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Příloha č. 1 Alena Tichá - studium a profesní růst  

Alena Tichá, rozená Pečená, se narodila 13. 12. 1951 v Mělníku. Od roku 

1967 studovala střední všeobecně vzdělávací školu a po maturitní zkoušce si 

v roce 1970 zvolila prezenční studium na PedF UK  v Praze, obor český jazyk  

a hudební výchova učitelství pro 6. -  9. ročník ZŠ. Studium ukončila  v roce 

1974. V dálkové formě pak vystudovala v letech 1975 -  1980 obor sólový 

zpěv na AMU1 v Praze. Její profesní kariéra byla zahájena na PedF UK  

v Praze, kde pracuje od roku 1974 dosud jako odborná asistentka na KHV.  

V roce 1984 získala akademický titul PaedDr . V oboru Hudební teorie 

a pedagogika. V roce 2003 obhájila disertační práci Vokální činnost i jako 

prostředek  rozvoje hudebnost i a zpěvnost i žáků2 v  oboru Hudební teorie 

a pedagogika, byl jí udělen vědecký titul Ph.D.  

Jako odborná asistentka KHV PedF UK vyučuje studenty v prezenční 

a v dálkové formě studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorandské 

studium).  

Je pověřena vedením bakalářských a diplomových prací3 studentů. Od roku 

2008 je školitelkou doktorandů a vedoucí doktorandských prací, 

konzultantkou a zkoušející doktorandů v oboru Hlasová výchova  a Hudební 

pedagogika. Na KHV byla v letech 1986 – 2007 garantem výuky hudební 

výchovy v oboru SPPG – učitelství.4 V roce 2007 se stala odborným garantem 

pedagogické praxe učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ  a střední 

školy. Od roku 1998 do současnosti se podílí na vedení praxí studentů 

učitelství pro 1. stupeň na ZŠ  s RVHV Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Od 

roku 2009 doposud je vedoucí oddělení pro učitelství hudební výchovy pro 

2. stupeň ZŠ  a střední školy.  

                                                 

1Akademie Múzických  umění.  

2TICHÁ, A . Vok áln í  činnost i  jak o  prostředek  rozvo je  hudebnost i  a  zpěvnost i  žák ů . 1. vyd . 

Praha: PedF UK, 2007. 

3Příloha č. 8.  

4Speciáln í pedagogika.  
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Při svém působení na PedF UK Tichá vedla  a vede řadu předmětů.  O šířce 

záběru svědčí následujíc í stručný výčet uvedený  v poznámce pod čarou.5  

Od roku 1999 do roku 2006 byla členkou státní zkušební komise SPPG – 

učitelství. Od roku 1999 do roku 2014  působila jako člen státní zkušební 

komise učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Od roku 2004 doposud  je členkou státní 

zkušební komise oborové hudební výchovy učitelství pro 2. stupeň ZŠ  

a střední školy. 

Tichá se věnuje svému odbornému růstu a rozšiřování kvalifikace 

nepřetržitě a systematicky. V letech 1983 -  2007 absolvovala kurzy zaměřené 

na didaktiku zpěvu: prošla pod vedením Baldo Mikuliče muzikoterapeutickým 

sebezkušenostním výcvikem tzv. Werbeck metody, což je „škola odhalení 

hlasu, neboli způsob vzdělávání hlasu, která věří, že každý, kdo mluví, umí 

i zpívat, a odhalení hlasu je jenom jiný název pro odhalení sebe samého  

a často i překoná naše vlastní očekávání“,6 Tichá pracovala pod vedením 

zahraničních lektorů Hlasohledu,7 absolvovala kurz Feldenkraisovy metody8 

na FTVS9 Praha, kurzy muziko te rap ie a didakticky zaměřené kurzy ČOS .10 

                                                 

5V doktorands kém s tud iu  vyuču je d is cip líny : Didakt ika h las ové výchovy  a  teorie 

hlas ového  pro jevu , Hudební pedagogika  a  didakt ika hudební výchovy .  V oborovém s tud iu  

HV do  r. 2016 ved la 12 let  p řednáš ky  a  s emináře Didakt ika hudební výchovy  I, II. Dos ud  

v  oborovém s tud iu  HV vyučuje p ředměty : Hlas ová příp rava, Só lový  zpěv , Didakt i ka 

hlas ové výchovy  ve s boru , Teorie h las ového  pro jevu .  V učitels tv í p ro  1. s t . ZŠ vyučuje: 

