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v 

Cást 1. 

Psychologie hudebních schopností a hudební ontogeneze dětí a 
mládeže 

1.1 Hudba jako přirozená součást výchovy a vzdělání 

Hudba, s jejíž existencí se můžeme setkat prakticky u všech národů světa, má v životě 

člověka své nezastupitelné místo. Vychází z přirozenosti člověka a je neoddělitelnou 

součástí lidské kultury. Ve světě techniky a počítačů, kde se často až příliš zdůrazňuje 

účelovost lidského konání, se hudební aktivita může zdát neužitečná a nepraktická. Přesto 

mnoho výchovných koncepcí pochopilo význam hudby v rozvoji lidské osobnosti, a tak 

hudba byla vždy nedílnou součástí výchovy a vzdělání již od dob antiky. Oceňována byla 

zejména úloha hudby v mravní výchově a při všestranném rozvoji osobnosti. Velký 

význam hudebním aktivitám přisuzoval již Platón, podle kterého se hudba spojuje 

s lidskou přirozeností, zušlechťuje ji a vede k poznání krásy. Pythagorejci využívali hudby 

v psychoterapii a odhalili mnoho zákonitostí hudební akustiky a harmonie. 

V psychice člověka ovlivňuje hudba především emocionální oblast a citové stavy. 

Podněcuje představivost a fantazii, která vytváří nové asociace a vnitřní obrazy. 

Psychologie hudby přisuzuje hudbě ve vztahu k člověku řadu funkcí, z nichž vyzdvihuje 

zejména funkci estetickou, výchovnou, poznávací, případně funkci terapeutickou, 

poskytující vnitřní naplnění a jedinečný způsob vnímání okolního světa. 

Požadavek dnešní doby je, že něco potřebného může přinést ten, kdo je tvůrčí. 

Hudební aktivity tak rozvíjejí nejen hudební dovednosti, ale i tvořivost a samostatnost při 

rozhodování. Děti a mládež dnes zaujatě vnímají vše nové, formují své zájmy, potřeby 

a snaží se orientovat ve světě a v sobě. V hudebních činnostech poznávají svou vlastní 

hodnotu, pěstují sebedůvěru a rozvíjejí tvořivé myšlení. To následně působí na získávání 

a rozvoj dalších vědomostí a dovedností. Tímto však nelze říci, že by se všechny děti 

měly věnovat aktivně hudbě, neboť každému "není dáno", ale spíše jde o vytvoření 

vhodných hudebně- výchovných koncepcí, které reflektují i současné kulturní proudy a 

více děti zaujmou. Neměli bychom tedy rezignovat na výchovu hudbou, neboť rozšíření 
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duševních obzorů poskytne 

a slaboduchosti. 

určitou prevenCI proti patologickým jevům, drogám 

Hudba ve světle pedagogiky vystupuje jako výchovně vzdělávací fenomén, jež se podílí 

na kultivaci osobnosti jako celku. Pokud bychom měli stručně shrnout hlavní výchovný 

a formativní vliv hudebních aktivit, hovoříme o těchto aspektech: 

prostřednictvím hudby se rozvíjí emocionalita, představivost, asociativní myšlení a 

emocionální paměť, 

hudba probouzí obrazotvornost, imaginaci a rozvijí i prohlubuje tvořivé myšlení, 

vnímání hudby odkrývá emocionalitu a prohlubuje empatii, navazuje tak i na další 

aktuální rozměr výchovy, kterým je tolerance, 

hudební aktivity formují estetické vědomí, 

lze hovořit i o expresivní stránce hudby a umění, která může být žákům 

zpřístupněná v různých formách, například jako tvořivé dílny, skupinová práce, 

tvořivá dramatika, reflexivní dialog, 

prostřednictvím vhodných forem hudebních aktivit se rozvíjí kreativita, volní 

vlastnosti, koncentrace, 

provozování hudebních aktivit vede k sebepoznání a sebereflexi, 

v neposlední řadě rozvijí hudba schopnost komunikace a dialogu - tím zasahuje i do 

sociální oblasti. 

1.2 Hudební schopnosti dětí a mládeže 

Otázka hudebních schopností je aktuální tehdy, pokud se zabýváme vztahem jedince 

k hudbě a jeho hudební aktivitou. Tato aktivita se kontinuálně projevuje formou hudebních 

projevů či uměleckou tvořivou činností a schopnosti nutné k provádění těchto aktivit 

zařazujeme do kategorie speciálních schopností. 

1.2.1 Obecné pojetí schopností 

Výzkum lidských schopností patří ke stále aktuálním a významným oblastem 

psychologie a pedagogiky. Otázky vzniku a rozvoje schopností nejsou však doposud 

9 



dostatečně experimentálně prozkoumány, neboť teoretická východiska jsou často rozdílná 

a na otázku, co jsou schopnosti, jak je možné je zjišťovat, jak vznikají a rozvíjejí se, kteří 

činitelé urychlují nebo naopak brzdí jejich rozvoj či zda je možné tento rozvoj předurčit, 

není možné najít jednoznačnou odpověď. 

Schopnosti jsou zpravidla chápány jako psychofyzické dispozice, které jsou nutné 

k provedení určitého výkonu. Jsou tak specifikovány jako osobní hranice výkonnosti 

v určité oblasti a dále jako potencionální možnost výkonu. P. Říčan (1986) blíže určuje 

pojem schopnosti jako osobní hranici výkonnosti jedince v určité oblasti a vymezuje tento 

termín ve dvojím významu jako: 

1. Právě dosažená úroveň výkonu, tzn. co v současné době jedinec dokáže. 

2. Úroveň výkonu, kterou může jedinec v požadované činnosti za určitých podmínek 

dosáhnout. 

Především jsou zde schopnosti chápány nikoliv jako samotné psychické procesy, ale jako 

vlastnosti těchto psychických procesů projevující se v konkrétní činnosti. 

Z vývojového hlediska jsou schopnosti fenotypem vytvořeným zráním genotypických 

vloh. Toto zrání je podmíněno vlivem prostředí, motivací a učením. Jedním z faktorů, 

který se podílí na celkovém vývoji schopností, jsou vlohy. Vlohy tvoří základ schopností 

a vystupují jako predispozice, na jejichž základě se určitá konkrétní schopnost vytvoří. 

Jedná se zejména o vrozené fyziologicko-anatomické zvláštnosti především nervové 

soustavy umožňující dosáhnout určitých znalostí, činností a dovedností. Vlastní 

schopnosti jsou pojaty jako reálné struktury těchto činností, jimž se na základě vlohy 

jedinec naučil. 

Dovednosti lze chápat na rozdíl od schopností jako způsoby úspěšného plnění činností, 

které odpovídají stanovenému cíli a podmínkám této činnosti. Jsou výsledkem záměrného 

učení a opírají se o vědomosti a praxi. Schopnosti jsou na rozdíl od dovedností výsledkem 

upevnění nikoliv způsobu jednání, nýbrž psychických procesů. S jejich pomocí je pak 

jednání a konkrétní činnost řízena. Nelze tedy ztotožňovat dovednosti a schopnosti 

a usuzovat podle dovedností a vědomostí i na schopnosti žáka i přesto, že mezi těmito 

jevy existuje jistá souvislost. Schopnosti jsou však výsledkem celkového ontogenetického 

vývoje osobnosti, zatímco vědomosti a dovednosti jsou výsledkem záměrného učení 

a procvičování. Je také třeba zdůraznit, že schopnosti člověka se rozvíjejí a specifikují 

v procesu učení, který je základním předpokladem rozvoje schopností. Závislost 

schopností na vzdělání a učení je tak dvojí: určitá míra schopnosti vyžaduje určitý 

minimální stupeň vzdělání i při velké vrozené kapacitě dispozic a specifickým vzděláním 
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do jisté míry roste konkrétní schopnost vyúsťující v dovednost, pokud je vrozená kapacita 

velká (Kohoutek, R., 1996). 

Mezi různými autory panuje v otázkách vymezení schopností určitá nejednotnost. Jedna 

skupina autorů se přiklání k názoru, že schopnost je již naučený předpoklad k vykonání 

určité činnosti, neboť samotný termín schopnost pojatý jako predispozice je velmi 

abstraktní a nelze ho měřit. Schopnosti se tak vždy projevují až v konkrétní činnosti, na 

jejíž základě pak na schopnosti usuzujeme. Na druhou stranu někteří autoři vymezují 

schopnost jako soubor předpokladů nutných k vykonání konkrétní činnosti s tím, že tato 

schopnost není získaná pouze učením, ale její součástí jsou i vrozené dispozice. Toto pojetí 

je pak specifikováno v termínech talent, vlohy, nadání apod. 

1.2.2 Hudební schopnosti 

Hudební schopnosti na rozdíl od obecných schopností zařazujeme do kategorie 

speciálních schopností. Velmi často se užívá i termín hudební inteligence, projevující se 

rozlišovací schopností pro zvuky, citlivostí pro rytmy, melodie, zpěvem či hrou na hudební 

nástroj. V oblasti hudební psychologie je však chápání tohoto pojmu rovněž nejednotné, 

neboť je zdůrazňováno, že individuální vývoj člověka spočívá především v rozvoji jeho 

schopností, které se utvářejí výchovou. Pojem schopnost tak zdůrazňuje rozdíly mezi 

lidmi, zejména voblasti struktury inteligence (rychlost chápání, symbolické myšlení, 

představivost apod.). Mnozí hudební psychologové tak vycházejí z východiska, že hudební 

schopnost je vrozená psychofyzická struktura, kterou lze postihnout odděleně, 

a předpokládají tak její aktualizaci a uplatnění v konkrétní činnosti. Podobně jako v teorii 

obecných schopností je však toto pojetí zpochybňováno tvrzením, že schopnost je už 

konkrétní učením získaná dispozice či dovednost, neboť je velmi složité a zavádějící 

předpovědět, jak se určitá dispozice (vloha) bude rozvíjet. Je možné např. předpokládat, že 

existují talentovaní lidé, u kterých však k aktualizaci konkrétní vlohy nedošlo, ať již 

z důvodu nedostatečné motivace či jiných např. sociálních faktorů. Podle Fr. Sedláka 

(1989) jsou schopnosti chápány široce jako potencionalita, předpoklad a psychická výbava 

člověka utvářená dále vlivem prostředí a výchovou. Schopnost považuje tedy za relativně 

stálou psychickou vlastnost, vnitřní podmínku umožňující se snadno učit a dosáhnout 

úspěšných činností a dovedností v dané oblasti. Problémem je však skutečnost, že 

schopnosti jsou zkoumány ve funkčním vztahu k celé struktuře lidské osobnosti a není 

11 



možné oddělit faktory vrozené a získané. Rovněž hudební schopnost nelze vydělit 

a kategorizovat ji odděleně, neboť obecná schopnost jako inteligence intervenuje velmi 

často v hudebních schopnostech a obráceně. Jinými slovy: určitá míra hudebních 

schopností je závislá na inteligenci, neboť projevy těchto schopností vyžadují spojení 

s obecnými rysy jako pamětí, abstraktním myšlením apod. 

Je vhodné tedy mluvit o vývoji hudebních schopností, které jsou určovány vlohami, 

motivací, pílí a jinými faktory, následně vedoucí ke konkrétní činnosti (cviku) a vyúsťující 

ve schopnosti. V souladu s teorií obecných schopností lze dále považovat hudební 

schopnosti za psychické struktury a vlastnosti jedince, které odpovídají požadavkům na 

úspěšnost v určitém druhu hudebních činností. Jejich kvalita i kvantita se mění 

v závislostech na vlohovém základu, cviku, věku, zrání jedince a je podmíněna sociálně 

kulturním vlivem. 

1.2.3 Vztah hudebních vloh a schopností 

Kromě pojmu vloha se hovoří o biologické výbavě, dispoziční struktuře, nebo lidově 

řečeno o nadání či talentu. Tyto pojmy mají sloužit k označení vnitřních podmínek 

individua a jeho psychického tvárného základu, který nelze pozorovat. Proto mnozí 

zejména behaviorálně orientovaní psychologové tento pojem považují za pouhý nevědecký 

abstrakt bez konkrétního obsahu. Potíže vznikají zejména při vytyčení vztahu vloh 

a schopností, neboť není dosud zcela jasné, je-li schopnost jednoznačně vlohou 

determinována, za jakých podmínek je možný její rust a jak se vloha aktualizuje. 

Předpokládá se však, že vlivem málo podnětného prostředí a se vloha nerozvine a může 

zakrnět. Vzniká tedy dále otázka vztahu šíře a hloubky schopností k šíři a hloubce vlohy. 

o existenci vloh jakožto potencionálním faktoru většinou usuzujeme zprostředkovaně, 

na základě kladných projevů a pozitivního vztahu dítěte k hudbě. Jedná se především 

o spontánní zájem o hudbu a o touze po hudebních činnostech, která se však nemusí 

projevit pouze v dětství. Potřeba hudební seberealizace a s tímto související touha zpívat či ,J 

hrát na hudební nástroj tak přichází často až v období po 15. roku věku, zejména jako 

reakce na populární kulturu. U mnohých dětí tento skrytý talent či spíše zájem propuká až 

s nečekanou rychlostí. Mnohdy se však jedná o jakousi snahu o sebepoznání, které s tímto 

věkem souvisí, a po určité době zájem opadá. 
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1.2.4 Elementární hudební schopnosti a jejich utváření 

Pro rozvoj hudebnosti dětí, zejména ve smyslu dalšího kvalitativního růstu hudebnosti, 

jsou nezbytné určité předpoklady, které nám umožní další vývoj hudebních schopností 

a dovedností. Tyto předpoklady lze shrnout do termínu elementární hudební schopnosti, 

tedy dovednosti, které děti získávají zpravidla již v dětství a projevují se zejména jako 

spontánní snaha se projevit např. zpěvem, tancem, broukáním, rytmickým tleskáním apod. 

Tyto dovednosti slouží jako přirozený základ pro rozvoj hudebnosti. 

Za základní hudební schopnosti, které vedou k úspěšnému rozvoji hudebnosti, je obecně 

považován zejména hudební sluch, tj. smysl pro tonálnost. Tato schopnost zahrnuje 

zejména emocionální a percepční složku projevující se citlivostí pro výšku tónu 

a komplexností vnímání hudby včetně jejího rytmického členění. K rozvoji předpokladů 

k těmto schopnostem dochází pravděpodobně již v ranném dětství v závislosti na 

dostatečném množství hudebních podnětů. Hudebně podnětné prostředí je tak jedním 

z klíčových faktorů v utváření hudebnosti a hudebního vnímání, na kterém se podílí 

zejména tyto vlivy: zpěv v rodině, hudební aktivity v rodině, poslech hudby. Podstatnou 

vazbu na utváření hudebnosti, zejména citlivosti pro výšku tónu, má zpěv matky (Sedlák, 

1989), který sehrává kladnou roli i v psychickém rozvoji dítěte pro svoji emocionální 

zabarvenost. Zpěv v primární rodině se rovněž podílí na spouštěcí fázi pěveckého projevu 

dítěte. Kromě citové vazby na matku zpěv urychluje socializaci a umožňuje prvotní 

diferenciaci zvukových podnětů. Dostatek zvukových podnětů rozvijí citlivost k výšce 

tónů a utváří elementární základy hudebních schopností, kde se později uplatňuje vzájemná 

koordinace sluchu, motoriky a zraku. Důležitost motorických složek (činnost hlasivek, 

pohyby rukou apod.) ve vnímání hudby byla potvrzena mnohými psychology (Piaget, 

Kohler) a tato senzomotorická koordinace je jedním ze základních mechanismů vnímání 

hudby a hudebních projevů. Přísun hudebních podnětů v dětství také napomáhá rozvoji 

hudební představivosti a "vnitřního sluchu", který umožňuje hudbu promítnout do 

hudebního vědomí a operovat s hudebními představami. Specifickým rysem představ je, že 

mohou být zaměřeny do minulosti (reminiscence), nebo naopak do budoucnosti. 

V hudebním myšlení tak dochází k syntéze vzpomínky spolu s anticipací posloupnosti 

hudebního proudu odvíjejícího se v čase (např. při zpěvu je nutné předjímat a registrovat 

rytmus a melodii). 
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Elementární schopnosti jsou podmíněny vnějšími a vnitřními činiteli, kteří vstupují do 

vzájemné interakce. Za vnitřní činitele můžeme považovat dědičné vlohy, inteligenci, 

temperament apod., za vnější činitele vliv prostředí. Zjistit, která z determinant se na 

vzniku hudebních schopností podílí větší měrou, je však problematické, neboť nelze 

postihnout a oddělit faktory dědičné od sociálních. Neexistuje metodika, která by oddělila 

vrozené od získaného, vloženého výchovou, a zkoumala dědičnost hudebního nadání jako 

izolovaný, imanentní fakt. Někteří vědci však přesto hájí spíše teorie dědičnosti hudebního 

nadání na základě výzkumů hudebních rodin skladatelů a virtuózů, kde výskyt hudebního 

talentu postupoval v rodové linii. Nemusí to dokazovat dědičnost hudebního nadání, ale 

může nás to vést k domněnce, že tyto vlastnosti byly spíše utvořeny vlivem hudebně 

podnětného prostředí. 

Kromě specifických hudebních podnětů se na vzniku elementárních hudebních 

schopností podílí i další okolnosti. Uplatňují se vlivy nepřímé, jako jsou vzdělanostní 

úroveň rodičů, socioekonomické vlivy, počet dětí v rodině, rodinné klima a v neposlední 

řadě institucionální výchova. Kromě těchto faktorů může hrát svou roli i vliv venkovského 

a městského prostředí, případně některá regionální specifika. Všechny tyto vlivy spolu 

mohou vzájemně souviset a nelze při výzkumu hudebnosti hledat pouze jednu příčinu. 

Mnoho hudebně psychologických výzkumů prokázalo, že i mezi vzdělaností rodičů 

a hudební úrovní dítěte existuje pozitivní vztah. Výskyt hudebního nadání u těchto dětí 

však může být způsoben jednak vrozenými vlastnostmi (např. hudební inteligencí), nebo 

tím, že vzdělaní rodiče si uvědomují i jiné aspekty rozvoje dítěte a vedou dítě ke hře na 

hudební nástroj či k jiným hudebním činnostem. 

Na základě předložených tezí lze elementární hudební schopnosti vyjádřit takto: 

elementární hudební schopnosti lze vymezit jako psychické struktury a vlastnosti jedince 

dosažené v určitém vývojovém období projevující se v jeho hudebnosti a hudebních 

projevech. Elementární hudební schopnosti zahrnují především schopnosti sluchově 

percepční, psychomotorické a schopnosti analyticko-syntetické. Tyto schopnosti jsou pak 

předpokladem pro hudební projevy. Nedílnou součástí elementární hudebnosti je rovněž 

sluchová představivost umožňující pěveckou reprodukci melodie a smysl pro rytmus. 

1.2.5 Hudebně psychologický výzkum 

Hudební pedagogika a její počátky jako samostatné vědecké disciplíny se v Čechách 

datují asi od poloviny 19. století. Její vývoj se po roce 1918 ubíral ve třech směrech, které 
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zahrnovaly jednak pedagogicko vědecké aktivity, a dále aktivity směřující k vybudování 

potřebné institucionální základny (Sedláčková, 1998). 

První směr zahrnoval zejména publikačně činné pedagogy (A. Cmíral, J. Černík, 

F. Spilka), kteří se zabývali zejména otázkami intonačních metod. Spory o intonační 

metody přetrvávaly po velmi dlouhou dobu a byly určující pro tehdejší vývoj hudební 

pedagogiky. 

Pro druhý směr je příznačná snaha o vybudování institucí, jejichž cílem byla inovace 

hudební výchovy. Dokladem těchto snah je vznik Hudební Matice Umělecké besedy 

(1919), Jednoty hudebních stavů, hudební sekce Ústředního spolku českých profesorů 

a mnohých dalších institucí, jež významnou měrou ovlivnily vývoj československé 

hudební pedagogiky. Z významných osobností lze uvést Vladimíra Helferta, který ve své 

knize Základy hudební výchovy na nehudebních školách poukázal na důležitost hudby 

v životě člověka. V 60. letech byly dále Helfertovy názory podpořeny i mnohými 

sociologickými výzkumy. 

Třetí směr se zaměřoval spíše na historicko srovnávací a hudebně pedagogický výzkum. 

Touto problematikou se zabývali zejména F. Čada, A. Cmíral a mnozí další. 

V roce 1934 dochází k ustanovení Společnosti pro hudební výchovu, která svou 

záslužnou činností přispěla v Československé republice k pěstování hudby a k rozvoji 

hudební pedagogiky na vědeckém základě. Dalším významným mezníkem bylo založení 

Výzkumného ústavu pedagogického (1945 - 1948), který se mimo jiné zabýval i otázkami 

vztahujícími se k hudební výchově. 

Od 60. let v návaznosti na Helfertovo pojetí hudební výchovy a soudobou psychologii 

a sociologii vznikaly mnohé hudební experimenty a výzkumy. Hudebně pedagogickým 

otázkám se od 60. let věnovali zejména Fr. Lýsek, V. Jůva, 1. Poledňák, Fr. Sedlák, 

1. Budík aj. Zvláště podnětná je kniha autorů Ivana Poledňáka a Jana Budíka Hudba-škola

zítřek, v níž se autoři vyjadřují k otázkám estetické výchovy, hudební výchovy a přípravě 

kvalitních pedagogů. 

V roce 1967 vzniká Československá společnost pro hudební výchovu (ČSHV), která 

přispěla k řešení mnoha metodologických problémů hudební pedagogiky a ovlivnila 

vydávání řady časopisů a knih týkajících se hudebně pedagogických témat (časopis 

Akcent, edice Comenium Musicum). V roce 1975 byla založena Česká hudební společnost 

(ČHS), která se zabývá nejen školskou, ale širší společensko - kulturní dimenzí hudebních 

aktivit. 
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Zejména od 60. let byla v Československé republice v oblasti hudební psychologie 

a pedagogiky provedena řada výzkumů, které se snažily s větší či menší úspěšností odhalit 

zákonitosti či vývojové determinanty týkající se hudebních vloh, fyziologických 

zvláštností nebo stále aktuálního problému, zda při rozvoji hudebních schopností dochází 

i k rozvoji obecných schopností. Některé hudebně psychologické výzkumy objasňují 

zákonitosti, které se uplatňují vlivem hudby na kognitivní funkce mozku i na oblast 

obecných schopností. Řada výzkumů byla prováděna v Mad'arsku (G. Revézs), kde bylo 

potvrzeno, že kvalita hudebních schopností ovlivňuje a podílí se na psychogenezi lidské 

osobnosti. Tyto výzkumy se zaměřily na potvrzení hypotéz týkajících se kladného 

transferu spjatého s celkovým psychickým vývojem jedince a potvrdily některé 

předpoklady, že rozvoj hudebních schopností se velmi pozitivně odráží v psychice člověka. 

Jedná se zejména o formativní působení hudby v oblasti rozumových schopností, kdy se 

spolu s rozvojem abstraktních operací rozvíjí i tvořivé myšlení. 

V České republice se hudebně pedagogickým výzkumem zabýval nejvíce Fr. Sedlák, 

Fr. Lýsek, H. Váňová a další. Pozoruhodný byl i experimentální výzkum v Bánskej 

Bystrici (D. Michálková, 1991 - 93) v oblasti hudebně-estetické výchovy dětí a mládeže 

na základní škole s rozšířenou hudební výchovou. Autorka výzkumu dospěla k zajímavým 

poznatkům, které se týkaly rozvoje hudebnosti, tvořivosti a poznávacích zájmů žáků. 

Vliv hudebních aktivit, zejména pěveckých, na rozvoj hudebních schopností je 

předmětem výzkumné práce Libora Melkuse (Melkus, L., Rozvoj dětské hudební 

představivosti při nácviku písní. Praha: Comenium Musicum, 1970). Nácvik písní je zde 

brán jako prostředek k rozvoji hudebnosti a výzkum usiloval zejména o reflexi procesu 

vzniku a formování sluchových představ a jejich vlivu na celkovou hudebnost dětí 

a mládeže. 

Častým tématem hudebně psychologických výzkumů byl vztah hudebních schopností 

k ostatním druhům nadání či inteligenci. Pozornost byla věnována i například vztahu 

matematických schopností a nadáním pro hudbu. 

Přestože hudebnost a hudební nadání člověka je zkoumáno již více než sto let, nejsou 

dodnes shromážděny výzkumné údaje, které by umožnily sjednocení názorů badatelů, 

vědecké objasnění podstaty hudebnosti a přesné vymezení hudebně psychologických 

pojmů. Tento úkol však není snadný, neboť příliš vědecký a kvantitativní přístup v této 

oblasti nepřinesl doposud žádné zásadní poznání. Voblasti výzkumu hudebních 

schopností jsou tak v současné době upřednostňovány metody kvalitativní. 
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1.3 Hudební ontogeneze dětí a mládeže 

Pokud hovoříme o hudebním vývoji dítěte, můžeme zaznamenat různá kvalitativně 

odlišná stadia, která souvisí se zráním mozkových struktur, dále podmíněných genetickými 

faktory a vlivem podnětného prostředí. Hudební schopnosti jsou determinovány věkem, 

jednotlivými stadii psychického vývoje, které spolu s vlivem učení a získáváním 

zkušeností nabývají svou konkrétní podobu. Individuální rozdíly v hudebních 

schopnostech jsou přesto velmi rozdílné, a to již v předškolním věku. Vliv hudebně 

podnětného prostředí a zkušenosti jsou zřejmě velmi určující a podílí se velkou měrou 

zejména na vnímání rytmu, vytváření sluchových představa hudební spontaneity. 

V nejranějších obdobích života dítěte je důležité tzv. senzitivní období, kdy je 

organismus velmi citlivý na specifické vnější podněty. Tato fáze je pro duševní i hudební 

rozvoj dítěte velmi důležitá a zejména fakt, že rodiče dítěti zpívají, sehrává v tomto období 

důležitou roli. Tyto podněty umožňují přirozenou diferenciaci zvukových vjemů 

a urychlují zrání sluchových analyzátorů a nervových struktur (Sedlák, F., 1989). 

