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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá využitím powerpointových prezentací v hodinách 

hudební výchovy z pohledu učitele, na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých 

gymnázií v České republice.  
 

Teoretická část pojednává o zavádění informačních a komunikačních technologií 

(ICT) do škol, důležitosti a využití interdisciplinárních vztahů ve výuce při používání ICT 

a o vizualizaci, jakožto o jednom z úspěšných moderních trendů v pedagogice, spojeném 

právě s novými technologiemi.  
 

Část praktickou tvoří modelové příklady powerpointových prezentací, vytvořené na 

základě vybraného učiva z učebnic pro 2. stupeň ZŠ a SŠ s návrhy na praktické využití 

v hodině hudební výchovy.  
 

Součástí práce jsou vytvořené powerpointové prezentace na DVD. 

 

Summary 
 

The master´s thesis is about the using of PowerPoint presentations in music teaching 

from the viewpoint of the teacher at lower secondary schools in the Czech Republic. 
 

The theoretical part deals with implementation of ICT into schools, the importance 

and usage of interdisciplinary relations in tuition using ICT and about visualization as one 

of the successful modern trends in pedagogy linked with new technologies. 
 

In the practical part are examples of PowerPoint presentations made on the basis of 

curriculum selected from class-books for secondary school with proposals for practical use 

in music class. 
 

As a part of this thesis is the DVD with the created PowerPoint presentations. 
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Úvod 

 

Informační a komunikační technologie (ICT) se staly součástí každodenního života 

celé západní společnosti. Během posledních třiceti let došlo k obrovskému rozvoji v této 

oblasti a počítače získaly výsadní postavení nejen ve veřejné sféře, ale i v životě rodin. Pro 

dnešní děti je již samozřejmé vlastnit od útlého věku mobilní telefon, notebook či tablet. 

Nastupuje tedy nová generace žáků, která je schopna bez problémů ovládat problematiku 

informačních a komunikačních technologií alespoň na uživatelské úrovni. U těchto žáků 

hrozí nebezpečí, že se ve škole budou nudit, pokud hodiny nebudou obohaceny prací 

s počítačem, a to jak v rukou učitele, tak v rukou žáka. Pokud tedy škola chce udržet krok 

s dětmi i s vývojem a požadavky společnosti, musí zapojit do výuky efektivně využití 

informačních a komunikačních technologií. Používání informačních a komunikačních 

technologií zatraktivní přístup k poznatkům i dovednostem a učí žáky třídit a kriticky 

přijímat informace, které jim jsou prostřednictvím technologií předkládány.  
 

Pro učitele se používáním informačních a komunikačních technologií mění role. Ze 

své původně vedoucí pozice zprostředkovatele vzdělání se stává průvodcem a 

prostředníkem vědění ve vyučovací hodině. Učitel se musí také neustále vzdělávat 

v oblasti nových technologií, aby je mohl relevantně využít ve výuce.  
 

Moderní technologie slouží k naplňování nových cílů výuky, poskytují žákům 

zábavnější a méně stereotypní formu výuky, čímž zvyšují motivaci žáků k učení. Díky 

technologiím lze žáky též snadněji zapojit do procesu učení. Žáci již nejsou jen pasívními 

posluchači, ale spoluvytvářejí výuku a aktivně se zapojují do vzdělávacího procesu.  
 

ICT tedy z pohledu vyučujícího přinášejí nový způsob vyučování a z pohledu žáka 

potom nový způsob učení. Výuka se tak stává zajímavější a získané znalosti slouží 

k vybudování mezipředmětových vztahů.  
 

Důležitou součástí výuky se stávají powerpointové prezentace, kterým především je 

věnována náplň této práce. Pro správný přístup k ICT a úspěšné používání ve výuce je však 

dobré znát fakta o jejich vzniku, vývoji, a především jejich cestě do oblasti vzdělávání, což 

je právě jedním z úkolů této práce a zároveň náplň první kapitoly. Druhá kapitola 

pojednává o důležitosti vzájemné integrace poznatků z různých oborů a ideálním prostředí 

ICT pro naplnění interdisciplinární komunikace se zaměřením na hudební výchovu. Třetí 

kapitola je věnována vizualizaci jakožto jednomu z nových trendů v pedagogice spojených 



 

 

právě s využitím moderních technologií. Zde jsou rozvedeny jednotlivé možnosti využití 

vizualizace v hodinách hudební výchovy, které dále mohou být v powerpointových 

prezentacích využity. Problematikou prezentací, zejména jejich pozitivní i negativní 

stránkou pro používání ve výuce, se zabývá čtvrtá kapitola. Pátá kapitola představuje 

stěžejní část práce. Obsahuje pět návrhů na výuku pomocí powerpointových prezentací, 

které byly vytvořeny na základě integračních vztahů dle učiva učebnic pro ZŠ a SŠ.  
 

Cílem této práce je shrnout dosavadní vývoj ICT v rámci vzdělávání, seznámit 

s technickou přípravou tvorby prezentací, představit zásobu možností prvků vizualizace 

pro využití ve výuce hudební výchovy, a především nastínit možnosti využívání či 

zpestřování výuky powerpointovými prezentacemi na základě nabídnutých příkladů.  
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1. Začleňování ICT do škol 

 

Ve 20. století dochází ve společnosti k rozsáhlým dynamickým změnám na poli vědy 

a techniky. V 90. letech nastupují výrazné změny v oblasti informačních a komunikačních 

technologií (ICT), které mají za následek vznik nového konceptu společnosti, 

tzv. společnosti informační. Tu lze charakterizovat značným využíváním digitálního 

zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. 
 

Škola jakožto společenská instituce nemůže tento vývoj ignorovat, zároveň je vázána 

na očekávání a požadavky rodičů a žáků, a ty se tvoří právě především na základě 

probíhajících společenských a hospodářských změn. Význam zavádění ICT do škol v této 

době velice vzrostl, což se odrazilo na náplni nejrůznějších pedagogických konferencí. 

Mezi nejčastější cíle v rámci Evropské unie, které byly na těchto jednáních stanoveny, 

patří
1
: 

 

1) Zlepšení procesu vyučování a učení směrem ke zvýšení obecné kvality 

vzdělání a úrovně dovednosti žáků 

2) Umožnění přístupu k informačním a komunikačním technologiím každému 

na základě principu rovných příležitostí 

3) Podpora rozvoje CŽV a odborné přípravy 

4) Umožnění rozvoje informační společnosti, ekonomického růstu a 

konkurenceschopnosti 

5) Výchova lidí k odpovědnému, kritickému a tvořivému přístupu k ICT 

6) Podporování integrace mladých lidí na trhu práce 
 

Vytyčené cíle iniciovaly přípravu a schválení Pracovního programu, který formuluje 

cíle systémů vzdělávání a odborné přípravy. Na tomto programu se shodli ministři 

členských států EU zodpovědní za vzdělávání a odbornou přípravu.  
 

V České republice je proces modernizace vzdělávacího systému ukotven v RVP 

jednotlivých školských stupňů. Právě v nových kurikulárních dokumentech nacházíme 

mj. upřednostnění využívání nových informačních technologií ve výuce. Žákovské 

komunikativní kompetence v oblasti ICT v období základního vzdělávání formulovala 

pracovní skupina Evropské komise pro vzdělávání jako „schopnost používat multimediální 

                                                 

1
 ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. 1. vyd. Praha : Triton 2006, s. 12. 



- 10 - 

 

technologie a využívat je k vyhledávání, ukládání, vytváření, prezentování, třídění a 

k výměně informací.“
2
 K tomu je samozřejmě třeba, aby byl učitel schopen technologie 

v práci se žáky účinně využívat a spojit s dalšími zdroji, jako jsou např. knihy, časopisy, 

učebnice a internet.  
 

Zavádění nových technologií do škol se setkalo s problémy. Těmi největšími je nejen 

poměrně vysoká pořizovací cena všech zařízení (multimediální počítače, interaktivní 

tabule, jednotlivé programy …), ale též právě i nedostačující počítačová gramotnost mnoha 

vyučujících všech věkových kategorií. 
 

Na vývoj a problematiku zavádění ICT do škol je třeba nahlížet v širším kontextu. 

ICT se vyvíjely mimo svět vzdělávání a teprve postupně se prosazovaly do školských a 

vzdělávacích institucí. Představy o využití počítačů se v průběhu třiceti let měnily 

především v závislosti na jejich technické úrovni a dobových představách o jejich funkci. 

Mnozí učitelé mají proto počítač spojen s představou složitého technického zařízení, jemuž 

příliš nerozumí, dost dobře nechápou jeho smysl mimo oblast informatiky a jeho použití ve 

vyučovacím procesu se tak vyhýbají. To je způsobeno též omezenou dostupností výpočetní 

techniky do 90. let 20. stol.  
 

Vzhledem k věkovému průměru pedagogů zastávají vedoucí posty většinou právě 

lidé, kteří prošli tímto vývojem, což se může stát překážkou k zavádění ICT do škol. Právě 

vedení školy však sehrává klíčovou roli v zavádění inovací. Rozhoduje nejen o vybavení 

školy technologiemi, ale i o jejich rozmístění po budově, čímž je určena dostupnost pro 

učitele i žáky. 
 

V otázce praktického zavedení změn ve výuce mají pak hlavní slovo primárně 

učitelé. Jejich pozitivní či negativní přístup, připravenost a profesní kompetence významně 

ovlivňují výsledek zapojení nových technologií do výuky, učení a prostředí školy vůbec. 

U některých učitelů se lze setkat s odporem a nedůvěrou k zavádění technologií do škol. 

K překonání těchto překážek je třeba času a podpory vedení škol v podobě nejrůznějších 

kurzů a školení, které se konají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Příprava též probíhá i při vysokoškolském studiu. Prohlubování kvalifikace učitelů v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je koncipováno zejména poptávkou 

ze strany učitelů a není utvářeno systematicky. Je tedy ve velké většině případů závislé na 

                                                 

2
 www.vuppraha.cz 
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ochotě učitelů se v konkrétních oblastech sebevzdělávat. RVP neprobíhá systematicky a je 

determinována jak technickým a softwarovým zázemím pedagogických pracovišť, tak 

úsilím a osobní angažovaností pedagogů, kteří příslušné předměty vyučují.
3
Pro učitele 

hudební výchovy jsou v oblasti ICT důležité zejména vědomosti o využití multimediálních 

CD-ROMů, prezentací, notačních programů, internetu, nejrůznějších softwarů a k tomu 

náležející literatuře, jak bude rozvedeno v následujících kapitolách.  
 

 

  

                                                 

3
 VONDRÁČEK, V. Využití počítačů v hudebním vzdělávání. 1. část. Hudební výchova, 2008, roč.16, 

č. 2, str. 19. 
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2. Integrační pedagogika a polyestetická  výchova 

 

Mezi jednotlivými vyučovacími předměty lze nalézt určité vztahy, které by měl být 

učitel schopen najít a efektivně jich využít při výuce. Vyučující jakéhokoli předmětu stojí 

před otázkou, jakým způsobem propojit jednotlivé složky tohoto systému. Hledání vztahů 

a zákonitostí mezi jednotlivými složkami napomáhá žákovi porozumět oboru. Integraci lze 

rozdělit do třech stupňů – na integraci jednooborovou, pojící se pouze k jednomu médiu, 

dále polyestetickou, spojující hudbu s jinými uměleckými obory a dále integraci 

interdisciplinární. Třetí způsob integrace je nejširší a spojuje estetické jevy s oblastí 

přírodních a společenských věd. V otázce hudební výchovy se jedná zejména většinou 

o vztahy mezi jednotlivými estetickými předměty a literaturou (integrace polyestetická). 

Ve vztahu hudební výchovy a ICT se však jistým způsobem jedná o integraci 

interdisciplinární, a to zejména, pokud žák sám v rámci hudební výchovy využívá své 

znalosti ohledně informačních a komunikačních technologií (vyhledávání ukázek na 

internetu, kopírování a vkládání obrázků, nahrávání hudby atd. …). V následujících 

podkapitolách budou způsoby integrace popsány blíže. 

 

2.1 Polyestetická hudební výchova 

 

Úkolem hudební výchovy na základních a středních školách je zprostředkovat žákům 

významy a funkci hudby, proniknout do hlubší podstaty smyslu oboru, naučit žáky hudbu 

nejen slyšet, ale i poslouchat a přiblížit jim schopnost hudby zprostředkovat konkrétní 

prožitek životní reality. Těchto cílů pomáhá dosáhnout vlastní hudební aktivita žáků, 

prováděná jakoukoli činností (zpěv, hra na nástroj, tanec) nebo vyjádřením a rozborem 

hudby výtvarným způsobem, či dramatizací. Žákům je tak umožněno prožít a vyjádřit 

emocionální kvality hudby silnějším prožitkem, který zanechá hlubší dojem než pouhý 

verbální popis. Hudební dílo je tak představeno v širších kontextech, méně známé 

skutečnosti jsou osvětleny na základě známého, žáci tak objevují různé souvislosti.  
 

Hudba je schopna vyjádřit různé stupně a kvality lidského prožívání a chování. Dle 

J. Doubravové se jedná o následující tendence lidského chování
4
:  

  

                                                 

4
 DOUBRAVOVÁ, J. Dialog a imaginace: interpersonální diagnóza umění(m). 1. vyd. Praha: 

Supraphon, 1998. 
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1. Afiliace – hledání spolupráce, přátelství, láska, 

2. Distance – vyhýbání se kontaktu, izolace, odloučení 

3. Agrese – útok, hněv, ničení 

4. Útěk – strach 

5. Dominance – diktát, ovládání, řízení 

6. Submise – přijímání řízení i ovládání 

7. Exhibice plus – exhibice pozitivními kvalitami – atraktivnost, síla, 

inteligence 

8. Exhibice minus – prezentování sebe sama jako slabého, trpícího, 

nešťastného 
 

Porozumění hudbě je tedy jen v malé míře vázáno na schopnost verbalizace. Hudební 

výchova by tak měla být především činnostní, tvořivá a multimediální. Touto cestou 

vychází vstříc nejen žákům s různým vztahem k hudbě, ale i  různým typům posluchače 

(smyslový typ posluchače, motorický typ posluchače, imaginační typ posluchače, citový 

typ posluchače a rozumový typ posluchače). 
 

I přes skutečnost, že záměrné muzicírování, malování pocitových představ či jejich 

scénické a taneční ztvárnění zajišťují a umožňují lepší proniknutí do podstaty hudby, 

neměly by být ve škole opomíjeny i nejrůznější debaty o hudbě, díky nimž lze využít řeči 

jakožto prostředníka mezi činností a myšlením. Ve vhodných případech lze pak porovnat 

zpracování hudebního materiálu s postupy v ostatních uměleckých oborech, 

např. ve výtvarnictví, literatuře. Hudbu lze objevovat i pomocí divadla a filmu.  

 

2.2 Interdisciplinární pedagogika v HV 

 

Integrace interdisciplinární je nejkomplexnější a nejnáročnější druh integrace. Může 

osvětlit problém napříč různými obory. Smyslem koncepce je odhalit souvislosti, které 

nelze vysvětlit na základě jednoho předmětu. Jedná se o propojování a překrývání 

předmětů různé podstaty - na jedné straně oblasti přírodovědných a na druhé straně 

společenskovědních disciplín. Pod tímto druhem integrace rozumíme naprosto univerzální 

způsob výuky, protože ji lze využít ve všech předmětech. Při tomto postupu vystupuje 

některý obor jako vůdčí a ostatní slouží jako pomocné disciplíny. Nebezpečí používání této 

metody spočívá v hledání souvislostí některých témat napříč obory, kde žádné věcné 
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souvislosti nemusí existovat. Na druhé straně musí kantor zamezit možnosti smývání 

odborné správnosti jednotlivých oborů.  
 

Tato koncepce je používána zejména u projektové výuky, kdy je kladen důraz na 

samostatnou práci žáků při objevování těchto souvislostí. Dochází k podpoře 

individuálního tvořivého procesu učení. Celková integrace probíhá většinou na základě 

zohlednění tematických celků, jejichž výběr a způsob řešení je vytvářen dohodou se žáky.  
 