Hlas ová výchova, Počátky  rozvoje pěveckých  dovednos t í. Pro  vš echny  obory  zaš t iťu je 

p ředmět  Umělecké  a  didakt ické kurzy .  V oborech  učitels tv í p ro  1. s t . ZŠ, učitels tv í MŠ 

a  v  příp ravě s tuden tů  SPPG vychovatels tv í  a  učitels tv í v  průběhu  půs oben í na PedF UK 

ved la s emináře: Hlas ová výchova, Hlas ová výchova  a  in tonace, Hudebně výchovný  

s eminář. V učitels tv í MŠ do  roku  2016 ved la s emináře: Vedení děts kých  hudebních  

s ouborů  I, II.  

6Školu  odhalen í h las u  založila š véds ká zpěvačka  W erbeck –  Svärds t röm po  zkuš enos t i 

s  obrnou  s vých  h las ivek, na základě které vy tvořila s oubor cv ičen í, které jí pomohly  v rát it  

s e zpět  na koncertn í pód ia.  Abs o lven tkou  W erbeck metody  je také Marie Ben íčková, 

muziko terapeu tka, řed itelka terapeu t ické š ko ly  Akademie A lternat iva s .r.o .  a  p reziden tka 

MAUT - Mezinárodní as ociace uměleckých  terap ií. Více  o  ní na Muzik o terap ie Mgr. Marie 

Beníčk ová , Ph .D. [on line ]. [cit . 18. lis topadu  2016]. Dos tupné na W W W : 

<ht tp :/ /www. mb - mu ziko te rap ie. c z/o - mn e/ >.  

7Smys lem Hlas oh ledu  je nab ízet  zájemcům možnos t  účas tn it  s e d ílen  a  s etkáván í 

p řináš ejících  pes t ré  a  ins p irat ivn í p řís tupy  k lids kému h las u  a  zpěvu  - a  to  p ředevš ím 

v  praxi, aby  s i je  účas tn íci mohli s ami vyzkouš et . Pro to  nab ízejí tzv .  hlas ové d ílny . 

http://www.hlasohled.cz/dilny.html
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Absolvovala 3 zahraniční stáže  v Orffově institutu v Rakousku – 

v Salcburku (v letech 1995, 2003, 2004), kde se zaměřila na: Didaktiku 

hlasové výchovy, Kreativní přístup  v práci s dětmi, Možnosti hudebně 

výchovné práce u lidí vyžadujících zvláštní péči a Možnosti využití 

muzikoterapie u tělesně a mentálně postižených dětí a dospělých.

                                                                                                                                                         

Lektoři pozvan í k veden í d ílen  p řináš ejí možnos t  zažít  něco  os ob itého  a  jed inečného  - ať  

už je to  v las tn í au tors ký  přís tup  anebo  ku ltu rně s pecifická metoda práce s  h las em. Větš ina 

d ílen  je o tevřena vš em, kteří s e zajímají  o  práci s  h las em a zpěv , a  kteří s e ch tějí učit  

novému. Kurzy  obs ahují ins p irat ivn í, tvořivou  a  koncepčn í p ráci s  h las em. Více na Baldo  

Mik u l ic [on line]. [cit . 19. lis topadu  2016]. Dos tupné na W W W : 

<h t tp :/ /www.h las oh led . c z/c ze/ le kto r i/ m iku l ic -ba ldo -cho rvats ko .h t ml> .  

8Feldenkrais ova metoda předpokládá, že lids ké by tos t i mají po tenciál t rans formace,  a  že 

vš ichn i lidé mají, bez oh ledu  na s vů j věk, s chopnos t  s e učit .  

9Fakulta těles né výchovy  a  s portu . 

10Čes ká Orffova s po lečnos t .  
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Příloha č. 2 Role Aleny Tiché   

Pro odbornou činnost Tiché je příznačný široký záběr jak ve smyslu její 

pedagogické práce (vysokoškolský pedagog, učitel na ZŠ  a ZUŠ), publikační 

činnosti (zpracování témat z oblasti hudební pedagogiky, především pak  

v problematice hlasové výchovy a metodiky práce s hudebně a pěvecky méně 

rozvinutými dětmi), lektorských a popularizačně vzdělávacích aktivit (kurzy 

pro učitele z praxe), přednáškové činnosti (vyžádané přednášky na fakultách 

doma a v zahraničí), tak ve smyslu uměleckých aktivit (sólová  a sborová 

vystoupení a sbormistrovská práce, člen odborných uměleckých porot)  

a poradenství (hlasový poradce, hudební režie). Všechny tyto role jsou 

v jejím profesním životě důležité. Podle ohlasů hudební a pedagogické 

veřejnos t i odborně ceněné.  

