. Mechanická paměť je zaloţena na stereotypním 

opakování hudebních částí a paměť logická. Kodejška (2002, str. 25) uvádí, ţe „paměť 

logickou předznamenávají dva intelektové procesy- analýza a syntéza hudebně výrazových 

prostředků. Úroveň zapamatování ovlivňuje téţ výběr hudebních skladeb nebo písní. Dítě 

si obtíţněji zapamatovává a rovněţ snadněji zapomíná takové hudební skladby nebo písně, 

které jsou málo motivačně a emocionálně účinné, výrazově sloţité a často ani neodpovídají 

jeho mentální vyspělosti a potřebám. V předškolním věku ovlivňuje zapomínání i celková 

labilita chování dítěte, která je jeho typickým psychickým znakem“. Přičemţ se snaţíme 

vést děti k vyuţívání logické paměti., která je efektivnější a trvalejší a rozvíjí vlastní 

intelekt a logické uvaţování. 

e) Krátkodobou pamětí rozumíme příjem a osvojení si hudby bezprostředně po jejím zaznění 

či reprodukci. Krátkodobá paměť je omezená a dle Poledňáka (1984, str. 260) se opírá o 

smyslovou percepci (specifický mezičlánek v podobě představ). Nejmladší děti jsou 

schopny si zapamatovat jen malý úsek melodie. Tato paměť je důleţitým předpokladem 

k operativní a dlouhodobé paměti. 

f) „Operativní paměť, podle Kodejšky (2002, str. 25), „souvisí s rozvojem hudebního 

vnímání a rozumových procesů, uskutečňuje se v součinnosti s dalšími hudebními 

schopnostmi, především hudební představivostí. Prostřednictvím operativní paměti, která 

působí podstatně déle neţ paměť krátkodobá, postihuje dítě hudební řád a můţe rovněţ 

provádět např. srovnávání podstatných úseků hudby“.  

g) Dlouhodobá paměť uchovává a ukládá hudbu či její části po delší časový interval (dny, 

roky…). Charakteristickým rysem dlouhodobé paměti je uloţení hudby podle vkusu, 

mentality či předchozích záţitků jedince. Je-li hudební dílo nové a v rozporu s jeho 

zaţitým stereotypem stává se problematicky zapamatovatelné či nezapamatovatelné. 

Hudba projde sluchovým orgánem, ale bez uloţení na paměťovou stopu. 

1.1.5. Hudební představivost 

Hudební představivostí chápeme schopnost vytvářet v mysli hudební obrazy a vědomě 

s nimi pracovat. V souvislosti s představivostí se setkáváme s pojmem „vnitřní sluch“. Je to 

navození melodie v mysli aniţ by došlo k reprodukci zpěvem či hrou na hudební nástroj. 
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Stejný proces se děje při sledování notového zápisu a představě o zapsané melodii. Kaţdý 

z nás se setkal s tím, ţe si vědomě či nevědomě v nitru zpíval nějaký popěvek. Produktem 

hudební představivosti je hudební představa. Je to tedy obraz hudebních celků nebo jejich 

částí, předmětů či jevů na základě zkušenosti spojené s jejich vnímání v minulosti. Je to 

individuální obraz, který je svým obsahem omezen a oslaben ve srovnání s vjemem.   

Představy mohou být zaměřeny do minulosti tj. vzpomínky nebo do budoucnosti. Jsou 

předpokladem k improvizaci či fantazijním výtvorům. 

1.1.6. Hudební myšlení 

Sedlák (2013, str. 158) tvrdí, ţe „hudební myšlení má zdůraznit právě to, co nelze získat 

jen smyslovým vnímáním a operacemi s představami, ale abstrakcí a logickou cestou. Jeho 

uspokojivá charakteristika bude zřejmě ještě dlouho předmětem odborných diskusí, a to tím 

spíše, ţe je to nejvyšší forma poznávání hudební skutečnosti“. 

1.1.7. Hudebně tvořivé schopnosti 

Kodejška (2002, str. 28) shrnuje, ţe „výchova k tvořivosti a demokratickému cítění je 

v současné době nejdůleţitější dimenzí osobnosti člověka. Zkoumat tvořivost (kreativitu) u 

dětí v předškolním věku je moţné pouze zprostředkovaně, a sice na základě výsledků jeho 

aktivit. Důleţité je poloţit důraz na přirozené, instinktivní zájmy předškolních dětí po 

vlastních hudebních projevech, k čemuţ nabádají někteří reformní pedagogové“. 
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2. Práce s dětmi předškolního věku v 78. mateřské škole v Plzni 

2.1. Náplň hodiny hudební výchovy resp. sborečku 

Jedna z mnoha specializovaných hodin v naší mateřské školce je výuka sborového zpěvu. 

Děti ani vyučující jí neřeknou jinak neţ Sboreček. Výuka je zaměřena na věkovou skupinu  

3- 6 let.  Nejedná se o výuku v rámci jedné třídy, ale je to výběrový krouţek napříč všemi  

7 třídami 78. mateřské školy v Plzni. Sboreček čítá přibliţně 20 dětí na 2 vyučující. Hodina 

probíhá pravidelně kaţdou středu v dopoledních hodinách. Přestoţe je krouţek výběrový, 

nejde nám o to udělat dokonalý dětský sbor. Jde nám především o zájem, chuť a radost ze 

zpěvu a hudby. Dalším plusem je hudební nadání a sluch. Ve Sborečku se snaţíme děti naučit 

intonovat a dodrţovat rytmus na jednoduchých lidových a umělých písničkách. Děti si 

osvojují texty, čímţ si trénují paměť, soustředění a pozornost. Získávají také sebejistotu a 

zbavují se studu a ostychu. Osvědčeným způsobem, jak děti zapojit a motivovat je také hra na 

jednoduché Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, tamburína, triangl, apod.). Dalším pomocníkem 

při učení je poslech hudby a hudební doprovod pedagogů. Já i má kolegyně hrajeme na 

elektrické pianino, které máme na třídě k dispozici, flétnu či housle. Jsem přesvědčena, ţe 

naše hodiny Sborečku výrazně napomáhají k rozvoji slovní zásoby, artikulaci, správnému 

dýchání či drţení těla, jemné i hrubé motorice. Zlepšuje se jim komunikační dovednost, 

rozvíjí fantazii a estetické vnímání. Hudební aktivita je také přirozenou prevencí sociálně 

patologických jevů. Hodiny Sborečku probíhají v poklidné atmosféře, učení probíhá formou 

hry. Děti si rády opakují jiţ naučené písničky a mají radost z písniček nových. Snaţíme se o 

to, aby je naše výuka bavila a těšily se na všechna vystoupení pro rodiče a veřejnost. Tato 

vystoupení probíhají u příleţitosti vítání občánků, svátků apod. asi dvakrát do měsíce. 

2.1.1 Charakteristika dítěte předškolního věku 

Předškolní věk Průcha (1995, str. 175) chápe „jako vývojové období dítěte od dovršení 

třetího roku věku po vstup do školy, tzn. do dovršení šestého roku ţivota. Hlavní činností 

předškolního dítěte je hra. V tomto věkovém období dítě zpravidla navštěvuje mateřskou 

školu, která jej postupně připravuje na vstup do školy. Základem stále zůstává rodinná 

výchova, na které mateřská škola staví a která napomáhá dalšímu rozvoji dítěte“. 

Podle Vágnerové (1997, str. 107) „předškolní věk trvá od tří let po nástup dítěte do 

školy (tj. šest aţ sedm let). Bývá označováno „věk otázek“, „věk mateřské školy“, „první 

období vzdoru“. „Předškolní období trvá přibliţně od tří do šesti let. Konec této fáze má 

individuálně rozličnou časovou lokalizaci, protoţe není určen jen fyzickým věkem, ale hlavně 
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sociálním mezníkem, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale můţe oscilovat 

v rozmezí jednoho eventuálně více let.“ V naší mateřské škole jsou děti členěny do tříd podle 

věku. Nastupují do třídy se svými vrstevníky a po celou dobu se skupina nemění. Máme tedy 

třídy ve věkovém rozmezí 3-4 let,  4-5 let a nejstarší děti předškolního věku 5-6 let. 

Cílová skupina mého výzkumu jsou děti předškolního věku, tedy 5-6 letí. V tomto věku 

prochází dítě mnoha psychosomatickými proměnami. Ať uţ jsou to proměny fyzické (výška, 

váha, vnitřní orgány…) či psychické (nervový systém). Zdravé dítě v tomto věku má 

zvýšenou pohyblivost danou dotvořením všech svalů, je schopno jemné motoriky, mléčný 

chrup je pomalu nahrazován chrupem trvalým. Dítě je takřka otiskem dospělého člověka. 

V porovnání s předcházejícím období se u dítěte rozvinuly všechny druhy vnímání. Pomocí 

zraku je schopno rozpoznat nejrůznější tvary, postavy, lidi. Zaostává v odhadu metrických 

veličin. Největší vývoj zaznamenáváme v kvalitě sluchových schopností. Dítě je citlivé na 

sílu, délku, výšku tónů. Čich a hmat se kvalitativně rovněţ s věkem vyvíjí. 

Charakteristickým rysem předškolních dětí je nesoustředěnost po delší dobu. Dítě je 

schopno udrţet pozornost jen na omezený čas. Poté jeví nezájem, apatii. Proto je třeba 

uplatnit v hodině více aktivit, abychom dítě udrţely pozorné. Dítě předškolního věku je 

otevřené novým poznatkům, snadno přijímá nové informace. Ty však musíme neustále 

opakovat, zpřesňovat a vyuţívat jejich mechanické paměti. Bez mechanického opakování 

však dítě tyto informace rychle zapomene. Dítě také myslí pomaleji. Jeho myšlení probíhá na 

základě konkrétních obrazů. Proto je velice efektivní při výuce pouţívat obrazový materiál. 

Významným faktorem rozvoje intelektu a sociálního chování je hra. Hra je hlavní činností 

dítěte a základním symbolem dětství. Symbolem hry je spontaneita, zaujetí a následné 

opakování. Je to psychická potřeba dítěte a základní prostředek vnímání, poznání a učení. 

Pomocí hry dítě zkoumá okolí, přizpůsobuje se mu a okolí přizpůsobuje sobě.  

2.1.2 Schéma hodiny hudební výchovy 

Zpěv dětem rozvíjí hlas, správné dýchání, sluch, napomáhá ke správné artikulaci  

a rozvoji muzikálnosti. Jiţ od raného dětství probouzíme zájem o zvuky a zpěv. Některé děti 

nerady zpívají a nemají vztah k hudbě. V dnešní době rodiče nedbají o hudební výchovu 

svých potomků. Maminky svým dětem zpívají jen zřídka, přičemţ její hlas je 

nenapodobitelný ţádným reprodukovaným způsobem. Matčin hlas dítě vnímá jiţ 

v prenatálním období ţivota. Její hlas dítě stimuluje a navozuje pocit bezpečí a jistoty. 

Všudypřítomná reprodukovaná hudba v dítěti vyvolává pocit strachu. 
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V předškolním zařízení je učitelka pro děti vzorem. Výběrem písniček vhodných pro 

konkrétní věkovou skupinu a přirozenou polohou zlepšujeme zpěvní hlas. Tím zkvalitňujeme 

i dětskou řeč a výslovnost. Rozsah dětského hlasu je u předškolních dětí přibliţně septima a to 

od f1 do e2. V období mladšího školního věku se rozsah zvětšuje na undecimu a to od c1 do 

f2. 

Písně dětem zpíváme a hrajeme v jejich přirozené poloze a to je D dur nebo Es dur. 

Melodie se dětem zpívá pohodlněji sestupně (Skákal pes, Pec nám spadla aj.) proto je vhodné 

jimi začínat.  

Rozcvička: 

Ve sborečku vţdy začínáme rozdýcháváním. Na jednoduchých hrách (viz. níţe) dětem 

názorně ukazujeme správný způsob dýchání. Nádech musí být uvolněný do bříška, děti přitom 

nesmějí zvedat ramena. Při výdechu je necháme „syčet“ na hlásku „s“. S dětmi se nám 

osvědčila tato jednoduchá dechová cvičení: 

„Na hada“  

Děti na jeden nádech musí vydrţet co nejdéle syčet. Dbáme na správný nádech do dutiny 

břišní a nezvedání ramen. Po nádechu musí děti spořit s dechem, aby byl výdech postupný. 

Velký důraz klademe na to, aby děti ve snaze co nejdéle vydrţet s dechem, nepřepínaly 

dechové svaly.  

„Na mašinku“ 

Další osvědčenou hrou je motivace pomocí parní lokomotivy. Děti si představí 

lokomotivu, jak se rozjíţdí a nabírá rychlost. Syčením na hlásku „š“ napodobují pohyb parní 

lokomotivy. 