Na základě začlenění hudby do interdisciplinárního komplexu vzniká řada otázek, 

zda lze vůbec hudbu zahrnout do přírodovědných souvislostí a zejména pak, zda může 

hudba zaujmout centrální postavení mezi zkoumanými obory. Podstatou pro výskyt hudby 

v přírodovědných oborech je ovšem její fyzikální základ – mechanické vlnění. Tím 

vychází z přírodní podstaty jak v podobě hluků, tak i tónů. Dále je hudba především 

výtvorem člověka, čímž se řadí na roveň společenskovědních disciplín. O propojení 

přírodovědného a společenskovědního základu oboru „hudba“ usiluje integrativní hudební 

pedagogika. Ta formulovala tázání se po fenoménu hudba do šesti vzájemně propojených 

oblastí:
5
 

  

1. Jak vzniká hudba (oblast tvorby) 

2. Jak se hudba provádí (sféra prezentace, interpretace hudby) 

3. Jak se hudba zprostředkovává (sféra komunikace a agentáže) 

4. Proč lidé pěstují a poslouchají hudbu (analýza významu a hodnot hudby) 

5. Proč lidé kupují a prodávají hudbu (sféra kritického výběru, analýza potřeb 

konzumu a trhu) 

6. Jak je poslouchané uzpůsobeno (sféra recepce, analýza materiálu a struktury 

hudby) 
 

 

2.2.3 Interdisciplinární vazby -  HV a PowerPoint 

 

Ve vztahu využití powerpointových prezentací a hudební výchovy lze 

interdisciplinární vazby chápat následovně: 
 

                                                 

5
 DRÁBEK, V. Interdisciplinární komunikace v hudební výchově. In Multimediální komunikace v 

hudební a polyestetické výchově. Sborník příspěvků z konference 9. a 10. 11. 2000 na UK Praha – 

Pedagogické fakultě. Praha : UK, 2001, s. 98. 
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 po formální stránce - samotné používání ICT ve výuce hudební výchovy je 

propojení estetického předmětu s přírodovědným oborem – technikou 
 

 po stránce obsahové – obsahem prezentací může být vysvětlení určitých jevů 

na pozadí poznatků z dalších oborů. (akustické jevy, dějiny hudby a dějiny 

lidstva…) v obsahové stránce je samozřejmě velkou mírou zastoupena též 

integrace polyestetická 
 

Po formální stránce musí učitelé a případně i žáci prokázat a využít poznatky i 

dovednosti ovládání techniky pro účely hudební výchovy, která je v tomto případě 

vedoucím oborem. Po stránce obsahové pak musí prokázat účelnost propojení poznatků 

z nejrůznějších vědních oblastí k ozřejmění vytyčené učební látky či dílčího problému.  
 

Prezentace musí vycházet z vědeckých poznatků a zároveň by měla být východiskem 

k tvořivé činnosti. Žáky nelze seznámit se všemi situacemi a poznatky, proto se musí dávat 

přednost modelovým situacím, které mají platnost příkladu. Cílem interdisciplinární 

výchovy na rozdíl od tradičního pojetí výuky je vedení k učení prožitkem a zkušeností. 

Žák nedostává již hotové poznatky, ale naopak je objevuje sám v různých situacích a 

zakouší je sám na sobě. Takové poznatky jsou smysluplné a mají trvalou hodnotu. 

Poznatky (informace, významy) jsou přenosné, zprostředkovatelné, zatímco zkušenost 

(smysl) je nepřenosná a nezprostředkovatelná. Tento přístup podněcuje získávání 

informací a významů světa a přitom ponechává dostatek prostoru pro osobní zkušenost 

dítěte prostřednictvím činnosti.  
 

Pro učitele je důležité najít a nabídnout žákům styčné body, které by propojily látku 

či dílo se zkušenostmi žáka. „Styčné body jsou prostředníkem mezi žákem a jeho 

zkušenostmi, mezi žákem a hudbou, jsou partnerem na cestě k hlubšímu porozumění hudbě, 

sobě i světu.“
6
 K tomu může právě pomoci PowerPoint, který v sobě slučuje možnost 

použití interaktivních prvků k praktickému osvojení látky a zároveň možnost názorně 

předvést žákům různé pohledy na probírané učivo. Může posloužit i využití dalších 

moderních technologií ve výuce, jakožto dětmi každodenně i mimoškolně používaných 

prostředku k získávání informací.  

  

                                                 

6
 DRÁBEK, V. Interdisciplinární komunikace v hudební výchově. In Multimediální komunikace v 

hudební a polyestetické výchově. Sborník příspěvků z konference 9. a 10. 11. 2000 na UK Praha – 

Pedagogické fakultě. Praha : UK, 2001, s. 100. 



- 16 - 

 

2.3 Funkční využití polyestetické a interdisciplinární 

integrace ve škole 

 

Současný vzdělávací trend, formulovaný v nových kurikulárních dokumentech 

(RVP, ŠVP), připravuje žáky záměrně a intenzivně na jejich budoucí profesní a osobní 

život. Preferuje právě
7
: 

 

 1. integrativní vazby mezi předměty 

  2. diferencované vyučování, tzn. zohlednění individuálních dispozic žáků 

3. vyučování progresívními metodami – využívání skupinové a individuální práce 

se žáky, využívání problémového a projektového učení, využívání nových 

informačních technologií 

4. důraz na chápání souvislostí mezi poznatky a činnostmi. 
 

Při plánování vyučovací jednotky musí učitel zohlednit průřezová témata, která jsou 

vzhledem k učivu projektována integrativně a vzdělávací oblasti, do nichž se spojují 

předměty příbuzné povahy. Důležitým principem je i prohlubování klíčových kompetencí 

žáků.  
 

Současný vývoj naší vzdělávací soustavy tedy vytváří vhodné podmínky pro 

mezioborovou integraci učebních předmětů. Celkově ustupuje tradiční model verbálního 

vyučování a pasivního přijímání poznatků ve prospěch celkového rozvoje dětské osobnosti 

podle integrované programové triády – emocionální zážitek – hudební dovednost – 

poznatek, která je primárním principem integrovaného vyučování.
8
 

 

Jedná se v podstatě o otázku, jak přiblížit skladbu či učební látku možnostem a zájmu 

žáků a také, jak ji přiblížit jejich zkušenosti. Zkušeností je zde míněno osvojování 

poznatků a porozumění hudbě na bázi činnosti - jak během vyučování ve škole, tak i mimo 

školu. Toto rozumění lze rozdělit na tři části: 

 rozumění hudbě jakožto objektu 

 rozumění světu 

                                                 

7
 VONDRÁČEK, V. Využití počítačů v hudebním vzdělávání. 1. část. Hudební výchova, 2008, roč.16, 

č. 2, str. 19. 
8
 JENČKOVÁ, E. Integrační možnosti v přípravě učitelů hudební výchovy In Multimediální 

komunikace v hudební a polyestetické výchově. Sborník příspěvků z konference 9. a 10. 11. 2000 na UK 

Praha – Pedagogické fakultě. Praha : UK, 2001, s. 102. 
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 rozumění sobě 
  

Díky hudbě se člověku otvírá pohled na určitý úsek skutečnosti. Skrze dílo lze 

poznat lépe a jinak svět, dokonce i sebe, tzn. nově prožívat své pocity a myšlenky. V tomto 

způsobu výuky je tedy kladen důraz nejen na strukturu díla, ale i na ostatní vazby, které si 

k hudbě člověk vytváří, na všechny složky a předpoklady, které obsah díla podmiňují a 

spoluvytvářejí. Důležité je očekávání recipienta, jisté předporozumění dílu – a to jak 

v rovině osobní, která vychází ze života posluchače, tak v rovině historicko-společenské, 

která předpokládá, že posluchač je předem alespoň minimálně seznámen s poznávaným 

jevem. Na základě předporozumění si recipient vytváří určitý dojem, který se v procesu 

porozumění prostřednictvím zkušenosti zpřesňuje. Tím dochází ke zdokonalování a stále 

vyšší úrovni rozumění danému jevu. Dílo musí posluchač chápat jako neustále nový 

problém, který musí být řešen, posluchač musí být ochoten se nechat hudbou oslovit, ptát 

se a být schopen naslouchat, aby se mohl dobrat podstaty a postupného odkrývání 

významů.  
 

Vzhledem k vývoji hudební pedagogiky lze jmenovat několik důležitých mezníků, 

které ji pomohly profilovat do dnešní podoby. V sedmdesátých letech to byl činnostní 

princip, preferující rozvoj hudebních schopností dětí a motivaci jejich zájmu o hudbu 

prostřednictvím hudebních her. V osmdesátých letech se pak kladl důraz zejména na 

dětskou tvořivost a začala být prosazována tendence k integraci různých druhů umění. 

Postupně začal být brán zřetel na dětskou emocionalitu a kreativitu a na jejich individuální 

schopnosti. Dalším důležitým bodem se stalo rozvíjení dětských hudebních dovedností a 

získávání poznatků řešením problémových úkolů a na základě činností v motivovaných 

hudebních situacích. Od devadesátých let pak dochází ke stále většímu začleňování a 

zohledňování mimouměleckých oborů. 
 

Tento vyučovací přístup klade na učitele větší nároky. Je potřeba zkoordinovat 

integraci všech částí hudební výchovy, didakticky interpretovat učivo a vytvořit prostor 

k samostatné práci žáků.  

 

2.3.1 Využití polyestetické integrace v HV 

 

Během polyestetické integrace dochází k propojení předmětů múzické povahy – 

výchovy výtvarná, literární, pohybová, dramatická. Vysvětlování jednoho díla na základě 
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druhého, vytváření paralel výrazových uměleckých prostředků napomáhá otevření nového 

emocionálního a estetického působení, což napomáhá k základní analýze zkoumaného 

uměleckého díla. Na základě prožitku a citového působení přispívá tato metoda 

k všestrannější orientaci dítěte v umění. Společné východisko výchovně vzdělávacího 

působení a podstatou tohoto vzájemného působení je umělecké dílo. Vítána je možnost 

zapojení dětí různé úrovně dovedností do společné práce při plnění školních i 

mimoškolních aktivit. Pro tuto práci je potřeba přistoupit k týmové spolupráci didaktiků 

estetickovýchovných předmětů pro výběr vhodných témat integrativní povahy.  
 

Pro integrační vyučovací proces jsou vhodná zejména díla hudební dramatické 

tvorby – opera, balet, muzikál. Ty mohou být doplněny i o další souvislosti – hra na 

zázemí divadla. Též vazby s literárním světem jsou velice podnětné. Například ozvučení 

literární předlohy scénickou hudbou pomocí nástrojů Orffova instrumentáře a dalších. 

Tento způsob vede k pochopení souvislostí a podobností v hudební a literární řeči, pomáhá 

rozvíjet kreativitu v hudebním projevu dětí. Zvláště hodnotné je využití pohybové výchovy 

pro vyjádření emocionálního prožitku skladby. Zejména pro děti mladšího školního věku, 

které ještě nemají dostatečně vyvinuté verbalizační schopnosti je tato činnost žádoucí. 
 

Důležité je ale neopomíjet ostatní aktivity, v nichž děti získávají řadu paralelních 

prostředků ke snadnějšímu pochopení významu díla při jeho poslechu. Jednotlivé aktivity 

mohou být chápány jako motivační vstupy, které dílo rozdělují na samostatné celky a 

zároveň gradují a tematicky se propojují. Každá aktivita má svou funkci – faktografickou, 

emocionální, empatickou, poetizující, relaxační … soubor těchto aktivit ve vzájemné 

kooperaci umožňuje udržovat pozornost dětí.  

 

2.3.2 Využití interdisciplinární integrace ve škole 

 

Integrace komplexní – interdisciplinární vychází ze zkušenosti s integrací 

jednooborovou a polyestetickou a velice silně závisí na koordinované spolupráci rozlišené 

určitými předpoklady všech zúčastněných. Díky obsahovému kontextu můžeme od 

komplexní integrace očekávat nejrozsáhlejší možnosti integračních vazeb, ale pro realizaci 

je nejnáročnější. Je potřeba ke každému tématu přistupovat kriticky a posoudit jeho 

formativní přínos. Integrace napomáhá efektivnímu uspořádání posloupnosti vyučovací 

hodiny. Důležitým umem učitele je nejen znalost širokého spektra učebních metod a 
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postupů a schopnost je aplikovat, ale i umění vyhodnocovat a posoudit vhodnost metod 

s ohledem na učivo a dispozice dětí. Podle těchto ukazatelů učitel zvolí odpovídající 

hudební situace, s nimiž dále pracuje. Učitel pak slučuje menší fáze hodiny s motivační, 

upevňovací i kontrolní funkcí do relativně větších celků. Záměrem je vytvořit předpoklad 

pro opakované setkání s hudebním dílem na kvalitativně vyšší úrovni vzhledem k rozvoji 

dětského hudebního myšlení.  

 

2.4 Integrace HV a ICT ve výuce 

 

Vzhledem k zaměření své práce věnuji část této kapitoly propojení předmětu hudební 

výchova s oblastí informační a komunikační technologie.  
 

Ve škole lze uplatnit princip integrace hudební výchovy a ICT v poslechových 

situacích pomocí multimediálního CD-ROMu či prezentací. Tyto pomůcky jsou pro výuku 

používány zejména jako zdroj informací. Informace mohou být zpracovány v podobě 

textů, obrázků, tabulek, audio a videoukázek. Důležitá je vzájemná polyestetická a 

interdisciplinární provázanost všech udaných fakt a multimediální zpracování.  
 

Učitel se může inspirovat multimediálními tituly a prezentacemi pro přípravu 

vlastních didaktických postupů. Základem je všechny dostupné možnosti správně 

zkombinovat. Lze provázat textové a mluvené informace, lze využít audio a video 

nahrávky pro lepší pochopení spojitosti informací a hudebních ukázek, ke stejnému účelu 

lze použít i nejrůznější obrázky, vizualizace průběhu hudby apod. (více v následující 

kapitole).  
 

Základním předpokladem pro úspěšné využívání počítače ve výuce jsou jeho 

technické parametry. Důležité jsou zejména taktovací frekvence procesoru, velikost 

diskového prostoru, rozlišení grafické karty a monitoru, specifikace zvukové karty atd. … 

Všechny tyto potřebné parametry bývají uvedeny na jednotlivých používaných 

multimediálních výukových CD-ROMech. Všeobecně se dá říci, že jsou dostačující 

počítače se systémem Windows XP, MacOS X 10.5, Linux s jádrem verze 2.6.32, nebo 

novější verze daných systémů, splňující minimální hardwarové požadavky daného 

operačního systému nebo vyšší. Špatná konfigurace počítače může být znatelná zejména 

při přehrávání videa, kdy nedochází k plynulému přehrání obrazu a zvuku. V současné 

době by ale na přístrojích, které bývají k dispozici, takovéto problémy neměly vznikat.  
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Použití počítačů ve vyučování limituje dostupnost techniky v jednotlivých třídách. 

Nejčastější je klasický model, kdy má přístup k počítači pouze učitel. Ten tak získá snadno 

ovladatelný zdroj různých médií namísto mnoha audio či video přehrávačů. Většinou se 

třída sestává z počítače, ozvučení a dataprojektoru. Ideální je v tomto případě přítomnost 

interaktivní tabule, kdy učitel může vše ovládat přímo před očima žáků bez rušivých 

prvků, jako např. odvracení se k počítači.  
 

Pro další práci se skladbou je výhodné, pokud mají žáci možnost být každý 

u jednoho přístroje. Tímto způsobem jsou zohledněny jejich individuální dispozice 

při plnění zadaných úkolů a dalším kladem je možnost individuálního poslechu 

do sluchátek, při němž se žáci vzájemně neruší. Jednotlivá práce může přinést i zápory a to 

zejména v omezení vzájemné komunikace a spolupráce a dále nebezpečí vlastní práce žáků 

na počítači. I těmto problémům se dá ale vhodným způsobem předejít a negativní důsledky 

tak minimalizovat. Některé www stránky či komunikační softwary mohou být 

zablokovány, vhodné je zejména uspořádání učebny do kruhu, kdy učitel vidí všem žákům 

na monitor.  