Příloha 2A Pedagožka  

Pedagogické působení Tiché zahrnuje jak akademické prostředí tak 

základní a střední školství. Hostuje (na vyžádání přednáší a vede workshopy) 

na pedagogických fakultách v Čechách: v Hradci Králové, Plzni, Olomouci, 

Ústí nad Labem, na Slovensku: v Prešově, Banské Bystrici,  v Žilině, 

Ružomberoku, na pedagogických katedrách AMU  v Polsku: v Krakově, 

Wroclawi, Poznani, Lešně, pedagogické fakultě v Kielcích, hudební škole  

v Lodži. Na katedře herectví DAMU11 v Praze vyučovala externě zpěv 

a hlasovou výchovu (v letech 1989 -  1991). Přehled přednáškové činnosti je 

uveden v příloze.12 

Práce Tiché na PedF UK je těsně spojená se třemi významnými oblastmi 

vzdělání, tj. se vzděláváním studentů učitelství, tedy budoucích pedagogů, 

dále vedením kurzů pro pedagogy z praxe (celoživotní vzdělávání) 

a s pedagogickou praxí v ZŠ a ZUŠ. Externě vyučovala sólový zpěv v ZUŠ 

v Brandýse nad Labem (1986 -  1991, 2008 -  2012) a v ZUŠ Jana Zacha  

v Čelákovicích (2005 -  2008). V roce 1992 se stala zakladatelkou a odbornou 

garantkou školy s RVHV v 5. ZŠ, později ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad 

                                                 

11Divadeln í akademie múzických  umění.  

12Příloha 5E.  
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Labem. V této škole externě vyučovala hudební výchovu ve třídách s RVHV. 

Tato ZŠ se stala fakultní školou pro vykonávání praxí studentů učitelství 

KHV PedF UK. Některé studentky vystoupily s DPS13 5. ZŠ Brandýs nad 

Labem na svém absolventském koncertu.14 

Pedagogická práce Tiché je  z hlediska didaktického, metodického  

a odborného vzorovou oblastí, neboť  v praxi potvrzuje, že teoretické závěry 

vědeckých studií (Sedlák, Zenkl, Tichá  a další) jsou při konkrétní práci 

s dětmi ve škole i v pěveckém sboru uplatnitelné  a vedou k úspěšným 

výsledkům. Jedním z výstupů pedagogické práce Tiché jsou audio  

a videozáznamy pořízené přímo ve vyučovacích hodinách hudební výchovy. 

Tyto záznamy jsou cenným metodickým a tedy i vzácným a potřebným 

studijním materiálem pro budoucí a také pro praktikující pedagogy. Přehled 

záznamů je uveden v příloze.15 

Příloha 2B  Sbormistryně  

Pedagogická práce Tiché byla  v 5. ZŠ v Brandýse nad Labem úzce 

propojena s její sbormistrovskou činností. Od založení tříd  s RVHV v roce 

1991 fungoval ve škole pod vedením Tiché DPS 5. ZŠ, který se od roku 2006 

jmenoval Rozmarýnek . Součástí učebního plánu tříd  s RVHV byl také sborový 

zpěv. Děti tvořily postupně přípravný sbor (1. -  4. třída) a následně koncertní 

sbor (5. -  9. třída). Byla zde založena tradice sborového zpívání, která trvá až 

do současnosti. Nyní na této škole působí sbor Slůňata (děti 1. -  5. ročník), 

sbormis tr a zaklada te l Ludmila Vacková provdaná Bajerová) .  

K 10. výročí existence tříd zaměřených na prohloubenou výuku hudební 

výchovy nahrála Tichá  s dětmi z přípravného a koncertního sboru profilové 

CD Bota leze voknem , které obsahuje nejen sborové skladby, ale  i tři sólová 

vystoupen í talentovaných dětí -  instrumenta l is tů.  

                                                 

13Děts ký  pěvecký  s bor.  

14Například  Dagmar Brandejs ová nebo  Kamila Tůmová (nyn í s bormis t ryně pěveckého  

s boru  Iuven tus  pedagogica), s  t ímto  DPS s e p ředs tav ila i  s oučas ná s bormis t ryně pěveckého  

s boru  5. ZŠ Na Výs lun í Mgr. Ludmila Bajerová (roz. Vacková).  

