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Autorský abstrakt

Diplomová práce „Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci
s dětským sborem“ se zabývá hudební pohádkou a jejím vlivem při zkouškách dětského
pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech. Teoretická část diplomové práce
seznamuje s historií pohádky jako literárním žánrem a jejími druhy. S pohádkou se setkáváme
již od dob starověku, kdy vznikaly první příběhy s mystickými bytostmi, které se následně díky
různým cestám předávaly po celém světě. Další kapitola se věnuje hudební pohádce, která patří
do podskupiny pohádky literární. Je obohacena o hudební složku, díky které dochází k rozvoji
hudebních dovedností a schopností dětí při samotné realizaci pohádky. Závěrečné kapitoly
teoretické části jsou věnované hlasové výchově a didaktickému postupu nácviku písní. Cílem
diplomové práce je pomocí experimentu nacvičit hudební pohádku Hrníčkové kouzlo s dětským
pěveckým sborem Kvítek a zmapovat, jaký má pohádka vliv jako motivační prostředek při
zkouškách s dětmi a zároveň jaký má pohádka vliv na samotného diváka těsně po jejím
zhlédnutí.

Klíčová slova:
Hudební pohádka, mezipředmětové vztahy, dětský pěvecký sbor, hlasová výchova, nácvik
pohádky

Abstract
The diploma thesis „The musical fairytale as a motivating and integrating mean working
with the children's choir” deals with a musical fairytale and its influence during the lessons of
the children´s choir Kvítek by Václav Havel Elementary School. The theoretical part of the
diploma thesis introduces with the history of a fairytale as a literary genre and with its types.
The fairytale has been known since the period of antiquity. At that time, the first stories based
on the mystical creatures were developed. Later, they were distributed all around the world.
Next part focuses on the musical fairytale which belongs to a literary fairytale. It is enriched
with a musical element that contributes to the development of children´s musical skills while
performing the fairytale. The last chapters of the thesis deal with voice training and the didactic
process of songs training. The aim of this thesis is to practice a fairytale called Hrníčkové kouzlo
with the children´s choir Kvítek via an experiment and to find out how the fairytale influences
either the children´s choir or the audience immediately after watching it.
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ÚVOD
Pohádka patří mezi literární žánr, se kterým se setká během svého života každý člověk.
V historii patřily pohádky do lidové tradice, kdy byly ústně předávány z generace na generaci
a zároveň jejich obsah putoval od vesnice k vesnici i po světě důsledkem různých výprav.
V pohádkách vystupují nejen lidské postavy, ale ožívají věci, rostliny a zvířata, jsou obdařeny
lidskými vlastnostmi a dokáží mluvit. Jasná hranice dobra a zla, jejich souboj a výhra
spravedlnosti a lásky jsou jedny z hlavních rysů pohádek. Zároveň se v pohádkách dostáváme
do různých světů s nadpřirozenými bytostmi, díky čemuž dochází k rozvoji fantazie čtenáře,
posluchače či diváka.
Neméně zajímavým je spojení literární pohádky s hudbou. Vznik hudebních pohádek
rozšířil objekt vnímání diváka. Hudební složka napomáhá k charakteristice prostředí, pomáhá
popisovat situace, zvraty v ději. Zároveň působí i hudební schopnosti a dovednosti diváka, což
může napomoci k jejich rozvoji.
Pohádka patřila vždy k mému oblíbenému literárnímu žánru. Jelikož spolupracuji
s dětským pěveckým sborem Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech a zajímám se
o interdisciplinární vztahy hudební výchovy, byl pro mne výběr tématu hudební pohádky jako
diplomové práce jasný. Téma diplomové práce mi umožnilo vytvořit svoji autorskou pohádku
pro pěvecký sbor, se kterým dlouhou dobu spolupracuji, a zároveň jsem mohla získat nové
poznatky v praktickém využití mezipředmětových vztahů.
V teoretické části diplomové práce jsem si dala za cíl zmapovat historii a druhy
literárních pohádek, které jsou jedny z prvních knížek, se kterými se děti setkají.
Kromě literárních pohádek jsem chtěla zmapovat pohádky hudební pomocí hudebnědramatických žánrů opera, balet a muzikál. Následující kapitoly byly věnovány práci s dětským
pěveckým sborem, vývoji dětského hlasu, hlasovým problémům a didaktickému nácviku písní
při práci s dětským pěveckým sborem.
Pomocí výzkumné části jsem chtěla zjistit, jaký má hudební pohádka vliv jako
motivační prostředek při zkouškách a nácviku písní pěveckého sboru. Pomocí experimentu byla
s dětmi nacvičena autorská pohádka Hrníčkové kouzlo, která byla premiérově provedena
na mém absolventském koncertě 22. března 2016. Zároveň jsem se snažila zjistit, jak působí
hudební pohádka na diváka, zda ovlivňuje jeho vztah k hudbě. V závěrečném dotazníku jsem
se snažila zjistit, jak práci na hudební pohádce vnímaly samotné děti.
8

Práce na diplomním tématu mi umožnila odpovědět na otázky ohledně rozvoje dětských
činností spojených s hudbou, mohla jsem pozorovat jednotlivé děti při nacvičování hudební
pohádky a získat spoustu nových informací a poznatků.
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1 INTEGRATIVNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA
A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
V posledních letech se pojem integrace spojuje se vzděláváním. Od 90. let se začala
integrace ve výuce a vzdělávání vyvíjet i u nás. Nejčastěji je spojena s hendikepovanými žáky,
či žáky se specifickými poruchami učení, kteří jsou integrovaní do základního vzdělávání.
Integrací ale také můžeme nazývat metodický postup při výuce, kdy pedagog využívá
mezipředmětové vazby a praktické vyučování. Integrovaná výchova je podle Pedagogického
slovníku definována takto:
„Výuka realizující mezipředmětové vztahy a spojení teoretických činností s praktickými
v následujícího hlavních formách:
1. Integrované předměty nebo kurzy
2. Moduly nebo témata zařazované jako součást více předmětů
3. Projekty spojující poznatky z více předmětů s praktickými zkušenostmi a produktivními
činnosti
4. Integrované dny, kdy celá škola realizuje jedno společné téma.“1
Podle rámcově vzdělávacího programu (RVP) patří hudební výchova do oblasti Umění
a kultura společně s výtvarnou výchovou. Tato oblast musí být podle RVP zastoupena
povinnými předměty po celou základní školní docházku. Na některých školách bývá vyučování
hudební výchovy spojeno s výchovou výtvarnou v tzv. hudebně-estetickou výchovu.
Při výuce hudební výchovy dochází k propojování s nejrůznějšími předměty (například
výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk aj.), k tzv. mezipředmětovým vztahům. Tyto
vztahy jsou v Pedagogickém slovníku definovány jako: „vzájemné souvislosti mezi
jednotlivými předměty, chápání příčin a vztahů, přesahující předmětový rámec, prostředek
předmětové integrace.“2
„Na počátku integrativní hudební pedagogiky, respektive jí blízké polyestetické výchovy
stojí poznání celostnosti a komplexnosti lidské bytosti, poznání souvislosti a vztahů zdánlivě

PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003,
ISBN 80-7178-772-8, s. 87.
2
PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003,
ISBN 80-7178-772-8, s. 124.
1
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a schopností z jedné oblasti lidského myšlení, cítění a konání do oblastí jiných.“3
Průkopníkem v oblasti integrace hudební výchovy a tzv. polyestetické výchovy byl
v 60. letech 20. století Wolfgang Roscher, který se spolupracovníky z oblastí pedagogiky
a umění založil Institut pro integrativní hudební pedagogiku a polyestetickou výchovu
v Salzburgu. Polyestetika se zakládá na komplexní práci s uměleckým dílem nejen jako
hudebním, ale také jako historickým dokladem, dále na analýze rozlišností umění různých
kultur celého světa. Polyestetická výchova i integrativní hudební pedagogika mají za cíl
propojení vnímání hudby a hudebního díla v širším smyslu a snaží se o zájem dětí na poznávání
hudby z různých hledisek.
V rámci mezipředmětových vztahů je nejčastěji propojena hudební a výtvarná
výchova. Stejně jako v hudební, tak i ve výtvarné výchově dochází k odrazu psychického stavu
dítěte při tvoření, rozvíjí se dětská představivost a fantazie. Spojení hudby a výtvarného umění
dává za vznik mnohým novým dílům a také aktivitám ve škole, ať již malování obrazu
na základě hudební ukázky, nebo naopak kompozice primitivních dílek na základně výtvarné
předlohy. Díky různým hudebně-pohybovým hrám a aktivitám dochází k propojení s tělesnou
výchovou, při dějinách hudby se zeměpisem a dějepisem, mnoho skladatelů se při kompozici
svých děl inspirovalo literárními předlohami. Setkáme se tedy i s integrací hudební výchovy
a českého jazyka. Při sledování vývoje vokálních děl se setkáme s různými světovými jazyky,
proto je hudební výchova integrována i s výukou cizích jazyků.

2 POHÁDKA
Pohádka patří mezi jeden z prvních literárních útvarů, se kterým se děti setkají. Mýtické
bytosti, souboj dobra se zlem a konečně vítězství dobra a šťastný konec jsou pro pohádky
typické. Pomocí pohádek se děti učí rozpoznávat dobro od zla, plyne z nich většinou ponaučení,
že zlo bývá potrestáno. Patří mezi nejprogresivnější a nejinspirativnější literární žánr. Literární
pohádky rozvíjí u dětí fantazii, podporují jejich představivost. Pohádka vychází z ústní lidové
kultury. Některé autorské pohádky se staly součástí lidové slovesnosti nejen u nás, ale i v jiných
zemích. Spojuje se v nich minulost, přítomnost, folklór, patří jak do dětské literatury, tak
do literatury pro dospělé.

DRÁBEK, Václav. Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova: [sborník studií a referátů z
domácích a zahraničních konferencí]. Praha: Univerzita Karlova, 1995, Studia paedagogica, s. 11.
3
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2.1 Vývoj pohádky
Historický vývoj pohádky počíná před začleněním do dětské literatury. Kolébkou
pohádek je bezesporu ústní lidová kultura, kdy se lidé společně setkávali a v kolektivu si je
vyprávěli.
S pohádkou se setkáváme již od starověku. Období migrace, křižáckých výprav
a objevitelských cest napomohlo k šíření pohádek po celém světě. Nejstarší písemná zmínka je
z Egypta ze 13. století př. n. l., kdy byl na papyrusu zaznamenán pohádkový námět O dvou
bratřích. Například první zmínku o pohádce O Popelce najdeme již v 9. století př. n. l. v čínské
literatuře.4 Větší stopu ve vývoji pohádek zanechala literatura antického období. Nejznámější
dílo jsou určitě Ezopovy bajky.
Ve středověku docházelo k velkému rozkvětu pohádkových námětů s hrdinskou
tematikou (například Kralevic Marek se saní), oblíbená byla rytířská tematika, kterou byly
protkány pohádky u mnoha autorů. Pohádkovými bytostmi a motivy byla ovlivněna i díla
o králi Artušovi v Anglii. Od 12. století pronikají do pohádek orientální náměty z íránskoperské oblasti či oblasti Indie, se kterou je spojen soubor pohádek Tisíce a jedné noci. V české
literatuře najdeme první zmínky o pohádce od 2. poloviny 14. století. Většina měla německou
předlohu

(například

Velká a Malá

růžová

zahrada). Obliba pohádek stoupala.

U německých humanistů a francouzských spisovatelů se v pohádce začal uplatňovat mravní
a výchovný potenciál. Již od 15. století se kladl důraz na realitu a na čtenáře nejen z vyšších
vrstev. Díky postupné vzrůstající gramotnosti a vynálezu knihtisku se okruh čtenářů zvětšoval.
V období mezi 17. a 18. stoletím byly na našem území vydávány knihy lidového čtení,
jejichž oblíbenou součástí byly pohádky (například Kronika o Brunclíkovi či Kronika
o Meluzíně). Do této doby byly pohádky předávány nejčastěji ústně. Důležitým aspektem byla
role vypravěče. Proto se objevovala spousta odlišností ve stejných pohádkách.
Až v období osvícenství byla rozdělena literatura pro dospělé a děti. Vznikaly první obrázkové
knížky, divadla pro děti, knihy a časopisy pro mládež. Na přelomu 18. a 19. století nastal zlom
v chápání a přístupu k lidové slovesnosti. Pohádka byla díky kulturní a historické hodnotě
tradice národa povýšena. V období romantismu zaznamenal sběr lidových pohádek největší

Pohádku, tak jak ji známe dnes, sepsal až v 17. století francouzský spisovatel Charles Perrault. V této pohádce
se setkáváme s hlavním hrdinou - chlapeckou postavou, který slouží pro svou macechu a sourozence. Až bratři
Grimmové upevnili jako hlavní postavu dívku. I v českých pohádkách najdeme příběh O Popelce i pohádku
O Popelákovi.
4
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rozkvět. Sběratelé se snažili o jasný zápis pohádky, který měl sloužit i pro další generace.
Tyto pohádky jsou využívány a známy dodnes. Světově známými jsou němečtí sběratelé
lidových pohádek – bratři Jacob a Wilhelm Grimmové. Sbírky sepisovali sami přímo
od vypravěčů, nebo díky svým spolupracovníkům. První svazek, který vydali, byl Pohádky
pro děti a domov (1812). Se sběrem dále pokračovali a své pohádky upravovali až do roku
1850, kdy vyšly konečné verze jejich dvou sbírek. V Čechách se datuje první vznik sbírky
lidových pohádek do 40. let 19. století. V dřívějším období se snažili spisovatelé svými díly
pohádky pouze napodobit, brali je jako zdroj informací a hodnot historie.
Ve 30. letech 19. století vycházely první pohádkové náměty v časopisech (například
báchorky J. K. Tyla). Důležitým milníkem byl rok 1838, kdy byla vydána první sbírka lidových
pověstí a pohádek – Národní české pohádky a pověsti Jakuba Malého, která obsahovala i nové
náměty (například: O ubrousku, beránku a holi-samobijce). Do roku 1845 u nás nebylo mnoho
pohádkových látek. Pramen J. Malého byl poznamenán jeho úpravami (snaha o humornější
a strašidelnější části). Okolo roku 1845 se začaly objevovat sbírky, kde autoři přistupovali
k lidové slovesnosti citlivěji, například Václav Kromlus – Staročeské pověsti, hry, obyčeje,
slavnosti a nápěvy, dílo Václava Mikšíčka – Národní báchorky, ve kterých se mu podařilo
zachytit tradici lidového vyprávění. Sběrem lidové slovesnosti se velmi dlouho zabýval také
Karel Jaromír Erben. Nejprve se zajímal o lidovou píseň, říkadla a přísloví. Pohádkové
náměty bral pouze jako inspiraci k vlastní tvorbě, což se později ukázalo jako velká výhoda.
Uměl citlivě a zároveň odborně zacházet s materiálem historické lidové slovesnosti. Jeho
nejlepší pohádky vznikaly v rozmezí 50. a 60. let 19. století. Soubor Českých pohádek vydal až
v roce 1869 a to ve zkrácené úpravě. Kromě Karla Jaromíra Erbena se zabývala sběrem lidové
slovesnosti také Božena Němcová. V letech 1845–1847 vydala Sedm sešitů Národních
báchorek. Původ 12 povídek z těchto sešitů je z větší části pouze z jejích vzpomínek z četby
německých autorů a z vyprávění z jejího mládí. Zbytek pohádek zpracovala podle vyprávění
sepsaných na Chodsku. Její umění vyprávět a psát pohádky se postupem času zdokonalovalo.
Zachycovala a popisovala realisticky místa děje, typické lidové postoje postav a lidí. Dokázala
vyzdvihnout hodnotu pohádek, některé z nich se dostaly dokonce do současné ústní slovesnosti.
Kromě výše zmíněných stojí za popis i sběratelská činnost Beneše Methoda Kuldy, který vydal
Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského (1854). Zaznamenal více než 200
pohádek. U všech udával místo sběru, jméno a stáří vypravěče. Mezi sběratele řadíme ještě
například Františka Bartoše, Františka Bayera, kteří působili na Moravě, Václava Tilleho
z Rožnova na Valašsku, Josefa Štefana Kubína a Jana Františka Hrušku z Chodska.
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Jeden z nejvýznamnějších milníků v oblasti pohádky nacházíme na přelomu 19. a 20.
století, kdy vzniká umělá pohádka (také zvaná autorská). Sběr a zapisování pohádek se
ve 20. století komplikuje. Zaznamenáváme malou tradici ústního předávání, které je možné
pouze od nejstarší generace.
„Autorská pohádka ovšem představovala od konce 19. století základní opěrný pilíř
české literatury pro děti, ve 20.–30. letech a v 60. letech 20. století pak dokonce hodnotově
významný průsečík, v němž se potkávali autoři píšící výhradně pro děti s renomovanými tvůrci
literatury pro dospělé.“5
Postavení pohádek nebylo ve 20. století vždy pozitivní. V období mezi válkami byla
pohádka zavrhována, ve 40. letech vznikají pod vlivem Sovětského svazu upravované školní
povídky. V 60. letech dochází k opětovnému rozvoji pohádky. Stoupá obliba nejen pohádek
folklórních, ale také umělých, autorských. Po roce 1989 se česká autorská tvorba dostala
do pozadí překládaných titulů ze zahraničí. Na přelomu 20. a 21. století se situace začala měnit,
vznikalo více českých autorských pohádek. Současná česká literatura pro děti získává stále větší
oblibu. Mnoho autorů knih pro dospělé se obrací i k pohádkové tvorbě pro děti.
Názvy pro pohádku se v různých obdobích lišily. Můžeme se setkat s názvem bajka.
Poprvé se setkáváme s bajkami v díle antického spisovatele Ezopa – Ezopovy bajky. Dnes
se výraz bajka používá pouze pro vyprávění, ve kterém zvířata ovládají lidskou řeč a dílo vždy
končí morálním ponaučením. V období národního obrození se setkáváme s označením
báchorka. Ani to se ale dnes nepoužívá. Vznik slova pohádka pochází nejspíše z polského slova
gradać, což znamená mluvit nebo vyprávět. S tímto označením se setkáme i v Slovníku
českoněmeckém Josefa Jungmanna.

2.2 Od folklóru, přes adaptaci, k literárnímu žánru
Ať uvažujeme o pohádce jako o projevu lidové slovesnosti, nebo jako o literárním žánru,
je její nejdůležitější funkcí naplňování citových a estetických potřeb dítěte. Folklórní pohádka
má několik variant podle toho, kdo ji vyprávěl. Nelze ovšem přesně určitě, která byla první.
Autor adaptované pohádky musí dbát na to, aby čtenáře neochudil o žádnou část předlohy
a zároveň, aby předlohu nezkreslil.

ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. Brno: Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 978-80-210-5692-3, S. 7.
5
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V 19. století docházelo k mísení zápisu folklórních pohádek a tzv. moderních pohádek.
Prvními spisovateli, kterým se podařilo spojit charakteristické znaky lidové pohádky a prvky
a principy literatury byli bratři Grimmové. Stali se vzory pro ostatní spisovatele. U nás se jimi
umělecky inspiroval například Karel Jaromír Erben. Při přepisu pohádek, folklórního díla
do literatury, je nutné dbát i na umělecké cítění, pochopení látky a nejen na prosté sepisování
různých látek a námětů. Za jednou z prvních, opravdu povedených adaptací se považuje sbírka
České pohádky od Boženy Němcové. Během 19. století se začal venkov proměňovat. Ubývalo
vypravěčů, pohádky byly nahrazovány historkami, anekdotami. Začal se měnit i vztah lidí
k pohádkám. Jedinými, kdo pohádku a její vyprávění poslouchaly stále, byly děti. Pohádky pro
ně měly nejen kouzlo, ale zároveň výchovný vliv. Zápletka byla dětmi jednoduše pochopena,
měla rozvíjet cit pro spravedlnost, rozdíly mezi zlem a dobrem.
Ke zpracování pohádkových látek docházelo v několika variantách:


klasická adaptace – přepis vyprávěné pohádky, případně malá úprava; psali
například bratři Grimmové, u nás K. J. Erben, J. Š. Baar, J. Š. Kubín



umělecká adaptace – lidová tvorba předlohou, spisovatelé částečně upravovali;
například Charles Perrault, u nás B. Němcová, V. Říha, F. Hrubín, J. Drda



autorská pohádka – lidová tvorba také předlohou, avšak zde docházelo
k výraznějšímu

odklonu

od

původních

látek;

například

J.