 

2.4.1 Využití ICT ve výuce HV učitelem 

 

Pro učitele znamená zavádění ICT do výuky získávání a využívání nových poznatků 

v této oblasti. Pod pojmem ICT v hudební výchově rozumíme veškeré technické 

vymoženosti, které máme ve třídě potencionálně k dispozici: televizi, video a DVD 

přehrávač, multimediální počítač, dataprojektor, interaktivní tabuli atd. … Učitel si musí 

uvědomovat a vhodně v hodinách využívat specifika práce s těmito technologiemi.  
 

Každý učitel hudební výchovy by měl mít osvojeny alespoň základní dovednosti 

práce s počítačem, aby byl schopen vytvářet vlastní materiály pro výuku. Jedná se 

o následující dovednosti:
9
 

 

 skenovat obrázky či kopírovat z internetu 

 pracovat se zvukovou stopou – kopírovat, případně ji krátit či nastavovat dle 

didaktického záměru 

 obohacovat zvukovou stopu o vizuální složku 

                                                 

9
 VÁŇOVÁ, H., Využití počítačové technologie při poslechu hudby – nový trend v didaktice hudební 

výchovy (5.webová konference Ostrava) 
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 kopírovat a „ořezávat“ videa z You Tube 

 kopírovat a „ořezávat“ videoukázky (DVD, nahrávky z televize) 

 vytvářet powerpointové prezentace – včetně vkládání obrázků, zvuku a videa 

ze souborů 
 

Další poměrně účelnou dovedností je převod analogových hudebních nahrávek do 

digitální podoby.  
 

K převodu analogové zvukové nahrávky do digitální podoby je zapotřebí: 
 

 vhodný propojovací kabel 

 A/D převodník (zvuková karta v počítači) 

 vhodný software (nejzákladnější je obsažen přímo v OS Windows – záznam 

zvuku) 
 

Pokud budeme digitalizovat AV (audiovizuální) nahrávky musíme použít jiný A/D 

převodník – tzv. kartu pro zachytávání videa, která není součástí standardní výbavy PC, 

součástí balení nové karty je pak i zachytávací software. Pokud se chceme vyvarovat 

případným problémům synchronizace obrazové a zvukové stopy, musíme pro převod 

použít kartu s audio i video vstupem (obr. 1).  
 

 
  

obr. 1 Digitalizace AV nahrávky 
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2.4.2 Výukové cíle využití ICT v hudební výchově žákem 

 

Pro efektivní využití moderní techniky při výuce musí být zajištěny i předpoklady 

v oblasti znalostí a dovedností žáků. Učitel si tedy musí přesně stanovit cíle v podobě 

očekávaných výstupů žáků v souvislosti s utvářením požadovaných klíčových kompetencí 

obsažených v ŠVP. V platném RVP je používání ICT v hudební výchově konkretizováno 

pouze v instrumentálních činnostech, tzn. využití keyboardu s počítačem při tvorbě 

doprovodů a notačních programů pro záznam hudby. Dle V. Vondráčka by bylo možno 

konkretizovat další očekávané výstupy, např.:
10

  
 

 žák umí připojit MIDI nástroj k počítači a nastavit potřebné parametry pro 

jeho aktivaci v systému Windows 

 žák umí na počítači přehrávat prostřednictvím softwarových přehrávačů 

různé typy hudebních souborů 

 žák umí za účelem poslechu hudby připojit k počítači externí reproduktory 

nebo sluchátka včetně softwarového nastavení hlasitosti 

 žák umí spustit a případně na počítači nainstalovat multimediální aplikaci na 

CD-ROM titulu s hudebněvýchovnou tematikou, dokáže se intuitivně 

zorientovat v prostředí ovládání programu a dokáže využít jednotlivé 

možnosti programu k tvořivým činnostem 

 žák umí připojit k počítači mikrofon a nastavit potřebné parametry v systému 

Windows 

 žák umí prostřednictvím mikrofonu a jednoduchého softwaru nahrát do 

počítače své instrumentální nebo vokální projevy, archivovat je a případně je 

dále zpracovávat 

 žák umí pomocí základních funkcí notačního programu zapsat a volbou 

vhodných nástrojových barev ozvučit jednoduchou melodii s doprovodem 
 

Zajištění počítačové techniky na školách je ale samozřejmě základním a zásadním 

bodem, aby bylo možno takovou výuku realizovat. V roce 2004 vydalo MŠMT metodický 

pokyn s názvem Standard ICT služeb ve škole, který měl dosažením v něm obsažených 

ukazatelů zabezpečit na školách minimální podmínky pro využití ICT ve výuce. Školy pak 

                                                 

10
 VONDRÁČEK, V. Využití počítačů v hudebním vzdělávání. 1. část. hudební výchova, 2008, roč. 

16, č. 2, str. 19. 
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prostřednictvím ministerských dotací uskutečňovaly nákup počítačové techniky v souladu 

s plánem ICT, který předtím zpracovaly. Většině škol se tak podařilo díky dotacím vybavit 

učebny technikou, která plně postačuje využití ICT v jednotlivých předmětech, tedy i 

v hudební výchově. 
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3. Vizualizace jako nový trend ve  vyučování 

 

V dnešní době dochází na pozadí změn života společnosti k naprosté proměně 

způsobu života rodin. Kvůli velkému nárůstu potřeby používání moderních technologií, jak 

v práci, tak ve volném čase, je velké množství dětí již od raného věku seznamováno 

s nejmodernější technikou – s televizí, videem, počítačem, tablety, mobilními telefony, atd. 

Tyto přístroje přinášejí dětem zejména vizuální požitky, které podporují snadný neaktivní 

příjem informací. V důsledku této skutečnosti děti ostatní smysly, zejména sluch, při 

získávání informací tolik nevyužívají. „Ve škole se tyto změny projevují tak, že děti bývají 

pasivnější a jako posluchači méně pozorní. Mívají potíže s koncentrací na jakékoliv 

zvukové informace.“
11

 Učitel se tedy setkává s problémem, jak takovým žákům 

zprostředkovat učivo, aby pro ně bylo zajímavé, např. jak žákům předložit hudební dílo, 

jakým způsobem dílo analyzovat, aby děti rozmazlené moderní technikou zaujal. Jednou 

z možností je právě využití ICT. ICT přináší učiteli nebývalé možnosti, jak zpracovat 

učivo po vizuální stránce, která je pro děti v dnešní době nejdůležitější. „Vizualizace 

v hudební výchově je pedagogickopsychologický proces, umožňující syntézou sluchových a 

zrakových vjemů aktivizovat pozornost dítěte při vnímání hudby a spoluúčastnit se utváření 

jeho hudebních představ.“
12

 Je dokázáno, že na získávání informací se v  největší míře 

podílejí zrakové představy. Vizualizace se tak stává při výuce velkým pomocníkem při 

konkretizaci a umocnění sluchové představy. Dochází k účelné integraci těchto dvou 

smyslů. 
 

 „Podle Komenského zásady je proces zapamatování výraznější při současné 

aktivaci více smyslů. Podle výzkumů je účinnost receptorů na proces zapamatování 

následující: sluch 10 % - 20 %, zrak 30 % - 40 % a kombinace zvukových a obrazových 

počitků 50 % - 70 %. Smyslové receptory člověka tedy hrají velmi důležitou úlohu při 

předávání informací. Zrak a sluch tvoří vlastně základ vizualizace.“
13

 S použitím 

vizualizace dochází naplnění i didaktická zásada názornosti ve vyučování. Při zapojení 

všech smyslů dítěte - včetně zraku - při vzniku prvotní zkušenosti dochází k vytváření 

                                                 

11
 PETRÁŠOVÁ, M., Vizualizace hudebních jevů výtvarnými prostředky. In Hudobná výchova včera 

a dnes. Sborník příspěvků z konference, konané v roce 2004 v Nitře. Nitra : PF UKF, 2005, s. 141. 
12

 VÁŇOVÁ, H. Vizualizace v hudební výchově. In Příspěvek na konferenci „Kontexty hudební 

pedagogiky III“. Pedagogická fakulta UK v Praze, katedra hudební výchovy. 2008, s. 95. 
13

 SERAFÍN, Č. Zavádění integrované podoby výuky o technice ve vysokoškolské přípravě pedagogů. 

In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 134-137. 
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nových materiálů, z nichž může dítě čerpat inspiraci pro svou představivost a rozvíjet tak 

svou fantazii.  
 

Při použití vizualizace ve výuce by měl učitel dodržovat určité zásady
14

:  

 vizualizace nesmí odvádět pozornost dítěte od samé podstaty hudby 

 ústí do sémantické a strukturální analýzy hudebního díla 

 je výchozí zkušeností pro tvořivou činnost dítěte 
 

Vizualizaci lze využít zejména u žáků hudebně méně rozvinutých, nehudebních, kdy 

obrazový vjem pomáhá pochopit pro ně jinak neurčité sluchové vjemy, u dětí s poruchami 

soustředění jakožto motivační prvek, u dětí s převládajícím typem zrakové paměti, kdy je 

sluchový vjem vybavován na základě obrazové představy a dále u dětí, které jsou 

odmalička v nadměrném kontaktu s technikou a považují tedy samotný sluchový vjem za 

nedostačující a ochuzený.  

 

3.1 Možnosti vizualizace ve výuce HV 

 

Vizualizace může mít ve vyučování hudební výchovy při poslechových činnostech 

mnoho podob. Může se jednat o prezentaci obrazových či filmových materiálů o životě 

autora či celkovém kontextu doby, doprovodné ilustrace - portréty autorů, dobové situace, 

filmové záznamy oper, baletů, muzikálů, koncertů – žáci mohou porovnávat scénické 

provedení, různou interpretaci sólistů, výkon interpretů a dirigentů, dále mohou snáze 

rozlišit díky obrazu jednotlivé nástroje při hře, dále se jedná o sledování hudebního pohybu 

v čase a to nejen na základě partitury, ale lze využít i vizuálního grafického zpracování 

jednotlivých částí skladby pomocí nejrůznějších počítačových animací.
15

 V dnešní době je 

k dispozici množství programů a hotových výukových materiálů, které využívají právě 

možnost vizualizace. Jedná se o nejrůznější výukové CD-ROMy, hotové výukové 

programy, které lze zakoupit či stáhnout z internetu. 
 

Velice oblíbené jsou filmy zpracovávající hudební dílo v animované podobě, kde 

vizuální složka odpovídá časovému pohybu hudby ve skladbě – např. Fantasia z roku 

1940, Fantasia 2000, obě z dílny Walta Disneye, Péťa a vlk, Karneval zvířat Saint-Saënse. 
 

                                                 

14
 H. VÁŇOVÁ, H. Vizualizace v hudební výchově. In Příspěvek na konferenci „Kontexty hudební 

pedagogiky III“. Pedagogická fakulta UK v Praze, katedra hudební výchovy. 2008, s. 96. 
15

 dostupné na www.musanim.com 
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Velkým pomocníkem při vizualizaci a shánění nahrávek hudebních děl se stal server 

YouTube. Jedná se o server, na němž nalezneme množství video nahrávek a hudebních 

filmů vytvořených a pořízených laickou i odbornou veřejností. Lze zde najít nepřeberné 

množství mnohdy vzácného hudebního materiálu. Výhodou je cenová dostupnost – stačí 

disponovat připojením k internetu a možnost pro žáky vrátit se k probíranému hudebnímu 

dílu i mimo vyučování. Mezi nahrávkami na internetu lze mnohdy objevit i vzácné 

nahrávky umělců. Bohužel zde ale také nalezneme videa vytvořená amatéry a často videa 

nepoužitelná obsahově i kvalitou, materiál je tedy potřeba vybírat a třídit. Velkou výhodou 

je možnost stažení videí ze serveru např. za pomoci programu A Tube Catcher, který je 

plně freeware k dispozici na internetu. Program musí být průběžně aktualizován, jinak 

může docházet k problémům při přehrávání staženého videa např. chybějící části, či 

nefunkční přehrávání.  
 

Všemi výše jmenovanými možnostmi vizualizace se učitel může inspirovat nebo je 

využít při sestavování své prezentace určené pro výuku žáků. V následujících 

podkapitolách budou tyto způsoby vizualizace představeny blíže.  

 

3.1.1 Vizualizace notového záznamu 

 

Velice důležitou činností při poslechu je sledování hudby, tj. motivů, témat, pohybu 

melodie, hry jednotlivých nástrojů, harmonie apod. v notovém záznamu. Tato aktivita je 

velice účelná a prospěšná pro lepší orientaci v hudebním proudu, napomáhá 

k soustředěnému poslechu a učí žáky vyznat se v notovém zápisu.  
 

Pro mladší žáky je zejména výhodné využití grafické partitury. Tyto partitury vytváří 

učitel sám nebo může využít různých již vytvořených materiálů v učebnicích, např. 

Jenčková – Hudba v současné škole. Jedná se o partitury, které jsou tvořeny grafickými 

značkami. Značky představují předem daný pohyb (hru na tělo) či hru na nástroj nejčastěji 

Orffova instrumentáře ve shodě s hudební ukázkou.  
 

Elementární partitury obsahují party pro konkrétní nástroje, na které umí žáci hrát. 

Na základní škole se většinou se setkáme s partem pro flétnu, housle, kytaru. S větší 

rozmanitostí nástrojů se učitel setká na základní umělecké škole. Při hře lze měnit hráče 

u nástroje, čímž se dětem bystří pohotovost, pozornost, schopnost orientovat se plynule a 

rychle v notovém záznamu a dovednost využívat ke hře další hudební nástroje. Pro toto 
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muzicírování může učitel jako předlohu použít např. Holubec, Prchal - Nebojme se 

klasiky.  
 

Další možností seznámení se se  statickým grafickým záznamem hudby je původní 

notový zápis. Pro sledování průběhu celé skladby v partituře se musí žáci připravit. Zápis 

pro jednotlivé nástroje lze odlišit barvou. Lze využít i elektronické podoby nebo různých 

notačních programů, např. Sibelius, Finale, Capella, či freeware program Muse Score.  
 

S elektronickou podobou partitury je možno dále pracovat. Pomocí programu např. 

Windows Movie Maker, můžeme vytvořit film, do kterého uložíme postupně ke zvukové 

stopě vždy odpovídající část partitury. Jedná se o jisté ulehčení orientace v notovém 

zápisu, kdy žák při poslechu vždy vidí právě znějící část partitury. Notační programy jsou 

schopny ukládat zároveň zvukovou stopu i průběh partitury. Při poslechu tak posluchač 

může zároveň sledovat celou partituru, kterou probíhá barevná čára, označující právě 

znějící úryvek. Mnoho již vytvořených příkladů obou těchto způsobů využití elektronické 

podoby partitury lze objevit na serveru YouTube. Ukázky znázorňující pohyb hudby 

barevnou čarou v partituře jsou přístupné na www.virtualsheetmusic.com/. Tyto stránky 

však vyžadují registraci a většina příkladů je zpoplatněna. 
 

Novinkou v ohledu elektronické vizualizace hudby pomocí partitury je projekt „The 

Scrolling Bach Project“, dohledatelný na Facebooku a na YouTube pod adresou 

http://www.youtube.com/gerubach (obr. 2). Tato videa znázorňují postupně nabíhající 

hlasy ve skladbě pomocí popojíždějících částí partitury. Video je členěno vertikálně 

barevnými pruhy, kterými jsou odlišeny nástupy a hlasy jednotlivých nástrojů. Odlišné 

barvy pruhů znázorňují jednotlivé formálně odlišné části skladby. Projekt, jak autor sám 

uvádí na svých stránkách, původně vznikl se záměrem sloužit jako volně dostupná 

kompletní knihovna skladeb J. S. Bacha v tomto formátu pro potřeby vyučujících, 

skladatelů a hudebníků. Autor však vytváří videa i ke skladbám dalších skladatelů, např. 

Chopina, Ravela, Pendereckeho a dalších. 

 

obr. 2  př. The Scrolling Bach Project 

http://www.virtualsheetmusic.com/
http://www.youtube.com/gerubach
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3.1.2 Počítačové hudební animace 

 

Relativně novým, avšak ve výuce nezastupitelným prostředkem vizualizace 

hudebního díla, jsou počítačové hudební animace. Přední společnost, zabývající se 

výrobou programu pro hudební animaci je Musanim – Music Animation Machine (obr. 3). 