V půl druhém roce reagují již mnohé děti tělesně velmi živě na výrazný rytmus vnímané 

hudby i přesto, že tyto pohyby nebývají zpočátku synchronizované s hudebním metrem. 

Svět dítěte v raném věku je ještě poznamenán spíše globálním myšlením vycházejícím ze 

zážitkové komplexnosti. Dítě tedy vnímá především ty podněty, které ho podněcují 

a uspokojují. V pozdějším věku (3 až 6 let) se na hudebním vývoji podílí často 

i institucionální výchova zajištěná sítí mateřských škol. Toto období umožňuje již 

intenzivní rozvoj hudebních dovedností, zpravidla pěveckých. 

Na přítomnost hudebních schopností (hudebních vloh) usuzujeme zpravidla pouze 

laicky na základě určité kvality pěveckých projevů. Některé výzkumy prokázaly, že rozsah 

a kvalita zpěvu vykazuje značné individuální rozdíly a pouhých 5 % čtyřletých a pětiletých 

dětí je schopno zachytit přesný intonační pohyb melodie (Lýsek, F.; Sedlák, F., 1974). Asi 

60 % dětí je schopno se více či méně přiblížit melodickém obrysu a zbytek dětí 

reprodukuje tzv. monotomii nerespektující výškový pohyb melodie. Výška tónu je zejména 

pro děti předškolního věku příliš abstraktním pojmem a pomůžeme-li dítěti ke konkretizaci 

výšky tónu grafickým znázorněním, dochází většinou ke zlepšení intonační jistoty. 

Navození čistého zpěvu je problémem nejen dětí školního či předškolního věku, ale jedná 

se často o jev, který pokračuje až do dospělosti. Příčinou je jednak nerozvinutý sluch, který 

způsobuje absenci hudebních představ a tonálně-rytmického cítění, a dále funkční 
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nerozvinutost hlasového aparátu znemožňující reprodukci požadovaných tónů. Tento 

druhý faktor nám ukazuje, že na úroveň hudebních schopností nelze usuzovat pouze na 

základě pěvecko-intonačních schopností, neboť i kjednoduchému pěveckému projevu je 

nutná byť základní funkčnost hlasivek. Práce s hlasivkami (senzomotorická koordinace) je 

tedy proměnnou, která projevy hudebních schopností ovlivňuje. Lze říci, že i některé 

talentované děti v důsledku funkčního oslabení hlasivek selhávají ve vokálně-intonačních 

zkouškách. 

Pokud bychom měli klasifikovat základní hudební schopnosti, lze hovořit o třech 

následujících skupinách: 

1. Schopnosti sluchově percepční: sluchová orientace v tónovém prostoru a citlivost 

k rozlišování jednotlivých vlastností tónů. 

2. Schopnosti psychomotorické: schopnost postihovat časové členění hudby (metrum, 

rytmus, tempo) a psychicky regulovat pohyby při vokálních a instrumentálních 

činnostech. 

3. Schopnosti analyticko-syntetické: schopnosti tvořící předpoklad pro identifikaci 

hudebně výrazových útvarů, syntézu hudebních struktur tvořící hudební paměť, 

představivost a fantazii. 

Mnohdy se uvádějí i jiné konkrétnější specifikace jako schopnost hudební paměti, 

analyzační schopnosti pro vnímání a chápání hudby, hudební představivost, harmonické 

cítění a tvořivé schopnosti. Jiná klasifikace spojuje některé speciální schopnosti jako 

tvořivost, citovou vnímavost, hudební fantazii do souhrnného názvu hudebně intelektové 

schopnosti (Michel, 1967). 

Geneze hudebních schopností má své určité zákonitosti, které se vážou na celkový 

psychosomatický vývoj dítěte. Zpravidla tak hovoříme o hudební ontogenezi či vývoji 

hudebních schopností. Hudební ontogenezi si můžeme rozdělit na čtyři etapy, z nichž 

každá se vyznačuje specifickými projevy v hudebních činnostech: 

1. období předškolního věku (do 6 let) ukončené vstupem dítěte do školy, 

2. období mladšího školního věku (od 6 do 11 let), 

3. období středního školního věku (od 12 do 15 let), 

4. období staršího školního věku ( od 15 do 22 let). 

Hudební ontogenezi lze vyjádřit i způsobem, který vychází z dlouhodobých 

experimentálních pozorování strukturálních změn v úrovni klíčových hudebních 
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schopností, dovedností a zájmů žáků. M. Holas (Holas, M., 1994) uvádí rozdělení etap 

hudebního vývoje do tří základních kategorií, které souvisejí se vztahem hudebních 

činností a psychického vývoje: 

1. orientace ve zvukovém prostoru, 

2. orientace v tónovém prostoru, 

3. orientace v hudebním prostoru. 

První období je příznačné pro věkové období do jednoho roku věku dítěte počínaje již 

prenatálním stadiem. Již v prenatálním stadiu lze pozorovat, že dítě reaguje na zvukové 

podněty, např. kopáním či neklidem. Sluchový analyzátor však začíná fungovat až několik 

dní po narození a reakce na sluchové podněty se začíná objevovat až ve třetím týdnu, např. 

reakcí zornic. Koncern druhého měsíce dítě začíná vnímat a reagovat na zvuky, objevuje se 

elementární tónová diferenciace a od třetího měsíce se dítě již zpravidla obrací za zdrojem 

zvuku, který vyhledává. Není však dosud jasné, jaké frekvenční spektrum dítě vnímá, 

neboť mezi dětmi jsou velké individuální rozdíly. Předpokládá se však větší citlivost pro 

vyšší tónové frekvence nebo naopak pro hluboké tónové frekvence. 

Od 4. až 6. měsíce věku se objevuje broukání a tvorba zvuků, které mají již určitý 

tónový rozsah. Dítě se tak snaží napodobovat zvuky z okolí, případně si zafixuje a neustále 

opakuje jeden a týž zvuk či slabiku. Projevy a hudební činnosti dítěte tohoto věkového 

období lze shrnout do několika základních oblastí: 

rozvoj smyslové a emocionální citlivosti na zvukové podněty, 

rozvoj reakcí na zvuky, hlasy a tóny, 

orientace ve zvukovém prostoru a pozitivní reakce na zvuky, vyhledávání zdroje 

zvuků, 

prvotní bezděčné hlasové a pohybové reakce na zvuky či hudbu, napodobování 

zvuků. 

Období orientace v tónovém prostoru je charakteristické pro věk od 2 do 6 let. Na 

rozdíl od předešlého stadia jsou hudební projevy více diferencované, popřípadě dochází již 

k aktualizaci vlohového základu. Hudební činnosti lze vyjádřit takto: 

počátky osvojení si základních senzomotorických dovedností, 
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pokusy o řečový projev a opakování vět, slov, říkadel s jednoduchými melodickými 

motivy, 

jednoduché imitační pokusy o pěvecký projev a pohybové reakce na hudební 

podněty. 

Na počátku třetího roku života se již mohou objevit pokusy o imitaci jednoduché písně, 

avšak melodie zpravidla postrádá rytmicko-intonační přesnost, což je důsledkem 

nedostatečné senzomotorické koordinace a představivosti. V dalším rozvoji hudebních 

projevů dítěte se objevují zejména prvky spontaneity, při které jsou osobitým způsobem 

přepracovány dosavadní zkušenosti, emoce a city. Tato spontánnost často směřuje 

k oblíbenému objektu (např. hračce), a dítě tak vytváří vlastní melodie, zvuky a popěvky. 

Ve věku od 4 do 6 let dochází k dalšímu vývoji hudebních schopností, a to zejména po 

stránce kvalitativní. Zlepšuje se kvalita hlasivek a diferenciační schopnost sluchového 

ústrojí, což se projevuje lepší kvalitou vokální reprodukce a upevněním tonálního cítění. 

Zvětšuje se kapacita hudební paměti s poznáváním nových písní a formují se základní 

hudební představy i schopnost vybavit si melodii několikrát slyšenou (Sedlák, 1974). 

Úroveň hlasové reprodukce je však značně závislá na systematickém rozvoji těchto 

schopností a na prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Další výraznou charakteristikou je intenzivní rozvoj tělesné motoriky, tzn. dítě dokáže 

lépe koordinovat pohyby rukou a nohou s pohyby celého těla. Zlepšení senzomotorické 

koordinace vede k tělesným pohybům na hudební rytmus a vznikají předpoklady pro hru 

na hudební nástroje. Hudební projevy a činnosti dětí předškolního věku lze formulovat 

takto: 

výrazné zlepšení kvality vokální reprodukce a kapacity hudební paměti, 

rozvijí se schopnost přiměřených hudebně-pohybových reakcí, 

formuje se tonální a rytmické cítění, 

prohlubuje se dynamika citových reakcí na hudbu - dítě je schopno diferencovat 

hudbu smutnou, veselou apod. 

Následující vývojové období hudebního vývoje souvisí s nástupem dítěte do školy, kdy 

nastává důležitý vývojový mezník. Oproti předchozímu spíše živelnému hudebnímu 

rozvoji dochází k systematizaci tohoto rozvoje, který odpovídá zralosti dítěte, inteligenci 

a celkovému růstu poznávacích schopností. V této souvislosti tak hovoříme o hudební 
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zralosti dítěte, která je základním předpokladem pro úspěšnou hudebně-výchovnou práci. 

Metodika hudební zralosti není však doposud vytvořena a standardizována. Vychází se 

tedy ze zkušeností některých výzkumů prováděných na katedrách hudební výchovy PF, 

které se těmto problémům věnují zejména ze školského hlediska. Zpravidla se však 

ukazuje, že úroveň rozvoje hudebních schopností dětí při nástupu do školy vykazuje 

značné individuální rozdíly a převládající charakteristikou je především špatná intonace. 

"V průběhu výzkumné práce se ukázalo, že jednotlivé hudební schopnosti je možno 

vzájemně kompenzovat. Tak např. nevytvořená, nebo nepřesná vokální intonace, 

způsobená v tomto věku velmi často nevycvičeným hlasovým orgánem a nedostatečnou 

předcházející pěveckou činností, mohla být zpočátku vyvážena lepšími schopnostmi 

percepčními, větší citlivostí k rytmické struktuře hudby, dokonalejšími a přesnějšími 

rytmickými pohyby a často i větším zájmem o poslechové činnosti." (Sedlák, F., 1966, 

Výzkum PF UK). V rámci výzkumu je mimo jiné konstatováno, že žáky, kteří nesplnili 

uspokojivě požadavky vokální reprodukce, nelze považovat za "nehudební", neboť vlohy 

se neustále aktualizují hudebními činnostmi. 

Počínaje 6. rokem věku dítěte až přibližně do 18 let dochází ke stupňujícímu se rozvoji 

hudebních schopností v závislosti na psychickém vývoji, na způsobu pedagogického 

vedení a vlastní aktivitě žáka. Toto období lze chápat jako období orientace v hudebním 

prostoru (Holas, M., 1994.). Dochází zejména k dalšímu upevnění tonálního cítění, 

k uvědomění si cílů hudebních činností a na základě samostatné cílevědomé práce dítě 

postupně proniká do podstaty hudebního myšlení. Od 15 let výše pak psychosomatické 

dozrávání dítěte vede k praktickému rozvoji hudebních dovedností a tvořivému myšlení. 

Přítomnost tvořivého myšlení je nutná jednak k pochopení různých žánrových či 

stylových interpretací, a zejména k rozvoji improvizačních schopností. O aktualizaci 

improvizačních schopností i při systematické hudební průpravě lze hovořit přibližně od 15. 

až 16. roku věku v závislosti na motivaci a osobnosti dítěte. 

1.4 Hudebně psychologická diagnostika 

Hudební pedagog používá ve své praxi velmi často hudebně psychologických poznatků, 

které umožňují lépe poznat jednotlivé charakteristiky žáků, rozdíly v jejich schopnostech, 

a volí metody výuky, které jsou nejvíce vhodné pro každého jednotlivce. Osvojení 
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základních diagnostických metod a stanovení diagnóz slouží v pedagogické praxi 

k odhalování zákonitostí rozvoje hudebních schopností a stanovení optimálních výchovně 

vzdělávacích přístupů. Základním úkolem hudební diagnostiky jak pro vědeckou 

i pedagogickou praxi je tedy nalézt co nejobjektivnější nástroje a metody pro analýzu 

hudebního nadání žáků. S tímto souvisí přesná analýza jednotlivých komponentů 

hudebního nadání a komplexní pohled na osobnost žáka. 

Pokud využíváme hudebně psychologické diagnostiky pro běžnou pedagogickou praxi 

či výzkumné účely, je vhodné brát v úvahu mnoho faktorů a determinant, které do celého 

procesu mohou vstupovat. Na realizaci každé činnosti se podílí celá řada složek a funkcí 

psychiky, které se promítají do provádění v našem případě určité konkrétní hudební 

činnosti. Nejde však pouze o proces zapamatování, zaměření pozornosti či výběr 

informací, ale zejména o jejich tvořivé zpracování. Víme, že hudební nadání a hudební 

projevy jsou ovlivňovány temperamentovými, volními a charakterovými vlastnostmi spolu 

se sociokulturním vlivem prostředí. Nezanedbatelný je i vliv vkusových preferencí, 

kolektivu a hodnotového zaměření. Vliv těchto činitelů v návaznosti na věk a procesy 

učení - senzorického, senzomotorického, verbálního i sociálního, se promítá do úrovně 

hudebních schopností. 

Pokud chceme odpovědět na otázku, jaký je náš žák, co chce, jaké jsou jeho možnosti 

a jak mu můžeme pomoci a nechceme zůstat na úrovni pouhé deskripce, tak je zřejmé, že 

musíme zjistit stupeň rozvoje jeho hudebních schopností a zájmů. Cílem diagnostiky 

hudebních schopností by však nemělo být rozdělování žáků na nadané a méně nadané, ale 

spíše využití poznatků pro potřeby všeobecné hudební výchovy. Mezi základní okruhy, 

kterými se lze v hudebně psychologických výzkumech a šetřeních zabývat, můžeme tak 

počítat především: 

hudební zájmy, potřeby hudební seberealizace, motivace, 

sociálně psychologické aspekty hudebních zájmů a dovedností, 

hudební schopnosti a dovednosti, hudební nadání, 

hudební tvořivost a improvizační schopnosti, 

sociologické souvislosti hudebnosti a hudebních činností. 

Hudební zájmy a potřeby jsou zpravidla prvním a základním okruhem při zjišťování 

hudebních schopností. Zájem o hudbu je reprezentován specifickým vztahem k hudbě, 

který je rovněž ovlivněn společenskými a kulturními faktory. Primárně tedy zájem o hudbu 
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nemusí být podmíněn pouze hudebním nadáním, ale může být rovněž výsledkem vlivu 

vrstevnické skupiny či médií. Mnohdy se stává, že zájem o hudbu se projeví až 

v pozdějším věku, například ve snaze se identifikovat s určitým hudebním žánrem či 

hudební skupinou. Hudební zájmy tak výrazněji vystupují až u dětí staršího školního věku. 

U dětí mladšího školního věku není zájem o hudbu, až na některé výjimky, příliš 

konkrétní, je vázán spíše na konformitu dítěte a souvisí s úrovní myšlení tohoto věkového 

období. Při diagnostice hudebních zájmů posuzujeme zejména výchovné klima v rodině 

a projevy těchto zájmů v konkrétní hudební činnosti či poslechu hudby s ohledem na 

vývojové období dítěte. Při výzkumu hudebních zájmů je možné se zabývat následujícími 

okruhy: 

hudební aktivita členů domácnosti - návštěva koncertů, specifický zájem 

o konkrétní druh hudby, hra na hudební nástroje, zpěv apod., 

typ nejvíce poslouchané hudby, vliv médií a preference konkrétního hudebního 

žánru, 

motivace k hudební činnosti a hře na hudební nástroj, 

vliv kolektivu a společnosti na formování hudebních zájmů apod. 

Při výzkumu hudebních zájmů je jako metodologického nástroje možné využít zejména 

dotazník a besedu. Dotazník lze aplikovat při výzkumu hudebního prostředí v rodině 

a jeho nespornou výhodou je možnost oslovit větší množství respondentů s následnou 

kvantifikací dat. Beseda je vhodná zejména proto, že v rámci neformální diskuse se 

střetávají různé názory, uvolňuje se atmosféra, a lze tak proniknout do některých 

specifických oblastí zájmů či názorů dětí a mládeže. Tímto nástrojem získáme cenné 

informace týkající se jejich postojů k hudebním žánrům a jejich zájmové orientace. 

Vhodné je besedu zaměřit i na problémy týkající se hudební výchovy na školách. Tímto 

způsobem lze zjistit informace z druhé strany, tedy jak jsou žáci spokojeni s koncepcí 

hudební výchovy, co by je více zajímalo či jak by si představovali výuku. 

Pokud hovoříme o sociálně psychologických aspektech hudebních činností 

a hudebního nadání, máme na mysli zejména působení mezilidských a společenských 

vztahů. Vnímání, prožívání a chování jedince je výsledkem aktivního kontaktu člověka 

s vnějším prostředím a považujeme-li hudební nadání za určitou složku struktury 

osobnosti, nelze ponechat sociálně psychologické faktory stranou. V tomto ohledu lze 

vzpomenout vliv výchovného působení školy, rodinného prostředí, kolektivu a kultury. 
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Každé dítě se v průběhu života stává členem různých sociálních skupin, které ovlivňují 

jeho zájmy, hodnoty, postoje, a podřizuje se normám, které jsou kladeny skupinou. 

Rozbor těchto faktorů nám může pomoci při diagnostice či výzkumu a umožní nahlédnout 

na problematiku hudebních schopností zjiné perspektivy. 

Výzkum samotných hudebních schopností a dovedností tvoří další pravděpodobně 

diagnosticky nejvíce zajímavou oblast. Měření hudebních schopností je však spojeno 

s mnohými problémy, které se týkají jednak vzájemné závislosti mnoha proměnných, 

a dále velkého počtu metodologických východisek klasifikace těchto schopností. Úroveň 

hudebních schopností lze zjišťovat pouze na základě výsledků hudebních činností, jejichž 

variabilita je značná, a jakékoliv metodologické nástroje nemohou poskytnout vždy 

objektivní posouzení daného výkonu, neboť hudební projev má i jinou dimenzi 

(uměleckou, prožitkovou apod.) než pouze kvantitativní měřitelnou složku. Kromě toho 

se do hudební činnosti promítá řada speciálních schopností, které se navzájem podmiňují, 

a je tedy velmi těžké zkoumat jednotlivé schopnosti zvlášť. V tomto smyslu posuzuje 

K. Holas hudební schopnosti z několika hledisek a píše, cituji: "Za prvé: nemůžeme 

oddělovat rozvoj hudebních schopností od rozvoje schopností všeobecných - hlavně 

senzomotorických a intelektových. Za druhé: měli bychom vždy brát v úvahu vliv 

emocionality /zejména emocionální citlivosti/ a úroveň imaginativních /zvláště 

fantazijních/ procesů. Za třetí: je třeba respektovat skutečnost, že rozvoj hudebních 

schopností je výrazně ovlivněn i strukturou hudebních zájmů jedince, úrovní jeho motivace 

i jeho volních a charakterových vlastností. Důležité je i sledování sociokultuních vlivů." 

(Holas, K. Hudební nadání. Praha: AMU, 1994, str. 12.). 

Při diagnostice hudebních schopností je zapotřebí posuzovat i kvalitativní aspekty 

rozvoje hudebních schopností a porovnávat je s celkovou strukturou osobnosti jedince. 

Z běžného pozorování víme, že nadanější děti bývají aktivnější, samostatnější, 

emocionálně zralejší a mají zpravidla též pestřejší a vyhraněnější zájmy. S tímto souvisí 

i větší potřeba seberealizace a silnější potřeba učit se novým věcem. 

Staré rčení nám říká, že talent je 99 % práce a lepší výsledky má ten, kdo je také 

schopen se rychle učit, je vytrvalý a dovede následně své dovednosti lépe využít. Struktura 

hudebního nadání tedy obsahuje i složku učební, tedy schopnost si rychle osvojit 

dovednosti, schopnost čerpat ze zkušenosti, využívat tvořivé schopnosti, které stimulují 

rozvoj hudebních potřeb a spolu s motivací podmiňují charakter hudebního nadání. Při 

diagnostice hudebních schopností nám tedy vystupuje určitá závislost hudebního nadání na 

obecných schopnostech a inteligenci. Schopnosti, inteligence a motivace k činnosti je tak 
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nezbytným předpokladem k úspěšnému provádění hudebních činností. Tyto vazby lze 

nalézt rovněž mezi schopnostmi intelektovými, senzomotorickými, emocionalitou 

a procesy související s imaginací a tvořivostí. Dále se v hudebních činnostech uplatňují 

i jiné komponenty a speciální schopnosti, z nichž lze jmenovat zejména: 

správná senzomotorická koordinace, 

faktory tvořivosti a imaginace, fantazijní produkce, 

citlivost pro rytmus a improvizační schopnosti, 

vnitřní sluch a orientace v hudebním prostoru, 

hudební intuice. 

V jakékoliv umělecké aktivitě, a tedy i v hudební oblasti, je nutné zohlednit faktor 

hudební tvořivosti, který je významnou součástí hudebního nadání. Tato oblast se zcela 

zásadně promítá do oblasti hudebních schopností a domnívám se, že bez faktoru hudební 

tvořivosti nelze hovořit o přítomnosti hudebního nadání. Z diagnostického hlediska je však 

tato oblast velmi obtížně postižitelná. Hudební tvořivost se projevuje v konkrétní hudební 

aktivitě (hra na hudební nástroj, zpěv apod.), s čímž souvisí nemožnost postihnout tento 

faktor tradičními hudebně-diagnostickými nástroji a data kvantifikovat. Usuzovat na 

přítomnost hudební tvořivosti lze tak spíše z pozorování. Hudební tvořivost je zpravidla 

podmíněna systematickým učením a takzvané "přírodní talenty" se vyskytují zcela 

výjimečně, zvláště v dětském věku. Výsledky psychologických výzkumů dokazují, že až 

přibližně od desátého roku bývá dítě schopno provádět konkrétní myšlenkové operace 

spojené s konkrétními objekty, ale nemá zpravidla dostatek zkušeností a nápadů. Dle mých 

osobních zkušeností lze pozorovat masivní nástup tvořivých schopností, které jsou však 

podmíněny cvikem a zkušenostmi, až kolem patnáctého roku věku dítěte. Od tohoto věku 

je jedinec schopen na základě systematického rozvoje hudebních schopností a psychického 

dozrávání dospět k flexibilitě myšlení, originalitě, redefinici problému a vytvářet nové 

psychické produkty. 

1.4.1 Metody hudebně psychologické diagnostiky 

Podobně jako existuje velké množství složek podílejících se na procesu formování 

hudebního nadání lze také nalézt mnoho diagnostických nástrojů a prostředků umožňující 

zkoumat jednotlivé faktory hudebnosti. Jak již bylo řečeno, metody hudební diagnostiky 
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neslouží pouze vědeckým účelům, ale jsou rovněž vhodným nástrojem i pro pedagogickou 

praxi. Slouží jednak jako nástroj poznání žáků, jejich možností, problémů, a dále jako 

prostředek hodnocení práce učitele a školy. 

Hudebně diagnostické metody lze rozdělit na dvě základní skupiny: na metody 

netestové a metody testové. Netestové metody mají oproti testovým metodám některé 

přednosti, které jsou však vyváženy i určitými nedostatky. Jejich výhodouje zejména větší 

pružnost, individuální přístup a možnost více kvalitativně posuzovat hudební projevy, což 

ovšem na druhou stranu znemožňuje kvantitativní zpracování výsledků. Každý učitel má 

také jiné preference, což zvyšuje značně subjektivitu poznání a hodnocení pozorovaných 

jevů. Netestové metody do jisté míry byť nevědomě používá každý učitel, neboť metody 

jako pozorování, rozhovor a rozbor činností patří k běžné pedagogické praxi. 

Testové metody jsou více orientovány výzkumně a slouží ke zpřesněnému, více 

objektivizujícímu pohledu na problematiku hudebních schopností a hudebního nadání. Za 

předpokladu jejich správné konstrukce a zhodnocení dávají mnohem přesnější výsledky 

s možností statistického zpracování dat. 

Metody hudebně psychologické diagnostiky lze dále rozdělit na metody 

standardizované a metody nestandardizované. Standardizované metody musí splňovat 

velmi náročná kritéria a jsou sestaveny a následně ověřeny podle přesně stanovených 

pravidel. Mezi základní kritéria patří: objektivita, validita, reliabilita a citlivost. Tyto 

metody bývají zpravidla ověřeny na velkém vzorku žáků a mají vypracované normy pro 

vyhodnocení výsledků a jejich interpretaci. Nestandardizované metody jsou techniky, které 

nebyly ověřovány na větším počtu žáků a slouží zejména pro běžnou pedagogickou praxi. 

Nestandardizované testy si vytvářejí i učitelé sami, případně mohou použít test již 

existující. Pro standardizované i nestandardizované testy platí, že výsledky získané 

v testech je nutno využívat promyšleně a vyhnout se unáhlené generalizaci. Vhodné je 

používat více metod navzájem, abychom získali co možná nejlepší představu o hudebním 

nadání a dynamice rozvoje hudebních schopností žáka. Na základě informací získaných 

v testech není vhodné dělat předčasné závěry o hudebním nadání, neboť výsledky testů 

mají zpravidla omezenou prognostickou funkci. Při interpretaci testů je třeba brát dále 

v úvahu individuální zvláštnosti jednotlivce, zejména jeho spontaneitu, temperament, 

osobní vlastnosti, které se ve značné míře manifestují právě v hudebních schopnostech. 

Problémem testů hudebních schopností dále je, že hudební schopnost měříme na základě 

určitého výstupu, který sám o sobě nemusí mít příliš velkou výpovědní hodnotu. Výkon 

může být značně ovlivněn například u žáka introvertněji zaměřeného, který trpí trémou 
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a obavami ze svého vlastního projevu. Samotný výkon, ze kterého usuzujeme na hudební 

schopnosti, je pak za určitých podmínek (stres, atmosféra testování apod.) tímto 

poznamenán a výsledky testování zkresleny. Platí tedy, že testem lze postihnout určitou 

schopnost pouze v průřezu a v určitém časovém bodu. 