„Na balónky“ 

K další hře „na balónky“ připojíme k nácviku správného nadechování a vydechování  

i pohybovou aktivitu. Děti si představí, ţe jsou balónkami. Sedí rovně na zemi, při nádechu se 

začnou vytahovat, ale tak aby ramena zůstala v klidu. Při výdechu nechají své tělo volně 

klesat k zemi. S dalším nádechem se opět vzpřímí, jakoby se balónek nafukoval. 

Tyto jednoduché hry s dětmi opakuji aspoň třikrát. Po rozdýchání přejdeme do 2. části 

hodiny a tou je rozezpívání.  
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Rozezpívání: 

Nejvíce se nám osvědčilo s dětmi zpívat české lidové písně. Jednak pro jejich oblibu, 

jednoduchost a pak se domnívám, ţe je v nich skryta romantika a naivita, dětskému světu 

blízká.  

Při rozezpívání dbáme na správný způsob dýchání, artikulaci, postoj a kultivovanost 

zpěvu. Například na písničce Holka modrooká si procvičujeme správnou výslovnost. Budeme 

postupně měnit samohlásky v celé písni. A vyzveme děti k přehánění artikulace. Je to velice 

zábavná a efektivní forma rozezpívání. 

Např. Samohláska „A“- Halka madraaka nasadavaj a pataka… 

Samohláska „E“- Helke medreeke nesedevej e peteke… 

Stejným způsobem pokračujeme u samohlásek i, y, o, u. Totéţ provedeme u dlouhé varianty 

samohlásek á, é, í ,ý, ó, ů. 

Snaţíme se dětem vštípit správný, přirozený nádech po frázích.  

U kultury zpěvu se zaměřujeme na dodrţování dynamiky. Učíme děti zpívat písně ve 

střední dynamice. Aby se děti naučily zpívat i v jiných dynamikách, pouţijeme připodobnění. 

Vybereme si například písničku „Kočka leze dírou“ a necháme ji dětem zazpívat, jakoby ji 

zpívala myška téměř šepotem a kontrastně nahlas jako slon. Připodobnění ke zvířatům je 

osvědčený způsob motivace k práci. Totéţ opakujeme s dalšími písničkami, jako „Jedna, dvě, 

Skákal pes, Honza jde, Ovčáci, čtveráci, Pásla ovečky“ apod. Tyto jednoduché písně můţeme 

na rozezpívání různě obměňovat nejen dynamicky, ale i melodicky či tempově. Opět 

pouţijeme přirovnání ke zvířatům. Necháme děti zazpívat např. „Ovčáky“ ve vysoké poloze 

nebo naopak v nízké poloze. Je na fantazii pedagoga, jaká zvířata připodobní. Musíme však 

znát hranice, kam aţ dítě můţe zajít, aby si neublíţilo nebo mu to bylo nepříjemné. Další hrou 

na rozezpívání je hra „na vláček“. Zmíněné lidové písně budeme zvolna zrychlovat nebo 

naopak zpomalovat, jako kdyţ se dává do pohybu nebo brzdí vlak. K tomuto připodobnění je 

vhodné zapojit i pohybové aktivity a změny tempa písniček nechat děti předvést.  

Pohybové činnosti spojené se zpěvem jsou velmi důleţité k udrţení pozornosti. Dítě 

v mateřské škole je schopno soustředit se jen na omezenou dobu a to maximálně 15-20 minut.  

Po dostatečném rozezpívání přejdeme k opakování jiţ pobraných písní.  
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Nácvik  

Sboreček v naší mateřské škole se účastní mnoha akcí v průběhu roku. Pro rodiče a děti 

jsou nejatraktivnější tematické besídky vánoční, jarní, maškarní, zahradní slavnost aj. 

Spoluprací s Městským obvodem se kaţdý měsíc také účastníme vítání občánků. Pro všechny 

tyto akce musíme s dětmi systematicky pracovat na repertoáru. Výběrem vhodných skladeb  

a doprovodem na hudební nástroje děti motivujeme ke kolektivní práci. S pouţitím názorných 

pomůcek a zapojením dětí do hry docílíme efektivního nácviku vybraných skladeb. Vţdy se 

nám osvědčí také pouţití jednoduchých kostýmů.  

Při nácviku nových skladeb opět pouţíváme pomůcky jako např. hádanky, obrázky, 

skládačky apod. Musíme mít na paměti, ţe děti učíme jim neznámé skladby a proto 

nemůţeme čekat okamţité zapamatování. Dítě si snadněji zapamatuje melodii neţ text. Proto 

se zaměřujeme nejprve na melodickou linku.  

V hodinách hudební výchovy, v našem případě sborečku, je důleţitá neměnná stavba hodin.  

2.1.3 Poslech hudby v MŠ  

Důleţitou součástí hodiny hudební výchovy je poslech hudby. Poslechem hudby se 

snaţíme v dětech projevit cit, estetičnost a emocionální proţitek z hudby. Pomocí hudby 

můţeme dětem sdělit některé poznatky o okolním světě. Hudba je mnohdy účinnější 

prostředek neţ slovní či vizuální. Správným poslechem hudby v dětech iniciujeme zájem  

o další poslech. Vytváříme v dětech vkus a zálibu v hudebním umění. Cílem poslechu hudby 

je tedy vychování posluchačů, porozumění hudbě a osvojení si hudebních výrazových 

prostředků. Ve většině případů nemají děti předchozí zkušenost s aktivním poslechem hudby. 

Hudbu dítě vnímá jako zvukovou kulisu. Rodinné prostředí a okolí, v němţ dítě vyrůstá, má 

velký vliv na jeho hudební rozvoj. 

Pedagog musí mít cit pro výběr skladeb k poslechu. Ne kaţdá skladba se hodí pro věkové 

sloţení skupiny dětí. Z vlastní zkušenosti vím, ţe délka skladby je také rozhodující. Děti se 

dokáţou soustředit jen po omezenou dobu. Námět by měl být blízký dětskému chápání např. 

písně s dětskou, přírodní a společenskou tematikou. Pouţitím vhodných názorných pomůcek 

či doprovodných nástrojů docílíme většího zapojení dětí a jejich motivace. Při práci 

v mateřské škole vyuţíváme mimo hudby reprodukované také hudbu ţivou, prováděnou 

pedagogem. Učitelka v mateřské škole by měla zvládat elementární doprovod na hudební 

nástroj. Dítě nejenţe poslouchá, ale také vidí, jak se na nástroj hraje. Zapojuje tedy více 

smyslů a má větší proţitek z hudby. 
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2.1.4 Motivace k poslechovým činnostem 

Děti motivujeme nejrůznějšími způsoby k poslechové činnosti. Předtím neţ přistoupíme 

ke konkrétnímu poslechu hudby, je vhodné dětem například přečíst pohádku, nebo ukázat 

obrázek, tematicky blízký k dané poslechové činnosti. Dosáhneme většího zaujetí a zapojení. 

Opakovaným poslechem děti získávají a lépe pochopí výrazové prostředky hudby. Například 

v lidové písni „Prší, prší“ se nabízí upoutání dětí na rytmus, evokující déšť. Poslechem 

ukolébavky „Spi, synáčku spi“ dětem vysvětlíme důleţitost hlasitosti prováděné skladby, tedy 

proč se ukolébavky zpívají potichu.  Opět záleţí na individualitě dítěte, na jeho hudebním 

vývoji, kolik času potřebuje ke vstřebání a proţitku z hudby.  

V naší mateřské škole máme zaţitý metodický postup k poslechu hudby. Výběrem 

vhodné skladby (například o ročním období, počasí, zvířatech apod.) navodíme atmosféru 

písně. Nejméně dvakrát skladbu necháme zaznít v reprodukované nebo ţivé podobě. Poté ji 

rozebereme. Formou otázek a odpovědí s dětmi probereme příběh písně, jak na ně skladba 

působí, emocionální proţitek apod. Zaměříme se i na úryvky písně či nejmenší detaily. 

Necháme děti zapojit fantazii a podněcujeme je k dalším činnostem. Pro větší zainteresování, 

motivujeme děti k činnostem zdánlivě nepříbuzným s poslechem, jako je malba, hádanky 

apod.  Poslechová činnost se tedy stává motivací k činnostem jiným.  

Osvědčeným způsobem jak v dětech probudit zájem o  poslech hudby, je výběr skladeb 

jim blízkým. Písně o zvířatech, pohádkových postavách či činnostech jsou dětskému srdci 

nejbliţší. Pro názornost uvedu písně klavírní, houslové a instrumentální. 

Klavírní skladby: 

V. Trojan:  Ţabák, Kuřátko a slon 

D. Kabalevskij: Klauni 

P. I. Čajkovskij: Album pro mládeţ 

J. Hanuš: Vteřiny v přírodě 

Houslové skladby: 

R. Schumann: Snění 

F. Schubert: Včelky 

J. Brahms : Ukolébavka 

Instrumentální skladby: 

N. A. Rimskij- Korsakov: Let čmeláka 
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C. Caint-Saëns: Karneval zvířat 

M. P. Musorgskij: Baba Jaga; Tanec kuřátek ve skořápkách 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Svatební pochod 

A. Chačaturjan. Šavlový tanec 

C Debussy: Dětský koutek: Tanec sněhových vloček 

P. Eben: Elce pelce kotrmelce 

2.2. Předpoklady dítěte předškolního věku pro výuku v ZUŠ  

Aby bylo dítě schopno rozvíjet hudební schopnosti na úrovni základní umělecké školy, 

musí k tomu mít fyzické, psychické a osobnostní předpoklady. Zájem o výuku v hudební 

škole je rovnocenným předpokladem. V některých případech hraje roli i tlak na dítě ze strany 

rodičů a příbuzných. Výuka v ZUŠ probíhá dle platných osnov Rámcově vzdělávacího 

programu pro základní umělecké vzdělávání a je organizována jako dlouhodobá systematická 

výuka. O podmínkách vzdělávání v ZUŠ, samotných podmínkách přijetí do ZUŠ  

a očekávaných výstupech, pojednávají další kapitola 2.3 a sub kapitoly 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. 

2.3. Srovnání RVP PV s RVP ZUV pro přípravné studium 

Od 1. září 2007 zahájily všechny mateřské školy vyučování podle školních vzdělávacích 

programů (ŠVP) vytvořených v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV). V oblasti základního uměleckého vzdělání je to sloţitější v tom, ţe se 

podle ŠVP, vytvořeného individuálně kaţdou školou v souladu s Rámcově vzdělávacím 

programem pro základní umělecké vzdělání (RVP ZUV), začalo vyučovat teprve před 4 roky. 

Studenti, kteří své studium započali byť jen o rok dříve, se stále vzdělávají a své studium 

dovrší dle „starých“ učebních plánů. Jistá kolize tedy v základních uměleckých školách 

vzniká, protoţe výstupy u RVP ZUV a předchozích učebních plánů jsou rozdílné.  

2.3.1. Hudební výchova a vzdělávací obsah RVP PV 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je komplexním projektem 

zaměřeným na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřuje se tedy i na všechny hudební 

činnosti v předškolním zařízení prováděné. Jedná se zejména o spojení zpěvu a pohybu, ale i 

poslech hudby, hru na Orffovy nástroje apod. RVP PV vidí hudební výchovu v širším 

kontextu. Hudební výchova je obsaţena ve všech vzdělávacích oblastech. Kdyţ zrovna není  

v dané oblasti konkrétně, dospějeme k ní zprostředkovanou cestou.  Jednotlivé hudební 

http://www.nuv.cz/file/445
http://www.nuv.cz/file/445
http://www.nuv.cz/file/445
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činnosti jsou vzájemně propojeny, tudíţ se od sebe takřka neoddělují. Tyto konkrétní činnosti 

jsou zakotveny v individuálních ŠVP jednotlivých škol. Vzdělávací obsah RVP PV je pak 

členěn do pěti vzdělávacích, vzájemně propojených oblastí ve vztahu k dětem: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika  

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

Marie Lišková osvětluje, jaké hudební aktivity můţeme vyuţít ke splnění očekávaných 

výstupů jednotlivých oblastí RVP PV.
1
 

Ad 1. Dítě a jeho tělo 

Tato vzdělávací oblast se zaměřuje především na zdravý psychický i fyzický vývoj jedince, 

správný ţivotní styl a pohybové aktivity. 

Zpěv 

Zpěv vyuţíváme ke správnému drţení těla a vedení dechu. Kromě dechových cvičení a zpěvu 

písní se v rámci zdravého ţivotního stylu věnujeme i hlasové hygieně. 