Výsledky jejich práce lze naleznout na serveru Youtube či na stránkách 

www.musanim.com. Zde je k dispozici ke stažení i demoverze programu. Program pracuje 

s formátem MIDI. Učitel či zkušenější žáci mají možnost si tak připravit i vlastní 

vizualizaci skladeb. Program umožňuje použít několik způsobů vizualizace. Nejznámější a 

nejpoužívanější je forma „Original bar-graph“.
16

 Tento způsob je vhodný zejména pro 

prezentaci základních výrazových prostředků, výšky a délky tónu, tempa, rytmu, harmonie, 

ke sledování počtu hlasů polyfonních skladeb atd. … Jedná se o způsob, který pomáhá 

překlenout propast mezi schopností porozumět notovému zápisu a sledování pohybu hudby 

v něm. Animované značky grafu obsahují mnoho informací, které lze vyčíst z klasického 

notového zápisu, výhodou je, že jim lze porozumět intuitivně pouhým pozorováním.  
 

Jde ve své podstatě o hudební značky, které nejsou v zápisu zakotveny v notové 

osnově. Informace o hudební struktuře je zde zprostředkována různobarevnými čarami, 

které zastupují noty. Tyto čáry se posouvají podle plynoucí hudby. Pozice čar na 

obrazovce znázorňuje průběh hudby - vzájemné vazby tónů a tempo. Díky odlišným 

barvám čas můžeme sledovat zvlášť různé nástroje, hlasy a témata. Sledování je usnadněno 

tím, že se čáry rozsvěcují vždy v momentě, když hraje příslušné místo. Tento způsob 

vizualizace pomáhá proniknout do podstaty hudby snadněji než při sledování klasického 

notového zápisu.  
 

 

obr. 3 př. MAM 
 

Sledování intervalů lze dosáhnout zejména pomocí animace Cirlcle of fifths color 

wheel či Interval types. Intervaly jsou zde znázorněny barvami (obr. 4).:  
 

                                                 

16
 SLÁDKOVÁ, A. Vizualizace poslechu ve výuce přípravné hudební výchovy a hudební nauky na 

základních uměleckých školách. Disertační práce. Pedagogická fakulta UK. Praha 2012. 

http://www.musanim.com/
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 kvinty a kvarty modře  

 tercie a sexty zeleně 

  velké sekundy a septimy fialově 

 malé sekundy a septimy žlutě 

 tritony jakožto nejdisonantnější intervaly červeně 
 

 

obr. 4 Konsonance, disonance v programu 
 

Tento způsob vizualizace lze potom využít pomocí programu DYAD pro znázornění 

konkrétní skladby (obr. 5): 
 

 

obr. 5 Využití znázornění intervalů pro animaci skladby 
 

Na podobném principu pak pracují další možnosti podkresů jako např. Shapes 

Harmonic staff a Harmonic compass, které na základě prostorového uspořádání intervalů a 

různých barev přiřazených tóninám znázorňují harmonický průběh skladby. 

 

K vizualizaci lze využít i optický záznam zvukového vlnění. Na něm lze ukázat 

délku, dynamiku, strukturu zvukového proudu.  

 

3.1.3 Interaktivní CD-ROMy 

 

Výukové interaktivní CD-ROMy představují další možnost využití vizualizace 

hudby. Najdeme mezi nimi nejrůznější encyklopedie dějin hudby, skladatelů, hudebních 

nástrojů atd. … Výukové CD-ROMy mají za cíl rozvíjet hudební schopnosti, dovednosti a 
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znalosti žáků. Dále rozvíjejí představivost, postřeh, logické myšlení. Výhodou je možnost 

využití nejen při výuce ve škole, ale i při domácí přípravě. V těchto materiálech bývají 

obsaženy nejen různé obrázky a fotografie či audio a videoukázky, ale i hypertextové 

odkazy. Cílem CD-ROMů je vytvoření média, které bude žáky motivovat a podnítí zájem 

o výuku. CD-ROMy bývají rozděleny do jednotlivých lekcí.  
 

Jako příklad lze uvést CD-ROM Vážná hudba. Z tohoto materiálu, pocházejícího 

z anglického originálu Interactive World Atlas od firmy Attica Interactive, mohou učitelé 

získat informace z hudební nauky.
17

 CD-ROM obsahuje slovník se dvěma sty základními 

pojmy, dále životopisy šedesáti nejvýznamnějších skladatelů, databázi více než dvou a půl 

tisíce děl a dvě stě zvukových ukázek včetně rozboru. Pro žáky je zajímavá i možnost 

interaktivně si prohlížet časovou osu dějin artificiální hudby od 2. poloviny 17. století až 

do současnosti. 
 

Tento program umožňuje výběr z dostupné fonotéky ukázek a třídění ukázek dle 

různých měřítek, jako například slohové období, druh hudby, osobnost skladatele, časová 

chronologie vzniku skladeb. Toho lze využít třeba při vytváření dramaturgie koncertu 

během poslechové hodiny hudební výchovy, kdy by byl ruční výběr nahrávek o mnoho 

náročnější a složitější.  
 

Dalším multimediálním titulem je např. CD-ROM Skladatelé světové hudby, který 

zahrnuje představení nejznámějších světových skladatelů. Na CD nalezneme ukázky 

nejvýznamnějších děl, texty vysvětlující podrobně veškeré termíny, barevná vyobrazení a 

portréty skladatelů. Součástí CD-ROMu je i prověrkový kvíz.  
 

Dalším titulem je Multimediální Encyklopedie hudebních nástrojů Petra Dvořáčka. 

Encyklopedie popisuje 60 hudebních nástrojů, obsahuje informace, ukázky obrazové i 

zvukové o hudebních nástrojích strunných, dechových, bicích a elektro, dělených dále na 

jednotlivé skupiny. U všech nástrojů najdeme text a obrázek s popisem jednotlivých částí. 

U většiny nástrojů je uvedena zvuková ukázka nebo též 3D model a videoukázka. Na CD-

ROMu nalezneme i slovníček méně obvyklých výrazů. Další obsáhlou částí je prezentace 

                                                 

17
 SLÁDKOVÁ, A. Vizualizace poslechu ve výuce přípravné hudební výchovy a hudební nauky na 

základních uměleckých školách. Disertační práce. Pedagogická fakulta UK. Praha 2012. 
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firmy Petrof (historie, výzkum, výroba, sortiment, osobnosti). Tato encyklopedie je plně 

dostupná na internetu.
18

 

 

3.1.4 Animovaný film inspirovaný artificiální hudbou 

 

Mnoho filmových společností vytvořilo animovanou podobu děl artificiální hudby. 

Jedná se o kratší i celovečerní filmy. Tyto snímky se staly velice populárními a 

oblíbenými. Jedním z prvních významnějších a zdařilých počinů v této oblasti tvorby je 

cyklus 75 krátkých animovaných filmů Silly symphonies z dílny Walta Disneye z let 1929 

– 1939.
19

 V mnohých dílech tohoto cyklu byly vytvořeny snímky, kde vážná hudba 

doprovázela příběhy kreslených postaviček. Jedním z příkladů může být např. hned první 

film tohoto cyklu Skeleton dance v němž, jak název napovídá, byla použita část skladby 

Dance Macabre C. Saint-Saënse, dalším příkladem pak může být El terrible toreador, kde 

byly použity motivy z opery Carmen G. Bizeta. V Hells Bells zazněl Smuteční pochod 

marionet Ch. Gounoda či téma z Griegova Peer Gynta, z části V síni horského krále atd. … 
 

Velkým filmařským počinem v tomto žánru byla pak Fantasia z roku 1940, 

celovečerní animovaný film též společnosti Walt Disney Company, inspirovaný díly 

Čajkovského, Beethovena, Bacha, Stravinského aj. …  
 

Fantasia je rozdělena na osm částí, z nichž sedm nahrál Philadelphia Orchestra pod 

taktovkou Leopolda Stokowského. Mezi jednotlivými segmenty vystupuje hudební kritik a 

skladatel Deems Taylor s průvodním slovem. Ve Fantasii 1940 byla animátorsky ztvárněna 

tato díla: 
 

 Johann Sebastian Bach – Toccata a fuga d moll 

 Petr Iljič Čajkovskij – Suita z baletu Louskáček 

 Paul Dukas – symfonická báseň Čarodějův učeň 

 Igor Stravinskij – Svěcení jara 

 Ludwig van Beethoven – Pastorální symfonie 

 Amilcare Ponchielli – Tanec hodin z opery La Gioconda 

                                                 

18
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multimedialni-cd 
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 Modest Petrovič Musorgskij – symfonická báseň Noc na Lysé hoře 

 Franz Schubert – Ave Maria 
 

Pokračování se tento úspěšný snímek dočkal až o šedesát let později celovečerním 

filmem Fantasia 2000. Podle vzoru Fantasie z roku 1940 najdeme i zde několik na sobě 

dějově nezávislých animovaných příběhů, které jsou podkresleny artificiální hudbou. 

Jednotlivé části jsou tentokrát uváděny různými moderátory, mezi nimiž se objevují mj. 

Steve Martin, Bette Midler, Penn & Teller, James Earl Jones, Quincy Jones, a Angela 

Lansbury. Nahrávky nahrál z větší části Chicago Symphony Orchestra pod vedením 

Jamese Levina. 
 

I Fantasia 2000 obsahuje osm částí, v nichž jsou zpracovány následující skladby: 
 

 Ludwig van Beethoven – 5. Symfonie C dur „Osudová“, 1. věta Allegro con 

brio 

 Ottorino Respighi – symfonická báseň Pini di Roma 

 George Gerschwin – Rapsodie v modrém 

 Dmitrij Šostakovič – Klavírní koncert č. 2 F dur, 1. věta Allegro 

 Camille Saint Saëns – Karneval zvířat, Finale 

 Paul Dukas – symfonická báseň Čarodějův učeň – segment z Fantasie z roku 

1940 

 Edward Elgar - Pomp and Circumstance – Pochody 1, 2, 3, 4 

 Igor Stravinskij – Svita z baletu Pták ohnivák  
 

Součástí DVD Fantasia 2000 je bonus, animované zpracování Debussyho Clair de 

Lune, které mělo být původně zařazeno do první Fantasie.  
 

Díky všeobecně narůstajícímu zájmu o vážnou hudbu vznikly ve společnosti 

W. Disneye a dalších, např. Warner Bros., další filmy inspirované hudebními pohádkami a 

balety S. Prokofjeva – Péťa a vlk či P. I. Čajkovského – Labutí princezna, Princ 

Louskáček. Dále vznikla série filmů s Barbie – např. Barbie a Louskáček, Barbie od 

Labutího jezera, Barbie a dvanáct tančících princezen atd. …  
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Společnost Warnes Bros. vytvořila mezi léty 1930 – 1969 krátké animované grotesky 

série Loony Tunes a Merrie Melodies s využitím podkresu artificiální hudby.
20

 Použity 

byly skladby např. J. Brahmse – Uherské tance, L. van Beethovena – pro Elišku, P. I. 

Čajkovského – Klavírní koncert č. 1 b moll, J. Strausse – Na krásném modrém Dunaji, a 

mnoha dalších. I mezi těmito groteskami lze najít mnoho materiálu využitelného pro 

zpestření výuky. Za všechny lze jmenovat snímek Pigs in a Polka z roku 1943, v němž byl 

použit právě Uherský tanec J. Brahmse. Krátký film je dostupný na serveru 

www.youtube.com.  
 

Z české produkce filmové podoby artificiálních děl lze jmenovat zpracování České 

mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Jedná se o spojení Ladova lidového Betlému a Rybovy 

České mše. Tento film byl vytvořen za podpory České televize dramaturgem Milošem 

Zvěřinou a režisérem Pavlem Kubantem, kteří jsou zároveň autory scénáře. Podkres tvoří 

Rybova skladba v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením Václava 

Smetáčka z roku 1966.  
 

Unikátní bylo vytvoření kreslené podoby Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky 

ve spolupráci s BBC v roce 2003. Dirigent Kent Nagano vytvořil zkrácenou 56 minutovou 

verzi opery. Cílem tvůrců bylo nalákat k opeře publikum, které se za normálních okolností 

na operu nepodívá, zejména děti. Záměrem tvůrců bylo dostat tento film do celého světa, a 

proto vznikla verze anglická, španělská, katalánská a nakonec i verze česká. 

 

3.1.5 Hudební výukové programy a hry na internetu 

 

Na internetu lze najít mnoho připravených výukových programů, ať již zdarma ke 

stažení nebo zpoplatněné, které učitel může využít přímo při výuce či k inspiraci pro 

realizaci vlastní přípravy. Jedná se o nejrůznější aktivity a hry s hudební tématikou na 

stránkách různých hudebních společností. Tyto aktivity si kladou za cíl rozvíjet hudební 

schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti a zejména přitáhnout budoucí potencionální 

posluchače.  
 

Jedním z příkladů je výukový interaktivní program na analýzu Dvořákovy 

Novosvětské symfonie, dostupný na webových stránkách Carnegie Hall. V programu 
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nalezneme i test, v němž si mohou žáci vyzkoušet, zda si zapamatovali správně témata 

jednotlivých částí symfonie.  
 

Dalším projektem stejné společnosti je animované zpracování díla Benjamina 

Brittena, Průvodce mladého člověka orchestrem, kde se žáci zábavnou formou seznamují 

s jednotlivými nástroji symfonického orchestru.  
 

Zajímavým programem je Travel back in time. Tato aplikace vypráví stručně historii 

Carnegie Hall pomocí časové osy. I zde nalezneme hru, která žáky seznámí blíže 

interaktivní formou s významnými osobnostmi, které byly pro Carnegie Hall nějakým 

způsobem důležité - slavní skladatelé a interpreti, architekti atd. …  
 

Dalším programem je A history of african american music (obr. 6). Tento program je 

dobrým pomocníkem při výkladu populární hudby. Aplikace obsahuje časovou osu 

s popisem a ukázkami jednotlivých stylů nonartificiální hudby od roku 1700 do 

současnosti.  
 

Nevýhodou může být skutečnost, že všechny tyto uvedené programy jsou 

v angličtině a vyžadují tedy od učitele či žáků jazykovou vybavenost.  
 

 

obr. 6 Časová osa z programu A history of african american music 
 

Další interaktivní programy jsou k nalezení na stránkách 

http://www.classicsforkids.com. Tyto stránky byly vytvořeny ve spolupráci několika 

amerických radiových stanic hrajících vážnou hudbu. Stránky se zabývají různými 

oblastmi klasické hudby – životem hudebních skladatelů, jednotlivými díly, hudebními 

obdobími, hudebními nástroji a přináší i informace o povolání hudebníků.  
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Na stránkách lze najít seznam několika nejvýznamnějších skladatelů s životopisem i 

portrétem, dále interaktivní mapu světa, kde je názorně vyobrazeno, odkud který skladatel 

pochází, a nakonec je zde i časová osa se jmény a portréty skladatelů dle jednotlivých 

období.  
 

Zajímavý a nápaditý je zejména interaktivní slovníček pojmů, kde je možno 

u některých hesel vyslechnutí názorné hudební ukázky. U sekce hudební nástroje jsou zde 

vyobrazeny jednotlivé nástrojové skupiny i jednotlivé instrumenty opět s možností 

poslechu ukázky.  
 

Pro žáky obzvláště přitažlivá sekce stránek je pak položka Games, kde najdeme čtyři 

interaktivní programy, v nichž žáci procvičují hudební znalosti a schopnosti. První 

program s názvem Composer Time Machine (obr. 7) seznamuje žáky s životem a dílem 

vybraných hudebních skladatelů. Žák si vybere období a skladatele dle portrétu, poté se 

zobrazí nejdůležitější životní data autora a žák dostane na výběr z několika hudebních 

ukázek k poslechu. K těmto ukázkám žák získá též stěžejní informace.  
 

 
 

obr. 7 Composer Time Machine 

Dalším programem je Note Name Game, v němž žáci doplňují názvy not k daným 

vyobrazeným hudebním značkám. Protože se jedná o americký projekt, je zde žáky nutno 

upozornit na rozdílné označení noty „h“, aby se předešlo zbytečným chybám.  
 