Lada,

E. Krásnohorská, V. Čtvrtek, J. Werich
2.2.1 Klasická adaptace
Vyznačuje se snahou o reprodukování ústního vyprávění. Je to památka a doklad lidové
tvořivosti. Autoři se snaží o zachování co největšího množství prvků folklóru. Prvními
představiteli byli bratři Grimmové, kteří byli pro ostatní spisovatele inspirací. Přeměňovali
vyprávění na literární text, avšak zachovávali rysy ústní tradice. Mezi české spisovatele, kteří
se zabývali klasickou adaptací pohádek, patří Karel Jaromír Erben (1811–1870). Většina jeho
sběratelských záznamů pocházelo z Chodska, pár z rodného Podkrkonoší. Jeho první díla jsou
zachována pouze v rukopisech. Je v nich zjevné tápání stylu psaní, než se přiklonil
ke „grimmovskému stylu“. V dílech z oblasti Chodska zachovává nejen místní vyprávění,
ale také jazyk - například Hloupý Kuba, O třech pradlenách. Dalším spisovatelem, který sbíral
náměty z oblasti Kladska a Podkrkonoší byl Josef Štefan Kubín (1864–1965). Své sbírky
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pohádek nazýval povídkami – Povídky kladské, Lidové povídky z českého Podkrkonoší.
Zahrnují kromě pohádek i humorné příběhy a anekdoty. Jeho díla se vyznačují dokonalým
zachycením dialektu a obsahují informace o každém vypravěči, který mu pohádku převyprávěl.
Jeho pohádky jsou například Hostem u pohádky a Čarovné kvítí.
2.2.2 Autorská adaptace
Je typickou tvorbou založenou na folklórních látkách, u kterých ale převažuje
individuální přístup spisovatele, ani ne tak odborný, jako jeho osobní invence a umění
vyjadřování. Mezi spisovatele, kteří psali autorské adaptace pohádek, se řadí Božena Němcová
(1820–1862). Její sběratelská činnost není podložena odbornými znalostmi, ani sběr netrval
dlouho. Díky dvouletému pobytu na Chodsku měla možnost se seznámit s místním jazykem,
zvyky, venkovským životem, problémy lidí žijících na venkově. Dílo Národní báchorky
a pověsti vyšly v sedmi sešitech v letech 1845–1847. Obsahuje různé typy pohádek, převažují
ale ty s kouzelnou tematikou. Většina vznikla ze vzpomínek na dětství nebo inspirací
u německých spisovatelů. Po Národních báchorkách vydala v letech 1857–1858 Slovenské
pohádky (přeložené pohádky slovenských sběratelů, ale i z vlastního sběratelského pramene)
obsahující například pohádky O dvanácti měsíčkách nebo Sůl nad zlato. Dalším, kdo se zabýval
autorskou adaptací, byl Václav Beneš Třebízský. Většinu svých děl publikoval v časopise.
Sbírka Národní pohádky a pověsti byla vydána až posmrtně. Zajímavé na jeho stylu psaní je
jeho archaický jazyk.
2.2.3 Autorská pohádka
Souvisí s obdobím, kdy se začala rozvíjet dětská literatura jako specifická oblast
literárních děl. Spadá do období 70. let 19. století. Zde se nejvíce objevoval rozdíl mezi
folklórní pohádkou a fantazií spisovatele. Pohádková látka se proměňovala v závislosti
na spisovatelově kompozici, objevovaly se nové problémy, bytosti, motivy. Autorský osobitý
styl je vzdálen původnímu folklórnímu typu pohádek a často s nimi ani nemá nic společného.
Autorskou pohádkou se zabývala a zabývá spousta autorů. Jedny z prvních autorských pohádek
napsala Sofie Podlipská (1833–1897). Jejími oblíbenými náměty byly romantické prvky,
tajemné země, nadpřirozené bytosti a kouzla. První Sbírka pro mládež vyšla v roce 1872.
Dalším autorem byla například Eliška Krásnohorská (1847–1926). V jejich dílech
se setkáváme i s pohádkami kouzelného typu, které doplňovala o umělecké a netradiční prvky.
Smyslem jejího vyprávění se stalo řešení různých, nejčastěji etických problémů, kde pohádka
napomáhala k tomu, aby byly dětmi lépe pochopeny. Častěji ale psala vlastní náměty,
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na tradičních nezávislé. Autorskou pohádkou se zabýval i Václav Čtvrtek (1911 – 1976).
Jeho autorská pohádka zasazená do okolí města Jičína, O loupežníkovi Rumcajsovi, se stala tak
oblíbenou, že ji můžeme označit za pohádku, která zlidověla. Mezi další autory patří například:
Jan Werich – Fimfárum, Tři veteráni, Karel Čapek – Nůše pohádek.

2.3 Druhy pohádek
Pohádka zaznamenala velký nárůst obliby u všech vrstev obyvatel od počátku národního
obrození a romantismu. Stala se bodem zájmu spisovatelů, badatelů a historiků. Rozkvět
znalostí o lidové pohádce započal v 30. letech 19. století, díky sběratelské činnosti spisovatelů.
Nejvíce pohádek bylo sebráno a vydáno během 50. a 60. let 19. století. Pohádky jsou vlastně
povídky, ve kterých se vyskytují nadpřirozené bytosti, zakládají se na fantazii. Na rozdíl
od pověsti je původ příběhu nereálný, většinou se nestal. Pověst naopak berou lidé jako doklad
o historii národa, země. Pohádky se dělí na kouzelné, realistické, o zvířatech, legendární
a pohádky didaktické.
2.3.1 Kouzelné pohádky
Kouzelné pohádky se též nazývají fantastické. Považují se za základní druh lidových
pohádek. Hlavní postava bývá z nižší vrstvy či syn rychtáře, královský syn bez následnictví
trůnu. Pokud je hlavní postavou dívka, bývá pracovitá, odvážná, bez vlastních rodičů
a nejčastěji žije s macechou a nevlastními sourozenci. Hlavní hrdina se projevuje odvahou,
dobrými skutky.
„Příběh kouzelné pohádky je organizován na etickém principu: pohádka bojuje proti zlu
a násilí, křivdě a zradě, lakomství, podlosti a závisti a oslavuje odvahu a šlechetnost, věrnost
a přátelství, dobrotu a skromnost, mezilidské vztahy.“6
Celou pohádku propojuje láska hlavních postav, která je většinou stvrzena sňatkem
zamilovaného páru. Hlavními hrdiny bývají mladí lidé, naopak starší postavy doplňují děj,
většinou bývají staršími a zkušenějšími osobami v ději. Cílem je optimistický vzestup hlavní
postavy a ukázat svět takový, jaký by měl být. Pohádka bývá složena z více částí. Například
hlavní hrdina odchází do světa, cestou plní nejrůznější úkoly, vyhýbá se nástrahám.
Jasně stanovená a rozpoznatelná hranice mezi dobrem a zlem je jedním z hlavních rysů
pohádky. Vyjadřování v pohádkách bývá spjaté s kultivovanějším projevem, ustálenými
SIROVÁTKA, O.: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a
folkloristiku AV ČR, 1998, ISBN 80-85010-06-2, s. 36.
6
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formulemi na začátku příběhu (například bylo, nebylo; za devatero horami a řekami; žila, byla
jedna rodina) a stejně tak formule závěrečné (například zazvonil zvonec a pohádky je konec;
jestli nezemřeli, tak tam žijí šťastně dodnes).
2.3.2 Realistické pohádky
Také nazývané novelistické se přiklání více k realitě než k fantazii. Příběh se nejčastěji
odehrává na místě z běžného života: vesnice, město. Nadpřirozené jevy a bytosti se objevují
v omezené míře. Hlavní postavy jsou nejčastěji obyčejní lidé: sedláci, řemeslníci, měšťané,
farmáři, lékaři. Náměty jako by byly vzaté ze skutečného života. Objevuje se v nich
dobrodružství, napínavé, tragické nebo zábavné okamžiky. Na rozdíl od kouzelné pohádky
v realistické nevystupuje tolik postav, nevyskytují se v ní úvodní a závěrečné formulace,
naopak zůstává hlavní postava versus protivník.
„Tyto příběhy vycházejí z reality, mají zábavnou linku, plnou náhlých zvratů, napětí
a ruchu. Na rozdíl od kouzelné pohádky mají obyčejné životní řešení, ve kterém kouzla
a nadpřirozené postavy nehrají hlavní roli, nýbrž především důvtip. Hrdina získá svým
důmyslem a duchaplností vrch nad svými protivníky: tím prokáže svou individuální cenu,
ale i sociální převahu.“7
Podle badatelů patří realistické pohádky mezi mladší. Vznik se datuje přibližně
do 15. století. Realistické neboli novelistické pohádky mívají často sociální podtext: lakomý
sedlák, namyšlený hrabě, krutý výběrčí daní, se kterými se nejčastěji utká hlavní postava.
2.3.3 Pohádky o zvířatech
Hlavními postavami pohádek jsou domácí zvířata nebo zvířata žijící v lese, žijící
společně s lidmi. Lidé zde plní pouze funkci vedlejších rolí. Typické je celkové malé množství
postav. Podobají se bajkám, avšak oproti nim mají zábavný podtext, mají překvapit, nadsazovat
lidský svět. Bajka na rozdíl od pohádky směřuje od počátku k poučení, má výchovné rysy.
Ve srovnání s kouzelnými pohádkami je jich v lidovém vyprávění daleko méně.
2.3.4 Ostatní druhy lidových pohádek
Legendární pohádky se rozšířily hlavně ve středověku. Jsou protějškem legend
a pověstí. Zdrojovou látkou bývá církevní či náboženský námět. Pohádky didaktické jsou
SIROVÁTKA, O.: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a
folkloristiku AV ČR, 1998, ISBN 80-85010-06-2, s. 43.
7
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určené výhradně dětem, jsou s výchovným a poučným koncem. Žertovné pohádky využívají
humoru, nadsázek a kontrastů.
2.3.5 Umělá pohádka
Umělá pohádka bývá též nazývána autorská či moderní. Vývoj umělé pohádky započaly
adaptace pohádek folklórních. Spojovacím prvkem folklórní a umělé pohádky je fantazie.
Mezi umělé pohádky můžeme zařadit též sci-fi pohádky. Rozdíl mezi pohádkou a sci-fi
příběhem je v době, do které spisovatel zasazuje své dílo. Pohádka se odehrává v blízké či
daleké minulosti, naopak sci-fi příběh v budoucnosti. Sci-fi se zároveň snaží čtenáře přesvědčit
o realitě daného příběhu. Mezi umělé pohádky patří všechna díla, která mají fantazijní základ.
Mnoho spisovatelů se při své činnosti zabývalo i lidovými pohádkami. Díky tomu mohly
vzniknout jejich dnes již zlidovělé pohádky (například Václav Čtvrtek – Rumcajs, Křemílek
a Vochomůrka či Víla Amálka). Nelze jednomyslně rozdělit pohádky na lidové a jejich adaptace
a pohádky umělé, které z lidových vznikly. Za hlavního zakladatele umělé pohádky se považuje
dánský spisovatel Hans Christian Andersen.
Pokud autoři píší umělé pohádky, lidovou pohádkou se pouze inspirují a do díla vnáší
vlastní tvůrčí potenciál. Nejlepším vyjádřením protipólu pohádky lidové je pohádka umělá,
stejně jako je tomu u písní, které se také rozdělují na lidové a umělé. Umělé pohádky
se rozdělují na dvě skupiny: na pohádky, které napodobují lidové a moderní, ze současné doby.
Blízko k pohádkám mají také umělé texty obrácených pohádek. Například Josef Lada napsal
pohádku O Popelákovi, která je jakousi parodií na původní lidovou pohádku
O Popelce. Dalším odvětvím umělé pohádky jsou příběhy, které napodobují tradiční pohádku.
Odehrávají se v minulosti, vystupují v nich králové, víly, princezny a princové a další bytosti.
Zároveň spisovatelé využívali oblibu klasických pohádek u dětských čtenářů. Do pohádek
umělých se řadí pohádky, které jsou obohaceny o lyrické prvky.

2.4 Pohádka v masových médiích
Pohádka se po dlouhou dobu přenášela lidovou kulturou, poté sběratelskou činností
a následným vydáváním sbírek a děl spisovatelů. Od 19. století se objevují pohádky jako
součást divadelní inscenace, od počátků 20. století ve filmu a rozhlasu a od poloviny 20. století
pak v televizním vysílání.
Pohádky se v divadlech objevovaly v různých inscenacích, zároveň se uváděly podle
knižních předloh. Jako první pronikla do českého divadla pohádka Popelka, kterou
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do divadelního dramatu přepsala E. Pešková. Pohádka se hrála od roku 1872. Na přelomu 19.
a 20. století se navíc stává pohádka symbolem divadelních her pro děti. Do filmu
se dostala silněji až po 2. světové válce. Z předcházejícího období lze uvést například pohádku
Červená Karkulka z roku 1920, Perníková chaloupka z roku 1927 a Sněhurka a sedm trpaslíků
z roku 1933. Po válce se začali čeští a slovenští filmaři věnovat pohádkám více, ať delším
pohádkám, nebo krátkým filmům. K jedné z nejúspěšnějších pohádek patří bezesporu Pyšná
princezna z roku 1952, se kterou se v televizi setkáme dodnes. S rozvojem televizního vysílání
souvisí i vývoj krátkých pohádek dětem před spaním. Mezi pohádky, které se nejčastěji
upravovaly pro divadelní jeviště, film a televizi, patří pohádky Boženy Němcové (například
Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou na čele, O statečném kováři a mnoho dalších).
V dnešní době se setkáváme nejen s pohádkou v televizi podle literární předlohy,
ale i naopak. Někteří spisovatelé přepisují divadelní či filmový scénář do literárního díla.
Se stále větším rozvojem médií se debatuje nad tím, zda knižní podoba pohádek upadá,
nebo naopak, zda televizní podoba pohádek nabádá děti více ke čtení. Stále více se ale ukazuje,
že kniha, divadlo, film, rozhlas a televize v dnešní době žijí vedle sebe. Rozdíl mezi těmito
druhy pohádek je jedině v tom, jak rozvíjí dětskou fantazii. Filmová nebo televizní pohádka
přímo ovlivňuje diváka prostřednictvím zraku a sluchu, bezprostředně působí na jeho fantazii.
Zatímco knižní pohádka rozvíjí dětskou fantazii postupně podle toho, v jaké fázi se dítě v četbě
nachází. Zároveň si čtenář může vybrat knihu podle svého výběru. Škála, především
kouzelných pohádek, je obrovská. Naopak ve filmu, televizi nebo divadle je divák závislý
na tom, jaké pohádky dané médium nabízí a jak s námětem zacházejí scénáristé a dramatici.
Často pohádky natolik upraví, že může docházet k jejich naprostému odlišení od literární
předlohy. Televizní pohádky se dnes rozlišují na celovečerní a krátké, večerníčkové.
„Večerníčky – krátké pohádky pro děti – patří k nejsledovanějším televizním pořadům.
Pořad vznikl v polovině šedesátých let. Nejdříve se pohádky vysílaly jen jednou v týdnu, později
třikrát týdně, od roku 1970 děti vidí pohádkové postavičky každý den. Většinou jde o pohádky
umělé a autoři sdružují jednotlivé příběhy do seriálů.“8
Existuje spousta druhů večerníčkových pohádek. Některé přinášejí průměrnou hodnotu
zábavy, jiné patří mezi nejoblíbenější večerníčkové pohádky všech dob (například Maxipes Fík,

SIROVÁTKA, O.: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a
folkloristiku AV ČR, 1998, ISBN 80-85010-06-2, s. 166.
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Káťa a Škubánek, Rumcajs, Králíci z klobouku, z novějších například Krysáci a mnoho dalších
večerníčků).

3 HUDEBNÍ POHÁDKA
Hudební pohádka patří do podskupiny literárních pohádek. Literární pohádka se
zaměřuje především na mluvené slovo. Knihy jsou buď doplněny o ilustrace, nebo je vizuální
stránka na samotném čtenáři či posluchači, na jeho fantazii. Hudební pohádka klade
na posluchače větší nároky, rozvíjí jeho hudební schopnosti a dovednosti.
„Výchovná hodnota je dána složkou textovou, hudební a interpretační. Text má kromě
své základní funkce – nést dějovou linii a umělecky působit – též funkci zprostředkovat dětem
hudbu: vysvětlit jim nějaký hudební jev a motivovat je k hudebním aktivitám“9
Pokud se na hudební pohádku podíváme z hlediska interpretace, může mít dvojí
charakter: pohádka hraná dospělými herci, nebo samotnými dětmi. Každá forma klade jiné
požadavky jak na skladatele, tak na herce i samotné diváky – děti. Z hlediska druhového
se setkáme s hudební pohádkou jako operou, melodramatem, baletem a muzikálem. Důležitý
je v hudební pohádce i vztah hudby a slova. Pokud hudba pouze dotváří slovo, jedná
se nejčastěji o podobu melodramatu. Hudba doplňuje charakter děje a postav. Hlavní složkou
je mluvené slovo. Příkladem je pohádka Petra Ebena – Piano jde do světa. Pokud je slovo
stále nositelem děje, ale hudba napomáhá k jeho dotváření pomocí hudebně výrazových
prostředků, použití různých druhů nástrojů, je propojenost slova a hudby pevnější. K takovým
pohádkám patří například O kvetoucí jabloni Ilji Hurníka. Nejpevněji jsou hudba a slovo
propojeny, pokud jsou rovnocennými partnery, obě dvě složky se podílejí na struktuře a jsou
nositeli děje. Nejčastěji je hudba využita jako jednotlivé skladby, které jsou vkládány
do mluveného děje, protože bez nich by děj nedával smysl. Takovým příkladem je pohádka
Sergeje Prokofjeva Péťa a vlk.