1.5 Nástroje hudebně psychologické diagnostiky 

Pro diagnostiku hudebních schopností se používá některých metod, které nacházíme 

v obecné psychologii a pedagogice. Pro účely hudební diagnostiky jsou však upravovány 

podle charakteru výzkumu a cílů, které sledujeme. Metody ve výzkumu hudebních 

schopností lze rozdělit takto: metody testové, metody přístrojové, metody explorační, 

metody pozorování, metody experimentální, případně metody projektivní. 

1.5.1 Testové metody 

Testové metody jsou pravděpodobně nejrozšířenějším a nejvíce používaným 

prostředkem hudebně psychologické diagnostiky. Testové metody jsou zaměřeny na co 

možná nejvíce objektivní měření určitých kvalit, činností či schopností, které je možno 

následně kvantitativně zpracovávat. V našem případě jde tedy o testy, které měří úroveň 

hudebních schopností na základě výsledků konkrétních činností. Tyto činnosti se týkají 

psychických funkcí, a to zejména receptivních, reprodukčních, tvořivých a paměťových. 

Testy hudebních schopností a dovedností slouží nejen k badatelským účelům, ale mají 

velký význam pro pedagogickou praxi. Slouží k důkladnému poznání žáků a učitel s jejich 

pomocí může zachytit vývoj hudebních schopností svých žáků, a hodnotit tak i úroveň 

vlastní práce. Výsledky testů je dále možné porovnávat s výsledky zjištěné pozorováním 

nebo experimentem. 

Mezi základní druhy testových metod používaných v hudebně psychologické 

diagnostice řadíme testy výkonnostní, testy vědomostní, testy dovednostní a testy hudebně 

tvořivých schopností (Holas, 1994). Někteří autoři uvádějí dále testy hudební inteligence, 

testy hudebního talentu a testy estetické citlivosti (Sedlák, 1985). 

Výkonnostní testy hudebních schopností jsou testy sloužící k vyhodnocení aktuální 

úrovně znalostí či dovedností a určují úroveň speciálních hudebních schopností, které jsou 
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výsledkem učení a hudebního talentu. Tyto testy tedy měří psychické funkce, jejichž 

vlastnosti se promítají do provádění konkrétní činnosti, v našem případě do hudebních 

činností. Tyto psychické funkce jsou reprezentovány zejména psychomotorickou 

koordinací, dostatečnou sluchovou percepcí a mnohými dalšími psychofyziologickými 

determinantami. Výkonnostní testy hudebních schopností lze rozdělit do několika oblastí 

podle toho, jakou oblast těchto specifických schopností chceme postihnout. Lze je rozdělit 

na: testy hudebně sluchových schopností, testy hudební paměti, testy rytmického cítění, 

testy melodického a harmonického cítění. Testy jsou zpravidla založeny na rozpoznání, 

případně reprodukci hudebně výstavbových prvků s tím, že pro každé věkové období je 

vhodný jiný test, který je nutno případně pro daný věk upravit. Podobným testem je např. 

test hudebních schopností (THS) metodického centra Hudební akademie muzických umění 

(HAMU). Skládá se ze tří samostatných testů, a to jednak kolektivního zaměřeného na 

sledování rozvoje hudebně sluchových schopností, a dvou testů individuálních 

zkoumajících úroveň rozvoje pěvecko-reprodukčních schopností a dovedností. Test je 

sestaven pro mladší a starší školní věk, čemuž je podřízena obsahová stránka a náročnost 

jednotlivých úkolů v subtestech. Pro mladší školní věk jsou v první části kolektivního testu 

použity zvuky a hudební pohádky nahrané na magnetofonovém pásku a úkolem dítěte je 

poznat rozdílné hudebně vyjadřovací prostředky a sdělit, jak na něj hudba působí. Ukazuje 

nám to zejména na schopnost emocionálního prožitku u dítěte a citlivost pro vnímání 

hudby. V testu jsou dále prezentovány zvuky a hudební úryvky a dítě má rozpoznat 

a přiřadit k ukázce symboly zvířat a barev. Tato technika má do jisté míry projektivní 

charakter. 

Následující část testu THS je zaměřena na výzkum rozvoje rytmického cítění a rozvoje 

hudebně sluchových schopností pomocí několika subtestů. V úvodní části testu je úkolem 

správně rozpoznat rychlé a pomalé rytmické pulzace, odlišit sudé a liché metrum 

a identifikovat příbuzné metrorytmické skupiny (např. takt 4/4; 3/4). Test hudebně 

sluchových schopností je pak orientován na výzkum rozvoje melodického sluchu 

a schopností žáků určit výškový pohyb melodie a chyby v intonaci. V pěti subtestech je 

zahrnuto: rozlišení vyšší a nižší polohy jednoduché melodie, určení pohybu melodie 

(stoupání, klesání), určování mimotonálních tónů v hudebních celcích, zakončení melodie. 

Zatímco první dvě části testu jsou zaměřeny více na elementární hudební schopnosti, je 

třetí část orientována spíše na konkrétní výkon, byť ve velmi jednoduché podobě 

zohledňující věkovou hranici žáka. Cílem testu je tak analyzovat žákovy schopnosti na 

základě pěveckých projevů a na základě opakování jednoduchých metrorytmických 
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modelů. Subtest spočívá v expozici určitého rytmického modelu či rytmicko-melodického 

modelu, který má za úkol žák opakovat. Při vyhodnocení testu se používá numerických 

a bipolárních škál. Podobným způsobem je koncipován i THS test pro střední školní věk, 

který je však celkově náročnější a je zaměřen i na diagnostiku hudebně tvořivých 

schopností. 

Mezi používané testové metody zaměřené na výzkum hudebních schopností lze dále 

počítat některé zahraniční testové metody, se kterými jsou v České republice rovněž 

zkušenosti. Pro účely hudební výchovy a hudební diagnostiky s nimi pracoval např. 

František Sedlák nebo Ivan Poledňák. Mezi nejvíce rozšířené patří test autorů 

1. Kwalwassera a P. Dykema (K-D test), který není zaměřen pouze na měření hudebních 

schopností, ale zjišťuje též estetické cítění zkoumaných osob. V praxi se dále osvědčil 

standardizovaný test hudební inteligence H. Winga, který je postaven na sedmi dílčích 

úkolech (změna výšky tónu, analýza akordů, hudební paměť, rytmus, harmonie, intenzita, 

frázování). Test má vypracované normy pro každý věk a jeho cílem je určit tzv. hudební 

věk nebo hudební inteligenci (Sedlák, 1985). Pro pedagogickou praxi má význam i test 

maďarského hudebního psychologa G. Revésze, jež se nezaměřuje pouze na 

senzomotorické schopnosti a reprodukční výkony. Velkým přínosem jeho testů je zkouška 

hudebně tvořivých schopností (produkční fantazie), kdy zkoušený má pokračovat 

v započaté melodii, případně vytvářet novou melodickou či rytmickou variantu. 

Testy hudebních schopností představují přínosný diagnostický nástroj, avšak za 

předpokladu, že jsou testy používány z ohledem na věk dítěte, jeho psychický stav 

a výsledky jsou chápány vždy v komplexním pohledu na problematiku hudebních 

schopností. Významnou okolností použití testových metod hudebních schopností je rovněž 

účel a cíl, ke kterému jsou testy použity, zda slouží pro všeobecnou hudební výchovu na 

základních školách, či základních uměleckých školách nebo zda jsou koncipovány pro 

výzkumné účely. 

1.5.2 Přístrojové metody 

Jednou z možností hudebně psychologické diagnostiky je analýza hudebního 

nadání pomocí přístrojových metod. Tyto metody vycházejí z metod neurofyziologie 

a psychofyziologie. Jsou odrazem zejména behaviorálních psychologických metod a jejich 

dostupnost je v běžné pedagogické praxi omezena pro časovou, odbornou i materiální 

náročnost. Většina přístrojových metod je tedy vhodná především pro laboratorní 
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experimenty než pro výzkumné účely hudebního nadání. V České republice jsou některé 

přístrojové metody používány v metodickém centru HAMU. 

Přístrojové metody lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to na: metody zaměřené na 

měření reakčního času, metody měření tepové frekvence, metody analýzy receptivních 

činností, případně metody registrace zvláštností senzomotoriky jedince (Holas, 1994). 

S použitím speciálních přístrojů s počítačovou evidencí dat (elektroencefalograf, 

elektromyograf, elektrokardiograf) lze např. měřit krevní tlak a psychofyziologické změny 

organismu, které vznikají působením hudebních podnětů na lidský organismus. "Ojediněle 

bývají v hudebně psychologické diagnostice používány i další přístroje, jako například 

různé druhy audiometrů, které umožňují analýzu rytmických struktur, rozlišování tónových 

výšek a diferenciaci délky trvání tónů při zjišťování prahu slyšení (např. diagnostický 

audiometr MA 31 a audiometrický doplňkový přístroj MA 41 od firmy Prazitronic 

využívaný ve zvukovém studiu HAMU). Při registraci rychlosti a přesnosti jednoduchých 

motorických činností pomáhá využití různých typů tenzometrických dynamometrů a tzv. 

tappingů (např. tapping PP-77 vyráběný podnikem Psychodiagnostika v Bratislavě). " 

(Holas, M. Hudební nadání. Praha: AMU, 1994, str. 24). 

Pomocí přístrojových metod se vědci dále pokouší analyzovat receptivní hudební 

činnosti, kdy na základě změn na elektroencefalogramu lze prokázat působení hudby i po 

skončení reálného znění hudební ukázky. Některé hudebně psychologické výzkumy 

pomocí přístrojových metod jsou orientovány na diagnostiku senzomotorických složek 

hudebních schopností. Za tímto účelem se používají přístroje měřící aktivitu svalů a různé 

psychofyziologické zvláštnosti práce svalů. Je známo, že na provádění senzomotorických 

úkonů má značný vliv i tréma a psychoemocionální stav jedince. 

Přístrojové metody mohou poskytnout cenný výzkumný materiál, a vhodně tak doplnit 

poznatky vyplývající z jiných šetření. Jsou však vhodné spíše pro laboratorní experimenty 

než pro aplikovaný výzkum na školách. Jejich podstatnou nevýhodou je však 

"izolovanost" výzkumných podmínek a s tím spojený problém interpretace získaných dat. 

1.5.3 Explorační metody 

Jednou z často používaných technik v hudebně psychologických výzkumech jsou 

explorační (též explorativní) metody, které slouží zejména pro: 

výzkum a rozbor hudebních zájmů jedince, 

zjišťování postojových preferencí, 
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rozbor motivačních faktorů, 

výzkum prostředí a hudebního klimatu, 

analýzu hudebních činností. 

Obecně je vhodné použit explorativních metod tam, kde chceme zjišťovat údaje 

a informace od jednotlivých osob (respondentů) a tyto informace nelze získat jiným 

způsobem než na základě výpovědí těchto osob. Explorativní metody mají řadu výhod 

i nevýhod. Mezi pozitivní stránky těchto metod patří zejména: časová úspornost z hlediska 

možnosti oslovit více respondentů, možnost kvantitativního i kvalitativního hodnocení 

zkoumaného jevu a získání velkého množství informací ke statistickému zpracování. 

Nedostatkem explorativních metod je naopak platnost (validita) získaných údajů a časová 

náročnost při vyhodnocování (Pelikán, 1998). 

V hudebně psychologických výzkumech používáme zejména tyto typy explorativních 

technik: 

dotazník, anamnestický dotazník, případně zvukový dotazník, 

rozhovor, 

beseda, skupinové interview. 

Anamnestický dotazník je zpravidla nejčastěji využívanou explorační technikou, kdy 

lze zkoumat hudební činnosti, kvalitu hudebního prostředí a další faktory, které mohou mít 

vliv na utváření hudebnosti dítěte. Hlavním úkolem při konstrukci anamnestického 

dotazníku je volba jednotlivých otázek, které lze koncipovat jako otevřené - uzavřené, 

nebo bipolární. Nevýhodou těchto dotazníků je určitá míra zkreslení, kdy respondent 

záměrně odpovídá zkresleně, aby se jevil v "lepším světle", či nebere dotazník vážně 

a odpovídá nepravdivě. 

Při výzkumu struktury a úrovně hudebních zájmů je vhodné použít zvukový dotazník, 

který slouží i jako didaktická pomůcka pro zjišťování hudebních znalostí. Respondent má 

za úkol na základě poslechu zvukových ukázek zatrhnout v záznamovém archu odpověď, 

která nejvíce vystihuje jeho vztah k dané hudbě. Údaje zjištěné vanamnestickém či 

zvukovém dotazníku lze dále doplnit o fakta získaná pomocí sémantického diferenciálu, 

kdy lze zkoumat valenci poznávací a citové složky hudebních postojů a stupeň obliby 

hudby (Holas, 1994). "Podstata této metody spočívá v tom, že pokusné osoby mají pří 

poslechu hudební ukázky označit v záznamovém archu na stupnici sémantického 
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diferenciálu místo, které podle jejich soudu náleží znějící hudbě. Používá se obvykle 

pětistupňové škály a řady dvojic tzv. konotativních adjektiv, která označují charakter 

poslouchané hudby. (( (Holas, M. Hudební nadání. Praha: AMU, 1994, str. 34). Poznatky 

a údaje zjištěné pomocí dotazníku je vhodné, zejména pokud to dovolí časové možnosti, 

doplnit o poznatky získané formou individuálního rozhovoru. Rozhovor lze koncipovat 

bud' jako řízený s předem určenými otázkami, nebo jako neřízený, kdy nemáme stanovena 

kritéria pro vedení rozhovoru. Neřízený rozhovor pojímáme jako orientační, kdy pomocí 

neformální rozmluvy pronikáme hlouběji do osobnosti žáka Qeho zájmů, motivace apod.). 

Velkou výhodou rozhovoru je především jeho přizpůsobivost konkrétní situaci a upřesnění 

některých nejasností zjištěných v dotazníku. 

Jednou z forem skupinového rozhovoru je beseda, která umožňuje v poměrně krátké 

době shromáždit velké množství informací v neformální diskusi. V uvolněné atmosféře 

pak poskytuje hlubší vhled do zkoumaného jevu. Beseda se tak velmi dobře uplatňuje 

například při zjišťování hudebních aktivit a zájmů žáků. 

1.5.4 Pozorování a experiment 

Často užívanou metodou hudebně psychologické diagnostiky je pozorování procesu 

rozvoje hudebních schopností žáků, jejich zájmů a vědomostí, neboť testové metody a jiné 

prověrky hudebních schopností nám nemohou poskytnout veškeré informace o rozvoji 

hudebního nadání. Přestože výsledky pozorování jsou značně ovlivněny subjektivitou 

pozorovatele, je tato metoda v rukách zkušeného pedagoga poměrně účelná. V praxi 

probíhá pozorování jako diagnostický nástroj i nevědomě, neboť každý pedagog si vytváří 

na základě vypozorovaných skutečností určitý koncept hodnocení a posuzování žáka, 

zaujímá postoje k žákovi, kjeho výkonům, prognóze vývoje apod. Pokud však chceme, 

aby naše pozorování bylo cílené Qaké situace pozorovat a proč), je třeba pozorování 

realizovat tak, aby výsledky pozorování bylo možné zaznamenávat a porovnávat. Pokud 

víme, co pozorováním zjišťovat, zbývá nám tedy pouze rozhodnout, jakým způsobem 

budeme pozorování realizovat, případně kdy a za jakých okolností budeme pozorovat. 

Pokud například pozorovaný ví o tom, že je předmětem výzkumu, je jeho jednání tímto 

příliš ovlivněno. Je tedy spíše vhodné navodit situaci tak, aby se co nejvíce blížila 

přirozeným podmínkám a záznamy provést až po skončení pozorování. Zkušenosti 

z hudebně psychologických výzkumů ukazují, že pro tyto účely je nejvhodnější technika 

tzv. kódovaného záznamu (Holas, 1994). Pro každý prvek pozorování si vytvoříme 
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hodnotící stupnici, na které pak označíme stupeň intenzity zkoumaného prvku. Výsledky 

pozorování pak zapisujeme do pozorovacího archu, který je vhodný pro svou přehlednost 

a časovou nenáročnost. 

Zatímco při pozorování nezasahujeme do průběhu hudebních činností, tak naopak při 

experimentu se snažíme podmínky vytvářet a kontrolovat. Experimentální metody lze 

rozdělit na experiment přirozený a laboratorní. Již ze samé povahy hudebních činností 

vyplývá, že pro účely hudební diagnostiky více vyhovuje experiment přirozený. Pomocí 

experimentu lze pozorovat jednak faktický stav určitého problému, či vytvářet takové 

podmínky, ve kterých je jedinec vystaven zcela novým podmínkám, na něž je nucen 

reagovat. Cílem experimentu může být i pozorování žáků v situaci, kdy jsou navozeny 

nové, nestandardní situace vyžadující tvořivý a nekonvenční přístup. Mezi experimentální 

situace můžeme zařadit: didaktické hry, simulace podmínek nebo improvizační hry, které 

lze využít při analýze procesu rozvoje hudebních schopností. Pokud je nutné výsledky 

experimentu vyhodnotit, je nezbytné vytvořit hodnotící škály (numerické, bipolární), 

s nimiž lze pracovat podobně jako v případě pozorovacích technik. Při vytváření 

hodnotících škál je vhodné brát v úvahu i kvalitativní hodnocení zkoumaných jevů a vložit 

do škál i kategorie zohledňují originalitu řešení, postup při řešení problému, stupeň 

adaptace či spontánnost reakcí při provádění jednotlivých činností. 

1.5.5 Cíle hudebně psychologické diagnostiky 

Na počátku každého diagnostického šetření si musíme položit několik zásadních otázek, 

neboť diagnostika hudebních schopností představuje velmi náročný úkol jak po stránce 

časové, tak organizační. Podstatné je zejména stanovení, pro jaké účely budou zjištěné 

výsledky sloužit a zda se jedná o pouhou "sondu" hudebního nadání žáků, nebo o hlubší 

výzkumně orientovaný pohled na problematiku hudebních schopností. Následující přehled 

uvádí možné otázky a problémy, které je vhodné brát v úvahu ještě před započetím 

samotných šetření: 

pro jaké účely provádíme diagnostiku hudebních schopností a hudebního nadání, 

jaké je využití výsledků těchto šetření a co nového mohou přinést, 

co přesně chceme zjišťovat ajak budeme výsledky vyhodnocovat, 

na jaké problémy jsou šetření zaměřena - zda budeme zkoumat elementární hudební 

schopnosti, tvořivé schopnosti, senzomotorické schopnosti, či se zaměříme na 
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rozbor sociálně psychologických faktorů; jednou z možností je také porovnávání 

vzájemné závislosti různých schopností, např. vztah matematických a hudebních 

schopností apod., 

je vhodné uvážit, zda budeme používat metody již vyzkoušené, případně 

standardizované, nebo si vytvoříme vlastní metody (testy, dotazníky, záznamové 

archy apod.), které sami v praxi ověříme, 

všechny metodologické nástroje je nutné používat s ohledem na věk žáků a jejich 

individuální zvláštnosti, 

jaké diagnostické nástroje a prostředky budeme používat, případně zda budeme 

spolupracovat s dalšími odborníky, 

s jakým počtem žáků budeme pracovat a zda budeme pracovat se skupinou nebo 

individuálně, 

důležitá je i otázka časové a finanční náročnosti prováděných šetření a ochota žáků, 

rodičů a dalších zainteresovaných osob se na výzkumu podílet. 
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v 

Cást 2. 

vývoj hudebního školství a jeho současná organizace 

Ve snaze o komplexní pohled na problematiku hudebních schopností dětí a mládeže, je 

v této části diplomové práce zahrnuta i stručná charakteristika historie hudebního 

vzdělávání v Českých zemích s přesahem do současnosti. Historické aspekty hudební 

výchovy a hudebního školství tak umožní lépe pochopit i soudobé problémy, 

a zprostředkují základní orientaci v oblasti historie hudebního vzdělávání. 

2.1 Počátky systematické hudební přípravy 

o počátcích hudebního školství či spíše o určité podobě hudební výchovy lze hovořit 

již na začátku 10. století, kdy docházelo k rozšiřování liturgických zpěvů katolické církve 

jakožto důležité součásti církevních obřadů. Patrně první školou, kde se vyučovalo 

latinskému liturgickému zpěvu, byla proslulá škola v Budči u Slaného. V 11. století se 

důležitými středisky pro výuku zpěvu stávaly především kláštery, kde postupně vznikaly 

i první pěvecké sbory. Objevují se první kantoři, kteří jsou dosazováni správou měst nebo 

přímo katolickou církví. 

Pěstování hudby na církevních školách podporoval i Karel IV., na jehož přání byl 

v roce 1344 při katedrále sv. Víta založen velký chrámový sbor. S rostoucí potřebou 

chrámových choralistů a kůrových zpěváků souvisela i otázka jejich přípravy, o kterou 

měli pečovat kantoři na církevních školách (klášterních, kapitulních, farních). Církevní 

školy, na jejichž půdě byl zpěv hned po latině hlavním předmětem, tak položily základy 

vokální a instrumentální hudby. 

Velký důraz na výuku hudby a zpěvu byl kladen na partikulárních školách. Vyučovací 

náplní těchto škol bylo trivium a kvadrium a hudba byla řazena jako druhý hlavní předmět 

hned po latině. Partikulární školu vedl rektor a mezi učiteli byli kantoři a jejich pomocníci 
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(sukcentoři), kteří vyučovali chorálnímu i figurálnímu zpěvu pro potřeby chrámu. Kantor 

byl současně i správcem kostelního kůru. V této době vycházely první školské řády 

a nařízení, které obsahovaly některá organizační opatření či doporučení, co mají žáci zpívat 

a v jaký denní čas mají zpívat. Velký rozkvět zpěvu na partikulárních školách nastal 

zejména v době vzniku tzv. literátských bratrstev (Gregor, 1990). Nejvíce jich vznikalo 

v letech 1520 až 1620 v době mocenského rozvoje měšťanského stavu. Literáti 

podporovali peněžními částkami školy, kantory i žáky, a tím získávali přímý vliv na 

obsazování kantorských míst. Z členů společnosti literátů byli voleni tzv. dohlížitelé, kteří 

podávali městské radě zprávy o hudbě a zpěvu na školách. Katolická církev proti tomuto 

vystupovala, neboť tímto ztrácela absolutní vliv na obsah a formu vyučování. Právě v této 

době však došlo k velkému rozkvětu vícehlasého českého a latinského zpěvu. 

Hudba a zejména jednohlasá píseň se stala i mocnou ideovou zbraní proti feudálnímu 

odboji, jak tomu bylo např. u husitů. Byla zde i Jednota bratrská, která byla podle vzoru 

husitů velmi nakloněna pěstování zpěvu, a na rozdíl od katolické církve byli ve zpěvu 

cvičeni nejen hoši, ale i dívky. Jednota se zasloužila o vydávání prvních písňových 

kancionálů, z nichž nejvýznamnější je Šamotulský kancionál z roku 1561. Sestavením 

tohoto kancionálu se 754 písněmi byl pověřen biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav, 

jehož dalším významným spisem, který je zároveň první českou teoretickou knihou 

o hudbě, je spis Musica aneb Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající 

Vyvrcholením snah bratrského humanistického školství je veliké pedagogické dílo Jana 

Amose Komenského, který ve svém výchovném systému přisuzuje hudbě a zpěvu důležité 

místo. Hudbu vnímá jako přirozenou součást výchovy a zařazuje její výuku do všech 

kategorií svého školského systému. Komenský ve svých požadavcích na výchovu žádal 

kromě exaktního vzdělávání i uměleckou přípravu, která je součástí komplexní výchovy 

člověka. Již v Informatoriu školy mateřské požaduje Komenský učení se lidovým 

říkadlům s postupným přecházením k písním, pohybům a rytmům. Ve čtvrtém roce věku 

dítěte pak doporučuje začít i s hrou na jednoduché hudební nástroje. Základem tohoto 

muzicírování je rodina, která tvoří nezbytný prvotní základ dětské zpěvnosti. 

Pozoruhodným Komenského dílem je spis Orbis pictus, kde se Komenský pokouší zachytit 

obraz světa pomocí obrazu a komentáře. Zde je prezentována jakási dobová nauka 

o hudebních nástrojích. Tato forma učebnice se tak stává předlohou i pro mnohé další 

učebnice. Didakticky Komenský dále rozvijí výuku hudby i ve svém dalším spise Schola 

ludus, kde učí základy hudební teorie (např. solmizační slabiky) a zpěv žalmů. 
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2.2 Hudební výchova v době po Bílé hoře 

Bílou horou a třicetiletou válkou nastala těžká doba, která se značně podepsala na 

hospodářském a kulturním rozmachu Českých zemí. Zejména s odchodem mnohých 

příslušníků inteligence do emigrace a nastolením jezuitské moci byl ochromen celý 

školský systém. Nezastupitelnou roli v této době hrála zejména lidová kultura a vesničtí 

kantoři, kteří předávali to, co se naučili na klášterních školách a od svých dědů či otců. 

Toto paradoxně vedlo i k jedné pozitivní stránce, a sice k tomu, že hudba a zpěv nebyla 

svázána natolik s církevními obřady a lidová kultura dávala větší průchod hudební 

spontaneitě a citům. Hudební výchova se vyučovala zpravidla v nevhodných podmínkách 

a v přeplněných třídách, ale i tak se tradice a základ hudebního školství podařilo uchovat. 