Pohyb 

Prostřednictvím pohybových aktivit pěstujeme u dětí pohybovou koordinaci, kultivujeme 

pohyb, rozvíjíme motoriku, vedeme ke správnému drţení těla. Vyuţíváme hru na tělo, chůzi, 

běh, dětské taneční hry, pohybovou improvizaci. Do této oblasti spadají veškeré hudebně-

pohybové činnosti. 

Poslech 

Poslechové aktivity vedou v této oblasti k relaxaci. K poslechu vyuţíváme klidných 

hudebních ukázek. 

Hra na nástroj 

Hrou na rytmické i melodické nástroje pěstujeme rozvoj jemné motoriky. 

  

                                                   
1 LIŠKOVÁ, Marie. Hudební výchova a vzdělávací obsah RVP PV. [online]. 2005 [cit. 2014-05-10]. Dostupné 

z: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/394/HUDEBNI-VYCHOVA-A-VZDELAVACI-OBSAH-RVP-PV.html/ 
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Ad 2. Dítě a jeho psychika  

a) Jazyk a řeč 

Základním záměrem této podoblasti je rozvoj řečových schopností a komunikativních 

dovedností dětí. Patří sem verbální i neverbální komunikace. 

Zpěv 

Při zpěvu dbáme na rozvoj správné artikulace. Do této oblasti řadíme artikulačně-rytmická 

cvičení, hru na ozvěnu, rozpočitadla, melodizaci říkadla, hudební rozhovor. 

Pohyb 

Prostřednictvím pohybu rozvíjíme neverbální komunikaci. Vyuţíváme pohybové hry na 

otázku a odpověď, hru na tělo, pantomimické ztvárnění písně či osob v ní vystupujících.  

Poslech 

Prostřednictvím poslechu rozvíjíme neverbální komunikaci. Vyuţíváme kreslení a malování 

při poslechu hudebního díla. Poslech spojujeme s pohybovou improvizací. Děti zde 

neverbálně, vlastním tělem, vyjadřují své pocity ze slyšené hudby. 

Hra na nástroj 

Hrou na nástroj rozvíjíme rytmické cítění. Vyuţíváme hry se slovy, hru na otázku a odpověď. 

b) Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie 

Druhá podoblast se zaměřuje na tvořivost, představivost a s nimi související paměť dětí. 

Zpěv 

K tvořivosti vedeme děti prostřednictvím hry na otázku a odpověď, dokončováním 

melodických úryvků, melodizací textů. Prostřednictvím písňových textů pak cvičíme paměť. 

Pohyb 

Taneční improvizací cvičíme prostorovou představivost. Paměť rozvíjíme pohybovou hrou na 

zrcadlo, na ozvěnu, jednoduchými tanečky. 

Poslech 

Poslechovými činnostmi cvičíme soustředěné vnímání dětí a rozvoj jejich sluchové paměti.  

K rozvoji představivosti vyuţíváme charakteristické skladbičky a programní hudbu. Sluchové 

schopnosti rozvíjíme pomocí rozličných sluchových her. 
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Hra na nástroj 

Díky hře na nástroj pěstujeme v dětech představivost, fantazii a tvořivost. Při improvizované 

hře vyuţíváme pentatonickou řadu. Paměť cvičíme prostřednictvím jednoduchých ostinátních 

doprovodů. 

c) Sebepojetí, city, vůle 

Třetí podoblast se zaměřuje na citovou stránku dětí, jejich sebepojetí, proţitky, volní 

vlastnosti, mravní rozvoj a estetické cítění. 

Zpěv 

Prostřednictvím zpěvu rozvíjíme u dětí city, emoce, empatie. Na základě zaţitých úspěchů 

(např. zlepšení vokálního projevu) přispíváme k získávání sebevědomí dětí. 

Pohyb 

Prostřednictvím tanečních her pěstujeme v dětech cit a empatii. 

Poslech 

Při poslechu u dětí navozujeme emoční proţitky. Emoce zprostředkovávají zejména výrazné 

hudebně vyjadřovací prostředky. 

Hra na nástroj´ 

Hrou na nástroj pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Ke hře vyuţíváme jednoduché 

instrumentální doprovody, rytmickou improvizaci. 

Ad 3. Dítě a ten druhý 

Tato oblast RVP PV se zabývá vytvářením pozitivních vztahů dětí k sobě samým i ke svému 

okolí. Klade důraz na společenské chování. 

Zpěv 

Společným zpěvem vedeme děti k toleranci, spolupráci, vzájemné úctě a ke kladným 

vzájemným vztahům mezi dětmi. Kromě zpěvu písní vyuţíváme vokální hry na ozvěnu, na 

otázku a odpověď. K toleranci a pěstování vzájemných vztahů dochází i při dramatizaci písně. 

Pohyb 

K utváření vzájemných vztahů přispívá i pohybová výchova. Vyuţíváme vzájemné 

spolupráce dvojic či celého kolektivu dětí při tancích a pohybových hrách. Ke konkrétním 

činnostem patří taneční hry, hudebně pohybové hry, hra na sochy, na zrcadlo, na ozvěnu, na 

řetěz a hra na tělo. 
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Hra na nástroj 

Vzájemné vztahy a spolupráci podporuje i hra na nástroje. Vyuţíváme jednoduchých 

instrumentálních partitur - doprovodů. K dalším činnostem v této oblasti řadíme rytmické  

a melodické hry na ozvěnu, hru na otázku a odpověď. 

Ad 4. Dítě a společnost 

Tato oblast se zaměřuje na socializaci dětí, učí je chápat morální a společenské hodnoty, 

seznamuje je s kulturními tradicemi národa a jednotlivých regionů. Dále se zaměřuje na 

vnímání estetických hodnot. 

Zpěv 

Zaměřujeme se na zpěv lidových písní. Děti seznámíme s tzv. lidovým dvojhlasem (zpěv  

2. hlasu pí učitelky v terciích). V souvislosti s výchovou ke společenským hodnotám 

vybíráme písně s pracovní tematikou. 

Pohyb 

Zaměřujeme se na lidové tradice. Vyuţíváme lidové hry a tance. 

Poslech 

Poslechové činnosti propojujeme s regionálními tradicemi. Prostřednictvím vhodných 

hudebních skladeb vedeme děti k vnímání estetických hodnot. 

Hra na nástroj 

Při hře na nástroj vyuţijeme jednoduchý lidový doprovod tzv. dudáckou kvintu. 

Ad 5. Dítě a svět 

Tato oblast se zaměřuje na seznámení dětí s elementárními poznatky o okolním světě. Její 

součástí je výchova k odpovědnému chování dětí k přírodě, ţivotnímu prostřední  

a seznamování se s ekologickou problematikou. 

Zpěv 

Tematicky zaměříme výběr pěveckého materiálu na písně etnických skupin např. romské 

písně či písně cizích národů. (Pozor na jednoduchost textů, vhodné jsou např. indiánské 

popěvky.) V souvislosti s ekologickou tematikou vybíráme písně s přírodními náměty. 

Pohyb 

Zaměříme se na pohybovou improvizaci vycházející z tanců přírodních národů. 

Poslech 

Vybíráme úryvky etnické hudby. 
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Hra na nástroj 

Věnujeme se doprovodům a improvizaci v čínské pentatonice. 

Předchozí charakteristika se snaţila osvětlit jednotlivé hudební činnosti ve vztahu ke 

vzdělávacím oblastem rámcového programu. Je samozřejmé, ţe konkrétních hudebních 

činností najdeme více. V tomto přehledu nám šlo především o to, abychom podnítili tvořivost 

pedagogů a ukázali cestu, jakou můţeme jít při práci s předškolními dětmi.“ 

2.3.2. Vzdělávací obsah RVP ZUV 

„Podle § 109 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, základní umělecké 

vzdělávání (ZUV) poskytují v ČR základní umělecké školy. Základní umělecké vzdělávání 

poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. ZUV se uskutečňuje  

v základní umělecké škole podle školního vzdělávacího programu, který se tvoří v souladu  

s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZUV. Člení se na přípravné ročníky, 1. a 2. stupeň, 

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé. Cíle a obsahy 

vzdělávání obou stupňů na sebe navazují a vytvářejí základ pro rozvoj klíčových kompetencí, 

ale také pro úspěšný vstup do dalšího uměleckého vzdělávání ve středních školách 

uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách  

s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.“  

Pro oblast mého zájmu cituji pouze popis vzdělávání v přípravném studiu.  „To zahrnuje 

poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů ţáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. 

Ţáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důleţité pro jejich další 

umělecký vývoj. Výuka se uskutečňuje v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně a vzdělávací 

obsah i způsob jeho organizace a realizace stanovuje škola ve svém ŠVP.  

Vybrala jsem si ŠVP ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech. Model pro přípravné studium je 

však podobný i v ostatních hudebních školách. Přípravné studium je zde rozčleněno na dvě 

varianty podle věku dětí. První z nich je dvouleté přípravné studium pro ţáky od 5 let věku. 

V prvním ročníku tohoto dvouletého přípravného studia se jedná o kolektivní výuku hudební 

výchovy v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Ţák po absolvování 1. ročníku je schopen 

rozlišit vzestupnou a sestupnou melodii, zopakovat jednoduchý rytmický či melodický útvar, 

zná základní hudební nástroje a rytmizuje říkadla a lidové písně. Ve 2. ročníku pak kromě 

jedné hodiny hudební výchovy přibude 1 vyučovací hodina přípravného studia hry na nástroj 

nebo sólového zpěvu. Jako výstup 2. ročníku dvouletého přípravného studia je pak schopnost 
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ţáka znát grafické znázornění not a pomlk, pojmenovat a znázornit noty c1-g2 v houslovém 

klíči, rozlišit těţké a lehké doby, intonovat na podkladu známých lidových nebo umělých 

písní. Druhou variantou přípravného studia je jednoleté pro ţáky od 6 let věku. V prvním 

pololetí ţák navštěvuje jednu vyučovací hodinu hudební výchovy a jednu vyučovací hodinu 

pěveckého sboru týdně. Výuka je opět kolektivní. Ve druhém pololetí k těmto dvěma 

hodinám přibude ještě 1 hodina přípravného studia hry na hudební nástroj nebo sólového 

zpěvu. Přípravné studium hry na nástroj i sólového zpěvu je vyučována ve skupině dvou aţ 

čtyř ţáků. Výstupy pro jednoleté přípravné studium jsou pak shodné s výstupy pro oba 

ročníky dvouletého přípravného studia.  

RVP PV a RVP ZUV, jsou programové dokumenty, které konkretizují obecné cíle 

vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důleţité pro rozvoj osobnosti ţáků, vymezují 

věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání  

a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních 

plánů. Vtom vidím naprostou shodu. Samotné výstupy a očekávání jsou však odlišné a je to 

dáno specifikem obou vzdělávacích institucí. Zatímco mateřská škola je všeobecně vzdělávací 

institucí, která se hudbou zabývá víceméně okrajově, základní umělecká škola v nich cit pro 

hudbu, dovednosti a poznatky plánovitě rozvíjí.  

2.3.3. Rozdíly v podmínkách přijetí do vybraných ZUŠ v Plzeňském kraji 

Podmínky přijetí do vybraných ZUŠ se liší od konkrétní školy. Jedno mají společné a to, 

ţe není písemná a sjednocená podoba kritérií pro přijetí. Udělala jsem sondu ve 4 školách a to 

v Klatovech, Domaţlicích, Třemošné a jedné z plzeňských škol. Ve všech těchto školách je 

základním předpokladem k přijetí zkouška ze zpěvu. Na jednoduchých lidových písničkách 

typu „Kočka, leze dírou“, „Prší, prší“ apod., pedagog zjistí muzikálnost, intonaci a rytmus 

dítěte. Aby zkoušející zjistil úroveň dovedností, nechá dítě postupně zazpívat obtíţnější píseň, 

nechá vytleskat sloţitější rytmus. Rovněţ fyzické, psychické a osobnostní předpoklady jsou 

důleţitým ukazatelem.  

Kaţdá z těchto škol má omezený počet ţáků k přijetí. Vţdy se hlásí větší počet uchazečů 

a škola není schopna všechny uspokojit. Většina uchazečů se hlásí na konkrétní nástroj či 

zpěv podle popularity. Nejvíce poptávaným nástrojem je ve všech školách klavír. Např. 

v Třemošné se hlásí 80 dětí na klavír a škola je schopna vzít necelou čtvrtinu. Je to dáno 

úrovní, popularitou a vyhlášeným pedagogickým sborem této školy. Klatovy mají vţdy nad 

rámec uchazečů na výuku hry na elektrickou kytaru a bicí nástroje. To se však většinou 
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předškoláků netýká, protoţe nemají fyzické předpoklady ke hře na tyto nástroje. Domaţlická 

škola je specifická výukou na tradiční nástroje- housle, klarinet, dudy. Škola pečlivě vybírá 

uchazeče pro tyto obory a poptávku také neuspokojí. Hlavním důvodem je folklórní tradice. 