Třetím programem je Compose Your Own Music, kde si žáci mohou zkusit vytvořit 

krátký hudební úryvek dle předepsaného taktového označení.  
 

Poslední hrou na tomto serveru je Be a Rockin' Rhythm Master!. Tento program 

rozvíjí pozornost, postřeh a rytmické cítění. Žákům je předvedeno celkem 36 rytmických 
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modelů, které musí být bezchybně zopakovány pomocí mezerníku. Postupuje se od 

jednodušších celků ke složitějším. 
 

Dalším příkladem může být web pro děti Newyorské filharmonie, dostupný na 

stránkách http://www.nyphilkids.org/main.phtml?. Ten je rozdělen na několik částí: galerie 

skladatelů, šatna, hry, nástrojová laboratoř, sklad nástrojů atd. Žáci se zde dozvídají 

nejrůznější informace o životě umělců, dirigentů, sólistů a skladatelů. Zajímavá je část 

„Orchestration Station“ v sekci „Composition workshop". Žáci mají možnost vytvořit 

novou instrumentaci úryvku „Starého hradu“ z Musorgského Kartinek a porovnat ji 

s klavírním originálem i Ravelovou orchestrací tohoto díla.  

Z programů přístupných na internetu bych ráda zmínila ještě program „Maestro 

Protégé“, který rozvíjí u žáků schopnost pozornosti a postřehu a učí je poznávat, jak se 

dirigent orientuje v partituře. Cílem hry je klikání na číslicí označené části orchestru podle 

toho, kdy mají hrát. 
 

Hudebních her a výukových programů se na internetu nachází poměrně velké 

množství. Dají se naleznout poměrně snadno pomocí vyhledávače např. Google. Protože se 

jedná většinou o americké a britské produkce, je vhodné je vyhledávat pomocí hesel 

v anglickém jazyce. Uvedené programy spolu s dalšími jsou přehledně seřazeny na 

http://www.makeuseof.com/tag/10-interactive-learning-websites-fun-games-music/. 

 

3.2 Využití vizualizace v powerpointové prezentaci, tvorba 

prezentací 

 

Rozvoj vizualizace ve škole těsně souvisí s počítačovou vybaveností škol, 

počítačovou gramotností učitelů a zároveň jejich schopností dobře se orientovat 

v hudebních souvislostech. Materiálem a zdrojem inspirace pro tvorbu prezentací mohou 

být nejen výše uvedené způsoby vizualizace přístupné na internetu, ale též i nejrůznější 

didaktické kurzy pořádané pedagogickými a metodickými centry či hudebními 

společnostmi. Na těchto seminářích se účastníci obohatí nejen zkušenostmi a kreativními 

nápady kolegů, ale mohou si odvézt především mnoho nových materiálů pro výuku, 

využitelných k tvorbě prezentací. Učitelé se dále mohou inspirovat na internetových 

portálech www.rvp.cz, kde jsou k nalezení digitální učební materiály, pod zkratkou DUM. 

Dále lze využít např. internetových stránek www.sborovna.cz či www.veskole.cz. Na 

http://www.makeuseof.com/tag/10-interactive-learning-websites-fun-games-music/
http://www.rvp.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.veskole.cz/
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uvedených stránkách nalezneme nejrůznější hádanky, rébusy, pracovní listy, prezentace 

apod. 
 

Pro tvorbu powerpointových prezentací je pak zapotřebí vlastnit sadu Microsoft 

Office, která obsahuje textový editor Word, tabulkový editor Excel, a především 

PowerPoint, program právě pro tvorbu prezentací. Prezentace můžeme označit za moderní 

způsob výuky. Prezentace jsou velice praktickou pomůckou při výuce. Nejen, že učiteli 

slouží jako jakási osnova jedné či více vyučovacích jednotek, ale pomáhají žákům zároveň 

v orientaci ve vykládané látce. Prezentace mohou obsahovat interaktivní prvky zapojující 

žáky aktivně do vyučovacího procesu nebo jsou to prezentace čistě výkladové. U obou 

typů prezentací je zvláště u starších žáků vhodné rozkopírovat handouty se základními 

hesly či stěžejními slidy pro možnost samostatného či závěrečného zopakování látky a 

domácí přípravu.  
 

Pro náplň prezentací můžeme využít všech uvedených způsobů vizualizace, záleží na 

jakou učební látku či problematiku bude hodina zaměřena. Powerpointové prezentace 

s interaktivními prvky docílíme buď přímo v programu nainstalovanými animacemi, 

kterých lze využít při tvorbě testu, nebo vložením hypertextového odkazu na výukový 

program – za předpokladu, že používaný počítač disponuje připojením k internetu. 

Interaktivní prezentace umožňují žáky přirozeně a aktivně zapojit do vyučovacího procesu. 

Ti se díky zábavnější formě výuky motivují a aktivizují k lepšímu výkonu a spoluvytvářejí 

náplň vyučovací hodiny.  
 

Základním pravidlem pro použití jakéhokoli způsobu znázornění je samozřejmě 

nutnost výběru určité části zkoumaného celku. U jednotlivých uvedených způsobů 

vizualizace to znamená využití dalších programů pro úpravu ukázky.  
 

Pro výběr zkoumaného úseku skladby z hotové partitury lze použít program 

Malování, obsažený ve výbavě každého počítače s OS Windows. Programu Malování se dá 

využít i pro základní úpravu obrázků. Od OS Windows 7 výše lze pro ořezávání obrázků 

využít aplikace „Výstřižky“. Tato aplikace umožní bez potřeby otevírání programu ihned 

označit potřebné místo na monitoru, uložit ho do paměti a odtud ihned přenést do cílového 

souboru. Pokud chceme vytvořit zjednodušenou nebo jinak upravenou část notového 

zápisu zkoumané části, je vhodné použít notační program. Těch je k dispozici několik, viz 

výše.  
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Počítačové animace jsou k nalezení pro různé skladby na serveru www.youtube.com 

v podobě videí, stejně jako uvedené hudební či animované filmy s podkresem vážné 

hudby. Audio a videoukázky je nutné po stažení do počítače pomocí zmiňovaného 

programu A Tube Catcher, nebo youtube2video converter, Downloadhelper apod. před 

vložením do prezentace upravit. Tedy editovat zvukovou stopu, krátit, stříhat, či tvořit 

sekvence, konvertovat soubor do různých formátů. Audioukázky lze upravovat 

v programech Power sound editor, Audacity či v profesionálním programu Sound Forge 

editor. Pro úpravu videí lze využít program Windows Movie Maker, který je součástí 

každého počítače s běžnou instalací operačního systému Windows. Tohoto programu lze 

použít při problémech s přehráním staženého videa v prezentaci. Video stačí pouze 

„přeuložit“ a upravené ho vložit opět do prezentace. Dalšími programy pro úpravu videa 

jsou pak např. Virtual Dub, Videospin, či zpoplatněné profesionální Corel Video Studio 

nebo Adobe Premiere. 
 

Jiný postup práce použijeme při získávání zvukové stopy či videa přímo z CD nebo 

DVD. Pro extrahování zvukových stop z CD je vhodný program CDex. V programu si 

můžeme vybrat, jestli stopu uložíme ve formátu wav, který je kvalitnější ale zároveň větší, 

vhodný pro opětovné vytvoření CD nebo do komprimovaného souboru mp3.  
 

Pro získání videa z DVD stačí zkopírovat soubory s koncovkou vob – Video Object. 

Ty lze překonvertovat do souboru s koncovkou wmv programem Prism Video Converter. 

Další práce se získaným video a audio materiálem je totožná jako s materiálem z internetu.  
 

Mnoho programů nalezneme volně ke stažení na serverech www.stahuj.cz či 

www.slunečnice.cz nebo http://instaluj.cz nebo můžeme využít internetový vyhledávač.  
 

Při spuštění prezentace na jiném počítači může dojít k problémům jako chybějící 

obrázky, video či zvuková stopa. Abychom těmto potížím předešli, musíme dbát na 

zachování původních cest jednotlivých souborů. Nejlepším řešením je vytvořit složku, do 

níž uložíme prezentaci a kam budeme ukládat průběžně i zvukové stopy, videa a obrázky 

v ní použité. Při práci na jiném počítači lze pak celou složku kompletně překopírovat a 

s prezentací bez potíží pracovat. V nabídce PowerPointu můžeme najít program „Na 

cesty“, který plní podobnou úlohu. U Microsoft Office 2007 a vyšší tento problém odpadá, 

protože se jednotlivá videa a obrázky integrují jako součást prezentace, kterou lze bez 

problému dále samostatně kopírovat. 

  

http://www.youtube.com/
http://www.stahuj.cz/
http://www.slunečnice.cz/
http://instaluj.cz/
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4. Didaktické výhody a nevýhody prezentací 

 

Využití powerpointových prezentací se ve výuce hudební výchovy váže zejména 

k poslechovým činnostem. Prezentace díky vizualizačním prvkům pomáhá žáka motivovat 

k hudební aktivitě a zároveň udržet jeho soustředěnou pozornost a to i u dětí 

s diagnostikovanými poruchami koncentrace pozornosti.  
 

Výhodou powerpointové prezentace je zejména spojení různých prvků výkladu 

učitele na jednom místě a možnost úpravy a aktualizace učebního média na základě 

nových poznatků, vlastních nápadů a stylu výuky učitele. Prezentace v sobě mohou 

integrovat slovní motivaci, výklad, názorné obrázky, kontrolní otázky, testy, notové 

ukázky, partitury, vložené audio či audiovizuální ukázky. Žáci mohou při poslechu 

pozorovat video, mohou se zaměřit na výkon dirigenta, celého orchestru či jednotlivých 

interpretů. Žáci též mohou sledovat průběh hudby v partituře. Do prezentace lze zařadit i 

další souvislosti a poznatky, jako dobovou architekturu, dobové oděvy, historicko-

společenský kontext, podobizny autorů, interpretů. Přitom jsou žáci neustále v kontaktu 

s moderními informačními technologiemi. Důležitý faktor je, že technika umožňuje 

potřebné informace rychle získat a sledovat je v pořadí podle záměru učitele – 

motivačního, vzdělávacího, kontrolního. 
 

V závislosti na způsobu prostředkování učiva lze prezentace vzhledem k jejich 

možnosti využít následovně: 
 

Při převaze aktivity učitele se jedná převážně o výklad nebo o prezentaci hudebního 

díla. Při výkladu se lze opřít o mluvené komentáře, textové informace s odkazy, obrazové a 

grafické informace i o hudební ukázky a videa. Při prezentaci neznámého hudebního díla je 

výhodné snadné spuštění ukázky, názorná provázanost s ostatními informacemi – 

s fotografiemi, partiturou, či její zkoumanou částí. Při poslechu lze uplatnit i názorné 

grafické vyobrazení formy skladby. Pro aktivizaci žáků lze do prezentace umístit grafickou 

partituru, hudební podklad pro vokální a instrumentální projevy žáků, ovšem bez možnosti 

úpravy tempa či tóniny a bez možnosti nahrávání. Pro tuto práci jsou vhodnější 

multimediální CD-ROMy, u kterých jsou tyto možnosti již přednastaveny, zatímco 

prezentace pro tento typ práce musejí být doplněny o odpovídající programy.  
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Dle výsledků výzkumu efektivity využívání powerpointových prezentací ve výuce 

obecné chemie, konaného v letech 2006 – 2010, lze způsob zpracování prezentací, 

důsledky a zákonitosti jejich používání ve výuce shrnout i pro ostatní obory následovně:
21

 
 

Prezentace pomáhají učiteli držet se rozvržení hodiny, měly by být přehledné, 

neobsahovat zbytečné množství textu na jednotlivých snímcích. Naopak by zde měly být 

uvedeny pouze nejdůležitější body, které může vyučující při hodině dle potřeby, situace a 

možností více rozvést.  
 

Aby byla prezentace didakticky přínosná, je nutno do ní zařadit fotografie, animace a 

nejrůznější audio a audiovizuální ukázky, které napomáhají pochopení a demonstraci 

učiva. Dalším důležitým prvkem je zařazování úloh, které vychází z předchozích 

zkušeností a znalostí žáků. Pokud v prezentacích aktivizující prvky chybí, svádějí žáky 

spíše k pasivitě. Východiskem je snažit se o prezentování učiva tak, aby byl poměr 

aktivního zapojení žáků pokud možno vyrovnaný s pasivním příjmem informací. Příliš 

mnoho informací na jednom snímku může snižovat míru porozumění učivu. Pokud je 

nevyhnutelné umístit na jeden snímek více textu, lze text rozlišit barevně, velikostně, či 

využít animací a jednotlivé body zobrazovat postupně.  
 

Prezentace představují pro učitele zajímavější práci a zároveň její usnadnění. Podle 

schopnosti učitele s prezentací pracovat pak mohou vytvořit lepší nebo naopak horší 

prostředí pro kontakt učitele se žáky.  
 

U některých žáků vedou prezentace ke ztrátě pozornosti a pasivitě, ale pokud jsou 

prezentace používány správným způsobem, dochází u žáků naopak ke zvýšení zájmu. 

Prezentace představují změnu činnosti, výuka je pro žáky atraktivnější, a k tomu usnadňuje 

žákům zapisování poznámek z výuky. Prezentace by neměly být ve výuce používány 

nadbytečně, aby nedošlo ke stereotypizaci a vzniku nezájmu ze strany žáků.  
 

Nevýhodou prezentací je časová náročnost přípravy, která se ale vyplatí, protože 

vytvořené prezentace lze lehce měnit a upravovat dle aktuálních potřeb výuky. Výuka 

s prezentacemi tedy ve výsledku šetří čas, je uspořádanější, názornější. Možným 

negativním faktorem může být nutné zatemnění učebny a nedostatečné technické vybavení 

učebny.  

                                                 

21
 URBANOVÁ, K. Efektivita zařazování PowerPointových prezentací do výuky obecné chemie. 

Scientia in educatione, 2012, roč. 3, č. 1, s. 29-43. Dostupné v PDF: 

<www.scied.cz/FileDownload.aspx?FileID=434>. 
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5. Příklady modelového využití prezentací v hodinách HV 

 

Pro svou práci jsem na základě vybraného učiva z učebnic pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

vytvořila několik příkladů prezentací, na kterých bych ráda nastínila možnost jejich využití 

v hodinách hudební výchovy. Pro přípravu prezentací jsem se snažila zvolit různorodé 

okruhy, týkající se jak hudby artificiální, tak i hudby nonartificiální. 
 

Prezentace jsou vzhledem k jejich všeobecné charakteristice zaměřeny zejména na 

podporu poslechové činnosti na 2. stupni ZŠ, ZUŠ a SŠ v následujících okruzích.: 
 

1) Impresionismus 

2) Symfonická báseň Polednice 

3) Klávesové nástroje 

4) Vývoj opery 

5) Osvobozené divadlo 

 

5.1 Prezentace na téma Impresionismus 

 

Prezentace věnovaná impresionismu je určena pro 8. či 9. ročník základních škol či 

pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií popř. ZUŠ. Obsah by měl být zvládnutelný 

během jedné vyučovací jednotky (45 min). Předpokladem k použití prezentace ve výuce je 

zejména žákova schopnost orientace v hudebním prostoru a základní analýza hudební 

skladby z hlediska sémantických prvků a jejich významu pro pochopení hudebního díla. 

Prezentace se skládá ze dvou hlavních částí. V první části jsou žáci seznamováni 

s tématem na základě aktivizačních otázek k přemýšlení. V prezentaci se prolínají okruhy 

hudby, malířství a literatury. Žáci se na základě uvedených příkladů dobírají odpovědí na 

předem položené otázky, snaží se o slovní interpretaci díla a zdokonalují se tak ve 

vytváření vlastního názoru a jeho obhájení. Ve druhé části jsou pak žáci seznamováni 

s orchestrálním dílem C. Debussyho, Preludium k Faunovu odpoledni. Tato skladba byla 

pro použití v hodině vybrána zejména díky její optimální délce, ucelenosti a jako ukázka 

inspirace skladatele básnickým dílem.  
 