Naproti tomu byla hudba na jezuitských a jiných řádových kolejích ve službách 

církevní výchovy a byla zcela odtržena od lidové tvorby a světského života. Z mnohých 

žáků těchto škol se však rekrutovali další venkovští kantoři, takže církev mnohdy 

vynakládala peníze na výchovu svých oponentů. Nelze však říci, že úroveň výuky na 

řádových školách byla špatná, ale spíše naopak svým jasným řádem a dogmatismem 

konstituovala další kvalitativní rozvoj hudební výchovy. Zvláště piaristé, kteří se často 

starali o osiřelé děti, měli rozvinutý systém hudební výchovy, která byla hned vedle 

náboženství hlavním předmětem. Výběr učitelů hudby na piaristických kolejích byl velmi 

přísný a zváni byli i učitelé z Itálie. Jednou z podmínek přijetí na piaristickou kolej byla 

znalost hudby a její praktické ovládání. Vladimír Gregor uvádí cituji: "Poučná je například 

historie piaristické koleje v Bílé Vodě ve Slezku, jíž dal její zakladatel olomoucký kanovník 

J Arnošt z Lichtenštejna roku 1727 do vínku, aby "studenti byli vychováváni ve zbožnosti, 

vědomostech, hudbě a dobrých mravech ". Zpívalo se několikrát denně, instrumentální 

hudba byl čtyřikrát týdně po večeři. Mezi učiteli byl i zvláštní instructor musicae, o zpěv 

a hygienu hlasu se staral instructor in cantu, později šestina až pětina všech učitelů bývali 

učitelé hudby. " (Gregor, V. Dějiny hudební výchovy v Čechách a na Slovensku. Praha: 

Comenium musicum, 1990, S. 30). 
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2.3 Hudební výchova v době osvícenectví 

Počátky systematického školství, a to i hudebního, lze datovat od tereziánských 

školských reforem, které měly za úkol jednak posílit vzdělanost v rakouské monarchii 

v prostředí kapitalistického podnikání, a dále posílit oddanost monarchii. Školství bylo 

považováno za státní záležitost, a tím byly všechny školy podřízeny státnímu dozoru 

v rámci reformy Johanna Ignaze Felbigera. Školní řád byl založen na společném učení 

všech žáků s ohledem na jejich příslušnost k určitému stavu. Ve městech byly pro 

příslušníky průmyslu a živností zřízeny školy německé (normální i hlavní) a na vesnicích 

pro chudé školy triviální. Pro takto zřízené školy Felbiger vydal tzv. Knihu metodní 

(Methodenbuch), ve které staví svůj vyučovací systém založený spíše na pamětním učení 

a memorování. Zpěvu se v tereziánské škole nedostávalo již takové pozornosti, jak tomu 

bylo v minulosti. Na triviálních školách byl zprvu zpěv nepovinný a na hlavních školách 

nebyl zaveden vůbec. To se změnilo až v roce 1777, kdy byl zaveden zpěv povinně 

v místech, kde je kostel. Cílem bylo posílit náboženského ducha a mravnost. Felbigerův 

Methodenbuch obsahoval základní vodítko pro nácvik zpěvu a kladl důraz na zpěv 

náboženských písní a písní obsahujících mravokárné texty, které se pravidelně zpívaly, 

čímž se posilovala kázeň a dobré mravy. Náplň školského zpěvu měla tak převážně 

náboženský charakter. Tereziánské reformy do jisté míry zlepšily i postavení učitele, který 

již nebyl v poddanském svazku na vrchnosti, což se odrazilo i v přeměně původního 

kantora na vlasteneckého učitele. 

O povznesení českého zpěvu ve škole se velmi zasloužil zejména vlastenecký učitel 

Jakub Jan Ryba. Ryba nepůsobil pouze jako učitel, ale i jako hudební skladatel 

a propagátor české národní ideje. Rybův pedagogický zájem směřoval mimo jiné zejména 

k počeštění původní české písně a propagaci zpěvu a hudby ve školách. Podílel se i na 

zavedení první české hudební terminologie a didaktických zásad v oblasti výuky hudby. 

Velkým přínosem jsou rovněž jeho skladby pro děti vydané souborně v několika sbírkách. 

2.4 Hudební výchova v době národního obrození 

V 19. století se upevňující ekonomika a silná pozice českého měšťanstva projevila 

v růstu české národní ideje. V tomto období svou důležitou emancipační roli hrála 
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literatura a umění s akcentem na český jazyk. Česká píseň a hudba jako součást kulturního 

dědictví, neměla být zapomenuta. Udržet tuto kontinuitu znamenalo vyvinout úsilí, aby do 

české školy pronikla umělá obrozenecká píseň a celý odkaz lidové a folklorní hudby. 

O toto se snažil již vlastenecký učitel 1. J. Ryba ještě před dobou národního obrození. 

Hnutí venkovských i městských učitelů, kteří se podíleli na hudební výchově českého 

národa ještě do revolučního roku 1848, bylo velmi silné, což lze dokladovat na českém 

vlasteneckém učiteli Janu Nepomuku Filcíkovi (1785 - 1837), který se v mnohém podobal 

Rybovi. Jeho velkým přínosem jsou zejména první teoretická díla zaměřená na hudební 

pedagogiku. Napsal několik hudebně pedagogických publikací zaměřených na výuku 

nástrojové hry (housle, flétna) a první metodickou příručku výuky zpěvu Navedení ke 

zpěvu (1832) v duchu názorného vyučování podle Komenského. Názorné vyučování zpěvu 

představuje grafické znázornění stoupající a klesající melodie jako pomůcky při intonaci. 

"Učitel předzpěvuje melodii a současně znázorňuje kolmými čarami nad vodorovnou 

postup tónů (jejich relativní výšku). Při opakování zpěvu melodie ukazuje na čáry, 

upevňuje tím názor, a připravuje žáky na notopis i budoucí intonaci z not. " (Gregor, V. 

Dějiny hudební výchovy v Českých zemích a na Slovensku, str. 30). 

Vyvrcholením snah vlasteneckých učitelů byl počin ředitele 1. české hlavní školy 

v Praze dr. Karla Amerlinga, který v časopise Posel z Budče přinesl nové myšlenky 

o uspořádání školského systému a uvedl požadavek jednotné hlavní školy v Praze. I přesto, 

že se Amerlingův návrh nerealizoval ihned, je zajímavé, co přinesly tyto myšlenky do 

vývoje školství a ve prospěch hudební výchovy. Amerling prosazuje povinnou hudební 

výchovu do všech tříd a v případě gymnázií hudbu zavádí jako nepovinný předmět pro 

vybrané žáky, který však může být zaveden i jako povinný. Tyto snahy se projevily 

i v oblasti přípravy učitelů hudební výchovy, neboť zvyšující se požadavky na tento 

předmět předpokládali pečlivou přípravu pedagogických kádrů. 

Klíčovým momentem v oblasti vzdělávání učitelů je zejména návrh na přípravu učitelů 

hudby, se kterým se započalo v roce 1842 na nových školách, na který následně navazoval 

od listopadu 1948 dvouletý učitelský kurs, kde byli učitelé připravováni ve výuce zpěvu, 

hře na housle, varhany a harmonium. Avšak až od roku 1863 byla definitivně příprava 

hudebních pedagogů přenesena na učitelské ústavy, které byly od roku 1863 postupně 

čtyřleté. Učitelé hudby se však rekrutovali i s mnohých dalších škol, z nichž lze zmínit 

zejména Varhanickou školu v Praze, která při svém vzniku v roce 1830 byla orientována 

především na přípravu budoucích varhaníků. Podobně jako na pražské konzervatoři zde 

však nebyly zavedeny předměty zaměřené na didaktiku a pedagogiku. Přesto však mnozí 
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odchovanci těchto škol byli známi jako dobří hudební pedagogové zejména pro své 

profesionální předpoklady. Právě systematické a profesionální vzdělání absolventů čistě 

hudebních škol poskytlo základy novodobé české hudební pedagogice a řada absolventů 

těchto škol pak působila pedagogicky, případně se autorsky podílela na zpěvnících 

a hudebně-vzdělávacích publikacích. Lze zmínit i soukromé hudební školy, k jejichž 

legalizaci došlo v roce 1850 na základě rozmáhajícího se požadavku na učitele hudby, kteří 

by uspokojovali rostoucí poptávku po kvalitní hudební přípravě a hudební vzdělanosti 

příslušníků bohatších vrstev. 

Důležitým mezníkem pro další vývoj školství byl rok 1869, kdy byl předložen Nový 

školský zákon. Tento zákon byl vydán 12. 7. 1869 Ministerstvem kultu a vyučování ve 

Vídni pro obecné a nižší reálné školy. Jeho přínosem kromě zavedení povinné osmileté 

školní docházky a mnohých dalších organizačních změn bylo zavedení povinného 

předmětu "zpěv" do všech typů nových škol a předmětu ,,hudba" na učitelské ústavy. 

Tímto byl zpěv zaveden do všech škol obecných, měšťanských a nižších reálných s dotací 

jedné hodiny týdně. Osnovy zavedené tímto školským zákonem platily až do roku 1915 

a obsahem výuky byl zejména vlastenecký, církevní a národní zpěv, ke kterému byl 

zaveden i zpěv vícehlasý, a to pouze na měšťanské školy od 5. třídy. Až v roce 1907 byla 

k dosavadním osnovám připojena i výuka o skladatelích a hudebních formách (Gregor, 

1990). Rovněž zavedení předmětu "hudba" na učitelských ústavech znamenalo, že studenti 

měli povinný zpěv, harmonii a housle, které však postupně spolu s varhanami byly pouze 

jako obligátní předmět. Na ženských učitelských ústavech byla hra na hudební nástroje 

nahrazena ručními pracemi. 

Zavedením zpěvu jako povinného předmětu ve všech typech škol se aktualizoval 

problém vzdělání učitelů hudby a s tím související otázka, kdo může tomuto předmětu 

vyučovat. Stávalo se často, že hudbu vyučovali učitelé neaprobování, či učitelé bez 

jakéhokoliv hudebního vzdělání. Prozatím však pouze pro učitelství hudby na středních 

školách byla zřízena speciální komise, která posuzovala kvalifikační a odborné 

předpoklady pro výkon této funkce. 

Od roku 1860 se s postupným rozvojem občanského života objevovala řada kulturních 

spolků, které prosazovaly svébytné projevy české a moravské kultury. Spolky, které 

reagovaly na potřebu kulturní emancipace českého národa, byly též pěvecké spolky 

a hudební centra, zakládané prakticky ve všech větších městech. S rozvojem hudebního 

života a sborového zpěvu souvisela i potřeba výchovy mladých hudebníků ve vlastních 

školách a v hudebních školách zpěváckých spolků, kde působili i mnozí význační 
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skladatelé a hudebníci. Tyto spolky se tak na dlouhá léta staly doménou kvalitní hudební 

přípravy. 

V souvislosti se zakládáním hudebních škol se nelze nezmínit o specifické situaci na 

Kraslicku a v okolí Karlových Varů, kde má hudební školství dodnes mnoholetou 

a úspěšnou tradici. Tato tradice souvisí s výrobou hudebních nástrojů a s rozvojem 

odborného nástrojařského školství světové úrovně, které dalece překročilo pouze svou 

nástrojařskou orientaci. Významnou regionální školou byla Hudebně nástrojařská škola 

v Kraslicích (Fachschule fur musikinstrumenten Erzegung in Graslitz) založená roku 1865. 

Požadavkem na odbornou přípravu v této škole bylo kromě nástrojařského řemesla i to, 

aby žáci dovedli na své nástroje zahrát, a byli tak schopni posoudit kvalitu vyrobených 

nástrojů. V zamýšleném projektu se počítalo s hudební orientací školy a hra na hudební 

nástroj a teoretická příprava byly nedílnou součástí výuky. Hudební přípravou a její 

organizací na zdejší škole byl např. pověřen i ředitel pražské konzervatoře Josef KrejčÍ. Na 

tuto školu pak navazovala v roce 1887 známá hudební škola v Bečově, která připravovala 

profesionální hudebníky. Po zavedení předmětu pedagogika (od roku 1905) škola vysílala 

své absolventy jako učitele na hudební školy do různých oblastí Čech. 

S rozvojem hudebních škol a hudební pedagogiky úzce souvisí i publikační činnost 

hudebníků a hudebních pedagogů, z jejichž pera vzešly mnohé hudebně metodické 

a teoretické práce, učebnice a zpěvníky, které jsou nezbytným předpokladem kvalitní 

pedagogické práce. Za všechny můžeme uvést např. Leopolda Zvonaře, Františka Pivodu 

či Jana Maláta. 

2.5 Předválečné období 

Na počátku 20. století vývoj pedagogiky směřoval více kjejímu zvědečtění, zejména 

vlivem nových poznatků z psychologie, biologie a dalších společenských věd. Do 

pedagogiky pronikaly nové myšlenkové směry často kritizující zastaralé vzdělávací 

metody a pouze mechanický způsob učenÍ. Pedagogika se započala více zaobírat 

samotným dítětem, jeho prožíváním, tvořivými schopnostmi a zejména vlivem estetického 

působení hudby a umění na výchovu a utváření člověka. Silná kritika byla především 
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zaměřena na herbartovskou pedagogiku z hlediska její přílišné formálnosti a malého 

pochopení pro individualitu dítěte. 

Založením katedry vědecké pedagogiky a filozofie na Karlově univerzitě se mimo jiné 

aktualizovaly otázky estetické složky výchovy, které byly rozpracovány zejména Otakarem 

Hostinským. V této době se rovněž aktualizovaly otázky koncepce hudební výchovy, která 

by měla širší výchovný dosah a nezaměřovala se pouze na výuku zpěvu a intonace. 

Zatímco předchozí reformní snahy v hudební pedagogice směřovaly k reorganizaci 

intonačních metod a hudebně naukových předmětů, tak nové směry měly za cíl formovat 

estetické vědomí dítěte pomocí poslechu hudby a nauky o hudbě, ale s tím, že zpěv zůstane 

součástí hudební výchovy. Zastánci tohoto pojetí argumentovali, že hudební výchova 

založená pouze na pěveckém rozvoji žáků je nedostatečná a neformuje estetické vědomí 

žáků. I přes tyto opoziční hlasy zůstala hudební výchova zaměřena spíše na rozvoj 

pěveckých dovedností, a tak většina reforem byla posuzována zejména z hledisek 

pěveckých, intonačních a hudebně naukových. Hudební výchova v Čechách byla v tomto 

ovlivňována především koncepcemi rakouských a německých pedagogů, kteří organizovali 

pravidelné konference a kursy, pomocí kterých se dostaly nové vzdělávací metody i k nám. 

Reformní hnutí za reformu hudební výchovy (HV), které z těchto konferencí vycházelo, si 

dalo za úkol pozdvihnout celkovou úroveň hudební výchovy na školách a využívat nové 

poznatky z akustiky, psychologie a fyziologie. Cílem reformního hnutí bylo i zabránit 

přílišné formalizaci hudební výchovy a umlčet opoziční snahy které požadovaly zavést do 

hudební výchovy více poslechu hudby a hudební nauky. 

V Čechách se reformní snahy projevily až po roce 1900 a vycházely zejména ze dvou 

metod. První z nich je od německého hudebního pedagoga Maxe Battkeho a druhá od 

v Ženevě působícího pedagoga a skladatele Émila Jaquese-Dalcroze. Max Battke vycházel 

z názoru, že každé dítě, pokud není postiženo sluchovou vadou, může za pomocí 

správného vedení dosáhnout určitého stupně hudební vyspělosti. Odmítá však dril 

a zdůrazňuje zejména individuální práci s žáky. Vedle intonačních a sluchových metod se 

zaměřuje zvláště na často opomíjený rozvoj rytmického cítění a improvizace. Jeho 

nácviková metoda zpěvu pomocí solmizačních slabik se na základě mnohých seminářů, 

kterých se osobně Battke účastnil, rychle rozšířila i na český venkova stala se základním 

materiálem pro výuku intonace. 

Současně s touto metodou se k nám dostala i metoda Émile Jaquese-Dalcroze 

vycházející z rytmu a pohybu, který je člověku nejpřirozenější. Přínosem této metody je 
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především pohybová improvizace na hudbu, a tím obohacení hudební výchovy o nové 

netradiční prvky. 

Nelze však tvrdit, že čeští hudební pedagogové a hudební teoretici tyto metody 

přijímali bez kritického odstupu. Naopak vznikaly postupem času jakési adaptace těchto 

metod, které byly přizpůsobovány zejména českým lidovým písním. Solmizační slabiky, 

které zpravidla žáky pletly, byly vyměněny za nápěvky známých písní (např. ovčáci 

čtveráci jako durový kvintakord), což vedlo u dětí více kjakési " předpředstavě", jak má 

požadovaný interval při intonaci znít. Tyto metody se uplatňují v české hudební 

pedagogice dodnes. 

Přes všechna pozitiva nových teoretických a intonačních metod je ale nezbytné říci, že 

právě ona přílišná akademičnost a odtržitost od spontánního hudebního projevu přivedla 

hudební pedagogiku na scestí. Mnoho písní bylo příliš teoretizováno a začalo se vytrácet to 

podstatné, tedy radost z hudby. Učitelé kladli na žáky nadměrné požadavky, které často 

byly na úrovni studia na konzervatořích, a to pochopitelně vedlo u žáků ke ztrátě zájmu 

o předmět hudební výchovy. Krize hudební výchovy na školách vedla k názoru, že hudební 

rozvoj mládeže nelze přenést pouze na nižší hudební školství, a je tedy třeba zakládat 

školy, které se ujmou více nadaných žáků. 

2.6 Hudební výchova za první republiky 

Československá pedagogika od roku 1918 vykazovala výraznou aktivitu ve smyslu 

snahy o hledání nové podoby české školy. I přesto, že pedagogika v této době byla 

zpestřena idejemi pozitivismu a pedocentrismu, se nedařilo příliš rychle prosazovat nové 

vyučovací metody a osnovy. Školství se tak řídilo zpravidla rakouskými vyučovacími 

osnovami a navrhované úpravy školství narážely v mnoha případech na odpor centrálních 

školských úřadů. Hudební výchova si stěží probojovávala svou cestu a některé pokrokové 

a reformní snahy se týkaly spíše několika progresivních učitelů. Podstatným přínosem však 

byl 1. Sjezd československého učitelstva v Žilině v roce 1920, kde byla podrobněji 

rozpracována koncepce hudební výchovy pro následující léta. Koncepce požadovala 

zejména, aby na měšťanských školách působil učitel s kvalifikací, na středních školách 

a odborných školách učitel se vzděláním hudebně-odborným a hudebně-vědeckým na 
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úrovni vysokoškolského studia. Dále byl stanoven počet vyučovacích hodin na 

jednotlivých školách a některá další organizační opatření. Následující roky tak byly bojem 

za zrovnoprávnění hudební výchovy, kdy učitelé hudby organizované v několika 

stavovských a zájmových organizacích si kladli za cíl prosazovat svůj předmět do všech 

škol, počínaje mateřskou školou. Tyto snahy pak vyvrcholily v roce 1934, kdy byla 

založena Společnost pro hudební výchovu (členy byli např. V. Helfert, V. Talich), která 

prosazovala zavedení názvu "Hudební výchova" zahrnující širší náplň tohoto předmětu 

a která vytvořila půdu pro kvalitní organizovanou výuku. Svým vlivem (předseda SRV byl 

ministr zahraničí K. Krofta) se zasloužila o to, že od třicátých let se postupně zvedal zájem 

o nový obsah předmětu hudební výchova a řada praktických výsledků (koncerty dětských 

pěveckých sborů, divadla, dětské soubory) aktualizovala mimo jiné i otázky založení 

institutu pro výzkumné otázky hudební výchovy a vysoké školy pro přípravu hudebních 

pedagogů. 

Meziválečné období představovalo velký pokrok v hudební pedagogice, zejména 

v oblasti metodiky intonace a nových forem výuky. Slibně se také rozrůstaly dětské sbory 

a činnost řady hudebních spolků, avšak došlo pouze k malému rozvoji toho, co bylo 

naznačeno na přelomu století. Nedařilo se zejména prosazení hudební výchovy do 

středních škol, zlepšení sociálního postavení učitele hudební výchovy a nárůst vzdělání 

učitelů. Na druhou stranu značná iniciativa hudebních pedagogů působících jak na státních 

i soukromých školách vyvažovala organizační a vzdělávací nejednotnost hudebního 

školství. Velkým pozitivem bylo množství hudebně výchovných publikací, které spolu 

s prvními hudebně psychologickými výzkumy poskytovaly jednak nový teoretický základ 

hudební výchovy, a jednak naznačovaly nové možné cesty vývoje hudební pedagogiky. 

Nemalou měrou k rozvoji hudební výchovy přispěl i školský rozhlas (1931), který vysílal 

pravidelné relace zaměřené na širší hudební vzdělávání dětí. 

2.7 Stav za 2. světové války 

Okupace Českých zemí od března 1939 nebyla pro hudební pedagogiku takovou 

katastrofou, jak by se na první pohled mohlo zdát, neboť hudba se stala polem pro 

posilování národního vědomí a pomáhala stmelovat lid. Uzavřením vysokých škol padla 
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možnost výchovy nových profesorů středních škol a učitelských ústavů a v platnosti 

zůstaly pouze státní zkoušky z konzervatoří. Vzhledem k možnosti pokračovat ve studiu na 

konzervatořích, se tak někteří posluchači vysokých škol stali studenty konzervatoří 

(Gregor, 1990). 

Hudební výchova byla počínaje rokem 1940 povinná i na středních školách a postupně 

na některých rodinných a odborných školách pro dívky. Na středních školách byla 

povinná hudební výchova zavedena do 3. a 4. třídy a v roce 1943 od 1. do 4. třídy. 

V obecných a měšťanských školách byla hudební výchova vyučována jednu hodinu týdně, 

a to v chlapeckých i dívčích třídách. 

Za války došlo i k masivnímu rozvoji sborového zpěvu a dětských orchestrů, které 

vznikaly zpravidla za podpory místních učitelů a oblastních kapelníků. Na některých 

hlavních školách se započalo s nepovinnou výukou na hudební nástroje (housle, akordeon). 

2.8 Poválečná situace 

První významnou akcí v poválečném období byl sjezd hudebních pedagogů, který se 

uskutečnil v srpnu 1945 následně po 1. Sjezdu učitelstva v červenci 1945. Na tomto sjezdu 

byly vzneseny požadavky na zřízení a organizaci hudebního školství, ustavení vysokých 

hudebních škol (AMU) a hudebních oddělení na vysokých školách pro vzdělávání 

hudebních pedagogů. Bylo vyhověno zpočátku alespoň jednomu požadavku a to zřízením 

Akademie muzických umění v Praze a Brně. Tímto se mohl rozšířit pedagogický sbor 

o nové síly vysokoškolsky vzdělaných hudebníků. Problémem však bylo, že tito převážně 

výkonní umělci vykonávali učitelství pouze jako vedlejší činnost a učili zpravidla 

soukromě pouze talentované děti. Na soukromé vyučování hudby byl však vyvíjen velký 

tlak ze strany hudebních pedagogů a státních orgánů s cílem tento "buržoazní" přežitek 

vymítit. Často nebyla zohledňována mimořádná umělecká kvalita a pedagogické 

schopnosti soukromých učitelů. 

Na nedostatek hudebních škol bylo postupně reagováno jednak zřízením základní 

devítileté hudební školy pro mládež od osmi do sedmnácti let (1958) a v roce 1961 pak 

zřízením lidové školy umění (LŠU) s oddělením tanečním, hudebním, výtvarným 

a dramatickým. Bylo tak zohledněn požadavek na zřízení sítě škol, kde by se mohly 
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realizovat děti s uměleckými zájmy mImo povmnou školní docházku. Tím dochází 

k výrazné změně pojetí hudebního vzdělávání dětí a mládeže a k odklonu od koncepce 

zvýšených nároků na předmět hudební výchovy. Úroveň hudební výchovy na školách se 

tak snižuje a počínaje rokem 1953 dochází kjejí postupné degradaci. K tomuto stavu 

přispěla i přílišná feminizace školství a nedostatek kvalitních učitelů s aprobací pro výuku 

hudební výchovy. Vzdělávání učitelů hudební výchovy se realizovalo většinou pouze 

pomocí kabinetů pro hudební výchovu při krajských ústavech pro vzdělávání učitelů. 

Osnovy hudební výchovy vycházely víceméně ze sovětského modelu, tzn. prohloubit 

marxisticko-leninský světový názor a apelovat na výchovnou stránku předmětu. 

Ke změně došlo až u osnov v roce 1958, které alespoň v něčem navazovaly na domácí 

praxi a zaváděly především aktivní poslechovou činnost a větší důraz na samotné hudební 

aktivity. K tomuto dopomohlo i založení Gramofonového klubu, který vydával školní řady 

gramofonových desek spolu s příručkami na rozbor skladeb. Také úroveň učebnic hudební 

výchovy byla postupně na velmi dobré úrovni (např. učebnice 1. Snětiny a B. Vítka z roku 

1967). 

Od roku 1967, kdy byla ustavena Čs. společnost pro hudební výchovu, dochází 

k dalšímu zkvalitňování hudební výchovy nejen prostřednictvím práce učitelů, ale i díky 

masivní podpoře hudby a hudebních aktivit. Pro příklad lze uvést výchovné koncerty 

uváděné v televizi a vydávání nových časopisů Akcent a Hudební výchova. Vycházelo 

dále velké množství knih o hudbě (I. Poledňák, L. Dorůžka. A. Matzner a další) a časopisů 

(např. Taneční hudba a Jazz) zabývajících se hudební tvorbou. Tato forma propagace 

hudby se projevovala i v růstu hudebního amatérismu a zájmu o jazzovou hudbu mezi 

mladými hudebníky. 

2.9 Stav od let sedmdesátých 

Po roce 1970 lze hovořit o zásadních změnách, které proběhly v celé československé 

vzdělávací soustavě a promítly se i do pojetí hudební výchovy na základních a základních 

uměleckých školách. V roce 1976 se započal realizovat projekt dalšího rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy, který reagoval na nové trendy v technice a přinesl změny ve 

vyučování ve smyslu přílišného "informačního" zahlcení dětí. Přemíra informací a tlak na 
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výkon však spíše paralyzovala jejich myšlení, kreativitu a samostatnost. V tomto projektu 

pochopitelně hudební výchova zastávala spíše podřadnou roli, a tím se zbavila po 

obsahové stránce dřívějšího především hudebního zaměření. Důraz byl kladen na 

výchovnou stránku umění (poslech hudby, nauku o hudebních skladatelích apod.), 

nenáročné muzicírování a zpěv. Spolu s nedostatkem dostatečně kvalitních a aprobovaných 

učitelů upadá v těchto letech hudební výchova na základních školách do přílišného 

formalismu a vytrácí se původní myšlenka hudební výchovy - tedy kultivace dítěte 

hudebními činnostmi. Nedostatkem byla i neschopnost či nechuť obohatit učebnice 

o prvky, které by reagovaly na nové hudební proudy a tím opadl zájem především mládeže 

o tento předmět. Tato situace ostatně trvá dodnes. 