Společným jmenovatelem u všech škol je malý zájem o výuku na ţesťové nástroje a dřevěné 

dechové nástroje typu hoboj, fagot, strunné nástroje zvláště violoncella a violy. Snad jediná 

škola je Klatovská, kde jsou ţestě stále oblíbené. Platí však, ţe všichni zájemci jsou téměř 

vţdy přijati. 

 Školy se snaţí přesvědčit děti a jejich rodiče, ţe pokud nebudou přijati ke studiu na 

poţadovaný nástroj, je v nabídce mnoho dalších oborů, mnohdy pro konkrétní dítě 

vhodnějších. Vedení škol se čím dál častěji dostává do konfliktu s rodiči, kteří jsou 

přesvědčeni o „genialitě“ svých potomků.  Realita je většinou jiná. 

2.3.4. Podmínky přijetí do ZUŠ v Praze 

Hudební obor 

1. Zkouška intonace – uchazeč zazpívá písničku dle vlastního výběru 

2. Zkouška rytmu – uchazeč zopakuje vytleskáním po učiteli jednoduchý rytmus 

3. Pohotovost – hodnotí se z 1. a 2. kritéria 

Během celé zkoušky se hodnotí tato kritéria: 

1. Výslovnost + slovní zásoba (drobná výslovnostní vada není překáţkou přijetí, pokud o ní 

rodiče ví a řeší ji, nebo ji hodlají řešit s logopedem) 

2. Přirozenost projevu 

3. Fantazie a představivost – míra vlastní invence 

 

Platí pro všechny obory: 

- při bodovém hodnocení se bere v potaz věk dítěte 

- kaţdé z kritérií je ohodnoceno 1 – 5 body 

- nejvyšší počet bodů odpovídá nejlepšímu hodnocení 

- uchazeč můţe získat maximálně 15 bodů 

- uchazeč, který celkem získal 5 a méně bodů, nevykonal přijímací talentovou zkoušku 

- uchazeč, který vykoná přijímací talentovou zkoušku, bude zařazen do studia na základě 

počtu získaných bodů a podle volných míst v jednotlivých třídách
2   

                                                   
2
 Základní umělecká škola Prosek: Dokumenty ke staţení. [online]. Dostupné z: http://zuspraha9.cz/2013-04-16-19-39-42/ke-

stazeni.html 
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3. Praktická část:Výzkum hudebnosti předškolních dětí 

3.1. Předmět výzkumu 

Ve svém výzkumu se zabývám hudebností dětí předškolního věku v podmínkách 78. 

Mateřské školy v Plzni. Budu porovnávat úroveň hudebních schopností mezi děvčaty  

a chlapci. Dalším předmětem výzkumu bylo odhalit, které z hudebních schopností jsou dětem 

nejbliţší a ve kterých schopnostech mají mezery. Zajímal mě i vliv rodinného prostředí. 

Zvláště pak souvislost mezi hudebním prostředím v rodině a úrovní hudebních schopností. 

Dále jsem se zabývala metodami základních uměleckých škol v Plzeňském kraji a Praze při 

přijímání dětí předškolního věku do přípravných ročníků. Snaţila jsem se srovnat úroveň 

hudebnosti dětí ve školce s podmínkami pro přijetí do ZUŠ.  

Otázky pro výzkum tedy můţeme shrnout následovně: 

 Na jaké úrovni jsou základní hudební schopnosti u dětí předškolního věku? 

 Můţeme pozorovat nějaké rozdíly mezi úrovní jednotlivých hudebních schopností? 

 Existuje rozdíl mezi úrovní hudebnosti u děvčat a chlapců? 

 Můţeme identifikovat souvislost mezi vývojovou úrovní hudebních schopností a 

hudebním prostředí v rodině? 

 Zvládne předškolní dítě ze 78. MŠ v Plzni podmínky pro přijetí do přípravného ročníku 

vybraných ZUŠ? 

3.2. Metody výzkumu 

Hlavní metodou mého výzkumu je experiment. Testem pomocí hudební pohádky jsem 

zjišťovala základní hudební schopnosti u dětí předškolního věku. Inspirací pro test  

a hodnocení mi byl výzkum podle Kodejšky prováděný v 80. letech. Pro odhalení souvislostí 

mezi vývojovou úrovní hudebních schopností a hudebním prostředí v rodině jsem pouţila 

interní dokumenty MŠ o rodinné anamnéze jednotlivých dětí.  

Hypotéza: 

 Předpokládám, ţe dívky, které se ve většině případů jeví, jako vývojově vyspělejší oproti 

chlapcům, zvládnou test úspěšněji. 

 Předpokládám, ţe děti z hudebních rodin a se vztahem k hudbě dosáhnou lepších 

výsledků neţ děti z nehudebních rodin. 

 Předpokládám, ţe výsledky zkoumaných hudebních schopnosti budou přibliţně na stejné 

úrovni. 
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3.3. Organizace výzkumu 

Výzkum probíhal na mém pracovišti tj. na 78. mateřské škole Plzeň, Sokolovská 30, 

32300, Plzeň. Prvotním záměrem bylo udělat test pomocí hudební pohádky kolektivní 

formou. Od toho jsem však záhy upustila kvůli organizaci, komplikovanosti a rovněţ kvůli 

správnému ohodnocení výzkumu. Test tedy probíhal v rámci hodin Sborečku tak, ţe jsem si 

vzala do jiné třídy vytipované děti předškolního věku a s nimi test provedla. Mohla jsem 

ohlídat, aby dítě správně pochopilo, co je po něm poţadováno a jednání s ním bylo také 

přizpůsobeno osobnosti dítěte. Test jsem provedla  na přelomu února a března tohoto roku. 

Do školy jsem docházela ve středu dopoledne, v čase výuky Sborečku. Test jsem 

konzultovala s vedením školy a rodiče dětí, kteří byly na test vybráni, jsem informovala 

osobně.  

3.4. Diagnostika hudebnosti jednotlivých dětí podrobených výzkumu 

V praktické části bakalářské práce jsem u vybraných dětí zkoumala jejich hudebnost.  

Pomocí hudební pohádky jsem dětem zadávala rozličné úkoly, sledovala jejich reakce a na 

závěr vše zhodnotila. Děti jsem po konzultaci s kolegyní vybrala tak, aby byl vzorek co 

nejpestřejší. Tyto děti znám téměř 3 roky od jejich nástupu do MŠ. O kaţdém z nich jsou 

vedeny záznamy a znám jejich rodinné prostředí. U jednotlivců jsem uvedla, v jakém 

prostředí ţije a případné hudební vzdělání nejbliţších příbuzných. V jejich charakteristice 

uvádím osobnostní předpoklady, chování ve skupině, zájmy i jejich nedostatky. Vybrala jsem 

jen takové charakterové rysy, o kterých si myslím, ţe jsou důleţité pro můj výzkum. Dále 

uvádím chování dětí v průběhu testu, které úzce souvisí s jejich charakterem. V závěru mojí 

bakalářské práce se blíţe zaměřím na detaily testu a vyhodnotím stav hudebnosti. Kvůli 

anonymitě uvádím pohlaví, měsíc narození a iniciály dítěte. 

H. P. Únor 2008 

Rodinné prostředí: dívka ţije v úplné rodině, bez sourozence, rodiče bez hudebního vzdělání, 

2 roky v MŠ. 

Charakteristika dítěte: komunikativní, v kolektivu oblíbená, citlivá k ostatním, rozumové 

schopnosti a všeobecný přehled je nadprůměrný, rozvinutá slovní zásoba a schopnost vyjádřit 

se, dochází na logopedickou nápravu (špatná výslovnost hlásky „r“), umí počítat, podepsat se, 

motorika odpovídá věku, zvládnuté spojení rytmu s pohybem, dochází na přípravné studium 

na ZUŠ. 
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Chování v průběhu testu: jeví zájem, pohádka ji zaujala a s očekáváním plnila zadané úkoly, 

je zvídavá, klade otázky, okamţitá zpětná vazba. 

M. J. Červen 2008 

Rodinné prostředí: dívka ţije v úplné rodině, mladší sestra, matka konzervatoř- zpěv, otec 

amatérský trumpetista, od 4 let v MŠ. 

Charakteristika dítěte: komunikace na vysoké úrovni, vůdčí typ, slovní zásoba i schopnost 

vyjadřování je na velmi vysoké úrovni, řeč čistá, zvládá základní pohybovou koordinaci, 

soustředí se na činnost, udrţí pozornost, navštěvuje sboreček v rámci výuky MŠ. 

Chování v průběhu testu: jeví zájem o pohádku, klade detailní otázky na postavy pohádky, 

úkoly zvládá, od půlky testu netrpělivá, chce mít úkoly za sebou. 

P. K. Září 2007 

Rodinné prostředí: dívka ţije v úplné rodině, starší a mladší sestra, rodiče nehudební, prarodič 

amatérský houslista, od 3 let v MŠ. 

Charakteristika dítěte: komunikační dovednosti na dobré úrovni, při společných hrách  

a činnostech je pasivní, nerada se podřizuje, bez problémů se zapojuje do kolektivu, nemá 

potřebu komunikovat s učitelkami, má velký obecný přehled. 

Chování v průběhu testu: o pohádku jeví zájem, úkoly plní bez zaujetí. 

A. L. Květen 2007 

Rodinné prostředí: dívka ţije v neúplné rodině s matkou, starší sestra, nehudební rodina, od  

3 let v MŠ, odklad školní docházky kvůli nezralosti. 

Charakteristika dítěte: tichá, nejistá, mírně neklidná, stydlivá, někdy patrná menší vyjadřovací 

schopnost, u nových úkolů má tendenci předčasně je vzdávat. 

Chování v průběhu testu: zpočátku nervózní, nesoustředěná, po vyslechnutí pohádky jeví 

zájem, nutná trpělivost a povzbuzování. 

M. K. Listopad 2007 

Rodinné prostředí: chlapec ţije v úplné rodině, bez sourozence, nehudební rodina, v MŠ od 

4 let. 

Charakteristika dítěte: sebejistý, v kolektivu se snaţí za kaţdou cenu prosazovat, snaha 

zavděčit se učitelkám, velký všeobecný rozhled, umí počítat, napsat jednoduchá slova, chodí 

na anglický jazyk. 
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Chování v průběhu testu: působí sebejistě, o pohádku jeví zájem, úkoly plní aktivně, snaha 

zavděčit se, stále se ptá, jestli je to správně. 

F. S. Prosinec 2007 

Rodinné prostředí: chlapec ţije v úplné rodině, 2 sourozenci s postiţením, nehudební rodina, 

odklad školní docházky – hyperaktivita, logopedická vada řeči, v MŠ od 3 let. 

Charakteristika dítěte: roztěkaný, nesoustředěný, nadchne se pro zcela jinou činnost, neţ se 

právě provádí, soustředí se na detail, celek mu uniká, zvídavý, manuálně zručný. 

Chování v průběhu testu: pohádka jej zajímá, stále se ptá na detaily (kde ţije jeţibaba, co za 

bylinky dá Lidušce), úkoly plní. 

B. V. Leden 2008 

Rodinné prostředí: dívka ţije v neúplné rodině ve střídavé péči, bez sourozence, nehudební 

rodiče, babička amatérská zpěvačka, v MŠ od 3 let. 

Charakteristika dítěte: uzavřená, nedokáţe se svěřit při trápení, neřekne si o pomoc, čeká, aţ 

si učitelka všimne, ţe něco potřebuje, orientuje se ve všech oblastech, schopnosti a dovednosti 

na dobré úrovni, uzavřený okruh kamarádek, špatná pohybová koordinace, osobní tempo 

pomalé, někdy se zamyslí a je jakoby duchem nepřítomná, snadno se učí zpaměti krátké texty 

písniček. 

Chování v průběhu testu: Pohádka ji zaujala, úkoly plní se zaujetím, od poloviny testu 

neklidná, nesoustředěná. 

M. K. Květen 2007 

Rodinné prostředí: chlapec, ţije v úplné rodině, starší sestra, nehudební rodina, v MŠ od 3 let 

Charakteristika dítěte: kamarádský, velmi citlivý, rád se zapojuje do všech činností, motorika 

na niţší úrovni, špatná paměť, rád zpívá a tančí- bez intonace, rytmu, navštěvuje taneční 

krouţek mimo MŠ, důleţitá stálá motivace a pochvala, soustředí se na krátkou chvíli, nemá 

rád kritiku od dětí, pokud se mu něco vytkne, rozpláče se, shledávám obtíţe ve sluchovém 

rozlišování podobně znějících slov i nesmyslných slabik, odklad školní docházky z důvodu 

nezralosti, lehká řečová vada, navštěvuje logopeda. 