3.1 Opera
Vznik opery jako takové se datuje na počátek hudební éry baroka okolo roku 1600.
Dochází k propojení dramatu, které bylo dříve spojováno s antickým řeckým divadlem,
středověkým liturgickým dramatem nebo školními hrami a hudbou. Skladatelé mají možnost

JENČKOVÁ, E.: Hudební pohádka. Nová Paka: FTČ, 2000, sv. Hudba v současné škole. ISBN 80-902808-1-1,
s. 3.
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přednést důležitý text jasněji pomocí sólového hlasu, spojeným s dramatickým projevem.
První operní díla vznikala v okruhu hudebníků a básníků takzvané florentské Cameraty.
Postupem času se stala opera jedním z nejrozšířenějších hudebně-dramatických děl a prošla
dlouhým vývojem a několika změnami. K rozvoji divadelních her i oper docházelo díky vzniku
městských divadel v 18. století.
Během celé historie opery se několik skladatelů inspirovalo při komponování
pohádkovými náměty. V roce 1791 měla premiéru poslední opera Wolfganga Amadea
Mozarta, Kouzelná flétna. Patří k jedné z nejhranějších oper ve světovém repertoáru. Jedná se
o tzv. singspiel, ve kterém se propojuje zpěv s mluvenými pasážemi. Námět je typický
pohádkový – princ Tamino hledá pomocí kouzelné flétny cestu ke své milé, dceři Královny
noci, Pamině. Kromě těchto hlavních zde vystupuje i řada nadpřirozených postav.
V období romantismu se znovu začala objevovat literární díla inspirovaná pohádkou,
dokonce se spisovatelé začali zajímat o sběr lidové slovesnosti a pohádky vydávali
ve sbírkách. Tato činnost se odrazila i v práci hudebních skladatelů, kteří se nechali pohádkou
inspirovat při kompozici svých děl. Opera Čarostřelec Carla Maria von Webera se zakládá
na starých pověstech a boji dobra (zakotveném v durové tónině) a zla (zastoupeno tóninou
mollovou). Pohádkový námět najdeme i u německého operního velikána Richarda Wagnera,
jehož cílem bylo napsat operu jako ucelené umělecké dílo. Opera Lohengrin je inspirovaná
starou germánskou epickou básní, ve které bojuje Lohengrin o lásku následnice brabantského
vévodství, Elsy. V Itálii se pohádkou inspiroval Gioachino Rossini, když napsal operu
Popelka. Oproti původní pohádce je Popelka Rossiniho odmítána nevlastní matkou i nevlastním
otcem. Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov se vedle svých oper zabýval i místním
folklórem, což dalo za vznik několika dílům s pohádkovou tématikou. V opeře Sněhurka,
známou též pod názvem Jarní pohádka, se snoubí romantický příběh mladé dívky, prvky ruské
přírody a mýtické bytosti. Pohádkový námět využívá i v operách Pohádka o caru Saltánovi
a Zlatý kohoutek.
Operám s pohádkovým námětem se věnovalo i několik českých skladatelů. Opery
Hubička, Tajemství a Čertova stěna patří k operám s pohádkovými motivy Bedřicha Smetany.
Opera Hubička se odehrává na vesnici, kde se setkáváme s různými lidovými zvyky a hlavně
láskou mezi Lukášem a Vendulkou. Čertova stěna je oproti Hubičce inspirována bojem dobra
se zlem. Čert Rarach se v přestrojení za poustevníka snaží přinutit osoby k tomu, aby zhřešily,
což se mu nakonec ale nepovede. Pohádkovými náměty jsou inspirované i opery Antonína
Dvořáka Čert a Káča a Rusalka. Čert a Káča je inspirována pohádkou uvedenou ve sbírce
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Boženy Němcové. Rusalka patří k jedné z nejhranějších oper u nás. Operou, ve které vystupují
hlavně zvířata, jsou Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Líčí život lišky na venkově
a v české přírodě.
3.1.1 Dětská opera
Samotná dětská opera začala vznikat v 19. století, kdy se objevovaly operky psané
učiteli přímo pro jejich žáky. Avšak již dříve, ve středověku se při klášterních školách hrály hry
s církevním a výchovným cílem. Na přelomu 19. a 20. století začala vstupovat do oper
pohádka. Zatím sice jen zřídka, ale například Engelbert Humperdinck uvedl roku 1893 operu
Perníková chaloupka na motivy pohádky Jeníček a Mařenka. Jako velmi silný
se projevil vliv ruských spisovatelů. Obliba oper s pohádkovou tématikou v tehdejším SSSR
velice stoupla, oblíbená byla i opera s vánoční tématikou Vladimíra Ivanoviče Rebikova –
Jolka z roku 1903 a také zvířecí pohádky na způsob bajek Mykola Lysenka – Koza Dereza
z roku 1888. Populární byla krátká jednoaktová dětská opera Myškin těremok z roku 1921
skladatele Alexandra Tichonoviče Grečaninova, který se stal pro následný vývoj ruských
oper pro děti velice důležitým. V jeho další opeře Myší domeček uvádí typický popěvek
pro každou zvířecí postavu, můžeme jej nazývat také jako leitmotiv. Popěvky jsou přizpůsobené
daným zvířatům, aby odpovídaly jejich chování a velikosti v přírodě. V této době se začala psát
opera pro děti nejen jako diváky, ale i jako aktéry – herce. V roce 1920 bylo založeno první
divadlo pro děti v Moskvě, kde se děti mimo jiné i vzdělávaly v hudební a dramatické výchově.
Celkově se ve 20. století rozvíjela snaha o rozdělení opery pro dospělé a pro děti, která
byla často nazývána též zpěvohra či operka. Opery se začaly uvádět nejen ve velkých divadlech,
ale i v menších a ve školách. Kromě ruských skladatelů se zabýval operou pro děti německý
skladatel Paul Hindemith. On a skladatelé kolem něj chtěli aktivovat děti k hudebním
činnostem. Například ve stejné době vycházel i Schulwerk Carla Orffa. Hindemithova opera
Wir baum eine Stadt z roku 1930 je určena pro dětské herce a zároveň je doprovázena malým
orchestrem složeným z Orffových nástrojů, flétny, klarinetu a dalších. S rozvojem rozhlasu
se dostala dětská opera do širšího povědomí. Největší rozkvět dětské opery byl po 2. světové
válce. Skladatelé v každé zemi přistupovali k dětské opeře rozdílně – podle lidových tradic,
úrovně pedagogického systému, psychického stavu dítěte a s různými esteticko – výchovnými
cíli. V této době vznikla například opera Dmitrije Kabalevskiho Mlynář, chlapec a osel z roku
1947, či opera anglického skladatele Benjamina Brittena Malý kominíček z roku 1949.
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V Německu se v poválečné době napsalo na 175 oper určených pro děti včetně orchestrálních
hráčů. Orchestr byl složen podobně jako u Hindemitha, hráli v něm s dětmi i učitelé.
„V historii české opery pro děti můžeme považovat za dílo zakladatelského významu
operu Jaroslava Křičky Ogaři z roku 1918. Opera dějově čerpá ze života valašských dětí, které
si hrají na dospělé Vlachy. Z toho přirozeně vyplyne celá řada komických situací s využitím
převlekových scének, v nichž jsou napodobovány dobré i špatné vlastnosti dospělých, a tak
spolu s řetězem temperamentních organických her vzniká sugestivní obraz folklórního prostředí
s pestrou škálou jadrných a poeticky laděných citových poloh.“10
Jaroslav Křička obsadil do rolí v opeře Ogaři především dětské zpěváky a herce,
kromě postav matky a hajného, které byly ztvárněny dospělými umělci. Využívá v opeře lidové
náměty, hry, písně a vlastní písně skládané na základě lidové tématiky a prostředí pro sóla
i sbor. Tato opera se stala velmi oblíbená a byla hraná na stálých velkých jevištích i na malých
scénách na venkově. Opera pro děti pro něj byla důležitým uměleckým dílem, které bylo určeno
především pro dětské zpěváky i muzikanty.
V roce 1938 byla vypsána soutěž pro skladatele dětské opery. Opera měla být hraná
hlavně dětskými zpěváky a neměla mít větší rozsah než 60 minut. Bohužel kvůli vypuknutí
2. světové války nebyla soutěž nikdy ukončena a vyhodnocena. Námětem pro opery bylo
nejčastěji přiblížení literárních děl pro děti. Například opera Psaníčko na cestách
z roku 1941 Jaroslava Křičky byla napsána na motivy Čapkových pohádek. Důležitým
přenašečem dětských oper byl rozhlas. Zároveň stoupala snaha povýšit dětskou operu
do velkých divadel – například opera Otmara Máchy – O Smolíčkovi. V Evropě sílila snaha
o oddělení oper pro děti a pro dospělého diváka, avšak u nás tomu nejprve tak nebylo.
I nadále zůstávaly prvky velkých oper – obsáhlý orchestr, recitativy a délka opery. Všechny
tyto prvky byly pro děti náročné, nebral se v potaz psychický stav dítěte při náročných dlouhých
operách. Teprve rozvoj rozhlasové a televizní dětské opery tento problém zmenšil, jejich
rozměr byl daleko menší. Mezi tyto opery se řadí například opera Brundibár Hanse Krásy,
Kolotoč Václava Trojana, či O smutné princezně Ilji Hurníka. Poslední jmenovaná opera byla
doprovázena orchestrem složeným z Orffových nástrojů.
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Opera Kolotoč - „opera pro malé i velké“ Václava Trojana patří po opeře Ogaři
Jaroslava Křičky k další oblíbené dětské opeře. Spolu s Marií Charousovou Gardavskou napsal
dílo, díky kterému se divák přenesl do různých krajin (africký prales, Austrálie, indická džungle
a Amerika). Snoubí se zde realistický svět, dětská fantazie, dobrodružství a vzpomínky
dospělých autorů na dětské projížďky na kolotoči. Majitelem kolotoče je pan Josef, který
pomocí popěvku přitahuje pozornost dětí ke svému kolotoči. Opera je určena pro dětský sbor
i sólisty, kteří jsou na dobré úrovni jak hlasové, tak hudebně-teoretické. Trojan využívá různé
intonační postupy, střídá metrum a bohatý rytmus.
„V hudebním zpracování bohaté dějové mozaiky se projevila Trojanova mimořádná
charakterizační dovednost. Využívá rozmanitých výrazových prostředků včetně jejich proměny
a vynalézavé instrumentace k navození různých prostředí, dějů nebo vlastností.“11
Opery Kolotoč a Ogaři se staly výchozími dvou stylů komponování oper pro děti.
Opery ve stylu Kolotoče, neboli opery pro malé i velké děti předpokládají realizaci dospělými
umělci, děti jsou „pouze“ posluchači. Nebylo tedy potřeba upravovat kompoziční styl,
jen rozsah díla, který byl s ohledem na dětského diváka oproti jiným operám menší. Mezi
takové opery patří jednoaktové opery Žvanivý Slimejš z roku 1950 a Červená Karkulka z roku
1959 skladatele Jiřího Pauera. Velice oblíbenými se staly opery Evžena Zámečníka Ferda
Mravenec z roku 1971 a Brouk Pytlík z roku 1982 na námět knihy Ondřeje Sekory. Důležitým
prvkem je v obou operách jasná charakteristika postav a znázornění jejich vzájemných vztahů.
Naopak druhý styl psaní oper pro děti je určen pro samotné dětské zpěváky. Zahrnuje všechna
scénická představení, kde se spojuje tanec, zpěv, instrumentální hra a to od nejlehčích
představení až po prokomponované opery pro děti.
„Požadavek dětské interpretace hudebně dramatických děl byl i nadále stále výrazněji
prosazován, neboť v komplexu všech uměleckých aktivit, které realizace dětské opery
předpokládá, viděli hudební pedagogové a skladatelé nejúčinnější prostředek estetického
a výchovného působení na děti včetně možnosti rozvíjení jejich uměleckých dovedností.“12
Opery, které se věnují dětským zpěvákům, bývají většinou určeny pro vyspělé dětské
pěvecké sbory a ne pro školní dětská uskupení, která byla oblíbená v poválečné době

HERDEN, J., KOLÁŘ. J., JENČKOVÁ, E.: Hudba pro děti: vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1.
stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-522/x, s. 108.
12
HERDEN, J., KOLÁŘ. J., JENČKOVÁ, E.: Hudba pro děti: vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1.
stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-522/x, s. 112.
11

25

v zahraničí (hlavně Anglii a Německu). U nás se situace začala trochu měnit na počátku 80. let,
kdy bylo zahájeno pořádání přehlídek hudebně dramatické tvorby pro děti. K oživení
oblíbenosti dětských oper došlo na počátku 21. století, kdy vznikly čtyři dětské operky
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka – Budulínek, Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách
a Červená Karkulka. Díky jednoduchosti a líbivé melodice jsou snadnější, velmi oblíbené
a navíc hratelné i ve školním prostředí.

3.2 Balet
Balet patří mezi hudebně-dramatické žánry, ve kterých je hlavním nositelem děje tanec.
Společně s tancem působí na diváka i hudební složka, která k baletu neodmyslitelně patří.
Počátky taneční hudby spadají přibližně do poloviny 16. století, kdy byla provozována
na královských a šlechtických dvorech. V 17. století došlo za vlády Ludvíka XIV. k velkému
pokroku práce s hudbou a tancem. Jeho obliba tance dala za vznik francouzskému dvorskému
balettu de cour. Hlavním představitelem francouzského balettu byl Jean-Baptiste Lully.
Za jeho dlouhodobého působení na francouzském dvoře vzniklo několika hudebnědramatických děl, jejichž komponování měl Lully v oblibě. Jeho práce na hudebnědramatických dílech začala spoluprací s dramatikem Moliérem. Několik jeho komedií doplnil
o hudební složku, díky čemuž vznikla baletní komedie, tzv. comédie-ballet. Jednalo
se například o díla Měšťák šlechticem či Sňatek z donucení. Vedle balletu de cour a comédieballet se ve Francii psal útvar Ballet comique de la Royne, který byl podobný italským
intermediím. Na rozdíl od Itálie, kde se upřednostňoval zpěv, ve Francii to byl tanec. Postupem
času se stal balet hodnotným hudebně-dramatickým žánrem, který skladatelé komponovali jako
rozsáhlá hudební díla.
Balet, jaký známe dnes, vychází z tance, který je následně sestaven do obrazů
a doplněn o vyjádření děje. V tanci se využívá celé tělo, gesta a pantomima.
„K vystižení lyrických nebo dramatických poloh a jejich proměn bývá užito
souvisejícího hudebního proudu na způsob hudebního dramatu. Tato hudba je méně taneční,
výrazně však charakterizuje a v pohyblivé realizaci odpovídá spíše pantomimě.“13
Hudební doprovod tvoří ve většině baletů pouze instrumentální orchestrální doprovod.
Doplnění orchestru o zpěváky bývá spíše výjimečné. Zpěv najdeme například v baletu
Bohuslava Martinů – Špalíček. Stejně jako opera je i balet zaznamenán v hudební partituře
HERDEN, J., KOLÁŘ. J., JENČKOVÁ, E.: Hudba pro děti: vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1.
stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-522/x, s. 116.
13
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a je opatřen libretem, kterému bývá za předlohu literární dílo. Jednotlivé tance mohou být
sólové, skupinové nebo sborové. I balet je rozdělen do dějství a stejně jako v opeře bývá divák
uveden do děje předehrou. Kostýmy tanečníků bývají jednoduché, aby umožňovaly volnost
tanečního pohybu. S pohybem souvisí i rozložení kulis na jevišti. V baletu najdeme jen málo
kulis, jelikož je k tanci potřeba více prostoru než například v opeře či činohře. Baletní čísla
najdeme i v operách. Většinou se jedná o skupinový tanec jako například v opeře Antonína
Dvořáka – Čert a Káča, kde je baletní číslo nazvané Pekelný tanec.
3.2.1 Balet pro děti
Vývoj baletu pro děti se odvíjí od vývoje baletu jako takového. Psaní baletu
se věnovali především skladatelé z Francie a Ruska. Tyto balety byly určené pro dospělé
tanečníky i diváky, i když měly pohádkový námět. Mezi takové patří balety ruských skladatelů
Petra Iljiče Čajkovského – Labutí jezero, Louskáček a Šípková Růženka, balety Igora
Stravinského – Petruška a Pták Ohnivák, či balety Sněhová královna a Popelka Sergeje
Prokofjeva. Claude Debussy napsal balet Krabice hraček, který věnoval své dceři Claudet.
U nás napsal nejvíce pohádkových baletů ve 20. století Oskar Nedbal. Jeho balety sice
nebyly komponovány záměrně

pro

dětského

diváka,

ale

díky jejich

známému

a pohádkovému ději jsou dětem blízké. Jeho balety Pohádka o Honzovi, Z pohádky
do pohádky, Princezna Hyacinta a Čertova babička mají všechny pohádkový námět.
V baletu Z pohádky do pohádky spojuje Nedbal do jednoho celku několik pohádek. Jednoduché
rozdělení děje, doplněné o líbivé melodie a taneční čísla, jsou pro děti snadno pochopitelné.
V baletu vystupují a tančí nejen lidské postavy, ale také nadpřirozené bytosti, věci a kulisy,
což vytváří oblast neustálého zájmu dětí. Nedbal také hojně využívá zvukomalbu, například
jasný zvuk fanfár, který oznamuje královské prostředí.
Zajímavým ztvárněním baletu je i dílo Bohuslava Martinů – Špalíček. Zvláštností
baletu je doplnění orchestru o zpěv (sólové hlasy, ženský sbor a dětský sbor). Obsahem jsou
různé dětské lidové hry, říkadla, pohádky a zvyky (jako například vynášení smrti). Melodie je
inspirována lidovými písněmi, v orchestru se pracuje s kontrastem a barevností. Do druhé půlky
20. století spadá skladatelská činnost Jiřího Pauera. Pauer využil oblíbené knihy Ondřeje
Sekory a v roce 1976 uvedl balet Ferda Mravenec. Vystupují v něm všechny hlavní postavy
Sekorovy knihy (Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, Beruška a další). Mravenci mají lidské
vlastnosti, dochází k pobavení, ale i ponaučení. Lyrické scény doplňuje o čísla komická,
odlehčená. Pracuje s hudebním materiálem podle jednotlivých scén, avšak stále klade důraz
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na kompaktnost hudby a tance pro jednodušší orientaci dětského diváka (například jasná
a rytmická rozcvička mravenců).
Dalšími českými skladateli, kteří se zabývali skládáním baletu pro děti, byli například:
Zbyněk Vostřák – balet Sněhurka na motivy pohádky bratří Grimmů a Veselí vodníci,
Ladislav Matějka – O loupežníku Rumcajsovi, či Jaroslav Krček – Romance o Ječmínkovi.
Charakteristika baletu pro děti zahrnuje podle Jaroslava Herdena14 sedm podmínek:


Přitažlivý námět – nejčastěji bývá pohádkový, ze světa zvířat inspirován lidovými
hrami nebo dětským světem. Důležité je jednoduché, přehledné a pro děti přitažlivé
libreto.



Přiměřený rozsah – balet pro děti by neměl přesahovat 60–80 minut. Důležité je,
pro jakou věkovou skupinu je balet komponovaný.



Přehledné členění – k jasnějšímu rozdělení jednotlivých čísel napomáhá kontrast
a samozřejmě gradace (jak v hudbě, tak v tanci).



Sdělnost a srozumitelnost hudby – základním pilířem je umělecká zkratka, která
využívá jednoduché a dobře rozlišitelné výrazové prostředky hudby. K srozumitelnosti
napomáhá i využití dětem známých druhů tanců, pochodů atd.



Sdělnost a srozumitelnost pohybu – pro děti je využití pantomimy, různých tanečních
prvků jasným rozlišením. Napomáhají i při charakteristice postav. Navíc si děti
uvědomují propojenost celého těla při tanci. Pro zjednodušené vnímání děje a tance je
dobré využívat různé rekvizity.



Jednota hudebního a tanečního vyjádření – hudba by měla podněcovat k tanci.
Jednotlivý pohyb reaguje na hudbu, zároveň nechává dítě rozvíjet jeho fantazii.