V současné době je hudební výchova povinná od l.třídy základní školy a základní 

pojetí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tento 

program specifikuje jednotlivé okruhy požadavků v jednotlivých ročnících s tím, že každá 

konkrétní škola by se "rámcově" tohoto programu měla držet a volit metody a formy výuky, 

kterými požadovaných cílů dosáhne. V praxi se však ukazuje, že požadavky specifikované 

rámcovým vzdělávacím programem jsou velmi nadhodnocené a neodpovídají reálným 

možnostem současné koncepce výuky hudební výchovy (viz výzkum hudebních 

schopností), zejména v důsledku malé časové dotace předmětu a podhodnocení významu 

hudební výchovy v rámci ostatních vyučovacích předmětů. 

V lidových školách umění (LŠU), které byly zakládány od roku 1961, byla situace 

podobná, byť se změnami se započalo až v roce 1981. Koncepce LŠU, která je i ve 

světovém měřítku zcela jedinečnou školou, je zaměřena na podchycení talentovaných dětí 

a jejich následný rozvoj pomocí profesionálně vedené odborné přípravy. Hledají se proto 

stále nové cesty v elementární přípravě a metodice výuky na těchto školách. Na LŠU pak 

navazuje síť konzervatoří a dvě akademie muzických umění. 

Lidové školy umění měly od počátku velmi kvalitní úroveň výuky, která ovšem 

mnohdy narážela na skutečnost, že ne všechny děti měly takový talent a schopnosti, jaký 

předpokládaly metodické příručky. Řada dětí do LŠU docházela jako do zájmového 

kroužku, a proto často docházelo k mnohým nedorozuměním. Na LŠU působili jako 

učitelé zpravidla absolventi konzervatoří (případně absolventi AMU), kteří měli na děti 

příliš velké nároky. Podle statistik asi přibližně jedno procento dětí vzdělávaných na LŠU 

se dostalo k hudebnímu profesionalismu. I přesto, že výuka na LŠU měla dobrou úroveň, 

trpěla určitou "zakonzervovaností" ve smyslu neschopnosti reagovat na nové hudební 

směry (pop, rock, jazz). To se projevovalo mimo jiné i diskusí o tom, zda lze uznat např. 
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saxofon jako nástroj vhodný pro výuku. Hudební školy tak postihl stejný nedostatek jako 

celé tehdejší školství projevující se vabsenci kreativní a moderní výuky založené na 

otevřenosti vůči novým vzdělávacím trendům či alternativním přístupům, které by též 

umožnily kvalitativní profilaci konkrétní školy. Tento stav byl mimo jiné výsledkem 

dogmatismu ministerstva školství a nedostatku kvalitních pedagogů. 

Současný systém výuky na lidových školách umění (dnes základních uměleckých 

školách) je zaměřen jednak na nástrojovou výuku a na výuku zpěvu. Součástí studia je 

i povinná hudební teorie. Časová dotace je 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina týdně hudební 

teorie (v případě začátečníků tzv. přípravná hudební výchova). Dále žáci dochází do 

školních orchestrů a talentovaní žáci se mohou zúčastnit soutěží. Školní rok je stejný jako 

na ZŠ, žáci dostávají na konci roku vysvědčení a musí absolvovat postupové zkoušky. 

Na základních uměleckých školách (ZUŠ) v současné době působí zpravidla 

kvalifikovaní učitelé (absolventi konzervatoří a AMU). Přestože si ZUŠ nesou i něco 

špatného z let minulých (zejména přílišný formalismus), je možné říci, že tyto 

v evropském měřítku ojedinělé školy si udržují vysokou úroveň výuky hudby. Řada ZUŠ 

se v současné době potýká s mnohými problémy, které souvisejí s odlivem žáků a též 

s financováním. 
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ov 

Cást 3. 

Výzkumný blok 

3.1 Charakteristika a cíle výzkumného projektu 

Hudební výchova na základních školách a její obsahová stránka odráží spíše nízkou 

úroveň hudebních schopností dětí a její celkové pojetí je z hudebně výchovného hlediska 

mnohdy kritizováno. V praxi často škola přesunuje hudební aktivity a potřeby dětí do 

oblasti pouhé percepce a přizpůsobuje výuku pouze tomuto receptivnímu modelu. 

Podcenění hudební výchovy a její funkce ve výchovně vzdělávacím procesu se však může 

negativně projevit v utváření lidské osobnosti jako celku, a proto se domnívám, že 

z pedagogického hlediska je nutno tuto oblast prozkoumat podrobněji. Jednou z možností 

je se ptát, jaké tedy jsou hudební schopnosti dětí, co by měly umět, co je zajímá a co 

dnešní škola může v této oblasti nabídnout. 

Obecným cílem výzkumu je především přinést nové poznatky v problematice hudební 

výchovy s tím, že tyto poznatky mohou být podkladem pro další rozsáhlejší výzkumná 

šetření. 

Výzkumný projekt je rozdělen na následující tři nezávislé výzkumné sondy: 

AJ Hudební schopnosti dětí a mládeže 

Cílem prvního šetření bylo zjistit úroveň hudebních schopností dětí orientační testovou 

zkouškou hudebnosti. Výsledky testu by měly odpovědět zejména na tyto otázky: 

- jaká je úroveň vnímání hudebně výstavbových prvků, 

- jaké jsou hudební schopnosti dnešních dětí, 

- jak děti na hudbu reagují, 
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lze podobné testy standardizovat na základě zjištění průměrné hudebnosti, 

odpovídají hudební schopnosti cílům obsahu hudebního vzdělávání v současné škole? 

BI Hudba a rodina 

Cílem druhého šetření bylo provést sondáž do hudebního prostředí v rodinách na 

základě anamnestického dotazníku. Vyhodnocení dotazníku má přinést tyto poznatky: 

jak se rodiče věnují dětem v oblasti hudební výchovy, 

zpívá se ještě v současné rodině, 

jaký mají děti vztah k hudbě, 

je rodina základním zprostředkovatelem hudebního vnímání? 

CI Hudební výchova v současné škole 

Třetí šetření by mělo ukázat, jak dnešní škola přistupuje k hudební výchově a jak 

samotní žáci vnímají tento předmět a jeho pojetí. Jako metodologické nástroje byly 

použity: analýza, pozorování, beseda a rozhovor, cílem bylo zjistit: 

jak žáci vnímají předmět hudební výchova a co jim přináší, 

jak by si představovali pojetí tohoto předmětu, 

co by se rádi v předmětu hudební výchova naučili, 

co hudební výchova postrádá? 

3.2 Hudební schopnosti dětí a mládeže 

3.2.1 Strategie výzkumu a výzkumný soubor 

Předmětem výzkumu byli žáci staršího školního věku ve věku 13 až 14 let, kteří nejlépe 

odpovídali charakteru výzkumu zejména z následujících důvodů: 

a) prošli systematickou školní výchovou a měli by vykazovat patřičné znalosti, 

b) jsou snadněji testovatelní z hlediska vyššího stupně konformity než mládež ve věku 

15-18 let, 

c) vykazují určitý stupeň dětské spontaneity. 
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Vzhledem k rozsahu celého základního souboru (tj. všichni žáci v ČR ve věku 13-14 let) 

a velké časové a organizační náročnosti vytvořit reprezentativní výzkumný vzorek byl 

výzkum proveden pouze na 30 žácích, kteří byli losováni náhodným výběrem z celkového 

počtu 94 žáků. 

Pokud by měl být výzkumný soubor opravdu reprezentativní, bylo by třeba vybrat 

losováním z celkového počtu škol v České republice 10 škol podle jednotlivých regionů, 

abychom tak dostali výběrový soubor žáků 8. tříd základní školy. Náhodným výběrem 

pomocí losování nebo tabulky náhodných čísel bychom vybrali z každé třídy 10 žáků 

(celkem 100 žáků), kteří by pak představovali reprezentativní soubor žáků 8. třídy pro 

Českou republiku. 

3.2.2 Metody výzkumu 

Pro zjištění úrovně hudebních schopností byl použit test elementárních hudebních 

schopností, který je součástí diplomové práce. Test je rozdělen na tři části a postihuje tyto 

skupiny hudebních schopností: 

hudebně-sluchové schopnosti, 

psychomotorické schopnosti, 

analyticko-syntetické schopnosti. 

Při koncepci testu j sem vycházel ze tří základních paradigmat: 

1. Existují vrozené hudební schopnosti dále utvářené prostředím, které vedou 

k elementárním hudebním schopnostem, hudební hravosti, hudební spontaneitě 

a zpěvu. 

2. Tyto schopnosti se dále kultivují a zdokonalují od doby, kdy dítě prochází 

systematickou institucionální výchovou (mateřská škola, základní škola, střední škola), 

a to v závislosti na individuálních schopnostech, zájmu, rodinném a společenském 

prostředí. 

3. Míra kultivace těchto schopností se projevuje v hudebních činnostech a aktivitách, 

pro které je potřebná jistá úroveň znalostí a dovedností, které se v těchto aktivitách 

manifestují. 
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Test elementárních hudebních schopností vychází z předpokladu, že měření hudebních 

schopností lze uskutečnit pomocí speciálně navrženého testu obsahujícího strukturované 

úkoly, na které zkoušený reaguje podle přesně stanovených instrukcí. Jednotlivé úkoly jsou 

bodovány a následně vyhodnoceny. Za předpokladu, že test je vhodně použit a jeho 

výsledky správně interpretovány, je cílem testu poskytnout co nejvíce objektivní 

informace. 

Hlavní problém při konstrukci testu přestavuje kritérium náročnosti kladené 

v jednotlivých subtestech a následná validita takového testu. Při sestavování testu jsem 

vycházel jednak ze svých zkušeností, ze zkušeností jiných hudebních pedagogů, 

z obsahové analýzy učebnic hudební výchovy a z cílů rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. 

V zájmu co největší objektivity testu byl proveden předvýzkum na menším vzorku dětí, 

který umožnil korekci některých položek testu a větší praktický pohled do sledované 

problematiky. U těchto dětí byl proveden retest, jehož cílem bylo zjištění co největší 

reliability testové metody. Do testu byl zahrnut i kvalitativní aspekt výkonu jednotlivých 

dětí, zejména spontaneita, originalita a autentičnost projevu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

jednotlivé položky testu nelze cíleně zaměřit pouze na jednotlivou psychickou či 

motorickou kvalitu, neboť hudební projev je spíše komplexem těchto schopností, lze 

převahu konkrétní psychické či motorické kvality dále specifikovat s tím, že v testu 

elementárních hudebních schopností se vždy objevuje v závislosti na charakteru daného 

úkolu. 

Pro přesnější vymezení pojmů uvádím stručnou charakteristiku jednotlivých hudebně 

psychologických termínů tak, jak jsou pojaty v testu elementárních hudebních schopností. 

Hudební schopnosti představují soubor psychických a motorických předpokladů, které lze 

označit jako elementární hudební schopnosti. Elementární hudební schopnosti jako obecný 

pojem zahrnuje psychické struktury a vlastnosti jedince dosažené v určitém vývojovém 

období projevující se v jeho hudebnosti a hudebních projevech. Předpokladem těchto 

schopností je kvalita analyticko-diferenciační funkce sluchového orgánu (hudební sluch), 

dále tonálně rytmické cítění, vokálně intonační schopnosti a analyticko-syntetické 

schopnosti. Rytmické cítění lze chápat jako schopnost vnímat a motoricky postihovat 

časové členění hudby nebo rytmických útvarů v časoprostorovém uspořádání a psychicky 

regulovat pohyby při reprodukci hudebního rytmu při vokálních či instrumentálních 

činnostech. V praxi to znamená, že dítě umí rytmicky vyjádřit metrum určité skladby, 

například vytleskáním, a je schopno reprodukovat jednoduché metrorytmické příklady. 
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Důležitou roli zde hraje zejména uvědomění si tempa (metra) spolu s koordinací představy 

a motorických složek, které se na reprodukci rytmů podílejí. Součástí elementárních 

hudebních schopností je i vokálně intonační schopnost (pěvecký projev), která je 

výslednicí senzorických schopností a motorických složek hlasového orgánu. Tyto dvě 

složky se navzájem podmiňují a porucha této schopnosti může spočívat jednak 

v senzorické (percepční) složce nebo v motorické oblasti, jednak jako nevytvořený soulad 

mezi sluchem a hlasem, případně jako nesprávná funkce hlasivek. Analyticko-syntetické 

schopnosti pak tvoří předpoklad pro syntézu hudebních struktur a útvarů, umožňují 

vydělení jednotlivých hudebních vjemů, jejich zachycení, případně jejich transformaci. 

Součástí těchto schopností je i operace s hudebními představami (abstrakce, hudební 

asociace). 

3.2.3 Předvýzkum 

K ověření jednotlivých položek testu a kjejich korekci byl proveden předvýzkurn na 

10 žácích. První pozorování přinesla některé poznatky, které úzce souvisí se sledovanou 

problematikou. Při provádění prvních testů se ukázalo, že výrazně lepší výsledky v testu 

jsou dosahovány v retestu a při opakovaných měřeních mají vzestupnou úroveň. To svědčí 

zejména o nezkušenosti žáků s podobnými úkoly. Proto jsem v zájmu vyšší reliability 

provedl u všech žáků tzv. instruktáž, jejíž cílem bylo předem žáky seznámit s úkoly v testu, 

aby situace při testování probíhala nerušeným způsobem, žáci nebyli stresováni 

nepochopením instrukce a byli dostatečně obeznámeni s prováděním i charakterem 

požadovaných úkolů. 

Pro snadnější orientaci voblasti intonace jsem z části využil pozorovací model, ze 

kterého vycházel jeden z našich předních hudebních pedagogů Bohumil Kulínský (srov. 

Kulínský, B. Máte hudební sluch? Praha: SRV, 1964, s. 63). Tento pozorovací model 

umožnil lepší diagnostiku intonačních a sluchových nedostatků a přesnější strukturaci 

pozorovanýchjevů. 

1. kvalita hlasu: běžným jevem v hlasovém projevu je křečovitost v oblasti fonačního 

a mimického svalstva a špatné dýchání, které omezuje hlasový i pěvecký projev. Tento 

nešvar jsem se pokoušel při testování zmírnit objasněním základních návyků při zpěvu. 

Zajímavé zjištění je, že tyto špatné návyky působí mnoho starostí i velmi muzikálním 

dětem. 
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Používá-li dítě nesprávně i konverzační hlas (poloha hlasu, vypjatost), projevují se tyto 

špatné návyky i ve zpěvním hlase. Sevření krčního a hlasivkového svalstva nedovolí 

vystoupat hlasově výše, a rozsah hlasu je tím omezen. I přes správnou představu znělého 

tónu je tato reprodukce znemožněna nesprávnou hlasovou technikou. Špatné tvoření 

zpěvního nebo i konverzačního hlasu je doprovázeno i těmito vnějšími znaky: vysunutí 

brady dopředu, sevření krčního svalstva, nepřirozené dýchání a s tím související roztřesení 

hlasu a jeho blokaci. 

2. zpěvní melodika: nevhodné pěvecké návyky se projevují i v oblasti jednoduchých 

intervalových a melodických postupů. Melodie známé písně je často porušena a při 

každém opakování mění svůj průběh i svou melodickou podobu. Děti zpravidla správně 

vyjádří rytmické členění melodie, avšak melodická podoba je zkreslena. Některé tóny však 

zůstávají jako opěrné body a jako jediná místa melodické stability. Ukázalo se, že tímto 

problémem trpí více jak polovina žáků. 

3. kvalita hudebních představ: při pohledu na chyby, kterých se žáci dopouštějí, lze dospět 

k tezi, že mnozí mají malou citlivost k "falešným tónům" a dopouštějí se častých chyb i při 

určování nižších a vyšších tónů, zejména je to patrné při malých intervalových skocích, 

tedy především u půltónů. Rovněž hodnocení zahrané melodie, kdy žáci určují falešné 

tóny, není vždy citlivé a pohotové. Tito žáci často chybují i při rytmizaci jednoduché 

melodie. V testových otázkách je úkol rytmicky napodobit (tleskáním, vyťukáním) 

melodii známé písně, která je předehrána examinátorem. Domnívám se, že právě v tomto 

úkolu se citelně projevuje kvalita hudebních představ žáků, neboť k rytmické nápodobě 

dochází na základě rytmické reprodukce vnitřně slyšené melodie. 

4. kvalita senzomotorických schopností: tato oblast se podle mého očekávání stala nejvíce 

problematickou a byl jsem donucen některé položky v testu přehodnotit a upravit. Úkoly 

prezentované v testu psychomotorických schopností vycházejí z jednoduché reprodukce 

rytmizací v přesně stanoveném tempu (moderato). Žák byl nejprve seznámen s časovým 

metrem a následně byl exponován rytmický model, který žák měl ve stejném metru 

opakovat. Test vychází z vazby utvořené rytmické představy a její následné motorické 

reprodukce, z čehož lze usuzovat na kvalitu psychomotorických schopností. Správné 

provedení úkolu je však do jisté míry závislé na předchozí zkušenosti a znalostech 

týkajících se rytmického členění not. Usuzuji tedy, že nedostatek těchto schopností může 

být dán více faktory, mimo jiné i nedostatečnou přípravou v hodinách hudební výchovy. 
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3.2.4 Výsledky v jednotlivých subtestech 

Celkový počet bodů, které lze dosáhnout v celém testu, Je roven počtu 144. 

V jednotlivých subtestech lze dosáhnout tyto hodnoty: 

hudebně sluchové schopnosti - max. počet bodů je 54, 

psychomotorické schopnosti - max. počet bodů je 46, 

- analyticko-syntetické schopnosti - max. počet bodů je 44. 

Pro hodnocení lze použít čtyřstupňový model: 

110 - 144 bodů (výborně), 

70 - 109 bodů (uspokojivě), 

40 - 69 bodů (neuspokojivě), 

0- 39 bodů (nedostatečně). 

Z celkového počtu 30 žáků byli 3 žáci hodnoceni výborně, 10 žáků uspokojivě, 13 žáků 

neuspokojivě a 4 žáci nedostatečně (viz Příloha č. 4). 

1. Oblast hudebně sluchových schopností 

První zkoumanou oblastí byly hudebně sluchové schopnosti, pro které byly určeny 

úkoly zaměřené na rozpoznávání tónů a jejich správnou intonaci. V prvním úkolu A.1 

zpravidla žáci neměli výrazné obtíže, pokud jsem přihlédl kjisté hlasové rozkolísanosti 

a dolaďování intervalů tzv. sklouzáváním. Složitější bylo pochopitelně zpívání 

předehraných intervalů než zazpívání jednotlivého tónu. Problémy rovněž působil pohyb 

intervalu směrem dolů, kde docházelo k velkým intonačním nepřesnostem. 

V úkolu A.2 měl žák poznat, který tón ze zahrané dvojice je vyšší. Tento úkol se ukázal 

jako spíše jednoduší, ale i přesto některým žákům působil nesnáze. Vyhodnocení ukázalo, 

že největší obtíže způsobují malé intervalové skoky, tedy zejména půltóny. 

Hlasová reprodukce v úkolu A.3 byla podobná zpívání slyšených tónů a intervalů, ale 

byla celkově náročnější, neboť obsahovala více tónových kombinací a intervalových 

skoků. Opět typické obtíže se vyskytovaly zejména při zpívání tónů po terciích, např. 

kvintakord c-e-g, nebo při postupu, který pouze nekopíroval vzestupně stupnici. 

Výrazné nedostatky lze však vidět zvláště v oblasti intonace, které se projevují jako 

neschopnost zazpívat slyšený tón, a vyjádřit tak přesně intonačně jeho výšku. Tento 
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nedostatek není způsoben pouze nesprávně vytvořenou představou o výšce tónu, ale 

domnívám se, že je vytvořen jednak špatnou koordinací představy a hlasivek, nebo špatnou 

technikou hlasu a dýchání, jehož výsledkem je při škrcený tón s omezenou možností jeho 

korekce. 

2. Oblast psychomotorických schopností 

Výsledky zjištěné v oblasti senzomotorických schopností byly spíše zklamáním. 

Z celkového počtu testovaných žáků tento úkol přijatelně zvládlo pouze 5 žáků. Selhání 

svědčí o nedostatku znalostí v oblasti rytmů a základních rytmických hodnot. Většina žáků 

se velmi těžko orientuje v pravidelném metru a úkoly správně provedly pouze žáci, které 

bych označil termínem "přírodní talent". Výsledky tak svědčí zejména o dvou 

nedostatcích: prvním je neznalost rytmického členění not, pomlk, taktů apod., tedy oblast 

znalostí, kterou by měly děti dle učebních cílů znát, ale většinou je neznají; druhým 

nedostatkem je nezkušenost s prováděním těchto úkolů i přesto, že ve většině škol je 

k dispozici tzv. Orfův instrumentář, který má tyto schopnosti rozvíjet. 

3. Oblast schopností analyticko-syntetických 

Úkoly, které spojují více dílčích úkonů ve smysluplný celek v podobě známé melodie 

nebo písně, žáci zvládají o mnoho lépe. Nejlepší výsledky vykázal úkol C/a.1, kdy byla 

zkoušenému zahrána na piano melodie známé lidové písně, kterou měl následně zazpívat. 

Zde se vyskytovaly pouze obtíže zejména intonačního charakteru vážící se na kvalitu 

a techniku hlasového projevu. 

Zásadní obtíže způsobil úkol C/c.b.l, který zjišťoval schopnost rytmicky postihnout 

melodii známé písně. Zde se ukázalo, že kvalita hudebních představa schopnost následně 

přenést tyto představy do určité konkrétní činnosti je pro žáky poměrně náročný úkol. 

3.2.5 Závěrečné hodnocení 

Při hodnocení výsledků testu je nutno si položit otázku, jaká je výpovědní hodnota 

těchto výsledků a způsob jejich interpretace. Pokud mám výsledky testu hodnotit, musím si 

stanovit určitá kritéria, ke kterým tyto výsledky budu vztahovat. Při konstrukci této normy 

lze vycházet ze dvou hledisek. První hledisko je statistické (kvantitativní), tzn. určit, jaká 
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je průměrná hudebnost a její rozložení v populaci (tedy např. u dětí ve věku 14 let), a na 

základě tohoto modelu pak srovnáváním hodnotit výsledky. Tento přístup ovšem 

předpokládá konstrukci standardizovaného testu, který je ověřen na velkém počtu dětí. 

Vytvořená norma nám však řekne pouze míru průměrné hudebnosti měřené testem, ale 

z hlediska hodnocení nemusí být tento přístup příliš vhodný, neboť pouze konstatuje 

a neříká nic o tom, jaká by hudebnost být měla. Druhé hledisko je hodnotící 

(kvalitativním) a skládá se souboru různých očekávání, předpokladů a zkušeností, které 

vycházejí z: 

názoru odborníků na danou oblast (objektivizace expertními systémy), 

názoru laiků, 

organizace hudební výchovy a školského systému, 

přístupu k obsahu hudebního vzdělávání, 

cílů a očekávaných výstupů, 

kultury a tradic. 

Pro zhodnocení a analýzu výsledků testu elementárních hudebních schopností je možné 

vycházet z cílů a očekávaných výstupů stanovených rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání, který představuje spíše expertní rovinu. Toto srovnávací hledisko 

obsahuje jistý kvalitativní aspekt a vytyčuje konkrétní schopnosti a dovednosti dětí, 

kterými mají disponovat. 

Pokud při hodnocení testu elementárních hudebních schopností vycházím z modelu 

RVZP (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání), lze konstatovat, že cíle 

prezentované tímto dokumentem jsou v určitém rozporu s mými zjištěnými výsledky, a to 

zejména v těchto bodech: 

nedostatky v oblasti intonace, 

nedostatky v oblasti rytmu (neznalost rytmických hodnot, metra apod.), 

absence základních předpokladů pro pěvecké aktivity, 

malá míra hudební invence a spontaneity, 

děti nedisponují základními hudebně teoretickými znalostmi. 

Příčiny této diskrepance lze vidět v těchto faktorech: 

požadavky specifikované rámcovým vzdělávacím programem jsou příliš náročné 

a neodpovídají vývojovým možnostem žáků, 
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požadavky specifikované rámcovým vzdělávacím programem neJsou podpořeny 

dostatečnými hodinovými dotacemi předmětu hudební výchova, 

pedagogické a didaktické prostředky v oblasti hudební výchovy nejsou v souladu 

s těmito obecnými cíli, 

způsob kolektivní hudební výchovy neumožňuje rozvoj hudebních schopností na 

vysoké kvalitativní úrovni, 

je kladen malý důraz na domácí přípravu. 

3.3 Hudba a rodina 

3.3.1 Strategie šetření 

Koncepce šetření vychází z hypotézy, že hudební schopnosti jsou do jisté míry utvářeny 

prostředím, zejména tedy v primární rodině, kde dítě tráví nejvíce času. K tomuto účelu byl 

sestaven dotazník (viz příloha - anamnestický dotazník hudebního prostředí v rodinách), 

jehož výsledky by měly odpovědět na otázky týkající se podnětnosti hudebního prostředí 

a hudebních zájmů. 

Dotazník je koncipován jako baterie otázek, na něž respondent odpovídá zaškrtnutím 

příslušné odpovědi. Otázky jsou vytvořeny jako parametrické a s výběrovou odpovědí. 

Základem dotazníku jsou otázky, které se týkají především zpěvu v rodině. Tyto jsou 

považovány za referenční, tzn. jejich výsledky by měly indikovat přítomnost či 

nepřítomnost těchto pěveckých aktivit a poukazovat na úroveň hudebně podnětného 

prostředí. V zájmu dosažení co největší reliability dotazníku jsou jeho součástí kontrolní 

otázky spolu s otázkami, jejichž šíře zahrnuje širší spektrum pohledu na hudební aktivity 

v rodinách. Pro zvýšení atraktivity testu jsou použity i otázky, které mají vzbudit u žáků 

pozornost na vyplnění dotazníku. 