Chování v průběhu testu: zpočátku se testu nechce účastnit, nechá se přemlouvat, pohádka jej 

zaujala, úkoly plní, pořád odbíhá na toaletu, nesoustředí se, pozoruji zvýšenou unavitelnost, 

stoupající pohybový neklid, kolísání pozornosti, ptá se, kdy uţ bude konec. 
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T. N. Srpen 2008 

Rodinné prostředí: dívka ţije v úplné rodině, starší bratr, rodiče amatérští hudebníci, v MŠ od 

3 let. 

Charakteristika dítěte: velmi aktivní, kamarádská, ve středu pozornosti, někdy na hranici 

drzosti, veselá, nebojácná, nadprůměrný všeobecný přehled, komunikační schopnosti na 

velmi dobré úrovni, čistá řeč, neuznává autority, problém s posloucháním rodičů i učitelek, 

velmi šikovná ve všech oblastech, přátelí se spíše s kluky, velmi dobré pohybové nadání 

(hraje hokej, jezdí na kajaku). 

Chování v průběhu testu: o pohádku jeví zájem aţ na popud kamarádů, kteří test absolvovali, 

netrpělivá, ke konci testu apatická. 

N. D. Prosinec 2007 

Rodinné prostředí: dívka ţije v úplné rodině, mladší bratr, nehudební rodina, v MŠ od 3 let 

Charakteristika dítěte: plachá, uzavřená, úzký okruh kamarádek, potřeba být nablízku 

učitelkám, komunikační schopnosti dobré, čistá řeč, výtvarné nadání, průměrné pohybové 

schopnosti, navštěvuje taneční krouţek mimo MŠ, velká závislost na rodičích, sociálně 

nezralá. 

Chování v průběhu testu: zájem o pohádku, úkoly plní bez problémů, trpělivá, snaha zavděčit 

se učitelce, ptá se na odměnu. 

K. B. Říjen 2007 

Rodinné prostředí: dívka ţije v úplné rodině, starší bratr, nehudební rodina, v MŠ od 3 let. 

Charakteristika dítěte: otevřená, samostatná, v kolektivu oblíbená, slovní zásoba na vysoké 

úrovni, špatná výslovnost hlásky „r\“- navštěvuje logopeda, pod vlivem rodičů a babičky, 

která ji trénuje na krasobruslení, snaha o nezačlenění do školních akcí, výletů, besídek apod. 

Chování v průběhu testu: pohádku vyslechla bez zaujetí, úkoly se snaţí plnit. 

A. P. Květen 2008 

Rodinné prostředí: dívka v úplné rodině, mladší a starší sestry, matka amatérská hudebnice, 

v MŠ od 3 let. 

Charakteristika dítěte: přátelská, citlivá, „otevřené srdce“, v kolektivu hodně oblíbená, chodí 

do sborečku, velký zájem o zpěv, špatná výslovnost- navštěvuje logopeda. 

Chování v průběhu testu: nadšená z pohádky i úkolů. 
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M. N. Prosinec 2007 

Rodinné prostředí: chlapec z úplné rodiny, starší bratr, nehudební rodina, v MŠ od 3 let. 

Charakteristika dítěte: nervózní, nejistý, úzký okruh kamarádů, ambiciózní otec na něj klade 

vysoké nároky, sportovně zaměřen, průměrné komunikační schopnosti odpovídající věku, 

sípavý, chraptivý hlas. 

Chování v průběhu testu: nesoustředěný, bez zájmu, hyperaktivní, stále odbíhal. 

J. K. Leden 2008 

Rodinné prostředí: chlapec z úplné rodiny, starší sestra, matka zpívá ve sboru, v MŠ od 4 let. 

Charakteristika dítěte: uzavřený, tichý, nepoutá na sebe pozornost, nevyhledává společnost, 

kdyţ tak raději s děvčaty, matka s ním hraje doma na klavír, rád zpívá, chodí do sborečku. 

Chování v průběhu testu: o pohádku jeví zájem, úkoly plní, při nezdaru znejistí, téměř vzdává. 

L. K. Září 2007 

Rodinné prostředí: chlapec ţije v úplné rodině, mladší sestra, nehudební rodina, v MŠ od 4 let 

Charakteristika dítěte: klidný, přemýšlivý, pečlivý, snaha zavděčit se, komunikační 

schopnosti úměrné věku, pohybově i hudebně nadaný, učí se hře na flétnu mimo MŠ. 

Chování v průběhu testu: jeví zájem o pohádku, úkoly plní snadno a očekával další, radost 

z vykonané práce. 

3.4.1 Hudební prostředí v rodině 

Prostředí, ve kterém dítě ţije, se odráţí v jeho chování a proţívání. To má také vliv na 

hudební rozvoj dětí. Rodiče jsou vzorem pro svoje dítě. Proto by si měli najít čas a rozvíjet 

společně jejich aktivity v podobě zpěvu, hry na nástroj, povídání si o hudbě, účastnit se 

různých kulturních akcí pěveckých či instrumentálních aktivit.  

Alena Tichá (2009) je toho názoru, ţe společný zpěv umocňuje radost ze zpěvu. Společné 

chvíle, strávené s hudbou udělají z rodičů a dítěte důvěrné spojence. Zpěv či hra na hudební 

nástroj u rodiče či rodinného příslušníka podněcuje touhu dítěte o tyto aktivity. Snaţí se 

napodobit či vyrovnat se jim.  Hra na nástroj upoutává dětskou pozornost a utváří jejich vkus 

jiţ od raného dětství. Mnoho rodičů spoléhá na předškolní zařízení a hudební výchovu 

zanedbává. Má to za následek, ţe dítě přichází do školky nedostatečně vybavené, bez znalosti 

nejjednodušších lidových písní, říkadel apod. V naší mateřské škole se snaţíme spolupracovat 

s rodiči. Připravujeme nejrůznější vystoupení, besídky a oslavy. Děti vystupují pravidelně 

jednou měsíčně na vítání občánků. 
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 V dnešní konzumní společnosti a hektickém ţivotním stylu, jsou rodiče ve stresu 

a vědomě i nevědomě se přetěţují.  Čas, který tráví se svými dětmi, je úměrný zaměstnanosti. 

Ve většině případů je tato doba nedostatečná. Sociální podmínky v našem státě také 

nenahrávají jak samotnému rodičovství, tak následné výchově. Finanční situace rodin s dětmi 

je v mnoha případech dosti špatná. Není se tedy divit, ţe kultura, umění a hudba jsou aţ na 

posledních místech v ţebříčku priorit. 

Do svého výzkumu jsem zahrnula děti jak z hudebních tak nehudebních rodin, aby byl 

vzorek co nejpestřejší a test měl vypovídající hodnotu. Nutno dodat, ţe hledat dítě, u kterého 

by aspoň někdo z příbuzných neměl nějaký vztah k hudbě, bylo těţké.  
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3.4.2 Individuální záznamový arch 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 
Jméno: 

Datum narození: 

Datum testování: 

Pěvecko reprodukční schopnosti 

Rytmus 

(0-4) 

Melodie 

(0-4) 

 

Průměr 

 

   

Hudebně sluchové schopnosti 

Intenzita 

(0-8) 

Kritéria 

(0-4) 

 

Barva 

(0-8) 

Kritéria 

(0-4) 

 

Výška 

(0-8) 

Kritéria 

(0-4) 

 

Průměr 

       

Rytmické cítění 

Rytmus 

(0-4) 

Metrum 

(0-4) 

Změna tempa 

(0-4) 

Čas. rytmický průběh 

(0-4) 

Průměr 

     

Tonální cítění 

Nedoškálné tóny 

(0-4) 

Dokončenost skladby 

(0-4) 

Průměr 

   

Hudební paměť 

Rytmus 

(0-4) 

Melodie 

0-4) 

Průměr 
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3.5. Motivace k testu prostřednictvím hudební pohádky 

O princezně Lidušce 

V jednom malinkatém království, kde si všichni lidé rádi prozpěvovali a hráli na hudební 

nástroje, panoval král Houslový Klíč se svojí paní královnou Písničkou. Měli jednu dcerušku, 

které říkali Liduška.  Jméno nevybrali náhodou. Princezně uţ v bříšku zpívali a hráli samé 

krásné lidové písničky. Nebylo divu, ţe uţ od narození znala Liduška kaţdou písničku. Jak 

malá princezna rostla a pobírala rozumu, naučila se zpívat a hrát na spoustu hudebních 

nástrojů.  Tu si zahrála na ozvučná dřívka, pak vzala do ruček bubínek.  Zpívat a kolébat se 

do rytmu písničky to byla její radost. Jednoho dne se do našeho království přistěhovala zlá 

jeţibaba, která nesnášela zpěv a hru na hudební nástroje. Všichni lidé se jí vyhýbali, protoţe 

jim kazila radost.  Malá princezna si jako uţ několikrát vyrazila do lesa, kam chodila tančit  

s motýli a prozpěvovat si s ptáčky.  Tu opakovala po křepelce „ pět peněz, pět peněz“, po 

datlovi, který klepal do stromu, si do rytmu poskakovala a po drozdovi si zpívala jeho 

písničku. Ani si nevšimla, ţe ji pozoruje zlá jeţibaba, které se vůbec nelíbila Liduščina radost. 

„Pojď sem dítě“, křikla na Lidušku jeţibaba.  „Mám pro Tebe bylinku, po které budeš umět 

zpívat lépe neţ všichni ptáčci v lese.“  Liduška zpívala nádherně, ale zpívat jako skřivánek, to 

by chtěl přece kaţdý…  Rozběhla se k babizně a přičichla k jejím bylinkám. Jenţe ty byly 

začarované. Liduška přestala slyšet, ztratila hlas, rytmus i paměť na písničky. Co lékařů  

a učených hlav se vystřídalo u její postýlky, ale nic nepomohlo! Co myslíte děti, pomůţete 

zlomit kouzlo jeţibaby a navrátit princezně Lidušce všechny její hudební smysly?  

3.5.1. Vybrané hudební schopnosti 

Pomocí pohádky děti postupně motivujeme k plnění úkolů. Zjistíme jejich pěvecko 

reprodukční schopnosti, hudebně sluchové, rytmické, tonální schopnosti a hudební paměť. 

Úkoly jsem přizpůsobila, aby byly blízké dětskému světu.  

Jak jsem jiţ uvedla, skupina dětí, na které jsem výzkum aplikovala, mi je velmi blízká. 

Kaţdé z dětí znám osobně. Při prvním pokusu jsem se snaţila o kolektivní práci. Pohádka děti 

upoutala. Následné plnění úkolů, však neprobíhalo dle mých představ. Děti se vzájemně 

ovlivňovaly, napodobovaly a „opičily“ po sobě.  

Ve druhém pokusu jsem tedy zvolila individuální přístup. S kaţdým dítětem jsem 

pohádku přečetla a motivovala k postupnému plnění úkolů. Byl to přístup zdlouhavý, ale ve 

finále jediný moţný a to i z hlediska hodnocení. V rámci hodiny sborečku jsem vybírala vţdy 

jedno dítě předškolního věku a aplikovala na něm následující úkoly ke zjištění vybraných 
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hudebních schopností. U kaţdé z následujících schopností uvádím zadání úkolu dětem v citaci 

a obecné zadání úkolu. 

3.5.1.1. Pěvecko reprodukční schopnosti 

Při zkoumání pěvecko reprodukčních schopností budeme hodnotit intonaci a rytmus 

zpěvu. Na lidové písni „Prší, prší“, kterou děti znají z rodinného prostředí i z hodin sborečku, 

zjišťujeme tuto schopnost. Píseň zpíváme a hrajeme v tónině D dur. 

ZADÁNÍ: 

„Aby se Lidušce vrátil hlas, zazpívám písničku „Prší, prší“ bez doprovodu hudebního 

nástroje.  Aţ ji dokončím, zazpíváš ji po mně. Poté ji zazpívám ještě jednou a doprovodím se 

na klavír. Zkusíš ji po mně zopakovat?“ 

ÚKOL: 

Ukázkou zpěvu a následného doprovodu na pianino motivuji dítě k zopakování lidové písně. 

 

Pěvecko reprodukční schopnosti  

Při zpěvu hodnotíme intonační a rytmickou přesnost jeho provedení. 

a) klasifikační stupnice pro rytmus 

4 body- rytmicky bezchybné vyjádření písně se sebevědomým a spontánním proţitkem.  

3 body- relativní soulad mezi rytmickou strukturou písně a její reprodukcí porušen v jednom 

místě. 

2 body- relativní soulad mezi rytmickou strukturou písně a její reprodukcí porušen na dvou 

místech. 