V první části hodiny jsou žáci seznámeni s obrazem Imprese. Východ slunce 

C. Moneta (obr. 8) a snaží se odpovědět na otázky, které vidí na předcházejícím snímku 
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(obr. 9). Odpověďmi by se žáci měli dobrat k významu slova impresionismus. Následuje 

shrnutí znaků směru z pohledu malířství (obr. 10).  
 

  
 

obr. 8 C. Monet - Imprese obr. 9 otázky k obrazu 
 

 

obr. 10 impresionismus v malířství 
 

Další snímky (obr. 11, 12) žáky podobným způsobem seznamují se směrem v oblasti 

literatury. V básni A. Sovy U řek, by měli být žáci schopni odpověďmi na návodné otázky 

rozpoznat znaky impresionismu. Odpovědi vedou ke snímku na obr. č. 12, ten slouží ke 

shrnutí znaků směru v literatuře.  
 

  
 

obr. 11 báseň A. Sovy, U řek obr. 12 impresionismus v literatuře 
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Dalším snímkem (obr. 13) se dostáváme ke druhé části hodiny, a sice seznámení 

žáků se znaky tohoto směru v hudbě. V tomto úseku hodiny je dobré žákům prakticky 

připomenout poznatky z hudební teorie, zvláště pak různé druhy stupnic jako pentatonické 

a celotónovou či intervaly typické pro skladatele impresionismu.  
 

 
 

obr. 13 impresionismus v hudbě 
 

Snímky na obrázcích č. 14 a 15 pojednávají stručně o nejvýznamnějších skladatelích 

impresionismu, C. Debussym a M. Ravelovi. V tuto chvíli je vhodné žákům již pustit 

úryvek skladeb těchto autorů a upozornit na znaky směru, s nimiž byli žáci předem 

seznámeni. Jako ukázky byla použita první část Svitu luny C. Debussyho jakožto 

všeobecně velice známé a žákům tak možná blízké skladby a dále Vodotrysky M. Ravela 

pro porovnání se zvukem klavíru u Debussyho. 
 

  
 

obr. 14 Claude Debussy obr. 15 Maurice Ravel 
 

Snímkem na obrázku č. 16 se dostáváme k jádru hodiny, kterým je rozbor Debussyho 

Preludia k Faunovu odpoledni. Zde jsou nastíněny základní informace o díle. Následující 

snímek (obr. 17) navazuje přímo na předchozí snímek anticipačními otázkami k zamyšlení 

se nad možným průběhem díla a použitými nástroji v souvislosti s nastíněným obsahem 

skladby.  
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obr. 16 informace ke skladbě obr. 17 otázky ke skladbě 
 

Snímek na obr. č. 18 žáky seznamuje s úvodním tématem skladby. Žáci poslouchají 

úryvek a zároveň sledují jeho průběh v notové osnově. Při poslechu poznávají nástroje, 

které se v ukázce objevují. Snímek na obr. č. 19 slouží ke stejnému účelu. Žáci poslouchají 

druhé výrazné téma skladby, snaží se vyčíst z úryvku, které nástroje ho hrají a snaží se 

popsat průběh skladby pomocí termínů z hudební teorie.  
 

  
 

obr. 18 1. téma skladby obr. 19 2. téma skladby 
 

Se snímkem na obr. č. 20 je žákům puštěna celá skladba. Žáci se snaží na základě 

poslechu, obrázků na snímku a vlastní fantazie vymyslet ke skladbě příběh a pokoušejí se 

charakterizovat tok hudby jako celkové skladby. Zároveň se snaží vypozorovat proměny a 

nástupy uvedených témat. Tato část hodiny slouží k tomu, aby si žáci uvědomili smysl 

impresionismu, který nechává prostor imaginaci každému jednotlivci. Při porovnání 

příběhů se jistě najdou různé verze. Vyučující by měl žáky upozornit, že každá verze je 

v tomto případě správná. Následuje snímek (obr. 21), kde si mohou žáci přečíst obsah 

baletu, který využívá právě této skladby, jakožto další možnou interpretaci. Na dalším 

snímku (obr. 22) je k dispozici záznam baletu. Žákům může vyučující pustit pouze vybrané 

úryvky. Tuto část hodiny lze ale vynechat. Stěžejní je spíše snímek na obr. č. 23, který 



- 45 - 

 

pojednává o obsazení orchestru, které se odvíjí od záměru skladatele. Žákům lze na tomto 

snímku pustit i videozáznam z koncertu. Zde se doporučuje pustit video celé, aby si žáci 

měli možnost poznatky utřídit. Opět hledají v hudbě témata, poznávají hrající nástroje a 

snaží se jim přiřadit náladu, kterou evokují.  

  
 

obr. 20 poslech skladby obr. 21 obsah baletu 
 

  
 

obr. 22 záznam baletu obr. 23 nástrojové obsazení 

Na dalších snímcích (obr. 24 a 25) jsou pak jednotlivé nástroje vyobrazeny. Pokud 

zbyde v hodině čas, lze se žáky hovořit právě o barvě nástrojů, proč je autor použil pro tuto 

skladbu a proč autor nepoužil nástroje jiné. Dále lze tyto snímky použít v rámci opakování 

organologie, kdy se žáci snaží zařadit nástroje do správné nástrojové skupiny.  
 

  
 

obr. 24 dechové nástroje z obsazení obr. 25 strunné nástroje z obsazení 



- 46 - 

 

Snímek na obr. č. 26 slouží ke shrnutí nově probrané látky pomocí stručných otázek. 
 

 

obr. 26 shrnutí 

5.2 Prezentace na téma symfonická báseň Polednice 

 

Prezentace zabývající se rozborem symfonické básně Polednice je určena pro žáky 

8. či 9. tříd ZŠ, odpovídající ročníky osmiletých gymnázií popř. ZUŠ. Stejně jako 

u předešlé prezentace, i zde je základním předpokladem pro použití v hodině schopnost 

žáků orientovat se v hudebním prostoru a analyzovat ve skladbě hudebně sémantické prvky 

pro pochopení stavby a obsahu díla. V prezentaci se prolínají okruhy hudba a literatura. 
 

Prezentace se skládá ze tří částí. První část seznamuje žáky se životem autora, 

s básnickou předlohou skladby a dalšími teoretickými východisky potřebnými pro 

pochopení obsahu. Druhá, stěžejní část, je věnována ukázkám jednotlivých témat a 

nejdůležitějších motivů symfonické básně. Tato část vrcholí promítnutím videa, v němž 

jsou použity k jednotlivým tématům vizuální prvky pro lepší orientaci a zapamatování 

základních bodů hudebního zpracování balady. Poslední část slouží ke shrnutí probrané 

látky. Obsah prezentace by měl být zvládnutelný během jedné klasické vyučovací hodiny.  
 

První snímek (obr. 27) seznamuje žáky se základními charakteristikami díla, druhý 

snímek (obr. 28) je věnován životu autora symfonické básně, Antonínu Dvořákovi. 

Na tomto snímku jsou uvedena i jeho nejvýznačnější díla. V tomto okamžiku je možno 

žákům pustit ukázku známých děl tohoto českého skladatele, a sice Humoresku č. 7 Ges 

dur a část druhé věty IX. symfonie. Tyto skladby byly vybrány zejména proto, že jsou 

známé a žáci si je tak lépe přiřadí k autorovi. Před promítnutím tohoto snímku lze žákům 

klást nejrůznější opakovací otázky ohledně období romantismu. 
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obr. 27 základní údaje ke skladbě obr. 28 Antonín Dvořák 
 

Následující snímek (obr. 29) seznamuje žáky s termínem „symfonická báseň“. Je 

pouze na vyučujícím, zda chce žákům všechny informace předvést naráz, nebo pomocí 

animací postupně informace odkrývat, v návaznosti na žákům položenou otázku. Na tomto 

snímku jsou uvedeni i někteří skladatelé a jejich nejznámější symfonické básně. Pokud by 

byla prezentace promítána během dvouhodinové hudební výchovy, je vhodné i zde pustit 

žákům alespoň několika minutové ukázky vybraných děl. 
 

 
 

obr. 29 symfonická báseň 
 

Snímkem na obr. č. 30 se dostáváme k jádru hodiny. Na tomto snímku jsou uvedeny 

postupně otázky k zamyšlení k baladě Polednice, která následuje na dalším snímku (obr. 

31). Následuje snímek (obr. 32), na němž se nachází výčet postav, které vystupují 

v básnické předloze, a tudíž i v jejím hudebním provedení. 
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obr. 30 otázky obr. 31 balada Polednice 
 

 
 

obr. 32 postavy balady 
 

Další snímek (obr. 33) předjímá otázkami očekávání žáků od hudebního díla na 

základě přečtené básně. Na tomto místě je vhodné se žáky krátce podiskutovat o jejich 

myšlenkách ke skladbě.  
 

 
 

obr. 33 otázky ke skladbě 
 

Následujících několik snímků (obr. 34 - 47) žáky postupně seznamuje 

s nejdůležitějšími částmi analyzované symfonické básně. Na každém snímku je umístěna 

notová ukázka, vytvořená v programu Muse score či vystřižená přímo z partitury. Dále zde 

najdeme obrázek, typický pro danou situaci. Obrázek slouží místo amplionku po poklepání 
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pro spuštění ukázky. Snímky rozebírají následující motivy skladby: hrající si dítě, hračka – 

kohout, plačící dítě, rozčilená matka, zvolání na Polednici, Polednice přichází, popis 

Polednice, mdloby matky, poledne, přicházející otec, probuzení matky. Na jednotlivých 

snímcích je často vyobrazen i nástroj, který daný úsek hraje. Pokud se na snímku 

neobjevuje doprovodný obrázek, pak je ukázka umístěna pod obrázkem nástroje. Je 

vhodné u každého z těchto snímků se žáky krátce pohovořit, proč skladatel použil ten který 

nástroj a jaké další hudebně sémantické prvky lze v ukázce vysledovat. Lze využít i 

obráceného postupu, a sice žákům nejdříve pustit ukázku a ptát se, co asi ukázka vyjadřuje. 

  
 

obr. 34 hrající si dítě, kohout obr. 35 rozčilená matka 
 

  
 

obr. 36 brekot dítěte obr. 37 zvolání na Polednici 
 

  
 

obr. 38 matka hubuje dítě obr. 39 příchod Polednice 
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obr. 40 Polednice obr. 41 Polednice a matka 
 

   
 

obr. 42 popis Polednice obr. 43 matka omdlí 
 

   
 

obr. 44 poledne obr. 45 otec přichází domů 
 

   
 

obr. 46 matka v mdlobách obr. 47 otec probouzí matku 
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Snímek na obr. č. 48 aktivizuje žáky otázkami a úkoly k poslechu celé skladby. 

Připravuje žáky ke shlédnutí videa na dalším snímku (obr. 49). Jedná se o film, který byl 

vytvořen z obrázků z předešlých snímků, na nichž se žáci seznámili postupně 

s nejdůležitějšími částmi symfonické básně. Ve videu dochází k propojení obrázků a 

jednotlivých částí balady v závislosti na probíhající hudbě. V některých místech je 

pro lepší pochopení použit i stručný slovní komentář. Díky tomu je pro žáky skladba 

při poslechu srozumitelnější, lépe se v ní orientují a pochopí těsné propojení hudby 

s básnickou předlohou. 
 

  
 

obr. 48 otázky k závěru skladby obr. 49 film 
 

Na snímku (obr. 50) je nahrávka Polednice v interpretaci Bogotského symfonického 

orchestru pod taktovkou Daniela Erazo-Muñoze. Tato ukázka bohužel není vysoké kvality, 

ale je to jediná obstojná ukázka orchestru dostupná na internetu. Toto video se hodí 

různým způsobem zastavovat, komentovat a žákům tak propojovat a zároveň kontrolovat 

jejich nabyté vědomosti. Při poslechu mohou žáci znovu hledat odpovědi na předešlé 

otázky, pokud při prvním poslechu neuspěli, dále mají možnost poznávat témata a 

jednotlivé nástroje.  
 

 

obr. 50 videoukázka orchestru 
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Snímek na obr. č. 51 slouží pro shrnutí a prověření orientace žáků v díle. Je zde 

uvedeno šest témat ze skladby, žáci určují, co témata vyjadřují. Jako kontrola se po 

stisknutí klávesy „Enter“ učitelem zobrazují obrázky k jednotlivým tématům.  
 

 
 

obr. 51 shrnutí 
 

Snímek na obr. č. 52 slouží k zopakování jednotlivých použitých dřevěných 

dechových nástrojů. Na snímku jsou vyobrazení basklarinetu, pikoly, příčné flétny, 

klarinetu, hoboje a fagotu, které mají žáci správně pojmenovat. Opět se správná odpověď 

objeví vždy po stisku klávesy „Enter“. Postupuje se zleva doprava, nejdříve vrchní řádek, 

poté spodní.  
 

 

Poslední snímek (obr. 53) opakuje a shrnuje na základě otázek teoretické poznatky 

získané na začátku hodiny. Otázky na snímcích se v této prezentaci objevují vždy postupně 

po stisknutí klávesy „Enter“. 
 

  
 

obr. 52 shrnutí dechové nástroje obr. 53 závěrečné shrnutí 
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5.3 Prezentace na téma klávesové nástroje 

 

Prezentace zpracovaná na téma klávesové nástroje je určena pro 7. ročník ZŠ, 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií a popř. ZUŠ. V této prezentaci se žáci stručně 

seznamují s klávesovými nástroji se vzduchovým měchem a poté poněkud obšírněji i 

s klávesovými nástroji strunnými kladívkovými. Tato prezentace nevyžaduje vysoký 

stupeň vstupních znalostí, schopností a dovedností žáků. Jedná se spíše o prezentaci 

přinášející informace přednáškovým stylem výuky. Důležitá je ovšem alespoň elementární 

znalost hudebních nástrojů, od níž se odvíjí průběh celé hodiny. 
 

Prezentace sestává z několika částí. V první, úvodní části si žáci zopakují rozdělení 

nástrojů dle tabulky se zaměřením na probíranou látku. Následuje oddíl věnovaný 

klávesovým nástrojům opatřeným měchem (akordeon a varhany), na ten navazuje stěžejní 

část prezentace věnovaná strunným klávesovým nástrojům, zejména pak klavíru a jeho 

vývoji a stavbě. Jako shrnutí slouží krátký kvíz na konci prezentace, složený z kontrolních 

otázek a poslechových ukázek. Obsah prezentace je zvládnutelný během 45 minut. 
 

Na prvním učebním snímku prezentace (obr. 54) vidíme rozdělení hudebních 

nástrojů dle Sachsovy a Hornbostelovy klasifikace. Tato tabulka slouží k základní orientaci 

žáků v rozdělení hudebních nástrojů. Je vhodné ji žákům dát k dispozici v papírové podobě 

pro možnost navrácení se k ní při výkladu dalších nástrojových skupin. Dále by měl 

vyučující žákům jistě připomenout či vyložit významy slov chordofony, aerofony, 

membranofony, idiofony a elektrofony, která jsou uvedena v horní části tabulky. Učitel též 

může žáky aktivizovat otázkami typu: „Jaké nástroje byste zařadili do skupiny 

chordofonů?“ či, „Hraje někdo z vás na nějaký nástroj, do jaké skupiny hudebních nástrojů 

byste ho zařadili?“, apod.  
¨ 

 

obr. 54 klasifikace hudebních nástrojů 
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Další snímek na obr. č. 55 slouží jako osnova prezentace. Jsou zde vyjmenovány 

klávesové nástroje dle typu – se  vzduchovým měchem a strunné - o nichž bude během 

hodiny pojednáno. 
 

 

obr. 55 klávesové nástroje 
 

Prvním nástrojem, o němž se pojednává, je akordeon (obr. 56). Na snímku jsou 

stručně uvedeny nejdůležitější informace - místo vzniku, části nástroje a fotografie. Další 

rozšíření informací záleží na vyučujícím a zájmu žáků. Na následujícím snímku (obr. 57) 

může vyučující žákům pustit krátkou ukázku hry na tento nástroj.  
 