3.3 Muzikál
Muzikál patří mezi hudebně-dramatický žánr, ve kterém se spojuje, zpěv, tanec
a mluvený projev. Vznik se datuje do 30. let 20. století. V roce 1927 byl na Broadwayi uveden
první muzikál - Loď komediantů. Bylo to první spojení taneční revue, zpěvu
a hereckého výkonu. Muzikál byl ovlivněn ve svém vývoji různými hudebními styly populární
hudby, které se v tehdejší Americe zrodily (pop, jazz, rock & roll a další). Rozkvět muzikálu
nastal v tzv. zlaté éře muzikálu, ve 40.–60. letech v Americe, kdy se jím zabývala spousta

HERDEN, J., KOLÁŘ. J., JENČKOVÁ, E.: Hudba pro děti: vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1.
stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-522/x, s. 123 – 124.
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hudebních skladatelů, například Georg Gershwin, Cole Porter či Richard Rogers.
V 60. letech vznikl jeden z nejhranějších muzikálů dodnes - West Side Story skladatele
Leonarda Bernsteina. Vedle americké Broadwaye je nejúspěšnějším a nejvyhledávanějším
místem pro muzikál evropský Londýn. S anglickým muzikálem je bezesporu nejvíce spojen
skladatel z Jižního Kensingtonu – Andrew Lloyd Webber, který napsal celou řadu muzikálů.
Hrají se jak v originálním znění, tak v přeložené verzi snad po celém světě. Mezi nejznámější
muzikály patří Cats, Jesus Christ Superstar, Evita a Fantom opery. Světově známým je
i francouzský muzikál Bídníci skladatele Clauda-Michela Schönberga.
U nás se muzikál začal objevovat až po 2. světové válce. Prvním byl Divotvorný hrnec,
který byl upraven Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. Za první původní český muzikál
jsou považováni Starci na chmelu z roku 1964. Jedná se sice o filmové zpracování, ale svou
oblibou a úrovní se mohl jako jediný tenkrát rovnat s úspěšnými zahraničními muzikály.
Následoval muzikál Jiřího Suchého – Kdyby tisíc klarinetů. Třetím filmovým muzikálem
u nás byla Noc na Karlštejně, ke kterému složil písně Karel Svoboda. Éra českého divadelního
muzikálu spadá až do 90. let 20. století. Za hlavního hudebního skladatele a zakladatele českých
muzikálů je považován Karel Svoboda, jehož muzikál Dracula (premiéra v roce 1995) se hraje
dodnes. Následovaly muzikály Hrabě Monte Christo a Golem. Dalšími úspěšnými českými
muzikály jsou Krysař Daniela Landy, muzikály Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
Johanka z Arku, Hamlet Janka Ledeckého či Tři mušketýři a Kleopatra Michala Davida.
3.3.1 Muzikál pro děti
Prvním muzikálem námětem blízkým dětem byl filmový Čaroděj ze země Oz z roku
1933. Příběh vypravuje o dobrodružství malé Dorotky, která se při tornádu dostane i se svým
psem do země Oz. Dalším filmovým muzikálem pro děti byla Mary Poppins z roku 1964.
Díky oblibě příběhu o vychovatelce, která je milá, ale i přísná, umí létat díky deštníku,
se setkáme i s divadelním představením tohoto muzikálu ve světě, ale i u nás. Oblíbené jsou
dnes i muzikály na ledě – Mrazík a Popelka, ve kterých se spojuje zpěv, mluvený projev
a krasobruslařské umění. Oblíbený byl muzikál určený pro malé i větší děti na hudbu Marka
Ebena – Kocour Modroočko. V brněnském divadle se můžeme setkat s muzikálem Ostrov
pokladů a v pražských divadlech s muzikály Sněhová královna a Kapka medu pro Verunku.
Nyní se podle slavného filmu pro děti Ať žijí duchové připravuje i stejnojmenný muzikál, který
by měl být během roku 2016 hrán v Kongresovém sále v Praze.
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3.4 Filmové hudební pohádky
S rozvojem televizního vysílání se staly velice oblíbené filmové hudební pohádky.
Hrané pohádky bývají doplněny o písně, které jsou velmi žádanými i v dětském pěveckém
repertoáru. Mezi nejznámější filmové hudební pohádky patří: Ať žijí duchové, Šíleně smutná
princezna, Koloběžka první, Co takhle svatba princi?, Ať přiletí čáp, královno!, Princové jsou
na draka, Plaváček, Zlatovláska, Lotrando a Zubejda a zpracování tří operek Svěráka a Uhlíře
– Tři bratři. Oblíbené jsou i zahraniční animované pohádky (především pohádky Walt Disney),
které jsou doplněny o písně, například Sněhurka a sedm trpaslíků, Anastázie, Petr Pan,
Pocahontas, Polární expres, Na vlásku, Ledové království a další.

4 HLASOVÁ VÝCHOVA
Vývoj pěveckého hlasu souvisí s celkovým vývojem dítěte. Prvním hlasovým projevem
dítěte je křik. Kojenec vyjadřuje pomocí křiku své pocity, požadavky. Již v tomto období jsou
hlasivky přirozeně posilovány a dochází k jejich vývoji. S postupem času dítě začíná využívat
hlasivky k broukání. Vymýšlí si své melodie, čímž posiluje i svou tvořivost a představivost.
Touto fází vývoje projde každé dítě. Můžeme říci, že každé dítě má fyziologicky dané
předpoklady ke zpěvu. První broukání, zpěv jsou v nejčastějších případech spojeny s dětskou
hrou. Dítě zpěvem vyjadřuje své pocity, propojuje hudební projev s pohybem. Aby se zpěv
dítěte vyvíjel, je potřeba dodat mu hudební podněty, například zpěv s rodiči, hra spojená
s hudební řečí, zpěv spojený s pohybem. Je důležité, aby se správně vyvíjel nejen dětský hlas,
ale také hudební sluch. V tomto období je rozsah dětského hlasu většinou g1 – c2.
„Hlasivky sílí, prodlužují se a rostou do šířky, zvětšují se rezonanční prostory i kapacita
plic a prodlužuje se výdechový proud.“15
V předškolním období je již dítě schopno přezpívat melodii, zlepšuje se jeho intonace,
rozlišuje výšky tónů. Jeho hlasový rozsah je přibližně f1 – e2. Na prvním stupni základní školy
žák dovede přezpívat melodii, dochází k rozvoji a upevňování tonálního cítění, rytmického
cítění i hudebního sluchu. Ve vývoji dítěte se hlasivky zapojují různě. V tomto období se
zapojuje nejčastěji vnitřní okraj hlasivek, kdy je hlas dítěte jasný, zvonivý. Jeho rozsah bývá
většinou c1 – f2. Na konci prvního stupně je dětský hlas nejsilnější, vyzrálý. V tomto období
musíme dbát, aby dítě získalo správné dechové i hlasové návyky. Tyto návyky si dítě přináší
SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy I na 1. stupni základní školy: Učebnice pro studenty
pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, s. 136.
15
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i do období mutace, které je pro něj hormonální změnou, kterou nejčastěji doprovází změna
tělesná i psychická. V období od 10 let až do puberty je orientační hlasový rozsah dítěte podle
A. Tiché16 a – a2.
„Vývoj hlasového ústrojí ovlivňuje také základní vlastnosti dětského hlasu: výšku,
hlasový rozsah, barvu, sílu, zvučnost i dechovou funkci.“17

4.1 Mutace
Období mutace spadá do vývojového období předpubertálního a pubertálního.
V posledních letech tato věková hranice klesá. K mutaci nedochází pouze u chlapců, ale i
u dívek, které si to často neuvědomují a netuší, co se s jejich hlasem děje. Zde je důležité
pracovat s každým dítětem individuálně, podle potřeby.
Předmutační období nastává kolem 11.–12. roku věku dítěte, kdy se zrychluje růst
hlasivek a mění se barva hlasu. V tomto období hlas ztrácí svou barvu, intonace není čistá
a hranice rozsahu se mění (většinou se zmenšuje horní hranice).
Samotné mutační období nastává většinou mezi 12.–14. rokem. Typické je zmohutnění
a růst hrtanu a hlasivek. U chlapců je markantnější, nerovnoměrné, což vede k hlasové
nestabilitě v jejich hlasové poloze. U dívek není toto období tak bouřlivé, bývá doprovázeno
změnou barvy a síly hlasu. Zároveň můžeme u některých zpěvaček sledovat rozdíly v jejich
hlasovém rozsahu (může klesat i stoupat).
V období přibližně od 14. do 17. roku dochází k dotváření hlasu. Dochází k ustálení
osobité barvy a charakteru hlasu.

4.2 Hlasové rejstříky a resonance
„Hlasové ústrojí představuje velmi složitý svalový mechanismus. Zjednodušeně lze však
říci, že se hlasivky při zpěvu mohou zapojovat třemi odlišnými způsoby:


hlasivky pracují samy, celou svou hmotou – pak tvoří tóny tzv. hrudního rejstříku (bývá
též označován jako prsní hlas);

TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat: hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 1. Praha: Portál,
2005. ISBN 80-7178-916-X, s. 21
17
SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy I na 1. stupni základní školy: Učebnice pro studenty
pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, s. 136
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hlasivky jsou napínány zvnějšku (vnějšími hrtanovými svaly), pak pracují pouze jejich
blanité okraje – znějí tóny tzv. hlavového rejstříku (označované též jako hlavové tóny
nebo hlavový hlas);



mostem mezi hrudním a hlavovým rejstříkem je tzv. střední rejstřík.“18
S hlasovými rejstříky souvisí i hlasová resonance. Tón se tvoří chvěním hlasivek, které

se aktivují výdechem vzduchu a následně se dotváří v rezonančních místech (orgánech) a díky
mluvidlům. Resonanční místa se rozdělují do dvou skupin: resonance hrudní a hlavová.
Samotné děti můžou resonanci vnímat podle vibrace v těle. Hrudní resonanci děti přirozeně
používají jak při mluvě, tak při zpěvu. Hlavová resonance se využívá převážně při zpěvu
ve vyšší poloze. Tento typ resonance by se měl u dětského hlasu rozvíjet. Hlas je pevnější
s charakteristickou barvou. V praxi se hlasová resonance využívá k tvorbě tzv. hlavového tónu.
Při rozezpívání se využívají sestupná cvičení od tónů c2 a d2.

4.3 Hlasové problémy
Hlasový projev, ať mluvený nebo zpívaný, úzce souvisí i s emotivní složkou osobnosti.
Důležitá je správná funkce bránice, jejíž činnost se nejpřirozeněji aktivuje přes smích, úlek.
V tuto chvíli bránice sama a přirozeně pracuje. Hlasový projev je tedy vlastně rozvojem fantazie
a představivosti. Správný hlasový a mluvený projev ovlivňují tři složky: hlasová, dechová
a artikulační. Aby byl hlasový projev plnohodnotný a zdravý, musí být všechny tři složky
v rovnováze. Nadřazení jedné z nich mívá negativní dopad na celkový hlas.
„Všechny zvukové změny hlasového projevu, vznikající buďto chorobami hlasového
orgánu nebo nesprávnou funkcí hlasového, dechového či artikulačního ústrojí, nazýváme
hlasovými poruchami. Příčiny onemocnění jsou velmi rozmanité a často se vzájemně kombinují
a zmnožují.“19
Hlasové poruchy se rozdělují podle původu nemocí na funkční a organické. Funkční
dysfonie je nejčastější hlasová porucha. Práce hlasivek je narušena buď kvůli velké námaze
(velká míra aktivity, přepětí hlasivek), nebo hlasové neuróze, kdy mají vliv vnější činnosti,
trauma, které je většinou spojeno s uměleckým výkonem. Hranice onemocnění je u každé osoby
individuální. Organické poruchy jsou nejčastěji důsledkem onemocnění hlasového orgánu nebo
TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat: hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 3. Praha: Portál,
2014, ISBN 978-80-262-0648-4, s. 15.
19
VÁLKOVÁ, L. Hlasové poruchy. 2. vyd. DDM Rokycany, 2008, s. 17.
18
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hormonálních změn. U těchto onemocnění je často nutná lékařská péče. Patří sem prodloužená
mutace, projevuje se zpomalenou reakcí a přizpůsobení na hormonální proces růstu hlasivek.
Typický je vysoký, falsetový hlas, který je nestálý a rychle se unavuje a zeslabuje. Další
poruchy mohou být dopadem dlouhodobého a špatného používání hlasivek. Pokud na hrtan
a hlasivky velmi tlačíme, hlas se rychle unavuje a díky tlaku je hlas chraptivý. Porucha s těmito
projevy se nazývá hyperkinetická dysfonie. Porušení hlasu často vede k psychickým
problémům. Čím více se člověk snaží a tlačí na hlasivky, tím více se může narušit jejich funkce
a může dojít i k jejich poškození – k tvorbě uzlíčků. Při dlouhodobém namáhání se může
poškodit hlasivkový sval, vzniká hlasová nedomykavost. U dětí je nejčastější organická
porucha dětská hyperkinetická dysfonie, která vzniká díky přepínání hlasu. Hlas je drsný,
chraptivý a porucha může vést až k trvalým následkům. K problémům vede hlasitý projev:
dětský křik, hlasitá mluva o přestávkách ve škole, kdy děti na hlasivky tlačí. V dětském
pěveckém sboru se dá předcházet namáhání hlasivek rozezpíváním v malých skupinách,
kdy má sbormistr možnost věnovat se hlasové hygieně jednotlivě, individuálně.
Problémy s hlasovým projevem jsou často důsledkem chyb v práci s hlasivkami. Chyby
v dýchání u dětí vznikají kvůli nesprávnému místu pro nádech. Využívají k nádechu jen vrchní
část hrudního koše, nebo se naopak nadechují jen do břišní oblasti. Častá je špatná práce
s výdechem. Pokud zpěvák neumí s dechem zacházet, vydechuje nárazovitě, silně, což má
za důsledek tvrdé hlasové začátky. Se správným dýcháním souvisí i postavení těla a uvolnění
obličejových svalů. Špatné postavení těla neumožňuje plný pěvecký nádech. Chyby ve tvoření
tónu jsou ve většině případů důsledkem špatného postavení jazyka, resonančních dutin
či měkkého patra. Děti často nedokáží nechat jazyk volně ležet na spodních zubech.
Nepřirozená vibrace v hlase je spojena se špatným a ztuhlým postavením hlavy. Krční páteř
dětí bývá mnohdy nedostatečně uvolněná důsledkem častého sezení u počítačů a tabletů.
Nápravou bývají cviky na uvolnění a kontrola správného postavení hlavy dítěte. Díky špatnému
postavení měkkého patra je hlas ostrý, huhňavý, tón je tvořen „nosem“. Chybou je i nepřirozené
přepínání mezi rejstříky a přetahování hrudního rejstříku do vyšších poloh. Chyby v artikulaci
souvisí stejně jako tvoření tónu s násadní trubicí (tedy hrtanem, měkkým a tvrdým patrem,
kořenem jazyka atd.). Chyby se nejvíce projevují ve velkém rozdílu v tvoření vokálů, které jsou
buď moc tmavé, nebo naopak světlé. Častou příčinou chybné artikulace bývá ztuhlá spodní
čelist, která se projevuje světlým, ve vyšších polohách „uskřípnutým“ hlasem. Na pohled
se pohybuje jen přední část spodní čelisti, zadní je ztuhlá.
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5 DIDAKTIKA NÁCVIKU PÍSNĚ
V každém dětském pěveckém sboru se začíná zpěvem jednohlasých písní. Podle
hudebních dovedností a schopností dětí se rozlišují dvě metody nácviku písní.
Metody imitační a intonační, neboli zpěv pomocí sluchové nápodoby a zpěv z listu. V praxi by
se mělo využívat obou možností, v jednodušších místech zpěv z listu, v těžších pasážích
imitace. Intonační metoda se ale využívá u vyspělejších dětských pěveckých sborů, například
při ZUŠ, kde děti navštěvují mimo sborového zpěvu předmět hudební nauka,
ve kterém se rozvíjí teoretické hudební znalosti.
Každému nácviku nové písně by měla předcházet motivační fáze – získání nálady,
nadchnutí dětí pro skladbu a její předvedení. Následovat by měl samotný rozbor skladby.
Při rozboru je důležitá komunikace s dětmi, snažit se je vést k tomu, čeho si mohou
u skladby či písně všimnout, ne jim jen podávat informace, ale také je aktivně zapojit. Rozbor
skladby zahrnuje:


Rozbor textu – text se zkoumá z hlediska obsahového a jazykového. Nejprve
se všichni seznámí se slovy písně. Poté si společně popovídají o obsahu textu,
jak jej děti chápou. Neméně důležitá je samotná jazyková složka písně, kde můžeme
najít různé termíny, nářečí, cizojazyčné výrazy a archaizmy. Zpěvákům je potřeba dané
výrazy vysvětlit, aby zcela porozuměli textu.



Hudební složky – zde se zaměřuje opět na dvě složky – hudební formu a výrazové
prostředky. Z hlediska formy určíme, zda se jedná a malou nebo velkou písňovou formu
a na čem je založená. Hledáme ve skladbě prvky kontrastu, opakování, gradace,
výrazové prostředky jako tempo, dynamiku, melodii, harmonii a barvu. Tyto výrazové
prostředky vztáhneme k textu, který je hlavním nositelem informace.

5.1 Postup při imitační metodě nácviku písně
Tuto metodu lze využít u začátečnických dětských pěveckých sborů. Je založena
na vnímání dítěte, které pomocí nápodoby opakuje předzpívaný či předehraný úsek. Samotný
nácvik skladby lze uskutečnit dvěma způsoby:


Rozdělit nácvik skladby, kdy se nacvičuje zvlášť text a zvlášť melodie. Zda začneme
s textem nebo melodií závisí na jednotlivých skladbách. Například u cizojazyčných
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skladeb nejprve rozebereme a naučíme děti číst text. Ten pak doplníme o rytmus,
tedy říkáme text na délky not ve skladbě. Až jako poslední krok doplníme text o melodii.


Druhý způsob je zkoušet vše najednou. Nerozdělujeme text, melodii a rytmus,
ale učíme rovnou úseky skladeb.
U nácviku pomocí imitace se musí dávat pozor na pozornost zpěváků. Měli by mít pocit,

že nacvičovaný úsek umí, že se na zkoušce naučili něco nového. Je proto lepší nacvičované
úseky dovést do konečné podoby – do správného tempa, s určenou dynamikou.

5.2 Postup při intonační metodě nácviku písně
Při nácviku písně intonací je základem metoda tonální. V dětských sborech
se učí zpěváci intonovat postupně. První interval, se kterým se u dětských zpěváků začíná,
je tercie 5. – 3. stupeň, takzvaný „kuku“ interval. Rozšiřovat tónový prostor lze buď ze shora,
nebo zdola.
Rozšiřování tónového prostoru ze shora je typické pro intonační systémy Zoltána
Kodálye a Carla Orffa. Celé rozšiřování probíhá od prvotního „kuku“ intervalu 5. – 3. stupně,
který je poté doplněn o 6. stupeň. Následně se postupuje k 2. a 1. stupni, čímž dojdeme
k pentatonice, ve které je možná jakákoliv improvizace, což je pro děti přínosné. Jako poslední
se přidávají 4. stupeň a citlivý 7. stupeň. Rozšiřování tónového prostoru zdola je tradičnější,
základem jsou jednotlivé tóny stupnice. Začíná se 1. – 2. – 3. stupni, které jsou nadále
rozšiřovány podle durové stupnice, tóny se nepřeskakují. Důležité jsou i intonační metody,
které usnadňují dětem orientaci. U nás jsou nejznámější systémy Františka Lýska a Ladislava
Daniela. František Lýsek používá tzv. „Nápěvkovou metodu“, při které pomocí známé lidové
písně vymezuje tónový prostor, ve kterém se děti pohybují. Celá píseň nepřekročí daný tónový
rozsah. Například pro upevnění intonace v tónovém prostoru 1. až 3. stupně durové stupnice
uvádí písničku Halí, belí, která nepřekročí 3. stupeň. Další písničky jsou vždy doplněny o jeden
vyšší stupeň, který je zároveň nejvyšším v tónovém rozsahu. Nápěvky je možné využít i pro
vybavení intervalu. Například pro interval prima: píseň Ach synku, synku, pro sekundu: Kočka
leze dírou či pro tercii: Běží liška k Táboru. Oproti tomuto systému stojí podobný systém
Ladislava Daniela, který využívá tzv. „Opěrné písně“, které napomáhají k vybavení
jednotlivých tónů v tónině a k řešení problému tzv. volných nástupů. Volnými nástupy rozumí
místa na začátku písně či skladby, nebo v části, kde se vyskytují velké melodické skoky. Hlavní
princip Danielovy metody je intonace diatonických postupů, která na základě fungujícího
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tonálního cítění dítěte probíhá bezproblémově. Většina písní obsahuje sekundové kroky.
Terciovými kroky rozumí sekundové postupy s vynechaným prostředním tónem. Typickým
prvkem Danielovy intonace je využití tzv. tóninového klíče. Vždy na začátek partu uvede
tónický kvintakord, který umožní zpěvákovi orientaci v tónině, ve které se nachází píseň.
K nácviku písně intonací lze přistoupit tehdy, pokud melodické problémy v písni
odpovídají stávajícím intonačním dovednostem dítěte. Také lze kombinovat intonaci s imitací
v těch místech, kde tonálně výškové vazby překračují rozsah těchto dovedností. Před zpěvem
skladby je dobré zařadit několik přípravných cvičení, fází. Oprostíme skladbu o slova a rytmus
a ponecháme pouze melodii. Zpíváme s dětmi na nějakou slabiku (například no, ja, jo atd.)
a soustředíme se pouze na intonaci jednotlivých tónů. Nedodržujeme rytmický zápis not, ale
zpíváme všechny noty na předem určené doby – například každá nota na jednu dobu. Takto
s dětmi přezpíváme celý nacvičovaný úsek skladby. Poté se přidává rytmus nebo slova a úsek
znovu opakujeme a na závěr přidáme složku poslední – zpíváme tedy nacvičovaný úsek podle
not i se slovy.