1 bod- velmi častá hrubá porušení rytmické struktury písně. 
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0 bodů- naprostý nesoulad mezi rytmickou strukturou písně a její interpretací popř. dítě 

odmítá zpívat. 

b) klasifikační stupnice pro melodii 

4 body- zcela přesná intonace, sebevědomé, spontánní provedení písně s emocionálním 

proţitkem. 

3 bod- intonačně čistý zpěv porušen jen ve vrchních okrajových tónech melodie 

2 body- melodická linie písně je reprodukována jen přibliţně, hrubě ji porušuje na dvou 

místech. 

1 bod- časté hrubé vybočení z tonality, není zachována melodická linie písně, rozsah zpěvu 

omezen malým tónovým rozsahem v nízké poloze na tzv. primárních tónech. 

0 bodů- naprosto nesprávná reprodukce písně, zpěv na jednom tónu nebo v rozsahu několika 

tónů v nízké poloze popř. dítě odmítá spolupracovat. 

Hodnotící kriterium: 

Správné provedení písně je syntézou rytmu a intonace. Výsledkem je tedy aritmetický průměr 

výsledků za rytmickou a intonační reprodukci písně.  

3.5.1.2. Hudebně sluchové schopnosti 

K rozlišení hudebně sluchových schopností pouţijeme jednoduchý popěvek o slonovi  

a myšce. V případě rozlišení a) intenzity tónů jsem zvolila 8 úkolů v různých dynamikách. 

V případě rozlišení b) barvy tónu, jsem dětem rozdala 4 ilustrace Zdeňka Milera a Josefa 

Lady se zvířaty hrajícími na hudební nástroje. Následnou ukázkou hry na housle, flétnu  

a pianina se zvukem dud a tuby, trubky, kontrabasu a bubínku, dítě přiřazuje zvuky 

k obrázkům. Ukázky nástrojů, hrajeme v různém pořadí. K rozlišení c) výšky tónů, jsem 

zvolila 8 úkolů spojených s pohybovou aktivitou. Dítěti jsem hrála svrchní interval a spodní 

interval od základního tónu a nechala jej reagovat pohybem na výšku tónů. Čím větší interval 

od základního tónu hrajeme, tím níţe se dítě pohybuje k zemi. Čím větší interval hrajeme, tím 

bude více ve výponu. Intervaly jsem zvolila od největších po nejmenších, aby dítě reagovalo 

na menší intervalové nuance. 

„Abychom Lidušce navrátili sluch, podíváme se na tyto veselé úkoly. Aţ je splníme,  

určitě zlomíme kouzlo a naše Liduška bude slyšet jako dříve. 

a) Motivace ke sluchovému rozlišování intenzity tónů 

„Určitě si umíš představit myšku a medvěda. Víš, jaký je rozdíl mezi těmito zvířaty? 

Pomohu Ti, jedno je veliké a druhé je malinké. Zkus si představit, jak asi taková zvířata 



43 
 

chodí? Velké zvíře, které je těţké, chodí nahlas a malé zvíře chodí potichounku, jako myška. 

Teď Ti zahraji a zazpívám písničku o medvědovi (1.) a o myšce (2.). Jak jsi slyšel/a, píseň  

o medvědovi byla o dost silnější neţ píseň o myšce. Zahraji ty samé písničky, ale teď uţ beze 

slov. Ty mi potom řekneš, která písnička byla o medvědovi a která o myšce.“ 

Ukázka 1. Píseň o medvědovi 

 

Text:          Me-dvěd    dě-lá       brum brum brum      aţ  se      tře-se           ce-lý       dům 

Ukázka 2. Píseň o myšce

 

Text:          My-ška     dě-lá          pí-sky     písk        ne-ní       sly-šet         vů- bec    nic         

Úkol č. Ukázka č. 1 Ukázka č. 2 

1 pp ff 

2 p f 

3 f p 

4 mf pp 

5 p f 

6 mp mf 

7 mf mp 

8 f p 
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Hodnotící kritéria: 

8 bodů- výrazně nadprůměrná úroveň rozlišení intenzity tónů……………………. 4 body 

6 aţ 7 bodů- nadprůměrná úroveň rozlišení intenzity tónů………………………... 3 body 

4 aţ 5 bodů- průměrná úroveň rozlišení intenzity tónů……………………………. 2 body 

2 aţ 3 body- podprůměrná úroveň rozlišení intenzity tónů ……………..………….1 bod 

0 aţ 1 bod- výrazně podprůměrná úroveň rozlišení intenzity tónů …………………0 bodů 

b) Motivace k rozlišování barvy tónů 

„Naše princezna Liduška si ráda hrávala v lese, kde slyšela různé zvuky lesních zvířátek. 

Na obrázku vidíš sovu, která hraje na veliký nástroj. Víš, jak se jmenuje, viděl/a nebo slyšel/a 

jsi ho někdy? Pak tady mám ptáčka s píšťalkou, zkus si představit její zvuk. Víš, jak se 

jmenuje nástroj, na který hraje dudek? Kosa s housličkami jsi určitě poznal/a? Krteček má 

v ruce zvonek, jeho zvuk jsi jiţ také slyšel/a. A na co hraje medvěd? Zvuk bubnu Ti určitě 

není cizí. A posledním zvířátkem, které bys měl/a poznat, je kohout, který si vytrubuje na 

trubku. Teď zahraji nebo pustím zvuky jednotlivých nástrojů. Tvým úkolem bude najít 

obrázek zvířátka s nástrojem, který jsi slyšel/a.“ 

. 

1. Zahrajeme píseň se zvukem tuby.
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2. Zahrajeme píseň na zobcovou flétnu nebo na pianino se zvukem flétny.

 

3. Zahrajeme píseň s barvou dud.
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4. Zahrajeme píseň na housle příp. hudební ukázku s houslemi.

 

 

5. Pustíme nahrávku se zvukem trubky. 
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6. Na pianinu zahrajeme zvuk bubnů. 

 

7. Na pianino zahrajeme úryvek se zvukem kontrabasu. 
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8. Na pianinu pouţijeme zvuk zvonku. 

 

Hodnocení: 

Za kaţdý správně přiřazený zvuk k obrázku, dítě získá 1 bod, nepozná-li, získá 0 bodů, 

přičemţ nám nejde o přesné pojmenování nástroje. Maximální počet získaných bodů je 8. 

Hodnotící kritéria: 

 8 bodů- výrazně nadprůměrná úroveň rozlišení barvy tónů………………………. 4 body 

6 aţ 7 bodů- nadprůměrná úroveň rozlišení barvy tónů …………………………... 3 body 

4 aţ 5 bodů- průměrná úroveň rozlišení barvy tónů ………………………………. 2 body 

2 aţ 3 body- podprůměrná úroveň rozlišení barvy tónů ……………………..……. 1 bod 

0 aţ 1 bod- výrazně podprůměrná úroveň rozlišení barvy tónů …………………… 0 bodů 

c) Motivační podněty k rozlišování výšky tónů 

ZADÁNÍ: 

„Liduška předtím, neţ ji zlá jeţibaba začarovala, uměla zpívat jak vysoké tak nízké tóny. 

Poznáš, jaké tóny hrajeme či zpíváme? Zahraji na klavír jeden tón, budeme mu říkat třeba F 

jako Fifinka. Tento tón zahraji pokaţdé jako první a hned po něm zahraji další tón buď vyšší, 

nebo niţší. Čím vyšší ten tón bude, tím výše se budeš vypínat. Naopak čím niţší tím níţe 

budeš k podlaze, aţ se budeš skoro plazit.“ 
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ÚKOL: 

Od základního tónu f1 hrajeme postupně: 1. svrchní interval velké septimy; spodní interval 

čisté oktávy 2. spodní interval velké septimy; svrchní interval velké septimy 3. spodní interval 

velké septimy; svrchní interval čisté oktávy 4. Svrchní interval velké sexty; spodní interval 

zvětšené kvinty 5. Svrchní interval čisté kvarty; spodní interval čisté kvarty 6. Spodní interval 

velké sekundy; svrchní interval zvětšené kvinty 7. Svrchní interval velké tercie; spodní 

interval zvětšené tercie 8. Spodní interval velké sekundy; svrchní interval velké sekundy 

 

Hodnotící kritéria rozlišení výšky tónů: 

8 bodů- výrazně nadprůměrná úroveň rozlišení výšky tónů………………………. 4 body 

6 aţ 7 bodů- nadprůměrná úroveň rozlišení výšky tónů …………………………... 3 body 

4 aţ 5 bodů- průměrná úroveň rozlišení výšky tónů ………………………………. 2 body 

2 aţ 3 body- podprůměrná úroveň rozlišení výšky tónů ……………………..……. 1 bod 

0 aţ 1 bod- výrazně podprůměrná úroveň rozlišení výšky tónů …………………… 0 bod 

Celkové hodnocení: 

Výsledkem je aritmetický průměr hodnotících kritérií jednotlivých úkolů. 

3.5.1.3. Rytmické cítění 

K výzkumu rytmického cítění jsem zvolila 4 úkoly. Lidovou písní „Jedna, dvě, Honza 

jde“, kterou děti znají z rodinného prostředí a z mateřské školy, jsem děti motivovala ke 

zjišťování citlivosti pro rytmickou pulzaci, metrum, změnu tempa a časový rytmický průběh 

skladby.  
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1. Motivační podněty ke zjišťování citlivosti pro rytmickou pulzaci 

ZADÁNÍ: 

 „Abychom Lidušce navrátili i cit pro rytmus, splníme tyto veselé úkoly. Jak jistě víš, kaţdá 

písnička se hraje a zpívá jinak rychle. Této rychlosti říkáme tempo skladby. Abychom mohli 

zahrát či zazpívat píseň společně, musíme všichni dodrţovat stejné tempo. Kdyby kaţdý 

zpíval a hrál v jiném tempu, byl by to velký zmatek a ne písnička. V orchestru drţí společné 

tempo dirigent nebo hráč na bubínek. My se spokojíme s hodinami s vteřinovou ručičkou, ta 

nám bude udávat tempo naší písničky. Ukáţu Ti jak.“ 

ÚKOL: 

Zazpíváme a vytleskáme dětem písničku „Jedna, dvě, Honza jde“ v D dur. Vytleskávat 

budeme 1. a 3. dobu (píseň jsem zapsala ve čtyřdobém taktu). Poté je vyzveme, aby za 

doprovodu klavíru zopakovaly vytleskáváním celou píseň. 

 

Názorná ukázka- velká, tučná, podtrţená písmena značí tlesknutí: 

Jedna Dvě Honza Jde Nese Pytel Mou-Ky Máma Se Radu-Je Ţe bu-

De péct Vdol-Ky 

Hodnocení:  

4 body: zcela bezchybné vyjádření rytmické pulzace s výrazným emocionálním proţitkem 

3 body: téměř bezchybné vyjádření rytmu, pulzace porušena pouze v průběhu jednoho taktu 

2 body: rytmická pulzace porušena v průběhu dvou aţ třech taktů 

1 bod: rytmická pulzace je kromě dvou taktů porušována 

0 bodů: naprostá neshoda tleskání s rytmickou pulzací, popř. dítě nespolupracuje 
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2. Metodické podněty pro zjišťování citlivosti pro metrum 

ZADÁNÍ: 

 „Teď si zahrajeme na vojáky. Viděl/a jsi uţ někdy vojáky v pochodu? Všichni pochodují 

stejně. Zkusíme to také? Na písničku Jedna, dvě Honza jde, začneme levou nohou jako praví 

vojáci a budeme u toho i tleskat.“ 

ÚKOL: 

Zopakujeme celou písničku v pochodu s tím, ţe budeme vytleskávat vţdy první notu v taktu 

společně s vykročením levou nohou. Následuje ukázka s doprovodem klavíru. 

Názorná ukázka- velká, tučná písmena značí došlápnutí levé nohy a současné tlesknutí 

Jedna dvě Honza jde Nese pytel Mouky Máma se Raduje Ţe bude 

péct Vdolky 

Hodnocení:  

4 body: zcela bezchybný pochodový rytmus s výrazným emocionálním proţitkem 

3 body: soulad mezi metrem písně a jeho pohybovým vyjádřením porušen pouze v průběhu 

jednoho taktu 

2 body: rytmická soulad mezi metrem písně a jeho pohybovým vyjádřením porušen v průběhu 

dvou taktů 

1 bod: soulad mezi rytmem a metrem je kromě dvou taktů porušen 

0 bodů: naprostá neshoda mezi pohybem a metrem písně, popř. dítě nespolupracuje 

3. Metodické podněty pro zjišťování citlivosti pro změnu tempa 

ZADÁNÍ: 

 „Nyní si zahrajeme na vlak. Kdyţ se rozjíţdí a nabírá rychlost, říkáme, ţe zrychluje. Naopak 

kdyţ vlak brzdí, říkáme, ţe zpomaluje. V naší písničce si na takový vlak zahrajeme. 