Výzkumný soubor: dotazníkem bylo osloveno celkem 58 dětí ve věku 11-12 let. Tento 

věkový průměr byl volen záměrně zejména z důvodu snahy o co nejmenší zkreslení 

výzkumných dat. U žáků 6. tříd je větší pravděpodobnost, že vyplňování dotazníků budou 

brát zodpovědněji a na otázky neodpoví záměrně zkresleně. 
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3.3.2 Závěry a hodnocení 

Při interpretaci výsledků dotazníku Je nutné brát v úvahu negativní aspekty 

explorativních technik, v našem případě tedy metody dotazníkové. K nežádoucímu 

zkreslení dochází zejména z důvodu: nepochopení otázky, cílené ignorance, záměrného 

falšování údajů, subjektivity respondenta, nevhodné formulace otázek. Míra posouzení 

určitého jevu při parametrických otázkách (např. otázka zpíváte doma často?) 

respondentem je vždy subjektivní a vychází z určitého individuálního srovnávacího 

modelu, ke kterému respondent daný jev vztahuje. Výběrová odpověď naproti tomu 

nemusí mít dostatečnou citlivost pro zhodnocení jevu, neboť nepostihuje jeho kvalitativní 

aspekt. 

Vyhodnocení jednotlivých položek testu přineslo tyto poznatky: 

odpovědi respondentů vykazují poměrně vysokou míru stability a mezi jednotlivými 

položkami dotazníku nejsou až na výjimky výrazné diskrepance, 

v parametrických otázkách jsou odpovědi spíše negativní, 

označení výběrové odpovědi u otázek 18-19 je váhavé a odpověď je v mnoha 

případech změněna, 

celkově lze říci, že míra hudebních aktivit v rodinách směřuje spíše do záporného 

spektra. 

Posouzení úrovně hudebních aktivit v rodině je velmi složité, neboť variabilita těchto 

aktivit, jejich míra, četnost a hloubka je natolik různorodá, že podrobné rozpracování 

tohoto úkolu by vydalo na samostatný výzkumný projekt. Lze proto tento dotazník brát 

pouze jako určitou sondu do hudebního prostředí v rodinách. Výsledky zjištěné 

v dotaznících (viz Příloha Č. 2 a 3) jsou pouze orientační a při jejich vyhodnocení nelze 

výstupy jakkoliv absolutizovat. Výsledky však mohou ukázat na nové problémy týkající 

se hudebních schopností dětí a mládeže ve vztahu k prostředí, kde vyrůstají a kde 

vstřebávají první hudební vlivy. 

V parametrických otázkách se zpravidla vyskytovala volba 2.- pouze občas, 

příležitostně, a volba 3.- spíše ne, výjimečně. V několika málo případech byly odpovědi 

v jednotlivých položkách jako volba 1. - často, a volba 2. - pouze občas, příležitostně. To 

platí i u volby Č. 4 - nikdy. Rovněž až na několik výjimek nevykazovaly volené odpovědi 

v rámci jednoho dotazníku výrazné výkyvy. Kontrolní otázky, jejichž cílem bylo zvýšení 
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reliability dotazníku, se zpravidla shodují. U výběrových odpovědí (ano, ne, nevím) lze 

vysledovat častou snahu o změnu odpovědi, což může svědčit o váhavosti a nerozhodnosti 

při označení odpovědi. Dítě neví, jestli je schopno posoudit danou kvalitu, a nechce své 

rodiče uvést do "špatného světla". Tyto výběrové odpovědi úzce souvisí s otázkami 4 a 5 

s tím, že pokud dojde k volbě a, b, nemělo by u otázek 17 a 18 dojít k volbě "nevím". 

Jejich případná diskrepance pak svědčí o nepravdivé odpovědi či snaze odpovědi záměrně 

zkreslit. 

Na základě analýzy odpovědí v jednotlivých položkách dotazníku lze říci, že úroveň 

hudebních aktivit v rodinách je spíše na nižší úrovni a výrazný posun do kladného spektra 

lze zaznamenat v 6 případech. Z dotazníku dále plyne, že hudebním aktivitám se více 

věnují matky, méně již otcové a nejméně prarodiče. Tento fakt však souvisí s tím, že matky 

tráví s dětmi zpravidla více času než otcové a prarodiče nemají již takový vliv na výchovu 

dětí. Přesto však nelze tyto údaje generalizovat, neboť v mnoha případech odpovědi 

ukázaly výrazně větší podíl otce či prarodiče v hudebních aktivitách. V otázce č. 17 jsou 

volby spíše negativní a domnívám že odpovědi svědčí o situaci, která obecně převládá 

v hudebně poslechových aktivitách dětí a mládeže, tedy orientaci na pasivní přijímání 

hudby. Výrazné rozdíly představuj e i otázka č.14, která ukazuj e, že zpěv i v tradičních 

svátcích, jako jsou vánoce, je spíše vzácností. 

Závěrem lze říci, že hudebnost a hudební aktivity dětí se do značné míry aktivizují 

právě v rodinném prostředí a rodina je zpravidla i základním zprostředkovatelem 

hudebních podnětů. Někteří rodiče si uvědomují význam těchto aktivit pro rozvoj 

osobnosti dítěte a snaží se proto hudební kulturu a základy hudebního vzdělání dětem 

zprostředkovat. Na druhou stranu v mnohých rodinách je orientace na hudební aktivity 

spíše pasivní, reflexe hudby je spíše receptivní a je ovlivněna celkovou komercionalizací 

hudebního prostředí. Lze jen těžko vyvodit jednoznačné závěry o tom, zda hudební aktivity 

v rodinách jsou špatné či nízké, nebo naopak vysoké, neboť nemáme žádné srovnávací 

hledisko, např. historické. Jistě lze však souhlasit s tím, že úroveň či kvalita hudebního 

prostředí v současných rodinách se mění spolu s komercionalizací prostředí, novými 

možnostmi audiovizuální techniky a mnohými dalšími, zejména sociálními faktory. 
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3.4 Hudební výchova v současné škole 

3.4.1 Metody výzkumu 

Tento explorativní blok je orientován především na reflexi stavu hudební výchovy 

v současné škole, neboť se ukazuje že úroveň hudební výchovy ve školách a zejména její 

koncepce neodpovídá současným požadavků na tento předmět. Za současné požadavky 

považuji očekávané výstupy specifikované v rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání. 

Strategie šetření vycházela ze tří oblastí, které mi poskytly ucelenější obraz této 

problematiky. Pro posouzení hudebně výchovných aktivit ve školách jsem použil tři 

základní metody: 

analýzu 

pozorování, 

besedu. 

První oblastí šetření byla analýza obsahu učebnice, která měla přinést základní pohled 

na koncepci hudební výchovy, neboť z obsahu a didaktického zpracování učebnice 

vyučující obvykle vychází. Její obsah slouží jako pedagogické a didaktické vodítko 

a odráží se v celkovém pojetí předmětu hudební výchova. Doplněk této metody byla 

metoda pozorování formou návštěvy hodin hudební výchovy v 6. třídě, která měla ukázat, 

do jaké míry učebnice ovlivňuje styl pedagogické práce, jaká je míra individuálního 

přístupu k vyučovacím metodám, zda je učebnice pro žáky vhodná a jakým způsobem je 

učebnice v hodinách hudební výchovy využívána. 

V závěrečné části výzkumného bloku byla použita jako výzkumný nástroj beseda, jejíž 

cílem bylo nahlédnout na předmět hudební výchova ze strany žáků. Podmínkou bylo, aby 

žáci mohli prezentovat své názory otevřeně bez účasti pedagogů. 

3.4.2 Analýza učebnice hudební výchovy pro 6. ročník základní školy 

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy 

Autor: Jiří Kolář, Ivana Štíbrová 

Učebnice má 112 stránek a je rozdělena na 10 částí, které seznamují s hudbou různých 

oblastí světa a národů. Každá část obsahuje v návaznosti na lidové písně kultur a národů 
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intonační a rytmické cvičení obohacené o uvedení do kultury, kde jednotlivé lidové 

skladby a tradicionály vznikaly. Celá učebnice silně akcentuje hudebně intonační přípravu 

a faktografické znalosti zejména o hudebních skladatelích a významných skladbách. 

Učebnici jsem posuzoval a hodnotil z hlediska: 

přínosu pro rozvoj hudebnosti a hudebních schopností, 

přínosu v oblasti znalostí o hudbě, 

rozvoje znalostí z oblasti hudební teorie. 

Rozvoj hudebnosti a hudebních schopností: Učebnice navaZUje na koncepce známé 

a praktikované již desítky let a klade důraz především na intonaci a rytmické nácviky. 

Je složité dělat jakékoliv soudy a závěry o vhodnosti či nevhodnosti koncepce učebnice 

pro výuku hudební výchovy, a proto bych využil své mnoholeté zkušenosti v hudební 

výchově. První oblastí, o které bych se zmínil, je koncepce intonace a celková náročnost 

učebnice pro rozvoj hudebních schopností. Učebnice pracuje s metodou solmizačních 

slabik s tím, že jednotlivé intervaly jsou procvičovány na konkrétních písních, kde se daný 

intervalový skok vyskytuje. Rytmická cvičení jsou pak zaměřena na nácvik základních 

rytmických útvarů, kde jako pomocný prostředek jsou využívána slova tvořící pomocí 

slabik jednotlivé rytmické hodnoty. Pro praktický nácvik intonačních a rytmických úkolů 

jsou využívány písně a písňové úryvky. 

O metodě solmizačních slabik bylo již napsáno mnoho a o tuto metodu se opírá většina 

učebnic hudební výchovy, a tedy i tato učebnice. Některé vytvářejí nové či obdobné 

systémy, avšak všechny konstruují modely, které si je třeba zapamatovat a v praxi je využít 

v podobných situacích. Rozhodující složkou by zde měla být hudební paměť, která již 

naučené vzory fixuje, a žák by pak neměl mít logicky problém je využívat. Základní 

nedostatek této metody však spočívá v aplikaci na konkrétní píseň, neboť žáci obvykle 

nedokáží tyto vzory na píseň přenést, protože zpěv není výhradně otázkou technického 

zvládnutí zpěvu intervalů, ale i záležitostí tonálního citu a schopnosti práce s hlasivkami 

včetně správného dýchání. Na to se však mnohdy zapomíná. Zejména při kolektivní výuce, 

kdy z časových a organizačních důvodů není možné se věnovat každému žákovi 

individuálně, je třeba brát tento fakt v úvahu. Žáci jsou tak vystaveni systematické 

intonační průpravě s tím, že zpravidla nemají základní návyky týkající se dýchání 

a správného použití hlasu. Typickým projevem je pak křečovité sevření krčního svalstva 

s následkem zvýšené námahy hlasivek s dalšími průvodními jevy (roztřesený hlas, špatná 
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intonace apod.). Jen velmi malé procento dětí má vrozený sklon ke správnému pěveckému 

projevu, z čehož mnohdy vznikají i další problémy týkající se schopnosti zpívat a správně 

výškově postihnout melodii. Většina dětí tak provozuje tzv. bručení, zejména pokud 

zpívají ve větší skupině. Je velká škoda, že učebnice hudební výchovy a bohužel ani tato 

učebnice oblast hlasové výchovy nezohledňují a nechávají vše pouze na samotném učiteli 

hudební výchovy. 

Intonační cvičení a intervalové postupy jsou dále v učebnici teoreticky analyzovány 

a na základě osobních zkušeností mohu říci, že těmto hudebně teoretickým výkladům často 

nerozumí ani žáci základních uměleckých škol, kteří mají jednu samostatnou hodinu 

hudební teorie týdně. Celou složitost vycházející z neznalosti možností dětí 6. třídy lze 

doložit na následujícím příkladu cituji: "Při intonaci volně nastupujících tónů mollového 

tónického kvintakordu (tónů nastupujících skokem) postupujeme stejně jako v tónině 

durové. Vedle melodických skoků, které jsou přímo součástí některé z jeho šesti obměn 

(1-3,3-1,3-5,5-3,1-5,5-1), se v prostoru mezi 1.-5. stupněm může objevit ještě volný nástup 

1. stupně po 4. stupni a volný nástup 5. stupně po 2. stupni. V těchto, ale i v dalších 

případech volných nástupů tónů mollového tónického kvintakordu, využíváme kjejich 

vybavování předcházející představy tónů příslušných obměn (do- mu- su, su- mu- do, mu

su- do), popřípadě počátečních tónů tzv. opěrných písní začínajících 1., 3. nebo 5. stupněm 

v moll, které již známe, nebo se s nimi ještě seznámíme." (Kolář, J.; Štíbrová, 1. Hudební 

výchova pro 6. ročník základní školy. Praha: Jinaj, 1996., s. 65). Tyto a v učebnici 

obsažené mnohé další komentáře předpokládají znalost hudebně teoretických termínů, 

které ovšem děti neznají. Neznají je často ani samotní učitelé, neboť hudební výchovu 

často vyučují i učitelé bez patřiční aprobace. Většina žáků 6. třídy zpravidla nehraje ani na 

žádný hudební nástroj, nemohou si tak konkrétní intonační problémy zpevnit korekcí při 

zpěvu s pianem, a jsou tak odkázání pouze na nácvik v hodinách hudební výchovy, což je 

z hlediska kladených požadavků na žáky nedostatečné. 

Další částí hudební přípravy prezentované v učebnici je nácvik rytmů a rytmizací. 

Rytmy jsou nacvičovány pomocí slabik spolu s vysvětlením délek jednotlivých not. 

S ohledem na příklady, které jsou v učebnici uváděny, se domnívám, že ani tato oblast není 

zpracována příliš zdařile. Učebnice nepracuje s tzv. metodou počítání jednotlivých dob 

(pr-vní, dru-há, tře-tí, čtvr-tá), která umožní alespoň základní způsobilost postihnout 

rytmicky jednotlivé doby a takty v návaznosti na metrorytmické členění. Děti mají obecně 

velmi malou rytmickou představivost a úkoly, které jsou kladeny v učebnici v této oblasti, 

jsou zpracovány nedostatečně jak metodicky, tak s ohledem na věk žáků. Jako pozitivum 
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lze vidět vsunuté kapitoly s názvem "hrajeme si na bubeníka taneční kapely", kde se děti 

učí vytvářet v jednotlivých metrech, např. pomocí Orffova instrumentáře, základní 

rytmický doprovod. Zde pak záleží na schopnostech a nápadech konkrétního učitele při 

práci s Orffovým instrumentářem. 

Rozvoj znalostí o hudbě: Při hodnocení tohoto přínosu učebnice Jsem uvažoval 

o následujících oblastech hudby: 

oblast hudby vážné, 

oblast multikulturní - tzn. znalost o hudbě jednotlivých národů a států, 

oblast nauky o hudebních nástrojích, 

oblast hudby populární. 

První dvě oblasti, tedy oblast vážné hudby a oblast znalostí o hudbě jednotlivých 

národů, jsou víceméně provázány a často směřují do oblasti hudby lidové a vážné. Záleží 

spíše na učiteli hudební výchovy, jakou formou výuku pojme a jakým způsobem si žáky 

pro tento předmět získá. Lze předpokládat, že znalostním testem o Bedřichu Smetanovi 

(str. 75) zahrnujícím otázky typu B. Smetana spatřil světlo světa po samých dcerách jako 

11., 8., nebo 6. dítě manželů Smetanových apod. si žáci tento předmět příliš neoblíbí. 

Učebnici nelze upřít jistý multikulturní rozměr předkládaných písní k osvojení, k čemuž se 

ovšem váže schopnost učitele tyto písně předehrávat na piano či kytaru a uvést žáky do 

určitých konkrétních specifik dané hudby. 

Jako výraznou a zcela zásadní chybu učebnice vidím však v absenci jakýchkoliv 

zmínek o současné moderní hudbě, tím spíše, pokud část učebnice je věnována hudbě 

americké. Toto vnímám jako snahu děti izolovat do jakéhosi hudebního akademismu, který 

se vrací o 100 let zpátky. Děti potřebují více živý a praktický pohled na hudbu, aby 

rozuměly tomu, co kolem sebe slyší, a dovedly této hudbě porozumět. Termíny jako jazz, 

rock nebo pop se zde nevyskytují a děti si tuto hudbu, kterou denně slyší, musí vyložit po 

svém. Právě návaznost na moderní hudbu umožní dětem pochopit vznik a vývoj 

předešlých i současných hudebních stylů. Děti se o hudbu aktivně zajímají, ale zpravidla 

neznají kořeny různých stylů a nevědí, co znamená gospel, blues, swing, bebop, latin 

music apod. a jakou roli tato hudba měla a jaký má vliv na další hudební žánry jako rock, 

fusion music apod. Jediná zmínka o moderní hudbě je v učebnici redukována takto, cituji: 

"Tak jako evropská umělecká hudba přinášela nové podněty hudbě americké, vracela 

Amerika Evropě impulzy z oblasti populární a jazzové. Důležitou roli sehrál v tomto směru 
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rozvoj sdělovacích prostředků a vývoj elektroakustiky. " (Kolář, J.; Štíbrová, I. Hudební 

výchova pro 6. ročník základní školy. Praha: Jinaj, 1996, s.103). 

Nauku o hudebních nástrojích lze obtížně hodnotit, neboť tato oblast je pravděpodobně 

obsažena v některých dalších navazujících učebnicích. Je zde pouze velmi povrchní 

zmínka o bicích nástrojích, které jsou graficky znázorněny v podobě velkého bubnu a 

jednoho kotle, který je vyjmut z bicí soupravy jakoby autor knihy chtěl existenci tzv. bicí 

soupravy, jejíž reálné zobrazení by určitě děti zajímalo, dětem zatajit. 

3.4.3 Hospitace v hodinách hudební výchovy 

Hospitace jsem provedl v 6. a 8. třídách ZŠ s cílem zjistit, jakým způsobem učitelé se 

žáky pracují, jaké používají formy výuky, vyučovací metody a jak samotní žáci v hodinách 

hudební výchovy spolupracují. 

První oblastí pozorování byla práce s učebnicí hudební výchovy, která slouží jako 

základní metodologické vodítko pro výuku tohoto předmětu. Zde se potvrdilo, že učitelé 

učebnici plně nevyužívají, neboť některé její části jsou pro žáky obtížné a látku nelze při 

dotaci 1 hodiny týdně zvládnout. Přistupují tak často k vlastním metodám a zpravidla za 

pomocí zpěvníků s dětmi zpívají. Po zbytek času je obsahem vyučovacích hodin i nauka 

o hudebních skladatelích, hudebních nástrojích apod. Důležitou roli ve vyučovacím 

procesu tak hraje učitel a toto tvrzení v hudební výchově platí dvojnásob. Schopný učitel 

hudební výchovy, který dokáže děti pro tento předmět nadchnout svým osobitým 

přístupem, dosahuje zpravidla i mnohem lepší výsledky než učitel, který látku pouze 

vykládá. Někteří učitelé využívají k doprovodu písní kytaru, což je pro děti velmi 

atraktivní. 

Na hodinách často učitelé využívají i metodu poslechu hudebních ukázek s výkladem. 

Tato forma, která byla již prosazována dříve, je poněkud sporná zvláště u dětí staršího 

školního věku. Vzhledem k prezentovaným ukázkám, které jsou zaměřeny pouze na 

vážnou hudbu a jsou vytržené z kontextu, zpravidla nedojde k očekávaným výsledkům, 

tedy kultivaci dítěte - posluchače. Mnohem přínosnější je dětem dát možnost porozumět 

různým hudebním stylům a např. za pomocí soudobé hudby navázat i na tradiční odkazy. 

Další oblastí, které jsem si při hospitaci všímal je intonace. K této oblasti jsem 

přistupoval s určitou skepsí, neboť z vlastní zkušenosti vím, že se zpěvem mají obtíže 

i děti, které navštěvují základní umělecké školy. Praxe je taková, že děti zpravidla až na 

výjimky mají se správnou intonací velké potíže a úkolům, které jsou prezentovány 
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v učebnicích, nerozumí. Učitelé většinou se žáky ani intonační cvičení neprovádějí a pouze 

s dětmi zpívají. Výsledkem pěveckých aktivit v hodinách hudební výchovy je tak zpravidla 

kolektivní zpěv se značnými individuálními pěveckými výkony, kde na jedné straně jsou 

žáci, kteří zpívají relativně intonačně čistě (těch je značná menšina), a ostatní, kteří 

produkují tzv. monotonii (zpívají na jednom tónu) nebo zpívají intonačně nepřesně. 

Výsledek kolektivního zpěvu, se však na první pohled se zdá být v pořádku, neboť 

melodickou stabilitu písně drží pouze několik žáků, kteří tak zakrývají mnoho dílčích 

nedostatků. 

Nelze říci, že by děti byli amuzikální, i když tomu tak v mnoha případech je, ale 

problém tkví spíše v nedostatečném vedení a cviku a ve výchově v rodině, kde se mnoho 

nezpívá. Hudební výchova je mnohdy odsouvána do pozadí jako nedůležitý předmět, 

důsledkem čehož je i nedostatečný počet hodin určených pro výuku tohoto předmětu. Další 

příčinou tohoto stavu je zajisté i kolektivní výuka, kde je zcela nemožné, aby se učitel 

věnoval každému žákovi individuálně. 

Dalším okruhem, na který jsem zaměřil svou pozornost při hospitacích, byla hudební 

teorie, především způsob její výuky v hodinách hudební výchovy. Zjistil jsem, že znalosti 

žáků citelně zaostávají za požadavky určené učebnicí a tzv. rámcovým vzdělávacím 

programem. Děti např. neznají jednotlivé noty, rytmické hodnoty a postrádají ucelené 

znalosti z elementární hudební výchovy. Nabízí se otázka, proč tomu tak je a jaká je 

příčina tohoto stavu. Domnívám se, že problém je velmi široký a příčiny lze vidět jednak 

v rezignaci učitelů, a dále ve skutečnosti, že hudební teorie slouží spíše k praktickému 

provozování hudby a je vhodná více pro děti, které hrají na konkrétní hudební nástroj. 

Děti, které na žádný hudební nástroj nehrají, si neumí představit jednotlivé hudebně 

teoretické okruhy a schází jim též motivace k učení hudební teorie. Otázkou je tedy, do 

jaké míry a zejména jakou formou děti základům hudební teorie učit. Bylo by jistě vhodné 

přizpůsobit hudební teorii konkrétním a praktickým činnostem, jinak jsou tyto poznatky 

pro děti příliš abstraktní a nepochopitelné. 

Na základě pozorování v mnoha vyučovacích hodinách hudební výchovy jsem tak 

dospěl k následujícím závěrům: 

znalosti a dovednosti žáků silně zaostávají za očekávanými výstupy, 

požadavky na předmět hudební výchova jsou nastaveny příliš vysoko a časová 

dotace pro tento předmět je nízká, 
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některé požadavky přesahují rámec zaměření předmětu hudební výchova a nejsou 

vhodné pro výuku na nehudebních školách, 

nejsou zohledněny vývojové a individuální možnosti žáků, 

samotní učitelé často rezignují na snahu zprostředkovat dětem všechny informace, 

neboť při hromadné kolektivní výuce s omezenými hodinovými dotacemi je to 

nemožné, 

učitelé spíše s dětmi zpívají písničky, případně se vyučuje o hudbě, skladatelích apod., 

úroveň domácí přípravy je minimální, 

děti nemají základní dechové a hlasové návyky a nejsou s mmI dostatečně 

seznámeni, 

děti nemají elementární znalosti z hudební teorie, což se projevuje i v praktickém 

provádění některých úkonů (mnoho dětí např. neví, co jsou osminové noty a jak je 

rytmicky napodobit), 

způsob výuky v mnoha případech není pro děti moc atraktivní (příliš mnoho 

faktografických znalostí bez kontextu apod.), 

učebnice hudební výchovy jsou příliš složité, což potvrzují i samotní učitelé, 

osobnost učitele a způsob, jakým hudební výchovu vyučuje, je primární, 

velmi záleží i na samotných žácích (způsob, spolupráce, zájem apod.), 

k výuce jsou vždy používány i další učebnice či zpěvníky, 

hudební výchovu vyučují i učitelé bez aprobace pro tento předmět, což však 

v některých případech (např. učitel je amatérský hudebník) může být i výhoda, 

děti neznají ani zlomek učební látky prezentovaný v učebnici, 

pěvecké schopnosti jsou v průměru na horší úrovni (špatná intonace, nerytmičnost), 

žáci mají zájem spíše o aktivní provozování hudby než o hudební teorii, 

hudební teorie je prezentována dětem příliš akademicky a nesrozumitelně. 

3.4.4 Rámcový vzdělávaCÍ program pro základní vzdělávání - hudební výchova 

Komplexní zhodnocení úrovně výuky hudební výchovy na základních školách 

představuje obtížný úkol, neboť pokud se ptáme, jaká by měla být hudební výchova 

a hudební úroveň dětí a mládeže musíme vycházet z jakéhosi zabstraktnělého modelu, 

který je složen ze souboru různých očekávání. Tato očekávání lze převést do modelů a cílů 

výuky, které by měly odpovídat reálným možnostem žáků s ohledem na význam těchto 

cílů pro výchovu, vzdělání či praktický život. 
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V současné době jsou cíle předmětu hudební výchova podrobně specifikovány v tzv. 

rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), tedy v dokumentu, 

který specifikuje jednak učivo, a dále očekávané výstupy dosažené v jednotlivých 

ročnících. Cíle a obsahy předmětu hudební výchova jsou v rámcovém vzdělávacím 

programu velmi podrobně rozepsány. 

V rámcovém vzdělávacím programu se hovoří o obecných cílech, které jsou 

charakterizovány takto, cituji: "Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali 

svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvijí 

a kultivuje v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem obohacovat jejich 

estetické vnímání a prožívání světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním 

a rozumovým rozvojem žáků hudební výchova směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali 

svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, 

melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti afantazie, rozvijeli své 

receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami 

vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými, porozuměli hudebně 

vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch 

a postupně se orientovali v jejich základním slohovém a stylovém rozvrstvení, získali vhled 

do hudební kultury české i jiných národů, seznámili se se schopností umění minulosti 

i dneška, emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi. "(Výzkumný ústav 

pedagogický, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). 