5.3 Nácvik vícehlasu
Pokud dětský pěvecký sbor zvládá s jistotou jednohlasé skladby, orientuje
se v intonaci a rytmu, může se přistoupit k nácviku vícehlasu – dvojhlasu. Dochází k rozvoji
hudebnosti, rozvíjí se harmonické cítění zpěváků a zároveň se rozšiřuje možnost repertoáru a
estetického vjemu sboru. Jednodušší formou vícehlasu je homofonní dvojhlas. Oba hlasy
zpívají rytmicky stejný part podložený textem s různými melodiemi. Polyfonní dvojhlas je
náročnější, každý hlas má svůj part. Nejjednoduššími polyfonními písněmi jsou kánony, kde
oba hlasy zpívají to stejné, ale začátek druhého hlasu je posunutý. Důležitými kroky ke zpěvu
dvojhlasu jsou přípravná cvičení:


Dělený zpěv – využívá se zpěvu jednohlasé, nejčastěji lidové písně. Sbor rozdělíme
na dvě skupiny, které se střídají ve zpěvu písně. Stále zní jednohlas, ale zpěváci
se střídají. Nejprve se zpívá po frázích – pravidelně. Pro děti je pravidelné střídání jasné,
orientují se v něm. Pokud tuto fázi zvládají, přistoupíme ke střídání nepravidelnému,
kdy musí reagovat na gesto sbormistra a zároveň poslouchat ostatní.



Slyšený dvojhlas – zní druhý hlas, ale sbor zpívá jednohlasně. Druhý hlas obstarává
učitel či je hraný na klavír. Nejčastěji se využívá lidový dvojhlas nebo kánon.
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Rytmický dvojhlas – zařazují se různé rytmické kánony, využívají se jednoduchá dětská
říkadla. Sbor se již rozděluje na dvě skupiny. Jedna vytváří rytmické ostinato,
nad kterým zní rytmicky říkadlo. Těžšími rytmickými dvojhlasy jsou dva různé rytmy
proti sobě. Je dobré nejprve projít deklamaci, pak přidat hru na tělo a až jako poslední
fázi oprostit hru na tělo o slova, jen samotná rytmizace. Tuto fázi musí projít každý hlas
zvlášť, aby si byly děti jisté. Při spojení obou hlasů dohromady je dobré nezačínat oba
ve stejnou dobu. Nejprve začít jeden hlas například dva takty a až poté přidat druhý.
To stejné platí i pro ukončení cvičení.



Rytmicko-melodický dvojhlas – opět se již sbor rozděluje na dva hlasy. Jeden zpívá
písničku, druhý ji doplňuje o ostinátní deklamaci, hru na tělo. Známým rytmickomelodickým dvojhlasem je zpracování lidové písničky Prší, prší.



Dvojhlasá pěvecká cvičení – využívají se v momentě, kdy už sbor zvládá dvojhlasý
zpěv. Jedná se o různě těžká cvičení. Začíná se zpěvem hlavní melodie v jednom hlasu
a dlouhých držených tónů v druhém. Tento model se opakuje i v opačném pojetí hlasů
a následně se ztěžuje. Posledním cvičením jsou již rovnocenné dva hlasy, kde má každý
svou melodickou linku.



Lidový dvojhlas a quodlibet – je závěrečná fáze nácviku dvojhlasu. Lidový dvojhlas
vedený nejčastěji v paralelních terciích nebo sextách je pro sbor přehledný, jednoduše
se v něm orientuje a dobře zní. Zpěváci mají pocit zvládnutého dvojhlasu a motivuje je
to k dalšímu zlepšování a zpěvu dvojhlasých skladeb. Stejný účinek má i zpěv
quodlibetu, kdy se zpívá několik písní najednou. Nejznámější jsou písničky: Prší, prší,
Skákal pes a Rybička maličká. Dětem jsou lidové písničky známé, nebojí se je zpívat
a přitom jsou schopny zazpívat i trojhlasou úpravu.

6 Kompozice hudebního díla pro dětský sbor
Nejčastější hudební formou komponovanou pro dětský pěvecký sbor je forma písňová.
Rozlišuje se na malou a velkou písňovou formu. Malá odpovídá běžným písním, nejčastěji
se dělí na části a a b. Každá je tvořena předvětím a závětím. Nejrozšířenější druh malé písňové
formy je trojdílná píseň, označována aba, tedy zazní část a, následně většinou kontrastní b
a znovu a. Oproti této písni je velká písňová forma rozsáhlejší. Objevují se v ní věty A a B, opět
bývá často trojdílná. Písňová forma se vyvíjela stejně jako všechny ostatní hudební formy.
Největšího rozkvětu v historii se dostalo písni za života Franze Schuberta, který jich složil
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přes 600. Podle kompoziční práce se píseň rozděluje na strofickou a prokomponovanou.
Ve strofické písni jsou všechny sloky (strofy) složeny stejně. Naopak u prokomponované
písně se sloky postupně rozvíjejí, celá skladba tvoří jeden proud hudby, která přináší stále
něco nového.
Neméně důležité při komponování hudebního díla je dodržování sledu akordů.
Nejčastěji se v dnešních písních používá pořadí akordů: tónika, VI. stupeň, subdominanta
a dominanta. Písně s tímto sledem akordů se nazývají tzv. čtyřakordové skladby. V mollových
skladbách najdeme mnohdy vybočení do dominantní durové tóniny a téměř vždy v mollové
tónině durovou dominantu. Častým obohacením kompozice je využívání mimotonálních
dominant, které vnesou do skladby oživení ustáleného schématu. Jedná se o dominantu
k danému akordu (například k dominantě G dur v tónině C dur je mimotonální dominanta akord
D dur), který vždy zazní po akordu mimotonálním.
Při komponování skladeb se nesmí opomenout hudebně-výrazové prostředky: melodie,
harmonie, rytmus, dynamika, gradace a kontrast. Melodie by měla být líbivá, dobře
zapamatovatelná a její zpěv by neměl činit dětem problémy. Střídání metra a nepravidelnost
v struktuře rytmu udržuje posluchače v neustálé pozornosti. Gradace i kontrast souvisí
s rozvíjením při komponování skladby. Kontrast přináší změny do jednotlivých částí, je to
rozlišovací prvek, který napomáhá ke zhudebňování různých myšlenek. Gradace napomáhá
k vynesení důležitých míst skladby či k stupňování k závěru. Dynamika využívá práci
se sílou hlasu a doprovodných nástrojů, napomáhá k rozlišení jednotlivých úseků skladby
a k vyzdvižení některých okamžiků.
S rozvojem programní hudby se začal při kompozici využívat i tzv. leitmotiv (česky
příznačný motiv, známý také pod francouzským obdobným názvem idée fixe). Opakující se
hudební myšlenky charakterizují postavu, situaci či místo. Leitmotiv může být vyjádřen
melodií, harmonií nebo rytmem, který je vždy jasný. Hojně je zastoupen v operách Richarda
Wagnera. Využití leitmotivu v dětských operách a hudebních pohádkách napomáhá
k jednodušší orientaci v hudebním díle a charakteru postav.
Všechny výše uvedené problémy jsem vzala v potaz při komponování vlastní
hudební pohádky. Pohádka Hrníčkové kouzlo vznikla na motivy pohádky Lucie Buranské.
Byla zkomponována pro dětský pěvecký sbor Kvítek při ZŠ Václava Havla. Jeho členy je 47
dětí od 3. do 9. třídy. Pohádka je složena z několika příznačných motivů, které charakterizují
hlavní postavy - dceru hrnčířovu, Aničku, a prince Jiříka. Písně jsou doplněny o krátké dialogy
38

a lidové dětské hry. Hlasový rozsah pohádky je přizpůsoben hlasovým možnostem dětských
zpěváků i zpěváků z 6. až 7. tříd, kteří se právě nacházejí v předmutační či mutační fázi.
V pohádce se objevují dvojhlasy, na několika místech i trojhlas. Dvojhlas je většinou veden
jednoduchými kroky, podobně jako lidový dvojhlas. Pohádka je opatřena klavírním
doprovodem, který je zpestřen různými bicími nástroji.
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7 VÝZKUM
7.1 Předmět výzkumu, cíle a výzkumné hypotézy
Předmětem výzkumu je přínos hudební pohádky jako integračního prostředku v práci
s dětským pěveckým sborem a její vliv na motivovanost žáků k hudebním činnostem při odlišné
práci při zkouškách pěveckého sboru.
Cíle výzkumu


zkomponovat pohádku Hrníčkové kouzlo se zřetelem k hudebněpsychologickým
zvláštnostem dětského interpreta



nacvičit s výzkumným vzorkem vybraného pěveckého sboru hudební pohádku a přitom
ověřit, zda funguje ve sborové práci jako motivační prostředek



zjistit, zda má realizace hudební pohádky vliv na přítomnost zpěváků na jednotlivých
zkouškách



zjistit, zda je orientace v hudební pohádce pro diváka jednodušší díky použití leitmotivů



závěrečným cílem výzkumu je verifikovat stanovené hypotézy
Stanovení hypotéz

1. Hudební pohádka jako integrační prostředek umožňuje zapojení i méně aktivních dětí
do její realizace.
2. Osobní zaujetí sbormistra pro hudební pohádku kladně ovlivňuje vztah dětí k dané
činnosti.
3. Hudební pohádka zvyšuje pozornost dítěte při zkouškách a zvyšuje jeho zájem o
zkoušky pěveckého sboru.
4. Využití principu leitmotivu při komponování hudební pohádky usnadňuje orientaci
v díle dětem i dospělým divákům.

7.2 Metodika a organizace výzkumu
7.2.1 Metodika výzkumu
Hlavní metodou, kterou byl zkoumán vzorek dětí, byl experiment. Probíhal formou
experimentálních sborových zkoušek, při nichž byla nacvičována hudební pohádka,
zkomponovaná autorkou diplomové práce dle experimentálních záměrů. Výzkumný vzorek byl
vytvořen z dětského pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech.
Nacvičování hudební pohádky mělo poukázat na její aktivizační potenciál k rozvoji hudebních
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činností. Pomocí metody pozorování jsem se při vlastním nácviku snažila získat informace o
přístupu jednotlivých dětí ke zkoušení hudební pohádky. Zároveň jsem pozorovala jejich
vlastní iniciativu při tvorbě kulis, rekvizit a kostýmů. Pomocí dotazníku jsem chtěla shrnout
vliv hudební pohádky na děti a také zjistit, zda má zhlédnutí pohádky vliv na postoj dospělého
diváka k hudbě.
7.2.2 Organizace výzkumu
K nácviku hudební pohádky Hrníčkové kouzlo byla využita hudební místnost
ZŠ Václava Havla, kde probíhají pravidelné zkoušky pěveckého sboru Kvítek. V místnosti se
nachází pianino, Orffovy nástroje, rekvizity a kulisy. Rozmístění lavic bylo upraveno pro
nácvik jednotlivých dějství hudební pohádky.
Výzkum byl prováděn diplomantkou za pomoci vedoucí pěveckého sboru Kvítek
(Mgr. Věra Froňková), která byla seznámena se všemi náležitostmi výzkumné metodiky.
Výzkumným vzorkem bylo 47 zpěváků dětského pěveckého sboru Kvítek ve složení
9 chlapců a 38 dívek ve věkovém rozmezí 9 až 15 let (3. až 9. třída).
Výzkum probíhal od září 2015 do března 2016 v rámci pravidelných zkoušek pěveckého
sboru, vždy v pátek od 13:30 do 15:00 hodin. V průběhu měsíců listopad a prosinec probíhal
výzkum nepravidelně s ohledem na vánoční koncerty a vystoupení pěveckého sboru. Završen
byl uvedením hudební pohádky v Divadle Na Kovárně v Poděbradech 22. března 2016 v rámci
absolventského koncertu diplomantky. Výzkum probíhal v 5 fázích.
7.2.3 Časové etapy výzkumu
7.2.3.1 Přípravná fáze
S pěveckým sborem Kvítek spolupracuji jako korepetitorka již jedenáctým rokem.
Od roku 2004 spolupracujeme s německým sdružením Elbkinderland (Země dětí na Labi),
jehož hlavním představitelem je populární německý zpěvák Rolf Zuckowski. Za dobu
spolupráce vystoupil Kvítek v několika německých městech s místními dětskými sbory a stal
se pravidelným účastníkem koncertů a turné Elbkinderland. Nejen partnerství s Elbkindeland
mělo velký vliv na rozkvět pěveckého sboru. Vznikl přípravný sbor Kvíteček, ve kterém dnes
zpívá přes 40 dětí z první a druhé třídy. Jelikož se jedná o pěvecký sbor při základní škole, je
úroveň Kvítku do jisté míry ovlivněna věkovým složením členů. Repertoár tvoří jak lidové
písně a písně umělé, komponované pro sbor, tak i písničky z pohádek, které byly u dětí vždy
velmi oblíbené.
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V minulých letech jsme se sborem v rámci mezinárodní e-Twinningové spolupráce
nacvičovali se slovenskou ZUŠ Ignáca Kolčáka z Námestova česko-slovenský muzikál Neberte
nám princeznu. Muzikál byl nastudován českou i slovenskou stranou, avšak kulisy a rekvizity
měla na starost pouze ZUŠ. Výsledkem společné práce měly být videokonference a fotografie
z nastudování každého sboru zvlášť. Nad rámec e-Twinningové spolupráce byl muzikál
několikrát společně oběma účastníky odehrán na jevišti jak v České republice, tak
na Slovensku.
Po této spolupráci jsem viděla nadšení dětí při nacvičování hudebně-dramatického
žánru. Jelikož jsem se zajímala o interdisciplinární vztahy v rámci předmětu hudební výchova
a sborového zpěvu, rozhodla jsem se složit hudební pohádku a nastudovat ji s Kvítkem.
Při hledání námětu jsem zhlédla několik hudebních pohádek a dětských oper a přečetla různé
literární pohádky. Ze všech zdrojů jsem se nakonec inspirovala námětem pohádky Hrníčkové
kouzlo Lucie Buranské a sestavila jsem vlastní veršovanou pohádku, která by měla být z větší
části zpívaná. V červenci a srpnu 2015 začalo vznikat hudební dílko. V úvahu jsem vzala
hlasovou úroveň všech dětí a při komponování jsem si dala za úkol vytvořit pohádku, ve které
by měl každý člen dětského pěveckého sboru svou roli. Pohádka byla přenesena do prostředí
českého venkova a zámeckého nádvoří, doplněna lidovými dětskými hrami a písničkami,
díky čemuž byly děti seznámeny s historií lidové kultury u nás. Po zkomponování písní byl
vytvořen kompletní scénář pohádky včetně seznamu všech rolí.
7.2.3.2 První fáze výzkumu
První fází bylo seznámit děti s hudební pohádkou. Na začátku byly děti obeznámeny
s prostředím, ve kterém se bude pohádka odehrávat. Společně jsme si povídaly o českém
venkově a aktivitách, kterým se tehdejší děti věnovaly. Poté byla celá pohádka dětem přehrána.
Jednotlivé písně byly doplněny popisem, co se ve které situaci bude dít a jaké budou následující
dialogy. Úkolem dětí při poslechu pohádky bylo věnovat se melodii, zda se některá
neopakovala. Jelikož je melodie Aničky a prince Jiříka tvořena pomocí leitmotivu, nebyl pro
děti problém orientovat se v písních a postavách pohádky.
Po prvotním poslechu pohádky byl dětem ukázán seznam rolí a následovalo přidělení
jednotlivých postav každému dítěti. Role nebyly dětem přiřazovány, ale naopak se každý
zpěvák pro některou rozhodl. Hlavní postavy Aničky a prince Jiříka byly rozděleny vždy
mezi dvě děti, které se je učily společně. Hrnčířská rodina čítala maminku, tatínka, Aničku
a dalších sedm dětí, které ztvárňovaly sourozence Aničky. Následovalo rozdělení rolí na tržišti,
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kde se uplatnilo největší množství zpěváků: rybáři, pekařky, řezníci, plátenice, zelinářky,
babička kořenářka a prodavačky mléka a vajec. Po rozdělení lidských postav byly rozvrženy
postavy zvířecí: vlk, motýlek, kravička, zajíc, beruška a rostliny: houbičky a stromy.
Opomenout se nemohla role vypravěče, kterou si vybrala jedna ze starších dívek. Každé dítě
mělo v tuto chvíli přidělenou svou roli.
7.2.3.3 Druhá fáze výzkumu
Druhá fáze výzkumu se věnovala hudební přípravě dětí. Zkoušky sboru probíhaly podle
potřeby sloučené, či rozdělené podle rolí. Skladby byly z větší části nacvičovány pomocí
imitace, protože většina dětí není zcela obeznámena s intervalovými vztahy a jejich intonací.
Nejprve se přistupovalo k písním, které byly pro celý sbor společné. Každá zkouška sboru byla
započata rozezpíváním, ve kterém se objevovala cvičení, která řešila nějaký problém
připravovaných skladeb.
Nácvik pohádky začal od úvodní písně, která je pro celý sbor, bez ohledu na jednotlivé
role. Její základní charakteristikou je uvedení do děje, popis rodiny a hlavní hrdinky – Aničky.
Píseň je rozdělena do částí ABA a objevuje se v ní jak jednohlas, tak dvojhlas. Po úvodní
skladbě se nacvičovala skladba závěrečná, která je s úvodní téměř totožná. Její složení je opět
ABA a melodický průběh skoro stejný. S celým sborem proběhlo při další zkoušce nastudování
refrénu v Tržnici, který se opakuje vždy mezi výstupy jednotlivých sólistů, sborové části
v písních Cesta na trh, Druhá tržnice a Jiříkova žádost, kde zpívá sbor společně se sólisty.
Následujících několik zkoušek bylo věnováno hlavním rolím. Představitelky hlavní
hrdinky byly nejprve seznámeny s charakterem postavy a melodií, která tvořila základ ve všech
písních se sólovým výstupem Aničky. Všechna tato místa si děvčata ve svých notách označila,
aby se lépe v partech orientovala. Jednotlivé části se pak nacvičovaly postupně. Nejprve
se dívky naučily svůj part v písni Cesta na trh, ve které Anička vypráví o hrníčkách, které bude
prodávat na trhu. Samotné prodávání hrníčků bylo odloženo až na dobu, kdy byla nacvičována
celá tržnice. Poté Aniččina sóla v písních Cesta k domovu a Návrat Aničky, kde Anička vypráví
o strastech, které zažila cestou domů z trhu. Stejná melodie se vyskytuje i v písni Jiříkova
žádost, jejíž sólová část Aničky byla také nastudována zvlášť.
Po nacvičení Aniččiných sólových částí následovala obdobná činnost s představiteli
druhé hlavní role, Jiříka. Zpěváci byli opět seznámeni s charakterem postavy a melodií,
která se v Jiříkových sólech opakuje. Samotná postava Jiříka vystupuje oproti Aničce až
od třetího obrazu v písni Cesta k domovu, kde Jiřík zachrání Aničku před nebezpečím.
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Od této písně začínalo zkoušení Jiříkových sólových partů. Dále se Jiřík objevuje až v druhé
tržnici, kde mu pomáhá babička kořenářka najít dívku jeho srdce. Jako poslední se nacvičoval
sólový part v písni Jiříkova žádost, ve které princ žádá Aničku o ruku.
Když obě hlavní postavy uměly své party, přistoupilo se ke společnému nacvičování.
Jejich sólové výstupy tvořily ve většině případů dialogy. Byla nacvičována návaznost a střídání
metra v částech Jiříka a Aničky.
Další částí s výskytem několika sólových rolí je Tržnice. Zde jsou rozděleni jednotliví
prodejci, kteří mají vlastní melodické linky. Nacvičování probíhalo přesně podle pořadí v písni,
včetně zpěvu refrénu. Jednalo se o rybáře, prodavačky vajec a mléka, zelinářky, řezníky,
pekařky, plátenice a hrnčířku. Každý stánek je zastoupen dvěma prodávajícími, kteří vystupují
společně až na Aničku hrnčířku. Zároveň probíhalo i učení druhé tržnice, ve které se z větší
části opakuje první, ale je doplněna o dvojhlas pekařek a rybářů a výstup babičky kořenářky.
Tato role byla nacvičována v podání dvou zpěvaček, které se ve zpěvu střídaly. Ve chvíli,
kdy všichni sólisté uměli své party, docházelo ke spojování do celků, jednotlivých písní.
7.2.3.4 Třetí fáze výzkumu
Třetí fází výzkumu bylo vytvořit všechny kulisy, rekvizity a připravit kostýmy.
Více než na hudební složku byla tato fáze zaměřena na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti
a na historické zkoumání oblečení v dřívější době na venkově a na zámku.
Výroba kulis a rekvizit probíhala ve spolupráci dětí a vedoucích sboru za pomoci
učitelek výtvarné výchovy ZŠ Václava Havla. Společně jsme vymysleli počet a druhy kulis,
ale samotná realizace byla ponechána kreativitě dětí ze sboru a jejich spolužáků při hodinách
výtvarné výchovy či v době zkoušky sboru. Bylo vyrobeno šest stromů s šiškami, sedm
hlaviček pro houbičky (muchomůrky), následně opatřeny čelenkami a mašlemi na přivázání
pod obličejem, několik ryb pro rybáře a velká chalupa hrnčířovy rodiny. Všechny kulisy
a rekvizity byly vyrobeny z tvrdého papíru, kartonu, polystyrenu, chalupa byla namalována
na velké plátno. Další rekvizity byly doneseny dětmi (hrníčky, koše, ošatky, nůše, vezírek,
jablka, hrušky, koláče, plátno, napodobeniny masného výrobku, vejce, konev na mléko, káča,
kuličky na hraní, dýmka pro tatínka, bylinky, hlava koně, plyšová zvířátka). Každý člen se
na tvorbě podílel. Kostýmy byly tvořeny buď z oblečení, které si děti na svou divadelní postavu
donesly, nebo jim byly zapůjčeny kroje z folklórního souboru Jarošáček z Mělníku.
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7.2.3.5 Čtvrtá fáze výzkumu
Po nastudování všech písní a výrobě kulis, rekvizit a přípravě kostýmů bylo možné
přistoupit k samotnému nacvičování pohádky, včetně mluvených dialogů a dětských lidových
her. Nejprve byly hlavní role dublované, zpívali všichni hlavní protagonisté. Pohádka se před
celkovým hraním na několika zkouškách zpívala a doplňovala o mluvené dialogy. Po zvládnutí
této fáze se přistoupilo k hraní celé pohádky.
Pohádka byla na začátku uvedena vypravěčkou, která vystupuje v pohádce několikrát.
Zkoušky probíhaly se všemi rekvizitami. V době, kdy byla pohádka zkoušena včetně hereckého
projevu, se představitelé hlavních postav střídali. Instrumentální část Louka byla obohacena
o taneční choreografii, kterou tančily děti ztvárňující houbičky, stromy a některá zvířata.
Až po zvládnuté pěvecké a herecké části bylo zkoušení pohádky doplněno o kostýmy.
7.2.3.6 Pátá fáze výzkumu
Poslední fáze výzkumu byla založena na tvorbě dotazníků. První dotazník byl určen
pro děti z pěveckého sboru Kvítek. Chtěla jsem jeho pomocí zjistit, jak se práce na hudební
pohádce Hrníčkové kouzlo odrazila na motivaci zpěváků k hudebním činnostem. Dotazník byl
dětem podán na generální zkoušce tři dny před divadelní premiérou. Druhý dotazník byl určen
pro diváky pohádky. Chtěla jsem jeho pomocí zjistit vztah diváka k hudební pohádce a jeho
vnímání jednotlivých výrazových prostředků. K vyplnění respondenty došlo přímo na
absolventském koncertě po pohádce.