Zazpívám a zahraji na pianino stejnou písničku jako v minulém úkolu. Někde však zrychlím 

nebo zpomalím. Ty to v pochodu zkusíš poznat, a buď zrychlíš, nebo zpomalíš.“ 
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ÚKOL: 

Zazpíváme opět píseň „Jedna, dvě, Honza jde“. V průběhu zpěvu ji postupně dvakrát 

zrychlíme a dvakrát zpomalíme. Navodíme dětem představu rozjíţdějícího se a brzdícího 

vlaku. Vyzveme je, aby pochodovaly na první dobu v taktu a daly pozor, kdyţ tempo písně 

bude zrychlovat i ony musí přidat do kroku, naopak při brzdění musí pochodovat pomaleji.  

Hodnocení: 

4 body: zcela bezchybné pohybové vyjádření změn tempa doprovázené spontánním 

emocionálním proţitkem 

3 body: změnu tempa dítě nezaregistrovalo v průběhu jednoho taktu 

2 body: změnu tempa dítě nezaregistrovalo v průběhu dvou taktů 

1 body: pohybové vyjádření změn tempa je porušováno kromě dvou taktů 

0 bodů: dítě není schopno reagovat na tempové změny, popř. nespolupracuje 

4. Metodické podněty pro zjišťování citlivosti pro časový rytmický průběh hudby 

ZADÁNÍ:  

 „Teď zahraji opět stejnou píseň a Ty mi svým tleskáním doprovodíš. Předvedu Ti to.“ 

ÚKOL: 

Ve stejné písni budeme vytleskávat kaţdou slabiku, o pauzách budeme mít ruce u sebe. 

Názorná ukázka spojená s vytleskáváním jejího časového rytmického průběhu. 

Velká, tučná, podtrţená písmena značí tlesknutí a drţení dlaní u sebe. 

Je-Dna DVĚ Hon-Za JDE Ne-Se Py-Tel MOU-KY Má-Ma SE Ra-

Du-JE Ţe Bu-De Péct VDOL-KY 

Hodnocení: 

4 body: zcela bezchybné, rytmické vytleskání písně spojené s emocionálním proţitkem 

3 body: soulad mezi rytmem písně a vytleskáním je porušen v jednom taktu 

2 body: soulad mezi rytmem písně a vytleskáním je porušen v průběhu dvou taktů 

1 bod: správné rytmické vytleskání zachováno pouze v průběhu dvou taktů 

0 bodů: naprostý nesoulad mezi tleskáním a rytmem písně, popřípadě dítě nespolupracuje 
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Hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem všech čtyř úkolů je aritmetický průměr výsledků. 

3.5.1.4. Tonální cítění 

Metodickými náměty jsem postupně zjišťovala citlivost pro 1. rozeznání nedoškálných 

tónů, 2. dokončenost a nedokončenost skladby. Ve čtyřech lidových písních (Kočka leze 

dírou, Ovčáci, čtveráci, Prší, prší, Skákal pes) jsem záměrně zahrála chybné tóny a čekala na 

reakci. Při zjištění chyby se mělo dítě postavit. Tím bylo motivováno i k pohybové činnosti. 

Pro zjištění dokončenosti resp. nedokončenosti skladby jsem zvolila stejné lidové písně, jako 

v prvním úkolu. Zahrajeme část písně a skončíme tak, aby ji dítě logicky dokončilo.  

1. Metodické náměty pro zjišťování nedoškálných tónů.  

ZADÁNÍ:  

 „Abychom princezně Lidušce navrátili i cit pro vyzpívání správných tónů v písničce, splníme 

ještě tyto úkoly. Zahrajeme si na detektivy a budeme pátrat po „špatných“ tónech 

v písničkách.  Sedneš si na zem, a jakmile uslyšíš špatný tón v písničce, rychle se postav. 

Zahraji a zazpívám písně Ovčáci čtveráci; Kočka leze dírou; Prší, prší a Skákal pes.“ 

ÚKOL:  

Postupně zahrajeme lidové písně, nejdříve bez chyby pak s chybami. Dítě sedí na zemi a při 

rozeznání chyby je necháme postavit na nohy. Za chybu povaţujeme i označení správného 

tónu. 

Bez chyby 
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S chybami 

 

 

Bez chyby 

 

S chybami 
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Bez chyby 

 

S chybami 

 

Bez chyby 
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S chybami 

 

Hodnocení: 

4 body - Dítě pozná chyby ve všech 4 lidových písničkách 

3 body - Dítě pozná chyby ve 3 vybraných lidových písničkách 

2 body - Dítě pozná chybné tóny ve 2 vybraných lidových písničkách 

1 bod - Dítě pozná chybné tóny v 1 vybrané písničce 

0 bodů - Dítě nepozná rozdíl, nereaguje, nespolupracuje 

 

2. Metodické náměty ke zjišťování dokončenosti a nedokončenosti skladby. 

ÚKOL: 

„Nyní si zahrajeme na hudební skladatele. Jak kaţdý ví, kaţdá písnička má začátek a konec. 

Zahraji na klavír písničky z minulého úkolu. Jakmile přestanu, zkus ji dokončit.“  

ZADÁNÍ:  

Zahrajeme a zazpíváme lidové písně z předchozího úkolu. Dle notového záznamu písně 

přerušíme a necháme je dokončit. 
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Hodnocení: 

4 body - dítě dokončí všechny 4 lidové písničky 

3 body - dítě dokončí 3 lidové písničky 

2 body - dítě dokončí 2 lidové písničky 

1 bod - dítě dokončí 1 lidovou písničku 

0 bodů - dítě nedokončí, nereaguje, nespolupracuje    

Hodnotící kritéria 

Výsledkem je aritmetický průměr výsledků daných úkolů. 
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3.5.1.5. Hudební paměť 

„Liduška ztratila hudební paměť a její vrácení bude předposledním úkolem. Tím bude 

kouzlo zlé jeţibaby nadobro zlomeno.“ 

1. Metodické náměty ke zjišťování paměti pro rytmus 

ZADÁNÍ: 

„K tomuto úkolu potřebujeme naše šikovné ruce a naši chytrou hlavičku. Naučíme se říkanky 

O Jarkovi, O Pavlovi, O bábě a O Kadle. Pak budeme tleskat do rytmu tak, jak Ti to 

předvedu.“  

ÚKOL:  

Ukáţeme dětem obrázky od Josefa Lady jako motivaci k dalšímu úkolu a předvedeme 

vytleskání rytmu na slova lidových říkadel, které předtím neznaly.  
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Lidová říkadla podle Josefa Lady: 

a) „Jarka nese mouku v zeleném klobouku, Mařka nese 

krupici v červené čepici“ 

 

 

 

Velká, tučná, podtrţená písmena značí tlesknutí a drţení dlaní: 

 

 

 

JarKa NeSe Mou-Ku v ZeLeNém KloBou-Ku, MařKa NeSe 

KruPiCi v Čer-VeNé ČePiCi. 
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b) „Ten náš Pavel to je kos, ztratil boty chodí bos“ 

 

 

 

 

Velká, tučná, podtrţená písmena značí tlesknutí a drţení dlaní: 

 

 

Ten Náš Pa-Vel To Je KOS, Ztra-Til Bo-Ty Cho-Dí BOS. 
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c) „Bába leze do bezu, já tam za ní polezu. Kudy bába tudy já, 

budeme tam oba dva.“ 

 

 

 

Velká, tučná, podtrţená písmena značí tlesknutí a drţení dlaní: 

 

 

Bá-Ba Le-Ze Do Be-ZU, Já Tam Za Ní Po-Le-ZU. Ku-Dy Bá-Ba 

Tu-Dy JÁ, Bu-De-Me Tam O-Ba DVA. 
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d) „Kadla, Kadla z půdy spadla. Natloukla si koleno o dubové 

poleno.“ 

 

 

 

Velká, tučná, podtrţená písmena značí tlesknutí a drţení dlaní: 

 

Ka-Dla, Ka-Dla Z pů-Dy Spa-Dla. Na-Tlou-Kla Si Ko-Le-NO O Du-

Bo-Vé Po-Le-NO. 
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Hodnocení: 

4 body - dítě zopakuje rytmus bez chyby u 4 říkadel 

3 body - dítě zopakuje rytmus u 3 říkadel 

2 body - dítě zopakuje rytmus u 2 říkadel 

1 bod - dítě zopakuje rytmus u 1 říkadla 

0 bodů - dítě nezopakuje rytmus, popř. nespolupracuje 

2. Metodické podněty pro zjišťování paměti pro melodii 

ZADÁNÍ: 

 „Posledním úkolem bude hra na paměť. Kdyţ přidáme k našim říkadlům melodii, vzniknou 

nám úplně nové písničky. Zopakuješ je po mně?“ 

ÚKOL: 

Na slova říkadel z předchozích úkolů zazpíváme jednoduché melodie v D dur, které necháme 

dítě zopakovat.   

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

Hodnocení: 

4 body - dítě zopakuje melodii bez chyby u 4 říkadel 

3 body - dítě zopakuje melodii u 3 říkadel 

2 body - dítě zopakuje melodii u 2 říkadel 

1 bod - dítě zopakuje melodii u 1 říkadla 

0 bodů - dítě nezopakuje melodii, popř. nespolupracuje 

Hodnotící kritéria: 

Výsledkem je aritmetický průměr výsledků jednotlivých úkolů. 
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4. VYHODNOCENÍ VÝZKUMU A NÁMĚTY DO PRAXE 

Ve svém výzkumu jsem se snaţila obsáhnout hlavní hudební schopnosti u předškolních 

dětí. Pomocí hudební pohádky, jsem zjišťovala, které z nich jsou dětem nejblíţe a naopak, ve 

kterých schopnostech mají mezery. Jsem ráda, ţe Princezna Liduška děti zaujala  

a spolupracovaly, aţ na malé výjimky, velice aktivně. Formou hry, která je hlavním učebním 

nástrojem dětí, jsem zjistila, ţe schopnosti u dětí předškolního věku jsou na vysoké úrovni. 

V podkapitolách 4.1- 4.5 jsem hodnotila procentuální úspěšnost jednotlivců, poté úspěšnost 

chlapců, děvčat a nakonec procentuální úspěšnost celého kolektivu dětí. V podkapitole 4.6 

naleznete celkové hodnocení úspěšnosti jednotlivých hudebních schopností.  

4.1 Pěvecko reprodukční schopnosti 

V prvním úkolu jsem zjišťovala úroveň pěvecko reprodukčních schopností na lidové 

písni Prší, prší. Úkol byl z hlediska obtíţnosti jednodušší. V celkovém hodnocení (4.6) je to 

zjevné. Úspěšnost úkolu připisuji tomu, ţe úkol byl první, děti byly soustředěné a 

motivované. Píseň Prší, prší je také notoricky známá a děti ji znají odmalička. Relativně 

největší starosti dělala dětem melodická sloţka písně (86,66 %) neţ rytmická (93,33%). Větší 

intonační problémy jsem zaznamenala u chlapců (79,17%) neţ u děvčat (91,67%),  

viz Tabulka č. 1+ Graf č. 1. 
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Tabulka č. 1 

  

  Chlapec 
 

Děvče 
  

Pěvecko reprodukční 

schopnosti 

Průměr 
 

% 
 

Rytmus Melodie 

H.P   1 3 4 3,5 87,5 

M.J   1 4 4 4 100 

P.K.   1 4 4 4 100 

A.L.   1 3 3 3 75 

M.K 1   4 4 4 100 

F.S 1   4 2 3 75 

B.V.   1 4 4 4 100 

M.K 1   2 2 2 50 

T.N.   1 4 4 4 100 

N.D.   1 4 3 3,5 87,5 

K.B.   1 4 3 3,5 87,5 

A.P.   1 4 4 4 100 

M.N. 1   4 4 4 100 

J.K. 1   4 4 4 100 

L.K 1   4 3 3,5 87,5 

Počet 6 9 56 52 
Moţný počet 

bodů=60 

Chlapci[%] 91,67 79,17 
    

Dívky  [%] 94,44 91,67 
    

Všichni[%] 93,33 86,67 
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4.2 Hudebně sluchové schopnosti 

Při zjišťování hudebně sluchových schopností (Tabulka č. 2 + Graf č. 2), jsem ve třech 

různých úkolech zjišťovala citlivost na intenzitu, barvu a výšku tónů. Nejlépe děti reagovaly 

na úkoly zaměřené na intenzitu tónů. Píseň o medvědovi a myšce byla úspěšná v 95%, 

přičemţ chlapci byli úspěšní v 87,5% a dívky byly 100%. Výšku tónů děti rozeznávaly také 

velmi dobře, celkově byli úspěšní v 80%. Děvčata byla opět lepší. Překvapivě nejmenší 

úspěšnost jsem sledovala při přiřazení obrázků ke zvukům. Děti nerozeznaly zvuk dud, i kdyţ 

nástroj znají. Zvuk tuby a kontrabasu jim byl také většinou cizí. Některým dětem 

z nehudebních rodin, či méně vyspělým, dělal problém přiřadit zvuk k obrázku i u flétny nebo 

trubky. Jak děvčata, tak chlapci byli shodně úspěšní v 58,33%. Myslím, ţe znalost nástrojů 

dětem problémy nedělá, ovšem barevnost zvuků ano. V dnešní době děti poznají elektrickou 

kytaru spíše neţ tradiční nástroje. 