Osnovy hudební výchovy a volba didaktických prostředků vychází z rozdělení do tří 

fází podle jednotlivých ročníků a výuka by měla být přizpůsobena možnostem žáků 

v daném vývojovém období. Období od 1. do 3. ročníku je nazýváno obdobím hudebních 

her, od 4. do 6. ročníku obdobím manipulace s hudebním materiálem, od 7. do 9. ročníku 

obdobím vhledů do hudby ajejích společenských funkcí. 

výstupy jsou detailně specifikovány pro jednotlivé ročníky. Vzhledem k velkému 

rozsahu dokumentu se pokusím alespoň základní výstupy sumarizovat. Pokud žáky 

rozdělíme do dvou skupin (1. - 5. ročník, 5. - 9. ročník), jsou na konci jednotlivých období 

očekávané výstupy následující: 

V 1. období (1. - 5. ročník.) žák: 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a přesně rytmicky, upevňuje 

hlasový rozsah, zná, co je tón, vyšší-nižší tón, notová osnova, 4/4 takt, 
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využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné rytmické hře, rytmizuje 

a improvizuje v rámci jednoduchých hudebních forem, 

rozlišuje kvalitu tónů, tempo, dynamiku a je schopen reagovat pohybem na znějící 

hudbu, 

umí pracovat s notovým záznamem, zná půltón, celý tón, synkopu, dominantu, 

stupnice, 

má povědomí o skladatelském odkazu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, B. Smetany atd. 

V 2. období (6. - 9. ročník) žák: 

umí zpívat druhý hlas, zná techniky vokálního proJevu, zpívá postupy 

v diatonických stupnicích, improvizuje v jednoduchých hudebních formách, 

umí se orientovat v notopisu a rytmu, 

zná, co je triola, harmonická stupnice moll, transpozice, tónika, coda, chromatika, 

hudební formy, základní harmonické funkce, taktování, terciová stavba akordů, 

subdominanta, variace, tečkovaný rytmus, 

ví, co je lidová hudba, blues, jazz rock, country and western, střední proud, umění, 

kýč, tanec, nadání, genialita, inspirace, estetické normy v hudbě, 

má povědomí o skladatelském významu J. Myslivečka, B. Martinů, J. Ježka atd. 

výtah z rámcového vzdělávacího programu je velmi zestručněn a slouží pouze pro 

orientaci v základních požadavcích. Nároky prezentované tímto dokumentem jsou 

poměrně široké, zejména co se týče hudební teorie a intonace. Domnívám se, že takto 

nastavené standardy jsou v současné školní praxi nedosažitelné, a to zejména z důvodu 

minimální časové dotace pro tento předmět a dále z obecného trendu, který klade na 

hudební přípravu na školách malý důraz. Hudební výchova je spíše realizována jako 

předmět, kde si děti zazpívají a odreagují se. 

3.4.5 Beseda se žáky 8. a 9. ročníků 

Beseda jako forma explorativní techniky je přínosná, zejména vzhledem k možnosti 

oslovit větší počet žáků. Vhodná příležitost k besedě se žáky se naskytla po výchovném 

koncertu se změřením na jazzovou hudbu, který děti absolvovaly. Forma besedy nebyla 

přesně strukturována, neboť hlavním cílem bylo, aby se děti především odreagovaly a aby 

došlo k vytvoření otevřené atmosféry. Stručně formulovat základní body besedy lze takto: 
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jak by si žáci představovali pojetí výuky hudební výchovy, 

co jim na hudební výchově vadí, nebo naopak, co se jim líbí, 

co by se rádi dozvěděli, 

co se v hudební výchově naučili, případně nenaučili, 

jakou hudbu poslouchají. 

Diskuse probíhala otevřeně, k čemuž přispěla i atmosféra výchovného koncertu, který 

děti oslovil zejména tím, že měly možnost vidět hrát "živé" hudebníky a něco nového se 

dozvědět. 

Asi v půlhodinové diskusi, kdy se žáci mohli vyjadřovat naprosto svobodně bez 

jakéhokoliv omezení, se potvrdila i moje zkušenost: hudební výchova je příliš odtažitá od 

života či spíše od soudobé hudby, na kterou neumí smysluplně navázat, a je příliš 

akademicky zaměřena pouze na hudbu vážnou a lidovou. V hudební výchově by se žáci 

i velmi rádi dozvěděli o dalších hudebních žánrech a proudech, které dnes a denně slyší 

v médiích (rock, jazz, rock n' roll, pop, regee, alternativní hudba, etnická hudba apod.). 

Místo toho se však učí kdy se narodil B. Smetana a kolik symfonií napsal A. Dvořák. 

Domnívám se, že o vážné hudbě se dá učit i jiným pro děti atraktivnějším způsobem, neboť 

tyto informace jsou jistě zajímavé a důležité, ale děti je zapomenou. Daleko důležitější je 

v dětech vzbudit zájem o hudbu tím, že jim umožníme pochopit vztahy mezi jednotlivými 

hudebními žánry, a tím hudbě více porozumět. Diskuse se žáky potvrdila i mé již dříve 

zjištěné skutečnosti, že požadavky kladené na žáky jsou ve velkém rozporu se znalostmi 

žáků v oblasti intonace a hudební teorie. 

Také se ukazuje, že děti a mládež se aktivně o hudbu zajímají, ale schází jim 

smysluplné zprostředkování historie hudby, porozumění dnešní hudbě a základní 

elementární hudební schopnosti. Domnívám se, že tento stav je odrazem mimo jiné 

i koncepce hudební výchovy na školách. 

3.4.6 Hledání nových cest ve výuce hudební výchovy 

V rámci hledání nových přístupů v oblasti hudební pedagogiky si musím položit zcela 

zásadní otázky: jakou úrovní hudebních schopností by žáci měli disponovat, jaké množství 

poznatků mají mít, jaká je úroveň orientace v těchto poznatcích a jaký význam představuje 

předmět hudební výchova pro život a vzdělání. Lze souhlasit s definicí formulovanou 

v RVP ZV, že hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, 
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hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě 

a kjejímu aktivnímu vnímání. Jak by tedy měla vypadat hudební výchova na základní 

škole? Domnívám se, že je třeba koncepci hudební výchovy na základní škole změnit. Tyto 

změny by měly vycházet z několika základních tezí: 

1. Hudební výchova by měla žákům zprostředkovat základní orientace v hudbě měla 

by umožnit žákům postupně formovat jejich estetické a hudební názory. 

2. Výuka by neměla směřovat pouze k hudbě vážné a lidové, ale i do oblasti hudby 

populární Gazz, rock, blues, world music, country, alternativní hudba, gospel, apod.). 

3. Při formování hudebních schopností žáků je nutné brát v úvahu možnosti kolektivní 

výuky a malé časové dotace předmětu HV a přizpůsobit tomuto i cíle a metody 

výuky, nebo zvýšit hodinovou dotaci pro předmět HV. 

4. Koncepce hudební výchovy by měla být více orientována na praktické seznamování 

s hudbou formou návštěv koncertů, exkurzí, na využití možností audiovizuální 

techniky, počítačů apod. 

5. Na výuku je třeba klást požadavek činnostního pojímání hudebně výchovné práce, 

tedy zejména umožnit žákovi nenásilně a přitom poučeně vstupovat do kontaktu 

s hudbou. 

6. Hudebnost by neměla být brána pouze jako schopnost zpívat, nebo hrát na nástroj, 

ale i jako schopnost reflektovat hudbu, umět se v hudbě orientovat a kriticky 

o hudbě uvažovat. 

7. Je třeba posílit spolupráci základních škol a základních uměleckých škol a umožnit 

zejména talentovaným dětem další rozvoj jejich hudebních zájmů a snah. 

3.5 Hudební výchova - cíle a perspektivy 

Problematika hudebnosti dětí a mládeže spolu s koncepcí hudebního vzdělávání je 

natolik komplikovaná otázka, že jakékoliv jednoznačné závěry a východiska nelze 

formulovat. Smysluplné uvažování o otázkách hudebnosti dětí a mládeže, nás nutí neustále 

redefinovat pojmy jako cíle, obsah, metody, učivo, didaktika, metody, dovednosti, 

schopnosti, vědomosti. Smysl uvažování lze vidět tedy především v empirické analýze 

různých vzdělávacích modelů a v nastavení cílových požadavků na hudebnost dětí 
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a mládeže. Ptejme se však, co lze dělat lépe, co je třeba vyzkoušet a jak hudební 

vzdělávání obohatit či optimalizovat. V tomto ohledu nám vždy vystupuje otázka cílů 

a obsahu hudebního vzdělávání, ke kterému se váže výběr učiva. Učivo je tradičně 

chápáno jako soubor poznatků, které má učitel předat žákům, tedy to, co obsahují učebnice 

hudební výchovy, případně další výukové materiály. Konkrétně o učivu se však 

v koncepcích hudební výchovy hovoří velmi málo, a je tak obtížné ho specifikovat. Berme 

tedy učivo jako soubor "hudebního materiálu", tedy především skladby a písně, hudební 

hry, cvičení, hudební teorie apod. Jeho výběr by se měl řídit esteticko výchovnou 

hodnotou, přiměřeností k věku dítěte, přínosem pro rozvoj žáků a mnohými dalšími 

kritérii. Výběr učiva a jeho zavedení do výuky však představuje pouze jednu stranu 

koncepčního uvažování, neboť v pedagogickém využití lze hovořit o různých stupních 

zvládnutí tohoto učiva. Kritéria mohou být různá, např. pouze informativní seznámení 

s učivem, porozumění vztahů v jednotlivých oblastech, orientační zvládnutí, či praktické 

osvojení. Proto se dnes již často nehovoří o učivu, ale o tom, co konkrétně by měl žák 

umět. Učivo a očekávané výstupy spolu souvisí, podstatná je však úroveň zvládnutí 

a osvojení dané látky jak v praktické, tak i v teoretické rovině. Zcela na místě se nabízí 

otázka výběru učiva, respektive kdo tento výběr provádí. V první instanci stojí zpravidla 

učitel, který však vychází z osnov, z učebnic a z cílů, které jsou specifikovány v rámci 

předmětu hudební výchova, tedy v rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání. Výběr učebnic a dalších výukových materiálů však zůstává v rozhodnutí 

konkrétní školy, nebo učitele. Podstatné je však se ptát: kdo a na základě čeho základní 

učivo vybírá a sestavuje? V případě rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV) je za 

jeho vypracování odpovědný Výzkumný ústav pedagogický. Obsah rámcového 

vzdělávacího programu však není výsledkem systematické výzkumné práce, ale vychází 

zpravidla ze starších koncepcí, tradic, pedagogické praxe a teoretických úvah o profilu 

předmětu hudební výchova. K tomuto tématu se obrací i referát našeho význačného 

hudebního pedagoga na konferenci o hudební pedagogice a výchově Univerzity Palackého, 

kde se říká, cituji: "Když jsem v předchozím bodu řekl, že ani pořádně nevíme, proč a jak 

se něco jakožto učivo etablovalo, a mnoho jiného nikoli, znamená to, že neexistuje alespoň 

podle mých vědomostí u nás nějaká seriózní a sofistikovaná teorie hudebně výchovného 

učiva. Neexistuje v podobě nějakých ucelených historicko kritických, srovnávacích, 

analytických prací, a neexistuje zejména v podobě seriózního, tj. v podobě longitudinálně 

koncipovaného, z plausibilní hypotézy vycházejícího a metodicky vyspěle provedeného 

(prováděného) výzkumu, experimentu, který by zkoumal dovednosti a znalosti a hlavně 
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postoje vůči hudbě, nebo romanticky řečeno lásku k hudbě. (( (Poledňák, 1. In: Sborník 

referátů z konference Hudební pedagogika a výchova. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2004, s. 103 -108). 

S otázkou učiva a jeho prezentace velmi úzce souvisí kompetence učitelů hudební 

výchovy a zejména jejich schopnost dosáhnout konkrétních výsledků. Tyto kompetence 

vycházejí jednak z aprobace pedagogů a dále z osobnostního profilu, který se jeví zejména 

voblasti hudební výchovy velmi podstatný. Pedagog, který dokáže děti zaujmout pro 

předmět, umí si je získat svým netradičním přístupem, obohacením výuky o nové zajímavé 

prvky, má zpravidla mnohem lepší výsledky než učitel, který se striktně drží pouze 

učebnice a jeho výuka je bez nápadu. Tím se dotýkám i otázky aprobace učitelů hudební 

výchovy, jejichž profesionální příprava je orientována více pedagogicky, není zaměřena na 

utváření uměleckého profilu a je samozřejmě zcela nesrovnatelná s výchovou 

profesionálních hudebníků. Příprava učitelů hudby je limitována prostorem studijního 

programu dvoupředmětové aprobace, jemuž je podřízen i čas studijního úsilí. 

U profesionálně vzdělaných hudebníků je studium koncentrováno pouze na hudební oblast 

a je podmíněno potřebou uměleckého sebevyjádření a s tím související ochotou vysokého 

osobnostního vkladu a dlouhodobé systematické práce na sobě spolu se zájmem tyto své 

kvality prověřovat i na veřejnosti. Učitel hudební výchovy tento umělecký kredit postrádá, 

avšak naproti tomu disponuje profesionální pedagogickou a didaktickou průpravou. Učitel 

se zpravidla více identifikuje s rolí pedagoga než "umělce", potlačuje svou uměleckou 

subjektivitu, a v jeho činnosti se tak prosazuje více pedagogická účelovost a užitek. Velmi 

často se tak stává, že i učitel bez aprobace k výuce hudební výchovy, který ovšem 

disponuje určitými teoretickými a praktickými znalostmi (např. je amatérský hudebník), 

dosahuje velmi dobrých výsledků. V současné době vyučují mnohdy hudební výchovu i 

absolventi konzervatoří, kteří zpravidla neprošli profesionální pedagogickou přípravou na 

úrovni univerzitního studia, ale jejich znalosti a orientace v oboru může tento handicap do 

jisté míry vyrovnat. Mnoho škol má tak s absolventy konzervatoří dobré zkušenosti, 

a proto tuto variantu mnohdy zvolí. Důvodem může být snaha a schopnost udržet si ve 

školní praxi jistý umělecký kredit, kterým učitel ovlivňuje celou atmosféru vyučovacího 

procesu. 

Oblasti, kterými je potřebné se zabývat, jsou i učební cíle předmětu hudební výchova, 

se kterými učivo jakožto učební materiál a exponované učební situace souvisí. Cíle by 

měly vycházet z reálných možností konkrétní vzdělávací instituce s ohledem na jejich 

přínos pro výchovu a vzdělání. Nejedná se však pouze o kultivaci osobnosti dítěte 
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prostřednictvím hudebních aktivit, o které se tak často hovoří, ale jde i o to seznámit 

mládež a děti s hudbou tak, aby se lépe orientovaly v nepřeberném množství hudebních 

stylů a byly schopni chápat hudbu v odlišných kontextech. Lze se jistě shodnout na tom, že 

ze všeobecně vzdělávací školy by měli absolventi vycházet z určitými znalostmi, které 

mají usnadnit jejich další kontakt s hudbou, případně jim umožnit pokračovat v hudebním 

rozvoji na školách vyššího typu. Je tedy věcí další úvahy, jakou sumu poznatků, 

dovedností a schopností by si žáci měli odnést a zda by předmět hudební výchova měl být 

orientován spíše naukově, nebo zda by jeho hlavním cílem měl být rozvoj hudebnosti, tedy 

spíše výchovná orientace předmětu. Je nezbytné si také položit otázku, jaké poznatky by 

absolventi školy měli mít: je to výčet Smetanovy Mé vlasti, datum narození jednotlivých 

hudebních skladatelů, nebo poznatky z hudební teorie? Mnohdy se v učebnicích předkládá 

několik vytržených charakteristik jednotlivých slohů a údajů o hudebních skladatelích 

a osobnostech, které žáci zpravidla zapomenou, pokud je neznají v historickém kontextu, 

a navíc jsou jim mnohdy předkládány nezajímavou formou. 

Obecným nedostatkem hudební výchovy je i nedostatečná příprava dětí a mládeže na 

hudbu dvacátého století. Absolventi školy nemají zpravidla základní poznatky o moderní 

hudbě a o různorodosti hudebních žánrů, které slyší denně v médiích. Často tak přejímají 

nekriticky a nevýběrově hudbu předkládanou masmédii. Neschopnost tuto situaci 

podchytit, reflektovat na ni a smysluplně děti vychovávat i v tomto ohledu lze považovat 

za základní nedostatek koncepce hudební výchovy. Nelze ovšem pouze děti informovat 

o skladatelích, dílech, stylových tendencích, ale je potřeba hledat formy jak děti seznámit 

s novými možnostmi hudebního vyjadřování, multimedia1izací hudby a s celou rozmanitou 

plejádou hudby 20. století a jak jim umožnit pochopit vazby mezi žánry, z jakých kořenů 

vycházejí a jaký mají vliv na jiné žánry či hnutí. Tato cesta jistě umožní dětem větší 

porozumění hudbě, schopnost výběru v nepřeberném množství stylů a žánrů a dále jim 

zprostředkuje schopnost jejich komunikace o hudbě jakožto předpokladu určité 

společenské a kulturní úrovně. S tímto taktéž souvisí efektivita koncepce hudebního 

vzdělávání v masmediálním prostředí. Touto oblastí se koncepce hudební výchovy 

nezabývá, přitom jde o poměrně rozsáhlý komplex otázek pedagogických, sociologických 

a kulturně výchovných, neboť hudba a oblast kulturních normativů se posunula za 

posledních 50 let zcela zásadně. Tato situace, která změnila podobu přijímaní hudby, 

podobu publika a receptivního chování, se však projevila v koncepci hudební výchovy 

zcela minimálně. Osnovy se oprošťují od jakýchkoliv komercionalizujících vlivů, byť jsou 

sebehodnotnější, vzdorují tlakům vnějšího prostředí, a stojí tak v zásadním rozporu 
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s individuální zkušeností dětí, které přijímají vše nové s velkým zanícením. Můžeme se tak 

ptát, zda přístup, který tyto nové proudy nereflektuje a případně je popírá, je efektivní 

a vede u dětí k vytváření hodnotového systému a výběrových mechanismů, které slouží 

jako ochrana ve smyslu kritického přijímání nových informací, komerčních tlaků 

a unifikovaného vkusu. Domnívám se, že tato cesta není vhodná, ba dokonce 

kontraproduktivní, neboť právě tím, že vhodným způsobem dětem zprostředkujeme 

seznámení z novými hudebními vlivy, kulturou, historickými kontexty, mediálním 

prostředím, tak zabráníme tomu, aby si mládež a děti vše vykládaly pouze po svém, a staly 

se tak spíše obětí mediálně-komerčního prostředí, a to nejen v oblasti hudební. Právě 

konfrontace a otevřenost umožní dětem o hudbě více přemýšlet, postupně formovat své 

vlastní názory spolu s kritickou reflexí kulturního prostředí. Jak již vyplývá z názvu 

"hudební výchova", je právě smysl tohoto předmětu především výchovný. Tím mám na 

mysli zejména budovat v dětech schopnost smysluplného uvažování o hudbě a schopnost 

jejího výběru na základě formování estetického vědomí. 

Hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách 

představuje zcela zásadní úkol, který jistě bude narážet na řadu překážek. Překonávání 

těchto překážek ve značné míře závisí na samotném učiteli, neboť způsobilost vytvářet 

esteticky stimulující prostředí, dávat otázky k zamyšlení, schopnost si děti získat a něco je 

naučit není otázkou pouze vnějších kritérií, neboť praxe přináší další empirické poznatky, 

které jsou mnohdy v rozporu s předkládanými teoriemi a koncepcemi. Příliš optimistické 

požadavky specifikované rámcovým vzdělávacím programem si tak většinou učitelé 

vykládají po svém a přizpůsobují tomuto i samotnou výuku. V přístupu k výuce je tak 

možné rozpoznat dva typy učitelů: v prvním případě si učitel uvědomuje nereálnost cílů 

kladených na žáky a jeho výuka je pouze účelová, je prosta jakéhokoliv obohacení a její 

základní charakteristikou je spíš rezignace a rutina. V druhém případě si učitel zpravidla 

rovněž uvědomuje neadekvátnost cílů a požadavků kladených na žáky, ale jeho práce 

směřuje k estetickému obohacení dětí, společným hudebním aktivitám, jejichž 

charakteristikou je kreativita, společné hledání s cílem u dětí vzbudit zájem o předmět. 

Učitel, kterému se i přes zmiňované překážky toto podaří, může více než jakákoliv 

administrativní opatření zvýšit společenskou prestiž hudební výchovy. 

Sebelepší odborná příprava a způsobilost učitele nebude mít příliš velký efekt, 

nepřipraví-li dostatečně studenty na vstup do společensko-kulturního prostředí a neumožní 

studentům se orientovat v rozporných situacích hudebně-komerčního prostředí. Dialog 

o hudební výchově tedy nemůže probíhat pouze v rovině hudebních schopností, dovedností 
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a znalostí, neboť kolektivní výuka neumožňuje brát v úvahu kvality každého jednotlivého 

žáka a tato role není předmětu hudební výchova ani souzena. Kvalitativnější rozvoj 

hudebních schopností a dovedností mají zprostředkovat sítě základních uměleckých škol 

(ZUŠ), které dnes již jsou součástí sítě základních škol. Každé dítě má možnost se do ZUŠ 

přihlásit, a rozvíjet tak hudební schopnosti na kvalitativně jiné úrovni. 

Nové přístupy a nové cesty, které pronikají do oblasti školství a vzdělání, se vždy 

prosazují obtížně. Domnívám se však, že je čas přehodnotit dosavadní koncepce hudební 

výchovy a vytvořit vzdělávací program, jehož cíle budou reálně dosažitelné, jednotlivé 

znalosti budou žáci chápat v souvislostech a při rozvoji jejich hudebních schopností bude 

zohledněn i limitující faktor kolektivní výuky. 

3.5.1 Na závěr 

V současném technicky a civilizačně vyspělém světě jsme každodenně ve styku 

s novými informacemi a předměty, které nás ovlivňují a působí na naší nervovou soustavu. 

Jsme obrazně řečeno programováni kulturou a v mozku se nám vytvářejí struktury, které 

nás provází a formují po celý náš život. Zejména v dětství existuje tzv. vtiskovací období 

(imprinting periods), které je určující pro vývoj myšlení a zpracování informací. Způsob, 

kterým ovlivňujeme myšlení dětí, má značný vliv na rozvoj a kultivaci jejich osobnosti. 

Domnívám se, že život v dnešní "přeinformované" a "přetechnizované" společnosti 

vyžaduje určitou rovnováhu v podobě kultury a umění, které kladou na jedince jiné 

požadavky než pouhou koncentraci na nové informace. Umělecké prožitky a pěstování 

hudby zanechávají v psychice člověka stopy, které působí na myšlenky, city, názory, ale 

i jistou formou ovlivňují naše jednání a celkovou naši osobnost. Uchovejme si tedy 

i v 21. století naději, že hudba, ale i jiné formy umění, jsou stále aktuálním a vhodným 

prostředkem výchovy a vzdělávání člověka. 
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Příloha č. 1 

Test elementárních hudebních schopností 

Instrukce k testu a způsob administrace 

Zpracoval: Jan Kysela 
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Test elementárních hudebních schopností 

1. Charakteristika testu a jeho funkce 

Test elementárních hudebních schopností je orientační zkouškou, která umožňuje 

jednoduchou a časově nenáročnou diagnostiku těchto schopností zejména u dětí staršího 

školního věku. Test může sloužit pro učitele základních škol nebo základních uměleckých 

škol, kteří chtějí znát úroveň hudebních schopností svých žáků a z časových či finančních 

důvodů nemohou provádět složitější diagnostiku. Test je zvláště vhodný pro děti, u nichž 

hudebnost byla systematicky rozvíjena, a poukazuje tak na vliv prostředí: aktivní styk 

s hudbou, rodinnou výchovu a navazující zralost struktur sluchového a motorického 

analyzátoru, které zajišťují potencionální možnosti vzniku určitých hudebních schopností. 

Test zohledňuje i úroveň schopností, které by žáci měli dosáhnout s ohledem na očekávané 

výstupy dané rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Při klasifikaci hudebních schopností vycházíme ze skutečnosti, že schopnost jako 

psychickou strukturu nemůžeme měřit a postihovat přímo, ale jen prostřednictvím činnosti, 

ve které se projevuje. Z výsledků tohoto testu není proto možné vyvozovat jednoznačné 

závěry ohledně schopností, vloh, nebo talentu k provozování hudební činnosti, neboť test 

není standardizován a nezohledňuje individuální specifika a zvláštnosti. 

2. Rozdělení testu 

Test je rozdělen na tři části, z nich každá postihuje jednotlivé schopnosti odděleně. Pro 

snadnější orientaci při klasifikaci hudebních schopností využijeme jednoduché rozdělení 

do tří základních skupin: 

a) Hudebně sluchové schopnosti (sluchově percepční): 

sluchová orientace a citlivost k rozlišování jednotlivých vlastností tónů: výška, 

délka, barva, síla, 

schopnost reprodukce slyšeného. 

b) Psychomotorické schopnosti: 

postihnutí časového členění: rytmus, hybnost, metrum, tempo, 

regulace pohybů při vokálních a instrumentálních činnostech, koordinace 

rukou, práce s hlasem. 
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c) Analyticko-syntetické schopnosti: 

identifikace hudebních celků a retenční schopnost paměti, 

pochopení vztahů a výstavbových prvků v melodii, 

tonální, harmonické cítění a smysl pro rytmus. 

Analyticko-syntetické schopnosti tvoří základ hudebního vnímání a ve svých 

kvalitativně vyšších formách (např. u hudebníků) tvoří předpoklady pro identifikaci 

hudebně výrazových prostředků, hudebních tvarů a jejich syntetizaci v strukturované 

celky a hudební útvary. 

3. Interpretace výsledků testu 

Testy jsou bezesporu velkým přínosem v diagnostice a částečně i v predikci 

hudebních schopností, avšak jejich konstrukce a použití je spojeno s řadou teoretických 

a technických problémů. Hlavní otázkou je především validita a reliabilita těchto testů. 