7.3 Interpretace výsledků výzkumu
Pěvecký sbor Kvítek se schází jedenkrát týdně v pátek na dvě vyučovací hodiny.
Práce na hudební pohádce začala v září 2015, kdy byly děti seznámeny s obsahem a písněmi
pohádky. Následující měsíce byly věnovány nacvičování jednotlivých písní, výrobě kulis
a rekvizit a celkovému divadelnímu nastudování. Výsledky výzkumu jsem rozdělila do tří částí.
První se zabývá výsledky experimentu a pozorování při studování hudební pohádky. Další dvě
části se zabývají jednotlivými dotazníky.
7.3.1 Interpretace výsledků experimentu a pozorování
Na základě předchozí znalosti hlasové vyspělosti a úrovně dětského pěveckého sboru
Kvítek jsem v červenci a srpnu 2015 napsala hudební pohádku, kterou jsem následně se sborem
nastudovala. Během zkoušení nastalo několik situací, ve kterých se řešil nějaký hudební
či divadelní problém. V této kapitole bych ráda na problémy a komplikovaná místa poukázala,
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včetně jejich řešení. Jednotlivé kapitoly jsem rozdělila podle hudebně výrazových prostředků.
Postupně se věnuji rytmickým problémům, intonačním a hlasovým problémům, harmonickým
problémům a poslední část je věnována dílčím problémům, které se při nacvičování pohádky
projevily a místům, které děti iniciativně doplnily o různé perkusní nástroje.
Místa s rytmickým či intonačním problémem byla při zkouškách využita i při
rozezpívání, kdy podle nejasných míst bylo vytvořeno několik cvičení. Například v písni Cesta
k domovu (viz notová ukázka č. 1) se ve sborové části objevují opakované tóny, které bývají
pěvecky špatně zpívané. Nastává problém s intonací, kdy jednotlivé tóny „padají“, jsou
intonačně nejisté.
Notová ukázka č. 1: Sborová část písně Cesta k domovu

Při zjištění nějakého problému jsem vymýšlela speciální cvičení na rozezpívání.
V notové ukázce č. 2 uvádím dva příklady.
Notová ukázka č. 2: Ukázka cvičení využitých při rozezpívání
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Pomocí takových cvičení si zpěváci osvojovali intonační problém, a tím se napomáhalo
k jistějšímu a intonačně přesnějšímu zpěvu opakovaných tónů. První cvičení bylo využíváno
i k vyrovnávání vokálů.
7.3.1.1 Místa spojená s rytmickými problémy
Prvními problémy, se kterými jsme se při studování pohádky setkali, byla místa
s rytmickými nejasnostmi. V úvodním sboru se objevila část, ve které dělal dětem problém
správný nástup (viz notová ukázka č. 3).
Notová ukázka č. 3: Dvojhlasá část úvodního sboru

Většinou je začátek rýmu na druhou osminu, avšak v taktu 3 je začátek s druhou dobou
a v taktu 13 hned na první dobu. Tato dvě místa činila problémy hlavně mladším zpěvákům,
se kterými musela být několikrát samostatně nacvičována. Pomůckou byly Orffovy nástroje,
pomocí nichž děti hrály pomlky.
Dalším místem s rytmickým problémem byla sólová část Aničky v písni Tržnice (viz
notová ukázka č. 4). Příznačný motiv Aničky, se kterým se setkáme ve všech jejích sólech, byl
v této části rytmicky pozměněn. V porovnání s notovou ukázkou č. 5. vidíme nepravidelnost,
která se týká pomlk za jednotlivými rýmy. Změna rytmické struktury sice přináší pro diváka
něco nového a nečekaného, avšak z pohledu zpěvaček musí být ovládnuta, aby si při hereckém
výkonu byly jisté a nemusely přemýšlet o pomlkách a struktuře melodického úryvku.
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Část Tržnice musela být s představitelkami Aničky několikrát důkladně nazkoušena a
teoreticky probrána.
Notová ukázka č. 4: Sólová část Aničky v písni Tržnice

Notová ukázka č. 5: Sólová část Aničky v písni Cesta na trh

Rytmickým problémem se ukázal i zpěv velkých triol (viz notová ukázka č. 6). Aby byl
jejich zpěv pro děti jednodušší, předcházelo několik rytmických her, ve kterých se střídaly
různé hodnoty. Sbor byl rozdělen na dvě skupiny, využíval se rytmický kánon a dvojhlas.
Po této činnosti se přešlo k rytmické deklamaci textu, který byl až následně doplněn o melodii.
Notová ukázka č. 6: Sborová část v písni Cesta k domovu
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K obtížnějším rytmickým místům se zařadil i dialog Aničky a Jiříka (viz notová ukázka
č. 7). Každý motiv je v jiném metru. Přechody mezi jednotlivými zpěvy musely být důkladně
nacvičovány, aby si byli zpěváci jistí.
Notová ukázka č. 7: Dialog Jiříka a Aničky v písni Cesta k domovu

Obdobný problém jako v úvodním sboru nastal i ve sboru závěrečném (viz notová
ukázka č. 8). Formou je tato část stejná jako první, avšak oproti dvojhlasu v úvodní části je
ve sboru závěrečném více rytmických změn. Ve 3. a 15. taktu začíná sbor na první dobu
a v 5. taktu na dobu druhou. Nácvik rytmicky problémových míst probíhal opět za pomoci
Orffových nástrojů, díky kterým byla vyplněna místa pomlk.
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7.3.1.2 Místa spojená s intonačními a hlasovými problémy
Jako místa spojená s intonačním problémem se ukázaly dvojhlasé pasáže v úvodním
a závěrečném sboru (viz notová ukázka č. 3 a notová ukázka č. 8). Jelikož se jedná o velmi
podobné části, docházelo k intonačním nejasnostem, obzvláště v druhém hlase. Při prvním
nácviku byl úsek podložen klavírním doprovodem, ale kvůli vyčištění slabších intonačních míst
byl následně zkoušen bez doprovodu.
Notová ukázka č. 8: Dvojhlasá část v závěrečném sboru

K intonačně nejistým místům patřilo sólo zelinářek v písni Tržnice (viz notová ukázka
č. 9). Vzestupné sekundové kroky nebyly zcela přesně intonovány, druhý verš začínal vždy
nejistě. S celým sborem a následně i individuálně se sólistkami byla při rozezpívání použita
cvičení sekundové vzestupné a sestupné kroky.
Notová ukázka č. 9: Sólová část zelinářek v písni Tržnice
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Ve stejné písni se objevoval intonační problém u sólové pasáže Aničky (viz notová
ukázka č. 4). Problém tvořila místa s velkým intervalovým skokem. K vybavení daného
intervalu bylo využito lidových písní, jejichž seznam sestavil Ladislav Daniel k volnému
nástupu určitého stupně.
Kromě intonačních problémů jsem při zkoušení pohádky narazila i na problémy
hlasového rozsahu. Role řezníka byla napsána pro chlapce a dívku z 6. ročníku. Po letních
prázdninách jsem ale na první zkoušce zjistila, že u nich již začala mutace. V tomto důsledku
jsem byla nucena během zkoušek několikrát přepisovat melodický průběh této role. V notových
ukázkách 10, 11 a 12 ukazuji, jak se vývoj melodie posouval, tedy i jejich hlasová možnost.
Notová ukázka č. 10 je původní verze sólového partu řezníků, který jsem komponovala
v červenci a srpnu 2015, kdy jsem nebyla seznámena s hlasovými problémy zpěváků.
Notová ukázka č. 10: Původní verze řezníků v písni Tržnice

První přepracovaná verze je vidět v notové ukázce č. 11. Zde jsem upravila hlasový
rozsah pro chlapce, což vedlo ke vzniku dvojhlasu.
Notová ukázka č. 11: První přepracovaná verze řezníků v písni Tržnice
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V konečné poslední verzi (viz notová ukázka č. 12) zpívá pouze dívka, u které je zřejmý
pokles hlasového rozsahu. Chlapec momentálně není schopný zpěvu, jeho hlas je nestálý.
Notová ukázka č. 12: Konečná verze řezníků v písni Tržnice

7.3.1.3 Místa s harmonickým problémem
Míst, ve kterých by činila dětem problém orientace v důsledku harmonie, nebylo
mnoho. Pohádka je z větší části založena na základních harmonických funkcích, doplněných
o VI. stupeň. Stejný případ je i v notové ukázce č. 13, který znázorňuje harmonický průběh
části úvodního sboru. Je založený na základních harmonických funkcích tóniny D dur:
tónika D dur, subdominanta G dur a dominanta A dur, doplněny o VI. stupeň h moll.
Notová ukázka č. 13: Část z úvodního sboru

Oproti výše uvedené notové ukázce je v následující harmonický průběh pozměněn.
V notové ukázce č. 14 je vidět i změna v melodii hlavně druhého hlasu. Jelikož jsou obě písně
velice podobné, změna harmonického průběhu u závěrečného sboru činila dětem problémy.
Dochází k vybočení do tóniny terciově příbuzné s D dur – do H dur.
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Notová ukázka č. 14: Část ze závěrečného sboru

7.3.1.4 Dílčí problémy při nacvičování pohádky
Při samotném nácviku hudební pohádky se objevily i různé problémy, které nebylo
možné zařadit do žádných výše uvedených kategorií. Díky iniciativě dětí a jejich názorům
při zkoušení byly některé písně doplněny o rytmické nástroje, se kterými se v původní partituře
nepočítalo. Několik písní bylo doplněno o hru na cajon, který udržuje rytmus a v písni Cesta
k domovu obohacuje dramatický charakter děje. Ve stejné písni byly využity rytmické nástroje:
dešťová hůl, sova, chimes, cabasa, žába a drhlo. Tyto nástroje byly přidány do míst, kde Anička
prochází nočním lesem a okolo ní se ozývají různé zvuky.
Úvod Druhé tržnice byl svěřen sólovému zpěvu dívky, která představovala cikánskou
tanečnici. Její sólový výstup spočíval v a capellovém zpěvu doprovázeném hrou na tamburínu.
Problém se projevil při přechodu ze sólové části do refrénu celého sboru, který měla dívka
doprovázet na tamburínu. Její hra byla rytmicky nepřesná, musela být pečlivě nacvičována
pomocí různých hudebních a rytmických her.
Častým problémem v dětském pěveckém sboru bývá i tichý zpěv jednotlivců v sólech.
Tento problém se projevil i u sólistů v pěveckém sboru Kvítek. V původní partituře měli být
jednotliví trhovci zastoupeni vždy po jednom dítěti, avšak po prvotních zkouškách byly role
rozděleny vždy mezi dvě děti. Aby si zpěváci zvykali na větší prostory, než je zkušebna sboru,
probíhaly části několika zkoušek na chodbách či ve vestibulu školy.
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Se sólovými a mluvenými pasážemi souviselo i procvičování artikulace. V dnešní době
je u dětí velkým problémem rychlá mluva a nedostatečná artikulace, což se odrazilo i
při zkoušení pohádky. Závěrečná část rozezpívání byla vždy věnována artikulačním cvičením
jak zpívaným, tak říkaným. Využity byly různé jazykolamy, například: Drbu vrbu, já rád játra,
od poklopu ku poklopu Kyklop koulí koulí. K procvičování artikulace byla využita píseň Strč
prst skrz krk, která je mezi dětmi velmi oblíbená. K uvědomění si správné artikulace pomohla
část písně Jiříkova žádost, kde trhovci vyjadřují mluveným slovem atmosféru tržnice. Každý
vykřikoval svůj výstup, což napomohlo ke zlepšení artikulace jednotlivých zpěváků.
Do Kvítku vždy v září přechází řada zpěváků třetích tříd z přípravného sboru Kvíteček.
Těmto dětem se věnuje speciální čas na kultivaci hlasového projevu, jelikož v přípravce tomu
není věnována tak velká část zkoušek. Kultivace hlasového projevu se ukázala jako klíčová
i při studování pohádky Hrníčkové kouzlo. Jedno z děvčat, které ztvárňovalo dítě hrnčíře,
tvořilo nesprávným způsobem tón. Díky zpěvu přes zuby a nedostatečnému zvedání měkkého
patra u děvčete docházelo k dostávání vzduchu do nosu a tvořilo tzv. nosový tón. Tento hlasový
problém je velmi častý, návykový a těžko odstranitelný. S dívkou jsme se snažily navodit pocit
zívání, vlivem čehož se zvedá měkké patro a vzduch se nedostane do nosu. Náprava však byla
problémová, protože dítě chybné tvoření tónu neslyšelo a nechtělo být opravováno při špatném
tvoření tónu.
Při nastudování pohádky se objevily i problémy u dětí se specifickými poruchami učení.
V září přestoupila z Kvítečku dívka z 3. třídy, která má diagnostikované ADHD a objevují se
u ní prvky autismu. Od začátku nacvičování se u ní projevovaly změny ve vnímání, v aktivitě
a zapojení do zkoušek. Někdy byla unavená, často byla její pozornost rozptýlená a její hlasový
projev byl poznamenán neustálým svalovým napětím. S dívkou byla prováděna různá
terapeutická cvičení k celkovému uvolnění. Musela být motivována více než ostatní děti.
K velkému zlepšení došlo po jejím obsazení do role berušky, kdy dívka zkoušela v kostýmu
na každé zkoušce. Díky dané roli se dívka více zapojovala do práce, cítila důležitost své osoby
v dětském kolektivu.
7.3.2 Interpretace výsledků dotazníku pro děti z pěveckého sboru Kvítek
Pěvecký sbor Kvítek studoval hudební pohádku Hrníčkové kouzlo s drobnými pauzami
od září 2015. Po celou dobu se na jeho vytváření podílelo vedení pěveckého sboru i samotní
zpěváci. Na generální zkoušce, v sobotu 19. 3. 2016, byl dětem rozdán dotazník, ve kterém
měly zhodnotit práci na připravované pohádce a jaké měly při studování pohádky pocity.
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Na generální zkoušce bylo přítomno 44 dětí, které vyplnily dotazník, tři zpěváci chyběli.
Celkem vyplnilo dotazník 35 dívek a 9 chlapců. Průměrný věk zpěváků v pěveckém sboru
Kvítek, kteří vyplňovali dotazník, je 10 a půl let. Následující část bude věnována jednotlivým
otázkám dotazníku pro děti z pěveckého sboru Kvítek
Otázka číslo 3 a 4: Hrál/a jsi už dříve nějakou hudební pohádku? Pokud ano, jakou?
Otázky číslo 3 a 4 dotazníku pro děti z pěveckého sboru Kvítek jsem se rozhodla
vyhodnocovat společně, jelikož spolu úzce souvisí.
Graf č. 1: Předchozí zkušenost dětí s hudební pohádkou