   
 

obr. 56 akordeon obr. 57 akordeon – ukázka hry 
 

Po akordeonu následuje snímek věnovaný varhanám (obr. 58). I na tomto snímku 

jsou uvedeny pouze nejdůležitější informace o vzniku, částech nástroje a významu pro 

baroko. Ani na tomto snímku nechybí fotografie nástroje. Pro lepší pochopení jednotlivých 

částí varhan slouží následující snímek (obr. 59) s fotografií manuálu varhan. Informační 

blok o klávesových nástrojích se vzduchovým měchem zakončuje snímek na obr. č. 60 

s ukázkou hry na varhany.  
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obr. 58 varhany obr. 59 varhany detail 
 

 

obr. 60 varhany – ukázka hry 
 

Na dalším snímku (obr. 61) začíná hlavní oddíl prezentace, a sice oddíl 

o klávesových strunných nástrojích. Zde jsou umístěny fotografie jejich předchůdců, 

monochordu a polychordu. Vyučující může stručně pohovořit o využití těchto nástrojů 

v historii.  

¨  
obr. 61 monochord a polychord 

 

Snímek na obr. č. 62 je věnován klavichordu, předchůdci cembala a klavíru. Na 

snímku najdeme zejména informace o století vzniku a tvorbě tónu při hraní s fotografií 

nástroje a detailu tangent. Další snímek (obr. 63) slouží pro ukázku hry na klavichord. Před 

puštěním ukázky může učitel se žáky krátce pohovořit o tom, jak si žáci myslí, že bude 

nástroj znít a proč. 
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obr. 62 klavichord obr. 63 klavichord – ukázka hry 
 

Snímek na obr. č. 64 pojednává o cembalu. Na snímku najdeme informace o století 

vzniku, období rozkvětu a částech nástroje. Za důležitou lze považovat zmínku 

o skutečnosti, že se kvůli způsobu tvoření tónu nejedná o předchůdce klavíru. Proto na 

snímku nalezneme nejen fotografii nástroje, ale i nákres pohybu trsacího sloupku při hře. 

Na dalším snímku vidíme (obr. 65) ukázku hry na cembalo.  
 

  
 

obr. 64 cembalo obr. 65 cembalo – ukázka hry 
 

Na řadu přichází snímek (obr. 66), který je věnován stručnému shrnutí vývoje 

klavíru. Opět je možno pohovořit o nástroji i více, podle zájmu nebo otázek žáků. 

Na fotografii se objevuje nástroj z dílny B. Christoforiho, který lze porovnat s dnešními 

modely. Snímky na obr. č. 67 a 68 slouží jako audiovizuální ukázka pro představu žáků, 

jak zněly první klavíry B. Cristoforiho a G. Silbermanna. Snímek na obr. č. 69 slouží jako 

shrnutí vývoje strunných klávesových nástrojů pomocí časové osy a obrázků s názvy 

jednotlivých nástrojů, umístěných kolem této osy v odpovídajícím časovém úseku.  
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obr. 66 klavír - vývoj obr. 67 kl. Christofori – ukázka hry 
 

  
 

obr. 68 kl. Silbemann – ukázka hry obr. 69 vývoj klavíru 
 

Snímek na obr. č. 70 popisuje stavbu dnešních klavírů. Jednotlivé části lze žákům 

ukázat na fotografii na témže snímku. Umístění jednotlivých částí na obrázku by se měl 

vyučující dobírat společně se žáky pomocí otázek.  
 

 
 

obr. 70 klavír - stavba  
 

Následuje několik aktivizačních snímků s úkoly pro žáky. Snímky na obr. č. 71 a 72 

slouží pro lepší představu stavby nástroje a kontrolu získaných vědomostí žáků. Jsou zde 

umístěny fotografie otevřeného křídla shora a vyjmuté klaviatury s kladívky. Žáci mají za 

úkol říkat, které části klavíru na obrázku vidí. 
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obr. 71 části klavíru 1 obr. 72 části klavíru 2 
 

Pro hudební teorii i praxi je důležitá orientace v názvech kláves. Proto je 

do prezentace zařazen i snímek (obr. 73), na němž je vyobrazena oktáva z klaviatury, 

u které mají žáci správně určit názvy jednotlivých kláves. Názvy kláves se objevují po 

stisknutí klávesy „Enter“ vyučujícím v pořadí C, E, F, H, D, G, A. Nejdříve se objevují 

názvy bílých kláves po stranách skupin černých, z důvodu vizuální přehlednosti. Názvy 

černých kláves je dobré se žáky nejdříve teoreticky připomenout a až poté odkrýt řešení. 

V tomto případě se objevují všechny názvy černých kláves naráz.  
 

 
 

obr. 73 názvy kláves 
 

Snímek na obr. č. 74 slouží spíše pro žáky ZUŠ. Jedná se o rozdělení klaviatury do 

jednotlivých oktáv. Se žáky ZŠ lze rozdělení též probrat, ale jedná se o nadstavbovou 

látku. Názvy jednotlivých oktáv se opět objevují po stisku klávesy „Enter“ učitelem, a sice 

v pořadí jednočárkovaná oktáva až c
5 

a poté směrem doleva počínaje oktávou malou a 

konče subkontra a. Součástí objevujícího se řešení jsou i způsoby označení odpovídajících 

not písmeny s číselným indexem. 
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obr. 74 názvy oktáv 
 

Snímek na obr. č. 75 pojednává o jednotlivých druzích klavíru formou fotografie 

s názvem příslušného nástroje. Na tomto místě je možno se žáky promluvit o různých 

velikostech křídla či pianina.  
 

 
 

obr. 75 druhy klavíru 
 

Snímek na obr. č. 76 slouží jako přehled nejznámějších a nejvýznamnějších 

klavírních značek. S uvedením názvu a sídla jednotlivých firem může učitel opět postupně 

odkrývat klávesou „Enter“ příslušná loga. 
 

 

obr. 76 klavírní značky 
 



- 60 - 

 

Na tomto místě je dobré se žáky krátce pohovořit o bohaté klavírní tvorbě všech 

období, od baroka po dnešní dobu. Z nepřeberného množství klavírních skladatelů a děl 

byla pro ukázku vybrána díla F. Chopina – Minutový valčík (obr. 77) a F. Liszta – Sen 

lásky č. 3 (obr. 78), a to pro jejich délku, vhodnou k prezentaci v hodině věnované nástroji 

a ne období či jednotlivým skladatelům.  
 

  
 

obr. 77 F. Chopin – Minutový valčík obr. 78 F. Liszt – Sen lásky č. 3 
 

Pro ukázku využití nástroje v orchestru a komorním souboru pak byly vybrány 

3. věta klavírního tria e moll op. 90 „Dumky“ A. Dvořáka (obr. 79) a klavírní koncert 

d moll W. A. Mozarta (obr. 80). Klavírní koncert je zde uveden v kompletní délce a záleží 

pouze na vyučujícím, které části vybere pro žáky k poslechu. Na snímku jsou uvedeny časy 

začátku jednotlivých vět. 
 

  
 

obr. 79 klavírní trio obr. 80 klavírní koncert 
 

Pokud v hodině zbyde časový prostor, je možno žáky seznámit s klavírní kuriozitou, 

čtvrttónovým klavírem A. Háby. Tento snímek (obr. 81) je opatřen audio nahrávkou, 

kterou lze spustit poklepáním na fotografii klaviatury. Určitě je zajímavé se žáky pohovořit 

o jejich pocitech z vyslechnuté ukázky. 
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obr. 81 čtvrttónový klavír 
 

Snímek na obr. č. 82 je předposlední a slouží ke shrnutí a kontrole pochopení 

probrané látky pomocí otázek na žáky. Poslední snímek na obr. č. 83 pomáhá k uvědomění 

si a zafixování barvy zvuku cembala, klavichordu, klavíru, varhan a akordeonu. Žákům 

jsou postupně pouštěny krátké maximálně dvacetivteřinové ukázky, na jejichž základě se 

mají žáci rozhodnout, který nástroj právě slyšeli hrát. Tento kvíz je efektivní dělat 

následujícím způsobem. Nejdříve žákům postupně pustit všechny ukázky. Žáci si zapisují 

své tipy a poté se žáky o jejich tipech hovořit a pustit jednu ukázku po druhé ještě jednou a 

nakonec stiskem klávesy „Enter“ postupně odhalovat správné odpovědi, kterými jsou 

fotografie jednotlivých nástrojů, které patří k ukázce. Tak se posílí i vizuální vazba 

nástroje se zvukem. 
 

  
 

obr. 82 otázky obr. 83 poslechový kvíz 

5.4 Prezentace na téma vývoj opery 

 

Prezentace na téma vývoj opery mapuje vznik a vývoj tohoto hudebního žánru do 

konce 19. století, dále v ní najdeme především audiovizuální ukázky z děl známých autorů, 

významných pro daná období.  
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Prezentace je určena především pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií popř. ZUŠ. Pro důkladné pochopení látky prezentace je důležité 

zejména ucelené základní povědomí o vývoji evropské kultury v rozmezí od baroka po 

romantismus. Smyslem prezentace, shrnutí vývoje opery napříč staletími, je možné až po 

seznámení žáků s jednotlivými obdobími, může tak sloužit i pro zopakování základních 

pojmů.  
 

Prezentace je rozdělena do tří hlavních oddílů. První oddíl seznamuje žáky 

s předchůdci opery a barokní operou jako celkem. Druhý oddíl se věnuje opeře klasicistní, 

s důrazem na Gluckovu reformu a poslední oddíl potom shrnuje poznatky o opeře 

romantické, se zaměřením na tvorbu R. Wagnera a G. Verdiho. Nedílnou součástí jsou i 

snímky věnované opeře ruské a české. Na závěr každé části si mohou žáci své čerstvě 

nabyté vědomosti ověřit a utřídit díky připraveným shrnutím formou otázek. Na závěr celé 

prezentace pak žáci zařazují pojmy do připravené tabulky. Tato cvičení by žáci měli dostat 

v papírové podobě a snímky v prezentaci by měly sloužit ke zpětné kontrole. Součástí 

většiny snímků jsou fotografie nejvýznamnějších operních skladatelů, o nichž se na 

snímcích hovoří. 
 

Vzhledem k objemnému rozsahu látky je vhodné prezentaci rozdělit do dvou 

vyučovacích hodin po 45 minutách, nebo ji využít jako celku pro dvouhodinovou výuku. 
 

Úvodní snímek na obr. č. 84 slouží pro aktivizaci žáků a seznámení s tématem. 

Na snímku se objevují postupně různé otázky týkající se opery a vztahu žáků k tomuto 

hudebnímu žánru; otázky postupně směřují ke  krátké diskuzi o potencionálně navštíveném 

operním představení. 
 

 
 

obr. 84 úvodní otázky 
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Snímek na obr. č. 85 stručně rekapituluje předchůdce opery od antického dramatu po 

konec 16. století. Na tomto místě může vyučující žákům připomenout některá díla 

z literatury či se jejich názvů dobrat od žáků na základě otázek. 
 

 
 

obr. 85 předchůdci opery 
 

Vznik opery popisuje snímek na obr. č. 86. Žáci se zde seznamují s pojmy Florentská 

camerata, tvůrcem první opery a znaky opery tohoto období. Ty pak žáci sledují 

v audiovizuální ukázce na následujícím snímku (obr. 87). Výhodou této ukázky je notový 

zápis, měnící se v závislosti na probíhající hudbě, díky čemuž se mohou žáci přesvědčit 

o používání monodie a jednoduchého doprovodu i vizuálně.  
 

  
 

 

obr. 86 vznik opery obr. 87 J. Peri - Euridice 
 

Na snímku na obr. č. 88 vidíme centra rané opery a směr rozšíření z Itálie do 

Německa, Francie a Anglie. Následující snímky jsou pak věnovány specifikám opery 

v jednotlivých italských městech. 
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obr. 88 centra rané opery 

Snímek na obr. č. 89 je věnován Claudiu Monteverdimu, jakožto největšímu 

opernímu skladateli italské barokní opery. Žáci se seznamují se změnami, které v opeře 

proběhly, jako např. zvětšení orchestru, vznik předeher apod. … Další snímek (obr. 90) 

slouží pro demonstraci změny opery. Jedná se o ukázku předehry k Monteverdiho opeře 

Orfeus. 

  
 

obr. 89 Claudio Monteverdi obr. 90 předehra k opeře Orfeo 

Snímek na obr. č. 91 shrnuje charakteristiky, o něž obohatil italskou operu Řím. I zde 

je možno žákům pustit krátkou ukázku, tentokrát z opery S. Landiho, Smrt Orfeova. 

V ukázce se střídá sbor s výstupem sólistů. Snímek na obr. č. 92 je věnován benátské 

opeře, resp. prvním veřejným operním divadlům.  

   
 

obr. 91 barokní opera v Římě obr. 92 vznik operních divadel 
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Následující snímek (obr. 93) krátce vypovídá o opeře 17. století na území Německa a 

Francie. Zde je dobré vyzdvihnout severoněmecký singspiel a zavádění baletu do opery na 

území Francie. I k tomuto tématu lze žákům pustit ukázky, a to na následujícím snímku 

(obr. 94).  
 

  
 

obr. 93 barokní opera v záp. Evropě obr. 94 ukázky 
 

Snímek na obr. č. 95 slouží ke shrnutí první části prezentace. Na snímku jsou 

uvedeny různé pojmy, které žáci musí na základě získaných informací doplnit. Po vyplnění 

těchto informací do předem rozdaných handoutů vyučující postupně odkrývá správné 

odpovědi stiskem klávesy „Enter“. 
 

 
 

obr. 95 shrnutí 1 
 

Informace o opeře 18. století začínají na snímku na obr. č. 96. Na tomto snímku 

najdeme osnovu s nejdůležitějšími změnami a událostmi klasicistní opery. Plynule 

navazující snímek na obr. č. 97 zpravuje o reformě Ch. W. Glucka. Ukázkou díla tohoto 

skladatele je potom na následujícím snímku (obr. 98) árie Orfea „Ach, ich habe sie 

verloren“ z opery Orfeo a Eurydika. Zde je dobré se žáky promluvit stručně o ději opery a 

o obsahu árie.  
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obr. 96 klasicistní opera obr. 97 Gluckova reforma 
 

 
 

obr. 98 Ch. Gluck – Árie Orfea 
 

Snímek na obr. č. 99 slouží pro přehled Mozartových oper, zde je vhodné vyložit 

obsah opery Kouzelná flétna, z níž je použita Árie Královny noci jako ukázka na 

následujícím snímku (obr. 100). Oper W. A. Mozarta lze využít jako námětu k referátům 

žáků, kteří zpracují obsah opery, popřípadě informace o prvním uvedení díla a uvádění na 

programu v současné době v Praze a popř. v zahraničí. Poznatky z referátu lze využít 

v dalších činnostech, např. hra pantomimy skupinou žáků nejznámějších částí opery, jejíž 

název a autora hádá zbytek třídy. 
 

  
 

obr. 99 Mozartovy opery obr. 100  Árie Královny noci 
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Snímek na obr. č. 101 shrnuje poznatky o opeře 17. století stejným způsobem jako 

snímek na obr. č. 95, viz výše. 
 

 
 

obr. 101  shrnutí 2 
 

Snímkem na obr. č. 102 začíná třetí, poslední část. Zde najdeme shrnuty 

nejdůležitější změny opery 19. století, kterým se bude prezentace dále věnovat. 
 

 
 

obr. 102  opera romantismu 
 

Snímek na obr. č. 103 se krátce zmiňuje o operním skladateli německého raného 

romantismu, C. M. von Weberovi. Zde stojí za zmínku obsah opery Čarostřelec, z níž 

pochází následující ukázka, „Sbor lovců“, na následujícím snímku (obr. 104). 
  

  
 

obr. 103  opera raného romantismu obr. 104  sbor lovců z opery Čarostřelec 
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Snímek na obr. č. 105 se zaměřuje na reformu opery R. Wagnera. Jsou zde shrnuta 

jeho nejvýznamnější operní díla, stejně tak jako nejdůležitější body reformy. Vzhledem 

k vybrané ukázce na dalším snímku (obr. 106), kterou je „Liebestod“ z opery „Tristan a 

Isolda“, je vhodné se žáky promluvit o obsahu tohoto díla. 
 