U validity se ptáme, jaká je platnost výsledků, které zjišťujeme, o čem nám vypovídají, 

případně jaká je jejich predikční či diagnostická hodnota. U reliability nás zajímá 

především to, jaká je spolehlivost tohoto měření. Při přípravě testu se ukázalo, že žáci 

nechápou dostatečně instrukce pro jednotlivé úkoly a při opakovaném měření dosahují 

lepší výsledky. Při druhém a třetím měření však výsledky zůstávaly konstantní. 

Z tohoto důvodu jsem přistoupil zejména z časových důvodů k hromadné instruktáži, 

aby každý jednotlivý žák věděl, co test obnáší, a výsledky testu nebyly ovlivněny 

nepochopením instrukce. 

Při interpretaci výsledků testu je třeba brát v úvahu i individuální zvláštnosti 

jednotlivce, zejména jeho spontaneitu, temperament, osobní vlastnosti, které se ve 

značné míře manifestují právě v hudebních schopnostech. Problematika podobných 

testů spočívá především v tom, že hudební schopnost měříme na základě určitého 

výstupu, který sám o sobě nemusí mít příliš velkou výpovědní hodnotu (např. u žáka 

introvertněji zaměřeného, u žáka trpícího trémou nebo u žáka, který má obavy ze svého 

vlastního projevu, je jeho výkon tímto poznamenán). 

Jednotlivé schopnosti, které jsou potřebné pro provedení jednotlivých úkonů se 

vzájemně prolínají a rozdělení testu na tři části slouží pouze pro lepší orientaci 

a strukturaci testu. Například oblast hudebně sluchových schopností zahrnuje i další 

soubor dílčích schopností sloužících k provedení konkrétního úkolu. K hlasovému 

vyjádření slyšeného tónu je tak potřeba i určitá senzomotorická koordinace mezi 
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sluchem a hlasovým aparátem. Mnohdy se však stává, že žák má vypěstovanou 

citlivost pro špatný či falešný tón, ale i přesto reprodukuje jednotlivá cvičení falešně, 

případně se ani nepřiblíží k dané tónové sekvenci. Nemusí to však vždy svědčit o tom, 

že zkoušený nemá hudební sluch, ale nedostatek spočívá často již ve zmíněné 

senzomotorické koordinaci představy a hlasového aparátu. Toto je zřejmě největším 

úskalím těchto testů, a proto výsledky jsou zachycením určité schopnosti pouze 

v daném okamžiku a i v případě závažných intonačních problému nelze hovořit 

o amúzii. 

Většina testů hudebních schopností měří senzorické (sluchově rozlišovací) 

schopnosti na základě určitého výstupu, který je ovlivněn motorickými složkami 

v podobě hudebních činností a projevů. Je proto obtížné sestavit test, který by tyto 

složky izoloval, neboť hudební schopnosti se vzájemně ovlivňují. Při testování 

přihlížíme také ke kvalitativním aspektům projevů jednotlivců. Všímáme si zejména 

emocionality, pěveckého projevu, fantazie a originality projevu. 

Při interpretaci výkonů a kvalitativní analýze tak reflektujeme zejména: 

intenzitu celkové motivovanosti k prováděným činnostem, 

spontaneitu a impulzivitu, 

autoregulaci ve stressové situaci, případně hyperspontaneitu, 

úzkostnost, neumožňující plné využití kapacity diagnostikovaného. 

4. Hodnocení jednotlivých složek a druhy chyb 

Pěvecké projevy žáků mnohdy vykazují velké individuální rozdíly, které ne vždy 

v případě intonační nepřesnosti musí znamenat neschopnost tyto rozdíly postihovat. 

Žák, který neměl žádnou předešlou zkušenost (např. nikdy nezpíval), může pociťovat 

psychické zábrany k pěveckému projevu. Měli bychom tedy tyto skutečnosti brát 

v úvahu a vytvořit v průběhu testu vhodné klima. 

Žáky lze na základě jejich pěveckých schopností zařadit do několika skupin 

s určitými charakteristickými znaky. První skupinu tvoří žáci, kteří reprodukují 

melodii tak, že není k poznání. Její výška je nepřesná a nedá se pojmout do běžného 

diatonického systému. Často nezachytí ani první tón v melodii. Druhá skupina žáků je 

schopna reprodukovat interval nebo melodii v hrubých rysech, avšak celková intonační 

struktura je velmi zkreslená. Ve třetí skupině jsou pak žáci, kteří dovedou 

reprodukovat základní tok melodie s výškově rozlišovaCÍ schopností a pěveckou 
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dovedností. Čistota intonace se zlepšuje, hrajeme-li zároveň melodii na nástroji. 

Poslední čtvrtou skupinu tvoří žáci, kteří zpívají intonačně a rytmicky přesně. Jsou to 

většinou děti, které vyrůstaly v účinném hudebním prostředí a osvojily si potřebné 

pěvecké návyky a dovednosti. 

U prověřování rytmického cítění hodnotíme zejména přesnost provedení a vcítění se 

do rytmické struktury útvaru. V případě neúspěšného provedení se snažíme žáka 

(probanda) uvést do správného tempa, na kterém je daný rytmický útvar postaven. 

Základní složkou psychologické podstaty vnímání hudebního rytmu je spojení mezi 

sluchem, vnitřní analýzou slyšeného a motorickou reprodukcí. Při reprodukci proto 

občas dochází k emocionálním projevům či reakcím celého těla, které jsou výsledkem 

prožívání či neschopnosti koordinace pohybů v rytmických reakcích. 

Způsob bodového hodnocení v jednotlivých snbtestech: 

AI Hudebně sluchové schopnosti 

Pro hodnocení výsledků v prvním subtestu použijeme čtyřstupňové hodnocení: 

3 - provedl/a bezchybně 

2 - provedl/a s mírnými intonačními a rytmickými nepřesnostmi 

1 - provedl/a s většími intonačními a rytmickými nepřesnostmi 

O - neprovedl/a 

Pro rozpoznání výšky tónů hodnotíme: 

2 - správná odpověď 

O - chybná odpověď. 

BI Psychomotorické schopnosti 

Pro opakování jednoduchých rytmických útvarů a pro kombinované rytmické útvary 

použijeme hodnocení: 

3 - provedl/a bezchybně 

2 - provedl/a s drobnými nepřesnostmi 

1 - provedlla s většími nepřesnostmi 

0- neprovedl/a 
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V případě srovnání dvou rytmických útvarů (výběrová odpověď ano - ne ) hodnotíme : 

2 - správná odpověď 

O - chybná odpověď 

CI Schopnosti analyticko - syntetické 

Pro pěvecko-intonační schopnosti a rytmicko-tonální cítění hodnotíme: 

3 - provedl/a bezchybně 

2 - provedl/a z menšími nepřesnostmi 

1 - provedl/a s většími nepřesnostmi 

0- neprovedl/a 

Rozlišovací schopnost pro změnu tónu hodnotíme: 

2 - správná odpověď 

O - špatná odpověď 

Rytmické a tonální cítění: 

V úkolu 3a, 3b hodnotíme: 

2 - správná odpověď 

O - chybná odpověď/neprovedl 

V úkolu 3c hodnotíme: 

3 - provedl/a bezchybně 

2 - provedli a s menšími rytmickými nepřesnostmi 

1- provedl/a s většími rytmickými nepřesnostmi 

0- neprovedl/a 

5. Instrukce k testu elementárních hudebních schopností a způsob prezentace 

Způsob prezentace je individuální. Postupuje se rámcově podle následujících instrukcí: 

AI Hudebně sluchové schopnosti 

1. Úkolem žáka (dále probanda) je hlasově reprodukovat nejprve slyšený tón (úkoll až 4), 

v dalších případech dva tóny tvořící interval. Examinátor zahraje tóny uvedené v testu 
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na piano a žák tyto tóny a intervaly zpíváním opakuje. V případě potřeby daný tón či 

interval opakujeme a poskytneme zkoušenému alespoň tři pokusy ke korekci případné 

chyby. Intervaly hrajeme vzestupně, pouze u úkolu 1.8 a 1.9 hrajeme tón směrem dolů. 

Je vhodné zjistit polohu hlasu zkoušeného a hrát tóny v rozsahu jeho hlasových 

možností. U dívek předehráváme zpravidla o oktávu výše. 

2. Úkolem pro banda je správně určit, který ze dvojice tónů je vyšší nebo nižší. Každou 

jednotlivou dvojici zahrajeme pouze jednou. Sestupně hrajeme pouze úkol 2.3 a 2.5 

(určuje slovy první - druhý). 

3. Úkolem probanda je hlasově reprodukovat skupinu na sebe navazujících tónů. Postup je 

stejný jako v prvním případě. Všechny tóny jsou hrané vzestupně. 

BI Psychomotorické schopnosti 

1. Úkolem probanda je opakovat a rytmicky provést (vyťukat tužkou do desky stolu) 

rytmický útvar předvedený examinátorem v přesně stanoveném metru (moderato). 

Examinátor poskytne zkoušenému základní instrukce ohledně metra, ve kterém úkol 

bude prováděn, a k testování použije metronom. Každý rytmický útvar zopakujeme 

zkoušenému pouze dvakrát a rovněž umožníme v případě neúspěchu jeho pokus jednou 

opakovat. 

2. Při porovnávání dvou rytmických útvarů examinátor útvary za pomocí metronomu 

rytmicky reprodukuje a zkoušený rozhodne, zda jsou stejné či rozdílné (určuje slovy 

stejné - rozdílné). Oba rytmické útvary provedeme pouze jednou, a dbáme proto na to, 

aby zkoušený by I v maximální míře soustředěn. 

3. Postupujeme jako v případě č. 1. 

CI Schopnosti analyticko-syntetické 

1. Úkolem probanda je zazpívat jednoduchou lidovou píseň, kterou examinátor zahraje na 

piano (zahraje pouze melodii bez doprovodu). Zkoušený může melodii zazpívat slovy 

(text písně), nebo na libovolné slabiky (mo, la, na ... atd.). Při problémech s intonací je 

vhodné zkoušenému melodii hrát unisono. Hodnotíme zejména intonační čistotu 

a schopnost postihnout melodii písně jako celek. 
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2. Úkolem probanda je rozlišit a přesně určit, který tón v zahrané sekvenci tónu je 

pozměněn ve srovnání s původní sekvencí (určuje slovy: první, druhý, třetí, čtvrtý ). 

Nejprve zahrajeme vzor a bezprostředně po něm s malou pauzou změněnou sekvenci. 

Druhá sekvence se liší od prvního vzoru vždy jedním tónem. V případě nutnosti úkol 

zkoušenému opakuj eme. 

3a1 Hrajeme durovou stupnici (e dur) a při jejím opakování zahrajeme mimotonální tón 

fis, který porušuje tonální vztah mezi 3. a 4. stupněm; zkoušený má reagovat na 

mimotonální tón slovem "chyba". Instrukce zní: rozpoznej, který tón do stupnice 

nepatří, a ihned reaguj slovem chyba. 

V druhém případě hrajeme durovou stupnici sestupně, skončíme na 2. stupni a úkolem 

zkoušeného je zakončit intonačně správně poslední tón ve stupnici. Instrukce zní: 

zazpívej poslední nedokončený tón ve stupnici, který nezahraji. 

3bl Úkolem pro banda je zachytit tempo hrané písně. Nejprve zahrajeme píseň ve 4/4 taktu 

a zkoušený má zachytit metrum čtyřdobého taktu na první pří zvučnou dobu a dále na 

všechny doby (nejlépe tleskáním). Podobně postupujeme i u písně ve 3/4 taktu. 

Hodnotíme přesnost jednotlivých dob a správné tempo. Instrukce zní: tleskáním 

vyjádři tempo zahrané písně nejprve na všechny doby, a potom na 1. a 3. dobu ( u 

taktu 4/4); u 3/4 na 2. a 3. dobu. 

3cl V tomto úkolu zahrajeme melodii písně v přesném rytmickém metru (nejlépe pomocí 

metronomu), při druhém opakování s námi zkoušený vyťuká melodii pouze rytmicky. 

Vzhledem k větší náročnosti úkolu, předvedeme zkoušenému příklad 3c.4 a podrobně 

jej s úkolem seznámíme. 
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Příloha č. 2 

Test elementárních hudebních schopností 

Diagnostická část 

Zpracoval: Jan Kysela 
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DIAGNOSTIKA HUDEBNÍCH SCHOPNOSTÍ - TEST 

Jméno: ........................................ . Třída: 

Datum narození: ................................ . Datum vyšetření: 

AI Hudebně sluchové schopnosti 

1. zpívání slyšených tónů a intervalů spont. projevy: 

1. c ................................... . 
2. e ................................... . 
3. a ................................... . 
4. d ................................... . 
5. c - d ............................... . 
6. c - ClS ..........................•... 

7. C - f ................................ . 
8. g - e ............................... . 
9. g - d .............................. . 
10. d - es ............................. . 

počet bodů: 

2. rozpoznávání výšky tónů spont. projevy: 

1. c-g ............................. . 
2. h - c .............................. . 
3. cis - a ............................ . 
4. f - c ............................... . 
5. d - c .............................. . 

počet bodů: 

3. hlasová reprodukce tónových sekvencí spont. projevy: 

1. c-d ....................................... . 
2. c-d-e ................................... . 
3. c-e-g ................................... . 
4. c-d-e-f ................................ . 
5. c-e-g-c ................................ . 
6. c - e - g - h ................................ . 
7. c-h-a-g ................................ . 
8. c-d-e-f-g-a-h-c .............. . 

počet bodů: 

88 



BI Psychomotorické schopnosti 

1. opakování jednoduchých rytmických útvarů 

l. \ \\ \ 
7 
. 

7/ / / 

2. n 1 rl 
/1 / / // 

3. 1 i ~ I, 
/ / / / I 

4. t1 t\ '/ b ~ \ 
// // / 

5. ~ ~ P t=t 'ř ~ 
I I I II / 

6. ~ ! ~ t n 
/ / / II .. o o • ~ •••• 

počet bodů: 

2. porovnání dvou rytmických útvarů 

1. 
! n '7 n i I '+ ~ O 

/ / /1 / / / / 1/ 

tl h {\ '1 l' O ~ ~ ~ ~ '1 r 2. // '; / II I1 II / / 
~ f\ lt ~ rl i >; f\ ~ 1'1 D \ 

3. / / /1 / I /1 / 
n ~ l' IT3 O tl ~ ~ m rn 

4. // I 1/1 /1 // 

ECt il E=\ 5. 1/ ~ 
e~ ~ Rl 
/ľ / /1) II 11/ 

120čet bodů: 

3. kombinované rytmické útvary 
/,)' ~ ~ ~ m m >0 \ ~ 

1. /1/ 1/1 /1 ~ I 

2. 

3. // I 

4. / 

I""T' "'" '\ 
IT\ m 'TO 

/11 11/ II 

~ Rl I 
/ /1 // I / 

!fT \ O 

\ 
5. / 

~ 
/1 I // / 

\ ? 
'1' \ ? 

6. / I / I / / 
počet bodů: 

/ /// /11 

a~~ Itl n 
/1 / II I 1/ 
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......... 

......... 

.......... 

......... 

......... 

spont. Projevy: 



1. Já mám koně .......................... . spont. projevy: 

2. Ovčáci ................................... . 

3. Skákal pes přes oves ................... . 

4. Travička zelená ........................ . 

počet bodů: 

2. rozlišovací schopnost pro změnu tónu spont. projevy: 

I.c-e-g c--l]]-g ........................... . 

2. c-e- g c-eB ........................... . 

3.c-e-g []]-e-g ............................ . 

4.c-d-e-g c-d-@-g ................. . 

5.c-d-e-g c--l]]-e-g ................. . 

6. c - f - g - c c - f -[il- c .................. . 

počet bodů: 

3. rytmické a tonální cítění. 

a. Tonální cítění. 

1. Chybný tón ve stupnici (mimotonální tón fis) ............... . 

2. Dokončení stupnice (tonální tón) ............................. . 

b. Rytmické cítění. 

1. Píseň ve 2/4 taktu (kočka leze dírou ... apod.) ............... . 

2. Píseň ve 3/4 taktu (ovčáci čtveráci ... apod.) ................. . 

c. Melodicko - rytmické cítění 

1. Skákal pes ........................................................ . 

2. Travička zelená .................................................. . 

3. Na tom pražským mostě ........................................ . 

4. Marjánko, Marjánko ............................................ . 

počet bodů: 
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Příloha č. 3 

Anamnestický dotazník hudebního prostředí v rodinách 

Zpracoval: Jan Kysela 

Cíl dotazníku: zjištění vstupních determinant kvality hudebního prostředí 

v rodinách, zejména pěvecké činnosti a hudební aktivity. 
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Jméno žáka: ........................................... ZŠ: ........................ Třída: ............ . 

Datum narození: ............................. . Zpracoval dne: .......................... . 

Milé děti, 

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je realizován 
s laskavou spoluprací Vaší školy a umožní mi zjištění některých údajů z Vašeho 
"hudebního" života. 

Věnujte proto prosím pozornost následujícím instrukcím: dotazník se skládá z řady 
otázek, na které budete odpovídat zakroužkováním příslušné odpovědi, nebo doplníte 
přímou odpověď na místě, kde není jiná volba možná. V případě, že si nejste jisti svou 
odpovědí, označte tu nejvíce pravděpodobnou. 

1. Jaká je tvá oblíbená hudební skupina, nebo 
zpěvák/zpěvačka? .......................................................................... . 

2. Který předmět ve škole tě baví nejvíce? ............................................. . 

3. Zpíváte si někdy doma s rodiči? a) často 
b) pouze občas, příležitostně 
c) spíše ne, pouze výjimečně 
d) nikdy 

4. Když jsi byllbyla menší, zpívala ti maminka nějaké písničky? a) často 
b) pouze občas 
c) spíše ne 
d) nikdy 

5. Zpíval ti někdy tatínek nějaké písničky? a) často 
b) pouze občas 
c) spíše ne 
d) nikdy 

6. Zpívala ti někdy babička nějaké písničky? a) často 
b) pouze občas 
c) spíše ne 
d) nikdy 

7. Kolik máš sourozenců? .................................................. . 

8. Hraje maminka nebo tatínek na nějaký hudební nástroj? Jestli ano, tak na který? 
.................................................................................................... 
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9. Hraješ na nějaký hudební nástroj? Jestli ano, tak na 
který? ..................................... . 

10. Znáš název nějaké písničky, kterou jste se učily ve škole, nebo ji znáš z poslechu? 
Jestli ano, napiš její název 
...................................................................................... 

11. Chodil/chodilajsi do mateřské školky? a) ano b) ne 

12. Zpívaly jste v mateřské školce? a) často 
b)jen občas 
c) spíše výjimečně 
d) nikdy 

13. Co děláš nejraději ve svém volném čase? a) trávím čas s kamarády 
b) hraji si sám 
c) dívám se na televizi 
d) ·· 'v· JIna CInnost .......................... . 

14. Zpíváte doma s rodiči o vánocích vánoční koledy? a) často 
b) jen občas 
c) spíše výjimečně 
d) nikdy 

15. Naučillnaučilajsi se doma s rodiči zpívat nějaké písničky? a) ano b) ne 

16. Sleduješ občas televizi? Pokud ano, který film nebo pořad máš nejraději? 

17. Zpívá si někdy maminka doma při práci? a) často 
b) jen občas 
c) pouze výjimečně 
d) nikdy 

18. Umí tvoje maminka zpívat? a) ano - zpívá pěkně 
b) ne - nelíbí se mi, jak zpívá 
c) nevím - nikdy jsemjí zpívat neslyšel 

19. Umí tvůj tatínek zpívat? a) ano - zpívá pěkně 
b) ne - nelíbí se mi, jak zpívá 
c) nevím - nikdy jsem ho zpívat neslyšel 

20. Umíš zazpívat nějakou písničku? Jestli ano, tak napiš její název 

21. Zpíval/zpívalajsi někdy společně s maminkou nějakou písničku? 
a) často 
b) jen občas 
c) spíše výjimečně 
d) nikdy 
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22. Zpíval/zpívala jsi někdy společně s tatínkem nějakou písničku? a) často 
b) jen občas 
c) spíše výjimečně 
d) nikdy 

23. Které písničky nejvíce doma zpíváte? a) lidové 
b) trampské nebo folkové 
c) pop music, rock, country 
d) jiné žánry 
e) žádné 

Děkuji Vám za spolupráci a venm, že doba strávená s vyplněním tohoto dotazníku 
příjemně zpestřila Váš vyučovací den. Přeji Vám hodně úspěchů ve škole a budu se těšit na 
další spolupráci. 

Jan Kysela 
Katedra pedagogiky FF UK 

Dotazník je součástí výzkumného projektu a zjištěné údaje nebudou použity kjiným účelům. 
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Příloha Č. 4 

Test elementárních hudebních schopností - výsledkový 
protokol 

Pořadí Hudebně Psychomotorické Analyticko-syntetické Celkem 
žáka sluchové schopnosti(max. schopnosti (max. 48 

schopnosti 46 bodů) bodů) 
(max. 54 bodů) 

1. 30 b 18 b 23 b 7tb 

2. 22 b 16 b 17 b 55 b 
3. 20 b 15 b 14 b 48 b 
4. 8b 12 b 12 b 32 b 
5. 6b 26 b lIb 43 b 
6. 26 b 22 b 20 b 68 b 
7. 44 b 18 b 35 b 97b 
8. 12 b 10 b 6 b 28 b 
9. 38 b 25 b 28 b 91 b 
10. 23 b 20b 25 b 68 b 
ll. 14 b 13 b 21 b 48 b 
12. 28 b 21 b 27 b 76 b 
13. 24 b 28 b 32 b 84 b 
14. 46 b 32 b 44 b 122 b 
15. 52 b 36 b 39b 127b 
16. 28 b 15 b 26 b 69b 
17. 34 b 17 b 37 b 88 b 
18. 24 b 21 b 21 b 66 b 
19. 20b 12 b 23 b 55 b 
20. 34 b 17 b 38 b 89 b 
21. 14 b 8b 17 b 39 b 
22. 10 b 13b 16 b 39 b 
23. 16 b 24 b 19 b 59 b 
24. 48 b 16 b 42 b 106 
25. 24 b 19b 13b 56 b 
26. 36 b 22 b 23 b 81 b 
27. 15 b 12 b 18 b 45 
28. 12 b 28 b 9b 49 
29. 26 b 27 b 35 b 88 
30. 52 b 23b 41 b 116 
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Příloha č. 5 

Anamnestický dotazník hudebního prostředí v rodinách 
- výsledkový protokol 

Výsledky šetření - počet respondentů 51 

Otázka 3. 4. 5. 6. 12. 14. 15. 17. 18. 19. 21. 
Respondent 
I. 2 2 3 3 1 3 ano 2 ano nevím 2 
2. 3 3 2 3 2 2 ne 3 ano ano 2 
3. 1 2 3 3 2 1 ano 2 ano nevím 2 
4. 1 3 2 2 3 1 ano 2 ano ano 2 
5. 3 3 3 4 2 3 ne 3 ano nevím 4 
6. 3 2 3 3 2 2 ne 3 ano nevím 3 
7. 1 1 2 3 2 1 ano 2 ano ano 1 
8. 2 2 3 2 3 2 ano 3 ano nevím 2 
9. 3 3 2 3 1 2 ano 2 ano ano 2 
10. 2 2 3 3 3 2 ano 2 ano nevím 2 
ll. 3 3 2 3 2 2 ano 4 nevím nevím 3 
12 1 1 2 3 1 1 ano 3 ano ano 2 
13. 2 2 2 3 3 2 ano 3 ano ano 2 
14. 4 3 3 3 2 3 ne 4 nevím nevím 4 
15. 2 3 2 2 1 2 ano 3 nevím ano 3 
16. 3 2 3 2 2 2 ano 4 ano ano 3 
17. 1 2 2 3 2 2 ano 3 ano ano 3 
18. 2 3 2 2 3 3 ano 3 ano nevím 3 
19. 3 3 4 2 3 3 ano 4 ano nevím 3 
20. 1 1 2 3 2 1 ano 3 ano ano 2 
21. 3 2 3 2 3 2 ano 4 ano nevím 3 
22. 2 2 4 3 3 2 ano 3 ano nevím 2 
23. 3 3 4 4 3 1 ne 4 ne nevím 3 
24. 3 2 2 3 2 1 ano 3 ano ano 2 
25. 3 2 3 3 1 1 ano 2 ano ano 2 
26. 1 2 1 3 2 1 ano 4 ano ano 2 
27. 2 2 2 1 2 2 ano 3 ano ano 1 
28. 3 3 3 2 2 1 ano 4 ne nevím 3 
29. 4 3 3 4 2 3 ne 4 nevím nevím 2 
30. 2 2 3 3 2 3 ne 3 ano nevím 3 
31. 4 3 3 3 3 3 ne 4 nevím nevím 4 
32. 2 2 1 2 3 2 ano 3 ano nevím 3 
33. 2 1 3 3 2 3 ano 4 ano nevím 3 
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134. 13 14 13 13 I 1 13 I ano 14 I ne I ano 13 
135. I 1 12 I 1 13 I 1 12 I ano 13 I ano I ano 12 
136. 13 I 1 12 13 12 12 I ano 13 I ano I ano 12 
137. 13 12 2 12 I 1 12 I ne 14 I ano I ano 13 
138. 11 I 1 3 12 12 13 I ano 12 I ano I nevím I 2 
139. 12 12 3 13 12 I 1 I ano 13 I ano I ano 12 
140. 13 13 3 14 12 13 I ne 14 I nevím I ne 13 
14l. 13 12 2 13 12 13 I ne 13 I ano I ano I 1 
142. 14 13 3 14 12 14 I ne 13 I nevím I ne 14 
143. 12 13 12 12 13 I 1 I ano 13 I ano I ano 12 
144. 13 12 3 13 12 13 I ne 13 I ano I nevím I 3 
145. 12 12 1 13 12 I 1 I ano I 1 I ano I ano 12 
146. 13 12 3 4 11 12 I ano 13 I ano I ano 12 
147. 13 12 4 2 12 12 I ano 12 I ano I nevím I 3 
148. 12 I 1 4 4 12 11 I ano 12 I ano I ne 12 
149. I 1 I 1 2 3 11 I 1 I ano I 1 I ano I ano I 1 
150. 12 12 13 2 I 1 13 I ano 13 I ano I ano 12 
15l. 13 13 13 4 12 14 I ne 13 I ano I ne 12 
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