Hrál/a jsi už dříve hudební pohádku?
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V grafu č. 1 můžeme vidět, že předchozí zkušenost s hudební pohádkou byla u zpěváků
mírně nadpoloviční. Z celkových 44 dotazovaných 23 dětí uvedlo, že se již dříve s hudební
pohádkou setkalo.
Graf č. 2: Názvy hudebních pohádek
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Graf č. 2 znázorňuje hudební pohádky, se kterými se děti setkaly před studováním
pohádky Hrníčkové kouzlo. Nejvíce, 14 dotazovaných uvedlo pohádku „Neberte nám
princeznu“, kterou zkoušel pěvecký sbor Kvítek v rámci e-Twinningové spolupráce se ZUŠ
Ignáca Kolčáka z Námestova na Slovensku. Druhou nejčastější odpovědí byla pohádka
Červená Karkulka, která byla v minulých letech nacvičována jednou z učitelek na ZŠ Václava
Havla.
Otázka č. 5: Věnuješ se divadlu i ve svém volném čase?
Graf č. 3: Volný čas dětí věnovaný divadlu
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U otázky číslo 5 v dotazníku uvedlo ze všech respondentů 27 % dětí, že se ve volném
čase věnují divadlu. Většinou se jedná o zájmové kroužky při domech dětí a mládeže či literárně
dramatický obor na ZUŠ.
Otázka č. 6 a 7: Věnuješ se ve svém volném čase hudbě? Pokud ano, jak?
Graf č. 4: Volný čas dětí věnovaný hudbě
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Z grafu č. 4 můžeme vidět, že kromě pěveckého sboru Kvítek se věnuje ve volném čase
hudbě 35 dětí. Devět se věnuje ve svém volném čase pouze pěveckému sboru Kvítek.
Graf č. 5: Volnočasové činnosti dětí spojené s hudbou
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Na grafu č. 5 vidíme, že se děti věnují kromě pěveckého sboru Kvítek nejvíce zpěvu
doma. Ze zájmových činností se ve volném čase děti nejvíce věnují vedle sólového zpěvu hře
na klavír, kytaru a zobcovou flétnu. Jeden respondent uvedl jako svou zájmovou aktivitu
divadelní kroužek.
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Otázka č. 8: Zlepšily se díky společnému nacvičování pohádky Tvé vztahy k ostatním dětem ve
sboru?
Graf č. 6: Vztahy mezi dětmi v pěveckém sboru
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Z grafu č. 6 vyplývá, že většina dotazovaných považuje vztahy ve sboru za lepší díky
společnému nacvičování hudební pohádky. Ze všech respondentů 5 % neví, zda se vztahy
ve sboru změnily a 11 % uvedlo, že se jejich vztahy s ostatními spíše nezlepšily.
Otázka č. 9: Pomáhala Ti při vymýšlení kulis, rekvizit a kostýmů Tvá rodina?
Graf č. 7: Zapojená rodiny do výroby kulis, rekvizit a kostýmů
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Graf č. 7 se pojí s otázkou č. 9 v dotazníku do děti z Pěveckého sboru Kvítek.
Dotazovaní zpěváci ze dvou třetin odpověděli, že se při vymýšlení kulis, rekvizit a kostýmů
radili se svou rodinou.
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Otázka č. 10: Chtěl/a bys v budoucnu nacvičovat další hudební pohádku?
Graf č. 8: Nacvičování další hudební pohádky
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Graf č. 8 znázorňuje odpověď na otázku č. 10. Můžeme z něj vidět, že 56 % dětí by
chtělo v budoucnu nacvičovat další hudební pohádku. 20% zpěváků neví a pouhá 2 % procenta
nechtějí studovat další hudební pohádku.
Otázka č. 11: Baví Tě díky pohádce víc chodit na sbor?
Graf č. 9: Obliba pěveckého sboru
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Graf č. 9 poukazuje na to, že 30 dětí baví navštěvovat pěvecký sbor Kvítek více než
dříve díky nacvičování hudební pohádky Hrníčkové kouzlo. Pouze jeden dotazovaný
odpověděl, že ho díky zkoušení hudební pohádky chodit na sbor víc nebaví.
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Otázka č. 12: Bylo pro Tebe důležité být na všech zkouškách, když se nacvičovala hudební
pohádka?
Graf č. 10: Účast na zkouškách pěveckého sboru

Bylo pro Tebe důležité být na všech zkouškách?
0%

ano
ne

100%

Odpověď na otázku č. 12 ukazuje graf č. 10. Je na něm zřetelně vidět, že pro všechny
dotazované děti bylo důležité být na všech zkouškách, na kterých se nacvičovala hudební
pohádka.
Otázka č. 13: Nacvičuje se Ti pohádka lépe, když vidíš, že to Tvou sbormistryni baví?
Graf č. 11: Zaujetí sbormistryně pro práci
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Z grafu č. 11 vyplývá, že zaujetí sbormistra pro práci se odráží i na práci zpěváků. Ze
všech dotazovaných odpovědělo 59 % dětí, že se jim pohádka nacvičuje lépe, když vidí zaujetí
jejich sbormistryně, 2 % to nepomáhá a 9 % zpěváků neví, zda to má nějaký vliv.
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Otázka č. 14: Rozhodl/a ses po nacvičování hudební pohádky věnovat více hudbě než dodnes?
Graf č. 12: Věnování se hudbě v budoucnu
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Věnovat se hudbě více než dodnes se podle grafu č. 12 rozhodlo 19 dětí. 11 dětí se hudbě
více spíše věnovat nebude a tři děti dokonce tuto možnost úplně vyloučily.
Otázka č. 15: Jsi spokojený/á s vlastním pěveckým a hereckým výkonem v pohádce?
Graf č. 13: Spokojenost s vlastním výkonem
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Dle grafu č. 13 je většina dětí z pěveckého sboru Kvítek se svým hereckým a pěveckým
výkonem spokojena. Pouze sedm dětí neví a jen dvě jsou spíše nespokojeny.
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Otázka č. 16: Co pro Tebe bylo při nacvičování pohádky nejtěžší?
Graf č. 14: Nejtěžší části při zkoušení pohádky
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Graf č. 14 znázorňuje, co bylo pro děti při nacvičování pohádky Hrníčkové kouzlo
nejtěžší. Nejvíce zpěváků odpovědělo, že pro ně bylo nesnadné naučit se všechny texty a naučit
se co a kdy mají dělat, kdy mají začít zpívat, kde mají stát při svém výstupu, kam mají chodit.
Pro čtyři dotazované byl nejtěžší tanec houbiček. V odpovědích se objevily i konkrétní postavy.
Například dívka, která představovala vlka, odpověděla, že pro ni bylo nejtěžší nezapomenout
ve správný okamžik výt. Naopak tři děti ze všech dotazovaných uvedly, že pro ně nebylo těžké
nic.
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Otázka č. 17: Co se Ti při nacvičování pohádky nejvíc líbilo?
Graf č. 15: Oblíbené činnosti, postavy a části pohádky
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Otázka č. 16 byla zaměřena na to nejtěžší, naopak otázka č. 17 na klady nacvičování
pohádky. Odpovědi znázorňuje graf č. 15. Nejvíce, 14 dětí, odpovědělo, že se jim líbilo na
nacvičování pohádky všechno, odpověď zpěváci blíže nespecifikovali. Šesti dětem se nejvíce
líbilo hraní v kostýmech, které přinášely pohádce nádech vesnice v dřívější době. Naopak jedno
dítě odpověď vůbec nevyplnilo a dva zpěváci odpověděli, že neví, co se jim nejvíce líbilo.
7.3.3 Interpretace dotazníku pro diváky hudební pohádky
Hudební pohádka Hrníčkové kouzlo byla poprvé uvedena v Divadle Na Kovárně
v Poděbradech 22. 3. 2016 v rámci absolventského koncertu diplomantky. U příležitosti
premiéry byl divákům rozdán dotazník, který vyplňovali ihned po zhlédnutí pohádky. Celkem
bylo rozdáno 220 dotazníků. Diváky bylo vyplněno a odevzdáno 119 dotazníků. Respondenty
bylo 80 žen a 39 mužů. Věkový průměr dotazovaných byl 43,7 let. Následující část bude
věnována vyhodnocení jednotlivých otázek.
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Otázka č. 3 a 4: Věnujete se ve svém volném čase hudbě? Pokud ano, jak?
Otázky 3 a 4 jsem se rozhodla vyhodnocovat najednou, protože spolu úzce souvisí.
Graf č. 16: Věnování se hudbě ve volném čase z pohledu diváka
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Dle grafu č. 16 se nadpoloviční většina hudbě ve svém volném čase nevěnuje. 45 %
respondentů se hudbě ve svém volném čase věnuje. Jednotlivými aktivitami se zabývá
následující graf č. 17.
Graf č. 17: Aktivity diváků ve volném čase spojené s hudbou
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V otázce č. 3 uvedlo 45 % dotazovaných, že se ve svém volném čase zajímají o hudbu.
Graf č. 17 zobrazuje odpovědi této části respondentů v otázce č. 4. Nejvíce diváků, 24,
poslouchá hudbu. Dalšími nejčastějšími aktivitami byl zpěv, hra na kytaru či zpěv ve sboru.
Mezi odpověďmi se objevil i zpěv s vnučkou či sledování televizní stanice Šlágr, který je mezi
seniory velmi oblíbený.

Otázka č. 5 a 6: Setkal/a jste se již dříve s divadelním provedením hudební pohádky?
Pokud ano, s jakou?
Graf č. 18: Dřívější zkušenost s hudební pohádkou
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Otázky č. 5 a 6 jsem opět shrnula do jedné části. S divadelním provedením hudební
pohádky se podle odpovědí v grafu č. 18 setkalo 61 diváků naší hudební pohádky. Graf č. 19
uvádí názvy a četnost uváděných pohádek.
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Graf č. 19: Názvy hudebních pohádek
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Uvedený graf č. 19 na předchozí straně obsahuje názvy hudebních pohádek, se kterými
se setkali diváci pohádky Hrníčkové kouzlo. Nejvíce respondentů uvedlo dětský muzikál
Neberte nám princeznu, který hrál pěvecký sbor Kvítek v rámci e-Twinningové spolupráce.
Dalšími pohádkami byly jednotlivé operky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka či opera Leoše
Janáčka Liška Bystrouška. 11 dotazovaných uvedlo, že nějakou divadelní hudební pohádku
vidělo, ale nepamatují si název a sedm diváků tuto otázku vůbec nevyplnilo.
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Otázka č. 7: Bylo pro Vás jednoduché orientovat se v postavách a ději pohádky?
Graf č. 20: Orientace v pohádce
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Orientace v hudební pohádce hrníčkové kouzlo byla pro 87 % respondentů jednoduchá.
Jeden dotazovaný na otázku neodpověděl a celkově pro 3 % nebyla orientace v pohádce
jednoduchá.
Otázka č. 8: Zaznamenal/a jste, že se některé melodie opakují častěji než ostatní?
Graf č. 21: Zaznamenání leitmotivů
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Otázka č. 8 se zabývala opakujícími se melodiemi v pohádce Hrníčkové kouzlo.
Ze všech dotazovaných 58 zaznamenalo s jistotou, že se některé melodie opakují. Naopak sedm
respondentů si opakovaných motivů vůbec nevšimlo, 16 neví a dva respondenti otázku vůbec
nevyplnili.
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Otázka č. 9: Pokud ano, dokázal/a byste určit u kterých postav?
Graf č. 22: Jednotlivé zaznamenané leitmotivy
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Otázka č. 9 souvisela s otázkou předchozí, která se věnovala tomu, zda divák
zaznamenala, že se některé melodie opakují. Otázka č. 9 a s ní související graf č. 22 se zaměřila
na konkrétní melodie. Nejvíce respondentů si všimlo opakování melodie hlavní postavy Aničky
a melodie jednotlivých prodávajících na trhu. Několik dotazovaných otázku nevyplnilo, jeden
nedokázal určit, u kterých postav se melodie opakují.
Otázka č. 10: Co pro Vás bylo na hudební pohádce nejzajímavější?
Poslední otázka dotazníku pro diváky hudební pohádky byla věnována jejich názoru na
pohádku. Na místa, která pro ně byla v pohádce Hrníčkové kouzlo nejzajímavější. Odpovědi
znázorňuje graf č. 23.
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Graf č. 23: Nejzajímavější části pohádky podle diváků
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Škála odpovědí byla u otázky č. 10 největší. 25 respondentů uvedlo, že se jim líbila celá
pohádka. Z individuálních výkonů dětí se nejvíce líbila postava řezníka. Velký důraz byl kladen
na celkový výkon dětí a také na hudební složku pohádky. 16 dotazovaných otázku vůbec
nevyplnilo. Na závěr uvádím několik citací k poslední otázce z dotazníků pro diváky:
„Bylo to moc pěkné, vtipné. Kdybychom nerušili, myslím, že bychom všichni v divadle
tleskali od začátku do konce. Děkuji za krásný zážitek.“
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„Děkuji za úsměvný zážitek, krásný pocit, že existují i pozitivní akce.“
„Krásné nastudování, úžasná hudba, text a výkony dětí. Gratuluji a moc děkuji za krásný
večer.“

7.4 Verifikace hypotéz a závěry z výzkumu
Předmětem výzkumu bylo zjistit přínos hudební pohádky jako integračního prostředku
v práci s dětským pěveckým sborem a její vliv na motivovanost žáků při odlišné práci při
zkouškách pěveckého sboru. Cílem bylo zkomponovat hudební pohádku, nacvičit ji
s výzkumným vzorkem, ověřit, zda funguje jako motivační prostředek a zároveň zjistit, jestli
má nacvičování hudební pohádky vliv na přítomnost dětí na jednotlivých zkouškách pěveckého
sboru. Cílem bylo také zjistit, zda použití leitmotivů při kompozici hudební pohádky napomáhá
v orientaci divákovi. K ověření, zda jsou cíle dosažitelné, byly stanoveny tyto hypotézy:
1. Hudební pohádka jako integrační prostředek umožňuje zapojení i méně aktivních dětí
do její realizace.
2. Osobní zaujetí sbormistra pro hudební pohádku kladně ovlivňuje vztah dětí k dané
činnosti.
3. Hudební pohádka zvyšuje pozornost dítěte při zkouškách a zvyšuje jeho zájem
o zkoušky pěveckého sboru.
4. Využití principu leitmotivu při komponování hudební pohádky usnadňuje orientaci
v díle dětem i dospělým divákům.
Realizací experimentu, pozorováním a využitím metody dotazníku dospěla diplomantka
k těmto závěrům:
Byla plně verifikována hypotéza č. 1. Nacvičování hudební pohádky umožňuje zapojit
do činnosti všechny děti, které navštěvují dětský pěvecký sbor. Při kompozici hudební pohádky
bylo myšleno na všechny členy pěveckého sboru Kvítek. Každé dítě bylo obsazeno do své role,
se kterou se ztotožnilo a zapojilo do realizace kostýmů, kulis a rekvizit.
Podle výsledků dotazníku pro zpěváky v pěveckém sboru Kvítek byla ověřena a plně
verifikována i hypotéza č. 2. Dětem se pracuje lépe, pokud vidí zaujetí sbormistryně pro práci
na hudební pohádce. Zároveň napomáhá studování hudební pohádky ke zlepšení vztahů mezi
jednotlivými členy pěveckého sboru.
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Třetí pracovní hypotéza týkající se docházky na zkoušky sboru byla také ověřena a plně
verifikována. Podle dotazníků je pro zpěváky důležité být na všech zkouškách pěveckého sboru,
pokud se zkouší hudební pohádka.
Při komponování bylo diplomantkou využito prvku leitmotivů, díky kterým chtěla
zlepšit orientaci v pohádce. Pomocí dotazníku pro diváky hudební pohádky se potvrdilo,
že opakující se motivy v pohádce napomáhají ke zpřehlednění a orientaci diváka v hudební
pohádce. Řadě diváků se podařilo i určit, u kterých postav se leitmotiv objevuje. Tímto byla
ověřena a plně verifikována i hypotéza č. 4.
Z výše uvedených poznatků vyplývá, že využití hudební pohádky v dětském pěveckém
sboru působí nejen jako motivační prvek, ale také napomáhá ke stmelování heterogenní dětské
skupiny. Hudební pohádka zároveň rozšiřuje zpěvákům povědomí o divadelním projevu
a zpestřuje obvyklou sborovou práci. Děti z pěveckého sboru Kvítek přistupovaly k hudební
pohádce profesionálně, každý se zhostil své role zodpovědně. Dle výsledků dotazníku
by zpěváci z Kvítku uvítali další hudební pohádku, což svědčí o zaujetí pro danou práci.
Z pohledu diváka byla pohádka velmi kladně přijata.
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ZÁVĚR
Pohádka patří k literárnímu žánru, se kterým se setká každý člověk již v raném dětství.
Proto jsem se rozhodla zaměřit se ve své diplomové práci právě na tento literární žánr ve spojení
s hudbou.
Diplomová práce se v prvních kapitolách teoretické části zabývala pohádkou jako
literárním žánrem. Prameny pohádek sahají až do starověku, kdy se díky kočování a různým
výpravám začaly rozšiřovat po celém světě. Neodmyslitelně patří pohádka i do ústní lidové
tradice mnoha národů, včetně našeho. Spojení pohádkového příběhu a hudby dalo za vznik
řadám hudebních pohádek, o čemž pojednává i jedna z teoretických kapitol. Spojení hudby
s textem rozšiřuje oblast vnímání diváka. Další kapitola byla věnována práci s dětským
pěveckým sborem. Každý sbormistr při výběru repertoáru musí brát v potaz hlasovou vyspělost
a úroveň svého dětského sboru. I z toho důvodu byla kapitola věnována hlasové výchově
v dětském pěveckém sboru a období mutace, kterým si projde každý dětský zpěvák. Nejen při
činnostech s dětským pěveckým sborem, ale také ve školní třídě musí umět učitel, sbormistr,
didakticky pracovat s nácvikem písní, ať jednohlasé nebo dvojhlasé. Kapitola věnována právě
této problematice byla složena z metodických postupů, které se využívají při imitační
a intonační metodě nácviků písně. Poslední kapitola se zabývala zásadám kompozice
hudebního díla pro dětský pěvecký sbor. V této části bylo zmíněno i využívání příznačných
motivů, které napomáhají k orientaci v hudebních dílech instrumentální i vokálně
instrumentální hudby.
Cílem praktické části bylo zkomponovat hudební pohádku pro kolektiv dětského
pěveckého sboru Kvítek, se kterým spolupracuji již 20 let. Devět let jsem Kvítek navštěvovala
jako žákyně ZŠ, posléze jsem se ujala funkce korepetitorky a poté druhé sbormistryně. Jelikož
znám všechny členy sboru, byla hudební pohádka Hrníčkové kouzlo zkomponována s ohledem
na jejich hudební a hlasovou vyspělost. Pomocí interdisciplinárních vztahů jsem se snažila
zapojit do výroby kulis, rekvizit a kostýmů všechny děti i ty méně aktivní. Chtěla jsem poukázat
na to, že nacvičování hudební pohádky slouží jako motivační prostředek při práci v dětském
pěveckém sboru a že má vliv na docházku dětí.
Hudební pohádka Hrníčkové kouzlo byla zkomponována v červenci a srpnu 2015 a
od září 2015 byla s pauzami nacvičována hlavním sborem ZŠ Václava Havla, Kvítkem.
Každému dítěti byla přiřazena role, kterou od začátku studovalo. V průběhu experimentu
a pozorování byla pohádka v některých částech poupravena od původní kompozice,
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došlo k několika hlasovým změnám u dětí. Pohádka byla premiérově předvedena 22. března
2016 v Divadle Na Kovárně v Poděbradech.
Další cíl byl zaměřen na diváky hudební pohádky. Chtěla jsem zjistit, zda má kompozice
hudební pohádky pomocí příznačných motivů vliv na orientaci diváka při zhlédnutí hudební
pohádky. Z výzkumu vyplývá, že leitmotivy napomáhají k jednodušší orientaci a zároveň
přináší prvek opakování, díky kterému dochází k zapamatování některých melodických motivů
či písní.
Využití hudební pohádky jako integračního a motivačního prostředku přineslo nové
prvky do činnosti školního dětského pěveckého sboru Kvítek. Nastudování hudební pohádky
bylo dětmi kladně přijato a ovlivnilo i vztah mezi jednotlivými zpěváky.
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Obsazení:
Anička – dcera hrnčíře

dublovaná role – 2 dívky

Jiřík – princ

dublovaná role – 2 dívky

Maminka Aničky

1 dívka

Tatínek Aničky

1 chlapec (dívka)

Hrnčířovy děti

7 dětí

Řezníci

2 děti

Pekařky

2 děti

Zelinářky

2 děti

Rybáři

2 děti

Prodavačky mléka a vajec

2 děti

Plátenice

2 děti

Babička kořenářka

dublovaná role – 2 dívky

Cikánská tanečnice

1 dítě

Houbičky

7 dětí

Stromy

6 dětí

Vlk

1 dítě

Zajíček

1 dítě

Motýlek

1 dítě

Kravička

1 dítě

Beruška

1 dítě

Venkovský chlapec (hráč na cajon)

1 chlapec
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OBRAZ 1
Chalupa
Opona je roztažená, světlo míří na pravou stranu. Na jevišti je vlevo klavír, za klavírem les –
stromy, na zadní oponě visí obraz chalupy, vpravo dole na oponě květiny, po zemi rozmístěné
kousky zeleného krepového papíru – louka.