Tabulka č. 2 

  

  Chlapec 
 

Děvče 
 

Hudebně sluchové schopnosti 
Průměr 
 

% 
 Intenzita Barva  Výška 

H.P   1 4 3 3 3,33 83,33 

M.J   1 4 2 4 3,33 83,33 

P.K.   1 4 3 3 3,33 83,33 

A.L.   1 4 2 3 3,00 75,00 

M.K 1   4 3 4 3,67 91,67 

F.S 1   3 2 3 2,67 66,67 

B.V.   1 4 2 3 3,00 75,00 

M.K 1   3 1 2 2,00 50,00 

T.N.   1 4 3 4 3,67 91,67 

N.D.   1 4 2 3 3,00 75,00 

K.B.   1 4 1 3 2,67 66,67 

A.P.   1 4 3 4 3,67 91,67 

M.N. 1   3 1 2 2,00 50,00 

J.K. 1   4 3 4 3,67 91,67 

L.K 1   4 4 3 3,67 91,67 

Počet 6 9 57 35 48 
Moţný počet 

bodů=60 

Chlapci[%] 
  

87,50 58,33 75,00   

Dívky  [%] 
  

100,00 58,33 83,33   

Všichni[%] 
  

95,00 58,33 80,00   
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Graf č. 2 
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4.3 Rytmické cítění 

V úkolech pro zjištění rytmického cítění jsem se zaměřila na citlivost pro rytmickou 

pulzaci, metrum, změnu tempa a časový rytmický průběh skladby. Nejlépe si děti vedly  

u rozeznávání změny tempa (86,67%), dívky byly nepatrně úspěšnější (88,89%) neţ chlapci 

(83,33%). Problémy však nastaly při vytleskávání rytmu. Děti špatně rozlišovaly citlivost pro 

rytmickou pulzaci a časový rytmický průběh. Kdyţ byl úkol zadán nezávisle na druhém, děti 

jej zvládly úspěšně. Citlivost pro rytmickou pulzaci děti zvládly na 76,67% oproti citlivosti 

pro časový rytmický průběh skladby (71,67%). Myslím si však, ţe děti rozdíl, ač s názornou 

ukázkou vytleskání pulzujícího, neměnného rytmu a vytleskávání rytmu slabik v říkadlech, 

nepochopily. Nejslabší byl pro děvčata (61,11%) i chlapce (54,17%) úkol pro zjištění 

citlivosti na metrum. Dětem dělala problém koordinace pohybů v pochodu s vytleskáváním.  

I u jednotlivců byla lepší děvčata např. T.N. byla aţ na malé zaváhání stoprocentní. 

Naopak M.K. dělal problémy rytmus jako takový. Za jeho výsledkem 31,25% byla uţ také 

nesoustředěnost. 

Tabulka č. 3 

   Rytmické cítění 
  

 Chlapci Děvčata 
Rytmická 

pulzace 
Metrum 

Změna 

tempa 

Časový 

rytmický 

průběh 

průměr % 

H.P.  1 2 2 4 3 2,75 68,75 

M.J.  1 3 3 4 3 3,25 81,25 

P.K.  1 3 3 4 3 3,25 81,25 

A.L.  1 2 2 3 2 2,25 56,25 

M.K. 1  3 3 4 4 3,5 87,50 

F.S. 1  3 1 4 2 2,5 62,50 

B.V.  1 3 2 3 3 2,75 68,75 

M.K. 1  1 1 3 0 1,25 31,25 

T.N.  1 4 3 4 4 3,75 93,75 

N.D.  1 3 2 3 3 2,75 68,75 

K.B.  1 4 2 3 3 3 75,00 

A.P.  1 4 3 4 3 3,5 87,50 

M.N. 1  3 2 3 2 2,5 62,50 

J.K. 1  4 3 3 4 3,5 87,50 

L.K. 1  4 3 3 4 3,5 87,50 

počet 6 9 46 35 52 43 
Moţný počet 

bodů=60 

Chlapci[%]   75,00 54,17 83,33 66,67 
  

Dívky  [%]   77,78 61,11 88,89 75,00 
  

Všichni[%]   76,67 58,33 86,67 71,67 
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Graf č. 3 

 

4.4 Tonální cítění 

Nejlépe si vybraná skupinka dětí vedla v úkolech pro zjištění tonálního cítění. Najít 
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pro nedoškálné tóny i pro nedokončenost). 8 dětí zvládlo úkoly dokonce bez chyby, coţ při 

délce testu bylo překvapení. Připisuju to tomu, ţe se děti „probudily“ u známé věci  

a zkoncentrovaly se. 

Tabulka č. 4 

  

  
Chlapec Děvče 

Tonální cítění 
  

Citlivost 

pro 

nedoškálné 

tóny 

Citlivost pro 

dokončenost 
Průměr % 

H.P 
 

1 4 4 4 100 

M.J 
 

1 4 4 4 100 

P.K. 
 

1 4 4 4 100 

A.L. 
 

1 3 4 3,5 87,5 

M.K 1 
 

4 4 4 100 
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F.S 1 
 

3 3 3 75 

B.V. 
 

1 3 4 3,5 87,5 

M.K 1 
 

2 3 2,5 62,5 

T.N. 
 

1 4 4 4 100 

N.D. 
 

1 4 4 4 100 

K.B. 
 

1 4 3 3,5 87,5 

A.P. 
 

1 4 4 4 100 

M.N. 1 
 

3 2 2,5 62,5 

J.K. 1 
 

4 4 4 100 

L.K 1 
 

4 3 3,5 87,5 

Počet 6 9 54 54 Moţný počet bodů=60 

Chlapci[%] 
  

83,33 79,17 
  

Dívky  [%] 
  

94,44 97,22 
  

Všichni[%] 
  

90,00 90,00 
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4.5 Hudební paměť 

Posledním úkolem v rámci testu byly úkoly na zjištění hudební paměti. Úkoly na 

zjišťování paměti pro rytmus a melodii byly nad dětské síly. Většina dětí jiţ byla 

nesoustředěná a vybrané úkoly byly z kategorie nejobtíţnějších. Není divu, ţe je zvládla 

přibliţně polovina dětí. Lépe si vedly při zapamatování rytmu (54,17% chlapců a 55,56% 

děvčat) neţ melodie (50,00% chlapců a 47,22% děvčat). Chlapci byli pouze v posledním 

úkolu nepatrně úspěšnější.  

Tabulka č. 5 

  

  
Chlapec 

  

Děvče 

  

Hudební paměť 

Průměr % Paměť pro 

rytmus 

Paměť pro 

melodii 

H.P   1 2 2 2 50 

M.J   1 2 2 2 50 

P.K.   1 3 2 2,5 62,5 

A.L.   1 1 1 1 25 

M.K 1   3 3 3 75 

F.S 1   3 2 2,5 62,5 

B.V.   1 3 3 3 75 

M.K 1   0 0 0 0 

T.N.   1 2 2 2 50 

N.D.   1 2 1 1,5 37,5 

K.B.   1 3 2 2,5 62,5 

A.P.   1 2 2 2 50 

M.N. 1   1 1 1 25 

J.K. 1   2 3 2,5 62,5 

L.K 1   4 3 3,5 87,5 

Počet 6 9 33 29 Moţný počet bodů=60 

Chlapci[%] 
  

54,17 50,00 
  

Dívky  [%] 
  

55,56 47,22 
  

Všichni[%] 
  

55,00 48,33 
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Graf č. 5 
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Tabulka č. 6 

Procentuální 
úspěšnost 

Pěvecko 

reprodukční 

schopnosti 

Hudebně 

sluchové 

schopnosti 

Rytmické 
cítění 

Tonální 
cítění 

Hudební 
paměť 

všichni 90,0 77,8 73,3 90,0 51,7 

chlapci 85,4 73,6 69,8 81,3 52,1 

dívky 93,1 80,6 75,7 95,8 51,4 
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ZÁVĚR 

Předškolní vzdělávání má výsostné postavení ve výchově dítěte. Mateřská škola je také 

ve většině případů první výchovně vzdělávací institucí v ţivotě dítěte. Výčet aktivit, kterých 

se děti v mateřinkách účastní, je velmi pestrý. Dětem se otvírají dosud nepoznané světy. 

Někdy se první kontakt s dosud neznámou aktivitou stane i pro tak malé dítě osudným. Stejně 

tak je to se setkáním s lidmi. Děti jsou vědomě i nevědomě formulovány svým okolím. Proto 

je péče o ně, kvalita výchovy a okolního prostředí tolik důleţitá.  

Hudba je nedílnou součástí výchovy. Zušlechťuje a povznáší. V teoretické části mé 

bakalářské práce jsem charakterizovala hudební schopnosti u dětí předškolního věku, které 

jsem pak v části praktické zkoumala. Experiment formou pohádky jsem nezvolila náhodně. 

Snaha vrátit se do dětských let a vtělit se do dětské duše se, aspoň myslím, podařila. Výsledky 

testu prokázaly, ţe děti v rámci mateřské školky nejstarší jsou nadmíru citlivé na hudbu. 

Jejich schopnosti a dovednosti jsou nadprůměrné. Aţ na malé výjimky, které potvrzují 

pravidlo, mají děti hudbu rády a hraje v jejich ţivotech důleţitou roli. Jsou připraveny svůj cit 

nadále rozvíjet v  odborně-vzdělávacích institucích typu základní umělecké školy. Nároky ze 

strany hudebních škol by zkoumaný vzorek dětí zvládl s přehledem.  

Potvrdila se má hypotéza, ţe dívky, které se ve většině případů jeví, jako vyspělejší, 

zvládnou test úspěšněji. Stejně tak se potvrdilo, ţe děti z rodin se vztahem k hudbě, byly 

úspěšnější neţ děti z  nehudebních rodin. I přes nadprůměrné výsledky testu pomocí hudební 

pohádky, se dá výchova k hudebnosti nejen v naší mateřské škole zlepšit. Směřuji tím k části 

testu, kdy dětem dělaly problémy poznat a přiřadit zvuky k obrázkům hudebních nástrojů, cit 

pro rytmus či testu hudební paměti. Zde se má hypotéza, ţe všechny hudební schopnosti 

budou na stejné úrovni, nepotvrdila. Jsem si však jistá, ţe vyšší frekvencí návštěvnosti 

koncertů, praktické ukázky hry na nástroje, poslechem apod. docílíme ještě většího zlepšení 

hudebních schopností dětí. Rovněţ snaha o zapojení se do hry, spojení pohybu s hudbou či 

improvizace mají vliv na rozvoj jedince. Důraz by měl být kladen na osobitý projev dítěte  

a jeho rozvoj. Volba hry, jako přirozeného a základního nástroje dětského učení, je dle mého 

soudu nejúčinnější. Musím také zdůraznit vztahy mezi dětmi samotnými a důleţitost těchto 

sociálních vazeb. Při společné hře se nejmladší děti rády učí od svých starších kamarádů. 

Naopak předškoláci si rádi hrají na učitele a vyučují ty mladší. Tato forma konfrontace je 

účinná a kaţdému něco dá. Jak touhu naučit se novému, tak schopnost naučit.  
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Kaţdodenní setkávání s kolektivem dětí a pedagogů v mateřské škole, vzdělávací 

program a řád nasměruje děti k sociálnímu chování. V některých konkrétních případech má 

mateřská škola zcela zásadní vliv na budoucnost dítěte. Tam, kde selhává rodinná výchova, 

suplují pedagogičtí pracovníci úlohu rodičů. Dětem vštěpují zásady slušného chování, 

základní hygienické návyky a eliminují někdy dosti špatný vliv okolí. Bohuţel i přesto je na 

pedagogy nahlíţeno s despektem a předškolní výchova je brána jako cosi samozřejmého.  

O adekvátním ohodnocení pracovníků  předškolních vzdělávacích zařízení ani nemluvě. To je 

však problém v oblasti vzdělání všeobecně. 
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