  
 

obr. 105  Wagnerova reforma obr. 106  Tristan a Isolda - Liebestod 
 

Snímkem na obr. č. 107 se přesouváme do Itálie k belcantové opeře G. Rossiniho. 

Opět zde najdeme nejdůležitější charakteristiky směru jako zpěvné koloraturní árie a 

symfonicky propracované předehry. Ukázka k tomuto období (obr. 108) je Árie Figara 

z opery „Lazebník sevillský“.  
 

  
 

obr. 107  G. Rossini obr. 108  G. Rossini - Árie Figara 
 

Snímek na obr. č. 109 v sobě shrnuje dva další důležité mezníky italské opery 

19. století, a sice dílo operního velikána G. Verdiho a směr verismus. Obsahem snímku je 

výčet několika Verdiho oper, charakteristika verismu a zmínka o operách G. Pucciniho, 

jakožto jednoho ze zástupců směru. Obsah vybraných Verdiho oper mohou žáci opět 

zpracovat formou referátů. Vyučující by měl žáky seznámit s obsahem Verdiho opery 

Nabucco a Pucciniho Turandot, z nichž jsou vybrány ukázky na následujících snímcích 

(obr. 110 a 111). Jedná se o sbor židovských zajatců a jednu z nejznámějších árií, Nessun 
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dorma. U druhé ukázky je v levé části snímku možno zobrazit český překlad zpívaného 

textu, který vyučující dle svého uvážení probere se žáky před poslechem v rámci výkladu 

obsahu díla. 

   
 

obr. 109  G. Verdi, verismus obr. 110  Nabucco – sbor židů 

 

obr. 111  Puccini - Nessun dorma 
 

Snímek na obr. č. 112 se dostává ke vzniku národních škol, zejména k hudbě ruské. 

Jsou zde uvedeni nejvýznamnější ruští skladatelé 19. století a jejich operní díla. Spolu 

s informacemi o jednotlivých autorech lze pomocí klávesy „Enter“ zobrazit postupně 

fotografie skladatelů. I díla těchto skladatelů mohou posloužit jako námět na referáty. 

Vyučující by určitě neměl opomenout vyložit obsah díla Ruslan a Ludmila M. I. Glinky, 

protože předehra z této opery je předmětem poslechové ukázky na dalším snímku (obr. 

113).  
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obr. 112  ruská opera obr. 113  předehra k opeře Ruslan a Ludmila 

Snímek na obr. č. 114 slouží pro přehled autorů české opery 19. století a jejich děl. Je 

zde uveden F. Škroup, jakožto autor první české opery, dále B. Smetana, A. Dvořák a 

Z. Fibich. Podobně jako u předešlého snímku i zde lze postupně zobrazovat fotografie 

jednotlivých autorů v pořadí uvedeném na snímku. 
 

 
 

obr. 114  česká opera 
  

České opeře jako celku by měl být věnován samostatný výklad, zde slouží informace 

pouze pro ucelení základního přehledu vývoje tohoto žánru v rámci Evropy. Nicméně 

některé opery lze též využít k referátům. Jako ukázka (obr. 115) je vybrán sbor venkovanů 

„Proč bychom se netěšili“ z Prodané nevěsty B. Smetany. Část této skladby si žáci mohou 

zazpívat s klavírním doprovodem učitele, notová ukázka následuje na dalším snímku obr. 

č. 116. 
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obr. 115  Proč bychom se netěšili - ukázka obr. 116  Proč bychom se netěšili - noty 
 

Snímek na obr. č. 117 slouží ke shrnutí poznatků získaných ve třetí části prezentace, 

snímek je tvořen stejným způsobem jako shrnutí předešlých dvou částí.  
 

Posledním snímkem (obr. 118) lze prozkoušet znalosti získané z celé prezentace. 

Žáci mají za úkol seřadit správně termíny do tabulky podle století a země (př. Německo 19. 

století, Itálie 17. stol. apod.). Tabulku dostanou žáci v papírové podobě, vidí ji současně 

v prezentaci a po jejím vyplnění a kontrole jednotlivých políček s učitelem je odhalena 

vyplněná tabulka, opět stiskem klávesy „Enter“.  
 

  
 

obr. 117  shrnutí 3 obr. 118  závěrečné shrnutí - tabulka 
 

Po ukončení kompletního celku lze se žáky sehrát např. zmíněnou pantomimickou 

hru. Během prezentace se lze žáků průběžně ptát na jejich další vědomosti ohledně 

jednotlivých období, týkající se nejen hudby, ale i dalších kulturních odvětví jako literatury 

či výtvarného umění. 
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5.5 Prezentace na téma Osvobozené divadlo 

 

Prezentace zaměřená na téma Osvobozené divadlo, určená pro 9. ročník ZŠ, 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií popř. ZUŠ, seznamuje žáky se základními 

charakteristikami tohoto divadelního souboru na pozadí doby jeho působení. Součástí jsou 

autentické nahrávky písňové, filmové a divadelní tvorby souboru. Jednotlivé snímky 

mapují začátky, vývoj a zánik divadla, životopisy nejslavnějších představitelů, J. Wericha, 

J. Voskovce, J. Ježka a charakteristiku jejich děl. Obsah prezentace je určen pro jednu 

klasickou 45 minutovou vyučovací jednotku. Prezentace obsahuje náměty pro poslechovou 

a pěveckou činnost. 
 

Prezentace sestává ze dvou základních částí. První část se zabývá divadlem, dobou 

jeho vzniku a působení, životem hlavních představitelů, znaky tvorby a cíli divadla. Druhá 

část se zaměřuje na tvorbu divadla – film a divadelní hry, zejména pak písně. Některé si 

žáci na konci hodiny mohou zazpívat s klavírním doprovodem učitele. 
 

Prezentace začíná otázkami, které zjišťují, jestli mají žáci základní povědomí 

o Osvobozeném divadle (obr. 119).  
 

 
 

obr. 119  úvodní otázky  
 

Snímek na obr. č. 120 popisuje okolnosti vzniku a prostředí, z kterého Osvobozené 

divadlo vzešlo. Vysvětluje pojem avantgarda a znaky směru. Následující snímek (obr. 121) 

je již věnován počátkům samotného divadla, seznamuje žáky s cíli divadla a se jmény 

zakládajících a předních členů divadelního souboru.  
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obr. 120  avantgarda obr. 121  počátky Osv. divadla 
 

Snímek na obr. č. 122 shrnuje znaky tvorby Osvobozeného divadla. Vysvětluje nové 

formy jako revue a forbíny a pozdější zaměření na politickou satiru. Zde je důležité žáky 

upozornit na velký podíl improvizace ve vystoupeních.  
 

 
 

obr. 122  znaky her Osv. divadla 
 

Na dalším snímku (obr. č. 123) vidí žáci příklady politické satiry Voskovce a 

Wericha v unikátních záběrech z divadelního představení Těžká Barbora a filmového 

týdeníku z roku 1938. Tyto záběry jsou použity z pořadu České televize - Hledání 

Ztraceného času - s komentářem Karla Čáslavského.  
 

 
 

obr. 123  představení Osv. div. 1938 
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Snímek na obr. č. 124 nastiňuje konec zlaté éry Osvobozeného divadla, nastupující 

válku, nutnost emigrace herců Voskovce, Wericha a skladatele Ježka do Spojených států a 

osudy herců a divadla po 2. světové válce. Na dalším snímku (obr. 125) žáci shlédnou část 

forbíny ze hry Těžká Barbora z roku 1960 v podání J. Wericha již ve dvojici 

s M. Horníčkem.  
 

  
 

obr. 124  konec Osv. divadla obr. 125  forbíny 
 

Snímky na obr. č. 126, 127, a 128 jsou věnovány životopisům Jana Wericha, Jiřího 

Voskovce a Jaroslava Ježka v tomto pořadí. U Jaroslava ježka je dobré zmínit i jeho 

zásluhy na poli vážné hudby. Jako ukázka Ježkovy jazzové tvorby je zde použit Bugatti 

step. Před poslechem a po poslechu lze se žáky pohovořit o okolnostech vzniku skladby a 

souvislosti s názvem. 
 

  
 

obr. 126  J. Werich obr. 127  J. Voskovec 
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obr. 128  J. Ježek 
 

Na snímcích na obr. č. 129 a 130 si žáci prohlédnou fotografie sídel Osvobozeného 

divadla. Zajímavostí a dobovým dokladem je pak snímek na obr. č. 131, na němž najdeme 

fotografii zrestaurovaného původního prvorepublikového poutače na Osvobozené divadlo 

na omítce domu v pražské ulici V Jámě.  
 

  
 

obr. 129  budovy divadla 1 obr. 130  budovy divadla 2 
 

 
 

obr. 131  upoutávka na Osv. divadlo 
 

Snímek na obr. č. 132 slouží pro výčet filmů Voskovce a Wericha. Zde může učitel 

zmínit krátce obsah či námět jednotlivých děl. Další snímek (obr. 133) na sobě nese výčet 

nejznámějších divadelních her Osvobozeného divadla. Pro zajímavost je zde umístěna 
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fotografie původního reklamního plakátu na první hru Osvobozeného divadla, Vest pocket 

revue.  
 

  
 

obr. 132  filmy V + W obr. 133  hry V + W 
 

Následující snímky na obr. č. 134 – 141 jsou věnovány písňové tvorbě J. Ježka, 

J. Voskovce J. Wericha. Žáci zde s pomocí návodných otázek učitele rozebírají text a 

smysl písní Ze dne na den, David a Goliáš a Život je jen náhoda. Písním Ze dne na den a 

David Goliáš jsou věnovány tři snímky. Snímek na obr. č. 134 pojednává o Velké 

hospodářské krizi, jejímž důsledkem byla nezaměstnanost, která se stala námětem pro 

píseň. Toho se žáci dobírají až po poslechu na základě otázek učitele. Se žáky je dobré 

pohovořit o otázce nadčasovosti významu písní. Na dalším snímku (obr. 135) je notová 

ukázka písně, kterou lze žákům promítnout, ale je dobré mít pro žáky k dispozici i 

papírovou podobu not. Na témže snímku lze žákům pustit píseň v původní verzi. Následuje 

snímek (obr. 136), na němž lze žákům promítnout ukázku využití písně ve filmu „Hej 

rup!“. Na závěr je efektivní si píseň se žáky zazpívat. 
 

  
 

obr. 134  Ze dne na den – hist. pozadí obr. 135  Ze dne na den - noty 
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obr. 136  Ze dne na den – ukázka 
 

Snímek na obr. č. 137 popisuje okolnosti vzniku a význam písně David a Goliáš 

stejným způsobem jako v předchozím případě. Následuje snímek s ukázkou části divadelní 

hry a písní (obr. 138). Na dalším snímku (obr. 139) následuje notová ukázka, podle které si 

žáci mohou píseň zazpívat. notová ukázka je doplněna o zvukový záznam. 
 

  
 

obr. 137  David a Goliáš – hist. pozadí obr. 138  David a Goliáš - ukázka 
 

 
 

obr. 139  David a Goliáš – noty 
 

Poslední rozebíraná píseň, Život je jen náhoda, slouží nejen jako připomenutí jedné 

z nejznámějších písní Voskovce, Wericha a Ježka, ale i jako ukázka textu, který se 

nezabývá politickou situací. Snímek na obr. č. 140 je ukázkou z filmu „Peníze nebo život“, 

kde byla píseň použita a na snímku na obr. č. 141 je opět umístěna notová ukázka, podle 
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níž žáci zpívají. Na snímku najdeme umístěnou též kompletní zvukovou ukázku skladby. 

Podle času a zájmu žáků lze výběr písní rozšířit či pozměnit.  
 

   
 

obr. 140  Život je jen náhoda - ukázka obr. 141  Život je jen náhoda - noty 
 

Závěrečný snímek na obr. č. 142 slouží pro shrnutí probírané látky. Žáci doplňují 

odpovědi k otázkám či k definicím, dále doplňují názvy vybraných her a filmů. Žáci by 

měli být schopni vyjmenovat alespoň pět názvů písniček tvorby Osvobozeného divadla. 
 

  

obr. 142  shrnutí 
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Závěr 

 

Závěrem této práce lze shrnout, že díky postupnému začleňování moderních 

technologií do vzdělávání a v důsledku toho se zvyšující technické vybavenosti škol, 

získávají powerpointové prezentace na oblibě nejen mezi učiteli, ale i mezi žáky. 

V poslední době přibylo několik projektů v rámci evropského trendu zefektivňování výuky 

pomocí digitálních výukových materiálů, při nichž vzniklo mimo jiné mnoho výukových 

powerpointových prezentací volně dostupných na internetu. Ne všechny sice dosahují 

potřebné kvality, ale důležitá je ochota a schopnost vyučujících začít s moderními 

technologiemi ve škole pracovat.  
 

Velký klad prezentací je integrace mnoha různých prvků v programu, využitelných 

pro tvorbu kvalitního výukového materiálu pro různé typy vyučovacích hodin. Při tvorbě 

prezentací je tedy důležité si rozmyslet, jaký způsob výuky bude během hodiny preferován, 

zda se bude jednat o hodinu výkladovou, procvičovací, kontrolní či kombinovanou. 

Vyučující má možnost využít nejrůznějších interaktivních prvků v prezentaci pro aktivizaci 

žáků, dále využívá pozitivních vlastností vizualizace pomocí včlenění názorných obrázků a 

videí tematicky spojených s probíranou látkou. Důležitý faktor pro hudební výchovu je 

možnost vkládání zvukových nahrávek. Všechny tyto prvky se v prezentaci mohou 

vyskytovat ve spojení se stručným výkladovým textem, který pomáhá pochopení. Práce 

s prezentacemi může být ovšem i neefektivní, záleží na přístupu vyučujících a jejich 

schopnostech s prezentacemi pracovat.  
 

Tvorba prezentací je poměrně časové náročná činnost, která se ovšem vyplatí. Pokud 

nebereme v potaz pořizovací cenu sady Microsoft Office, vytváří vyučující za minimální 

náklady pomocí freeware programů vlastní výukový materiál, který může potom dle 

potřeby dále upravovat a měnit. 
 

Pro výuku hudební výchovy jsou powerpointové prezentace dobrým pomocníkem. 

Ulehčují práci učitelům, motivují žáky a zlepšují tak kvalitu výuky. Díky možnosti 

programu, integrovat v sobě různé potřebné prvky pro názornou výuku, odpadá učiteli 

starost s doprovodnými zvukovými či obrazovými médii. 
 

Prezentace aktivují a udržují pozornost žáků, zapojují při vnímání probírané látky 

více smyslů, což vede k intenzivnějšímu prožitku a lepšímu zapamatování učiva. Dalším 

pozitivním faktorem je možnost vytvoření handoutů s nejdůležitějšími snímky 
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z prezentace, do nichž si žáci mohou během hodiny doplňovat další potřebné poznatky. 

Díky využívání prezentací v hodinách hudební výchovy se formují hudební představy 

dítěte ve všech vrstvách vnímání. Dále jsou vytvářeny podmínky pro aktivní poslech a pro 

vlastní tvořivou činnost.  
 

Struktura prezentace by měla být jasná a obsahovat jen ty nejdůležitější informace. 

Výhodou je interdisciplinární propojování vědomostí za pomoci nejrůznějších 

audiovizuálních prvků integrovaných v jednom výukovém materiálu.  
 

Prezentace slouží jako pomocník učiteli pro lepší strukturování učební jednotky a 

stává se východiskem pro další činnosti v hodině. Po dílčích okruzích prezentace či na 

úplný závěr je vhodné umístit shrnutí za využití animací v podobě testu, křížovky, 

doplňovací tabulky či poslechu.  
 

Je zřejmé, že využívání PowerPointu ve výuce nachází stále více příznivců a díky 

stoupající oblíbenosti se postupně zabydluje ve vzdělávacím procesu. Pro efektivní výuku 

je však nutné využívat další možnosti a prezentace tak kombinovat s dalšími formami 

výuky.  
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Přílohy 

 

DVD obsahující vytvořené výukové prezentace: 
 

 P1 – Impresionismus 

 P2 – Symfonická báseň Polednice 

 P3 – Klávesové nástroje 

 P4 – Vývoj opery 

 P5 – Osvobozené divadlo 
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