VENKOVSKÉ DĚVČE: (vypravěčka - přichází vpravo a začíná vyprávět příběh)
Bylo jedno malé království,
kde nikdo neměl bohatství,
a proto každý den,
plnil se tu nejeden sen.
Za předehry klavíru přichází na scénu všechny děti. Před chalupou je dřevěný podstavec, na
který se sedá otec, matka, Anička, děti si hrají s káčou, skáčou přes švihadlo nebo sedí na zemi
a prohlíží si kuličky. Vlevo les – stromy, houby, vpravo sedící zvířátka. Venkovské děvče –
vypravěčka si sedá vlevo vedle klavíru. Na pódiu stojí celý sbor, každé dítě ve své roli.
SBOR – zpěv:

Bylo jedno malé království,
kde nikdo neměl bohatství,
a proto každý den,
plnil se tu nejeden sen.

Žila tam hrnčířská rodinka,
jejich dcera byla Aninka.
Za lesem na louce
v malé chaloupce.
Anna chodí před chalupou, prohlíží si své hrníčky, chodí mezi sourozenci, některé pohladí, děti
se pošťuchují, matka s otcem sedí u chalupy a dívají se na své děti.

Byla to rodina chudá,
na svou dceru velmi hrdá,
protože každičkým dnem,
chodila za obchodem.
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Chodila sama černým lesem,
drala se houštím, vřesem,
aby přinesla rodině chudé,
snad na daně jim zbude.
Anna prochází kolem stromů s hrníčkem v ruce, prohlíží si jej a vrací se k chalupě.
Bylo jedno malé království,
kde nikdo neměl bohatství,
a proto každý den,
plnil se tu nejeden sen.

Žila tam hrnčířská rodinka,
jejich dcera byla Aninka.
Za lesem na louce
v malé chaloupce.

Děti se honí po scéně, hrají si na Slepou bábu. Nejstarší syn zaváže oči malému děvčeti, která
je Slepá bába a točí ji před sebou.

SYN:

Slepá bábo, kam tě vedu?

SLEPÁ BÁBA:

Do kouta.

VŠECHNY HRAJÍCÍ DĚTI: Co v tom koutě? (děti stojí okolo Slepé báby)
SLEPÁ BÁBA:

Kohouta.

VŠECHNY HRAJÍCÍ DĚTI: V tom kohoutu zlatá niť, tak si mě slepá bábo chyť!
SLEPÁ BÁBA:

Mám tě.

Děti se honí, přichází matka s ošatkou koláčů.
MATKA:

Děti, pojďte si vzít koláče, co jsem teď napekla.

Děti křičí, utíkají k matce a strkají se, přichází rozzlobený otec s fajfkou v ruce.

OTEC:

Děti, nekřičte!
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Děti si berou koláč a sedají si v tichosti na zem před chalupu. Matka a otec jdou k Aničce.

MATKA – zpěv:

Běž Aničko na trh, běž,
opatrná buď!
V lese bývá divá zvěř,
jen ji neprobuď!

OTEC - zpěv:

Vrať se brzy brzičko,
moje hodné zlatíčko.

ANNA - zpěv:

Maminko a tatínku,
posečkejte chvilinku.
Naplním si celý koš
a přinesu z trhu groš.

Anna si nese nůši. Přiběhnou její sourozenci, hrají si, tancují a zpívají v kruhu.

DĚTI:

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ně dupy, dupy, dup.
Ona zas cupy, cupy, cup.
Houfem ovečky seberte se všechny,
houfem ovečky, seberte se.
Já na ně dupy, dupy, dup.
Ona zas cupy, cupy, cup.
Houfem ovečky seberte se všechny,
houfem ovečky, seberte se.

MEZIHRA

Anička vkládá hrníčky do nůše. Děti si sednou kolem nůše, nejmladší sestřička jí pomáhá.
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SESTŘIČKA – zpěv: Malované červené,
pro lásku jak dělané.
Pro štěstí dáš zelené,
modré schováš pro hodné.

ANNA – zpěv:

Malované červené,
pro lásku jak dělané.
Pro štěstí dám zelené,
modré schovám pro hodné.

Přichází maminka s tatínkem, nesou Aničce další hrníčky. Ta si je prohlíží a dává je do nůše.

ANNA + SBOR - společný zpěv (matka podává Anně hrníčky a ta je ukládá do nůše)

S kytičkou pro babičky,

Maminko, tatínku,

hnědé zase pro strýčky.

počkejte chvilinku.

Pro dětičky sluníčko,

Naplní si svůj koš

už mám plno, matičko.

a přinese z trhu groš.

MATKA:

Aničko, buď na sebe opatrná. (matka hladí dceru)

OTEC:

A večer se nikde nezdržuj. (otec hrozí ukazováčkem)

ANNA:

Nebojte se o mě. (Anička si dává nůši na záda) Ale už musím jít, abych
to vše stihla.

MATKA, OTEC, ANNA: Sbohem (matka, otec i Anička mávají)
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OBRAZ 2
Tržiště
Mezihra. Anička zatím prochází loukou. Zdraví se s kravičkou, kolem ní skáče zajíček, motýlek
jí mává křídly na pozdrav. Kolem ní poletuje sluníčko sedmitečné a Anička si s ním povídá.
ANNA:
Kam beruško poletíš? (beruška si sedá k Aničce, která natahuje ruku,
kterou ukazuje k obloze, a pak k zemi)
Do nebíčka nebo do peklíčka? (beruška odlétá, Anička jí mává)
BERUŠKA:

Do nebíčka.

Anička přichází do lesa, prozpěvuje si na slabiku la. Houbičky jsou schované pod stromy, jedna
po druhé volá na Aničku a obklopí ji)

HOUBY:

Baf, ahoj, tady jsem, hele hele,….

TANEC STROMŮ A HOUBIČEK

Anička přichází na tržnici. Prodejci jsou rozmístěni po pódiu a nabízejí své zboží.

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

2 RYBÁŘI – zpěv:

Ryby, ryby, rybičky, kupte si je lidičky.
Ryby, ryby, rybičky, kupte si je hned.
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SELKA - zpěv:

DĚVČE - zpěv:

Naše dobrá vajíčka, co teď snesla slepička.
Ještě k tomu trochu mlíčka, aby byla zdravá líčka.

Kupte si 2 jablíčka, pochutná si babička,
kupte i pár hruštiček, pochutná si dědeček.

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

ŘEZNÍK A ŘEZNICE – zpěv za výkřiku řezníka: Maso, maso.
Maso, maso, masíčko, ještě nějaké přáníčko?
Jitrniček dáme pět a bude hned na oběd.

2 PEKAŘKY - zpěv: Křupavoučké rohlíčky, mají rády holčičky.
A čerstvoučký chlebíček, bude jíst i hošíček.

2 PRODAVAČKY LÁTEK – zpěv:
Plátno, plátno, plátýnko, zakryje i ramínko.
Na sukýnku dáme květ, radost bude pohledět.

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
23

Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

ANNA - zpěv:

Kupte si můj hrníček, na několik kafíček.
Kupte si malý talíř, vymaloval ho malíř.

Anička vytahuje hrníčky z nůše a nabízí je kolemjdoucím.
Musím tu ještě býti,
za hrnky groše míti.
Prodat, co jsem přinesla,
a domů nic nenesla.
Anička prodává poslední hrnky nakupujícím, dává nůši na záda a prochází se po scéně,
přichází k lesu. Prodávající odchází ze scény.
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OBRAZ 3
Les
SBOR – zpěv:

Anička k domovu pospíchá,
vidí, jak se stmívat začíná.
Vchází do lesa černého,
nečeká ji nic dobrého.

Mezihra – zvuky zvířat, praskání roští, žába, sova,…Anička bojácně chodí mezi stromy

Zahlédne z hustého houští,
jak se za ní něco pouští.
Velké oči, čumák dlouhý,
staré zuby, samé šmouhy.

VLK:

AÚ – VYTÍ (vlk vykukuje mezi stromy)

ANNA:

Vlk! (výkřik, leknutí, Anička utíká)

SBOR – zpěv:

Vlk to je, Anička si běduje.
Běží s prázdnou nůší lesem,
zastaví ji mladík s mečem.

JIŘÍK:

Počkej, zastav se děvče! (Jiřík přistupuje k Aničce a zpívá)
Co tu děláš dívko překrásná?
Tudy vede cesta nejasná.
Kam namířeno máš?
A proč tak pospícháš?

ANNA – zpěv:

Honí mě, honí mě vlk,
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bojím se, moc se bojím
Vím, že v tom boji proti němu
neobstojím.

JIŘÍK – zpěv:

Neboj se vlka, já tě ochráním.
Nedovolí si, myslím na tě.
Oženu se mečem v stráni,
poženu ho v této velké tmě.

Jiřík se několikrát ožene mečem, vlka zažene. Anička se bojácně schovává za strom. Anička se
vzpamatovává z leknutí, Jiřík ji doprovází k chalupě.
SBOR – zpěv:

Rodiče už venku čekají,
ponětí o dceři nemají.
tiše sedí, mlčí,
když uslyší vytí vlčí.

VLK:

AÚ

Anička utíká k rodičům. Jiřík rychle odchází směrem k lesu.

VYPRAVĚČKA:

Vyběhli, zírají s úžasem,
Ančí září oči velikým jasem.
V dálce z neznáma
mizí postava.

ANNA:

Rodiče moji (Anička se vítá s rodiči)

MATKA:

Co se ti stalo holčičko naše?

ANNA - zpěv:

Na trhu jsem zas byla,
tak jako každičký den.
Ale cesta zpět byla
26

jako moc ošklivý sen.

Vlka jsem teď potkala
a před ním utíkala.
Zachránil mě pan Jiří,
ani nevím, kam míří.

Došel se mnou k chalupě
říkal, já najdu si tě.
A já cítila srdcem,
že teď šťastná jsem.

VYPRAVĚČKA:

Pak šel den za dnem,
uběhl tak dlouhý čas.
Anička Jiříka vyhlížela,
zda neuvidí ho zas.

Rodiče sedí před chalupou, dívají se na děti a Aničku. Děti si hrají kuličky, některé se
pošťuchují. Rozpočítávají se.

1 DĚVČE:

Stojí vrba u potoka, jmenuje se klíč, na koho to slovo padne,ten musí jít pryč!

Na koho padne poslední slovo začne ostatní děti honit. Anička chodí jako tělo bez duše, vzdychá,
vyhlíží Jiříka. Plní nůši hrníčky, dává nůši na záda a odchází na trh. Rodiče a děti ji mávají.

VŠICHNI:

Sbohem.

Cestou Aničku zdraví zvířátka, houbičky, stromy, Anička je pohladí.
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OBRAZ 4
Tržiště 2
Přichází všichni prodávající a kupující na trh, mezi nimi utíká cikánské děvče - tanečnice
s tamburínou v ruce.

CIKÁNSKÉ DĚVČE – zpěv: Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

2 RYBÁŘI – zpěv:

Ryby, ryby, rybičky, kupte si je lidičky.
Ryby, ryby, rybičky, kupte si je hned.

SELKA - zpěv:

DĚVČE - zpěv:

Naše
dobrá
vajíčka,
co
teď
snesla
Ještě k tomu trochu mlíčka, aby byla zdravá líčka.

Kupte si 2 jablíčka, pochutná si babička,
kupte i pár hruštiček, pochutná si dědeček.

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
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slepička.

Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

ŘEZNÍK A ŘEZNICE - zpěv:
Maso, maso, masíčko, ještě nějaké přáníčko?
Jitrniček dáme pět a bude hned na oběd.

2 PEKAŘKY - zpěv: Křupavoučké rohlíčky, mají rády holčičky.
A čerstvoučký chlebíček, bude jíst i hošíček.

2 PRODAVAČKY LÁTEK – zpěv:
Plátno, plátno, plátýnko, zakryje i ramínko.
Na sukýnku dáme květ, radost bude pohledět.

Společný zpěv:
2 RYBÁŘI:

Ryby, ryby, rybičky, kupte si je lidičky.
Ryby, ryby, rybičky, kupte si je hned.

2 PEKAŘKY:

Křupavoučké rohlíčky, mají rády holčičky.
A čerstvoučký chlebíček, bude jíst i hošíček.

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?

ANNA - zpěv:

Kupte si můj hrníček, na několik kafíček.
Kupte si malý talíř, vymaloval ho malíř.
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Přichází babička kořenářka s košíkem v ruce, s bylinkami a jde k Aničce, která stále někoho
hledá, rozhlíží se.

KOŘENÁŘKA:

Koho hledáš Aničko?

ANNA:

Nikoho, nikoho babičko.

KOŘENÁŘKA - zpěv:
Moc se mi nezdáš, někoho hledáš.
Pořád se rozhlížíš, někoho vyhlížíš.
Moc se mi nezdáš, někoho hledáš.
Nemáš chvíli stání, ty máš tajné přání?

VŠICHNI:
Princ, princ jede! (všichni se otáčí směrem k princi, který přijíždí na
tržnici na bílém koni)

TOMÁŠEK:

Jiřík se vrací z daleké země!

SBOR – zpěv:

Anička je celá zvědavá.

ANNA:

Jak takový princ vypadá?

SBOR – zpěv:

Z dálky jí připadá postava povědomá.
Asi něco tuší,
srdíčko jí silně buší.

ANNA:

Jiříku, Jiříku, posečkej chvilinku!

SBOR – zpěv:

Princ za hlasem hned se ohlíží,
Aničku však v davu přehlíží.

ANNA:

Jiříku, Jiříku!
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JIŘÍK - zpěv:

Jako bych slyšel její hlas.
To vítr oklamal nás.

SBOR – zpěv:

Jako by slyšel její hlas.
To vítr oklamal nás.

Jiřík se rozhlíží po tržišti, sesedá z koně, dává jej řezníkovi. K Jiříku přichází babička
kořenářka.

KOŘENÁŘKA - zpěv: Někoho hledá mě to spát nedá.
Koho princi hledáš?
V oblacích létáš?

JIŘÍK - zpěv:

Babičko, bolí mě moc srdíčko.
Hledám Aničku roztomilou.
Nevím, zda najdu ji,
vím jen, že ji miluji.
Potkal jsem ji tenkrát v lese,
jak svou nůši s hrníčky nese.

KOŘENÁŘKA:

Říkáš hrníčky? Asi vím, kdo tvá milá je.
Pojď se mnou princátko, budeme tam za krátko.

Kořenářka odvádí prince Jiříka k Aničce. Prodávající nabízí své zboží, rozkládají rukama.

SBOR – zpěv:

Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
Groše, groše, groše,
aby bylo na galoše.
Grošík sem a grošík tam.
Co já s nima udělám?
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Jiřík:

Aničko, (Jiřík přichází k Aničce a chytne ji za ruce)

zpěv:

moc se mi po tobě stýskalo.
Já myslel jen na tebe.
A přál si tě míti u sebe.

ANNA - zpěv:

Já na tebe myslela každou chviličku.
A ukápla jsem i slzičku.

Mezihra.

Společně Jiřík a Anička odchází, dopředu jde vypravěčka.

VYPRAVĚČKA:

Každý den za ní princ chodil,
Aby ji domů doprovodil.
Každý den nosil jí květinu,
Myslel na ni každou vteřinu.

Výkřiky z tržiště přes sebe, všichni křičí svůj text. Anička s Jiříkem přichází, celé tržiště
najednou oněmí. Jiřík si klekne před Aničku. Přichází rodiče a sourozenci Aničky.

JIŘÍK - zpěv:

Vem si mě Aničko za muže,
nebude ti potřeba nůše.
Už nebudeš muset pracovat,
já budu tě navždy milovat.

SBOR – zpěv:

Už nebude muset pracovat,
on bude ji navždy milovat.

ANNA - zpěv:

Vezmu si tě Jiříku, slibuji,
i já tě moc miluji.
Stanu se tvojí ženou,
s láskou věrnou.
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Anička podá ruce Jiříkovi, ten vstává a společně zpívají.:
JIŘÍK - zpěv:

Stane se mojí ženou,
s láskou věrnou.

ANNA - zpěv:

Stanu se tvojí ženou,
s láskou věrnou.

SBOR – zpěv:

Bude to krásný pár, co bude tu vládnout dál.

Všichni účinkující přichází dopředu pódia a drží se za ruce. Zcela vepředu stojí hlavní postavy.

VŠICHNI - zpěv:

Bylo jedno malé království,
kde nikdo neměl bohatství.
A proto každý den,
splnil se tu nejeden sen.

MEZIHRA
Žila tam hrnčířská rodinka,
jejich dcera byla Aninka.
Za lesem na louce
v malé chaloupce.

Sluníčko na oblohu leze,
princ na koni nevěstu veze.
Jede na bílém koni,
on postará se o ni.

Svatební hosté se sbíhají,
žádného daru nemají.
Bude to dobrý pár,
který bude vládnout dál.

JIŘÍK a ANNA - zpěv: Bylo jedno malé království,
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kde nikdo neměl bohatství.
A právě v dnešní den,
splnil se nám náš velký sen.

Bylo jedno malé království,
kde nikdo neměl bohatství.
A proto každý den,
Splnil se tu nejeden sen.
A proto každý den,
Splnil se tu nejeden sen.
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PŘÍLOHA Č. 6: PARTITURA POHÁDKY HRNÍČKOVÉ KOUZLO
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