15Příloha 5H.  
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DPS 5. ZŠ se účastnil řady vystoupení. Sbor každoročně vystupoval na 

Mezinárodním festivalu DPS pořádaném v Brandýse nad Labem.16 Poprvé se 

festivalu zúčastnil na jaře  v roce 1993 (rok a půl po založení DPS). Od roku 

2003 nese tento festival DPS název Musica Angelica . Vedle DPS 5. ZŠ Na 

Výsluní se tento rok (2003) na festivalu představil i přípravný sbor, který 

v tuto dobu vedla studentka sbormistrovství Kamila Tůmová.  V roce 2006 

DPS sbormistryně Tiché vystoupil na festivalu pod novým názvem 

Rozmarýnek .  Od roku 2007 koncertoval Rozmarýnek  s novou sbormistryní 

Ludmilou Vackovou.  

DPS 5. ZŠ (později Rozmarýnek) pod uměleckým vedením Tiché dosáhl 

velmi dobré interpretační úrovně. Svědčí o tom náročnost skladeb, které měl 

sbor v repertoáru (např. koncertní sbor B. Britten Ceremoni of Carlos, L. 

Delibes Missa brevis, přípravný sbor P. Eben Truvérská mše). Zejména 

pozoruhodná byla hlasová kultura dětí. Záznam jejich zpěvu lze slyšet na 

profilovém CD sboru: Bota leze voknem . Některé děti ze sboru se v průběhu 

dalších let zapojily i do projektu natáčení CD ke knihám Tiché a Mileny 

Rakové, které vyšly v naklada te lstv í Portál (vydáno s doprovodnými CD).17 

DPS vedený Tichou plnil především úlohy regionálních vystoupení. 

Důležitou roli zastával v pozici cvičného sboru pro studenty PedF UK oboru 

sbormistrovství, kteří se sborem vystoupili v rámci svého absolventského 

koncertu. Přesto, že účast na soutěžích nebyla hlavním cílem tohoto školního 

sboru, několik soutěží absolvoval. Např.  v roce 2003 Tichá reprezentovala se 

sborem Středočeský kraj na Olympiádě  v Litomyšli (stříbrná medaile) 

a v témže roce získal sbor i nejvyšší ocenění – zlaté pásmo, na přehlídce 

školních dětských pěveckých sborů Středočeského kraje  v Mnichově Hradišti. 

                                                 

161. Mezinárodní fes t ival DPS s e podařilo  us ku tečn it  v  roce 1993. Velice s e  o  to  zas loužili 

s bormis t r Václav  Kopejs ko  (vys toup il s e s vým s borem 3. ZŠ Brandýs  Kant iléna), In g . 

Vojtěch  Vančura, p rof. Jaros lav  Herden  a  dalš í.  

17TICHÁ, A .;  RAKOVÁ, M.  Zpíváme  a  hra jeme si  s  nejmenšími . 3. vyd . Praha: Portál, 

2007.  

RAKOVÁ, M.;  ŠTÍPLOVÁ, L.;  TICHÁ, A . Zpíváme  a  nasloucháme hudbě 

s nejmenšími . 2. vyd . Praha: Portál, 2009.  

RAKOVÁ, M .;  ŠTÍPLOVÁ, L.;  Tichá, A . Zpíváme  a  tvoříme s  malými , 1. vyd . Praha: 

A lbat ros , 2012.  
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Ve školním roce 2006  – 2007 předala Tichá brandýský sbor své studentce 

Ludmile Vackové (nyní Bajerové). Přehled sbormistrovské činnosti Tiché je 

uveden v dalších přílohách.18 

Příloha 2C Lektorka  a přednášející 

Tichá se prezentuje na  mezinárodní úrovni, pedagogicky působí nejen 

v zahraničí, ale také na akcích s mezinárodní účastí v České republice. Doma  

i v zahraničí vystupuje na konferencích. Přednášková činnost Tiché je velmi 

bohatá. Vyžádané přednášky a semináře doma i v zahraničí na univerzitách 

uvádíme v dalších přílohách.19 

Tichá je díky svým odborným hudebním, pedagogickým, psychologickým 

znalostem a osobnostním kvalitám erudovanou a velice žádanou lektorkou 

v rámci celoživotního vzdělávání učitelů. Vede kurzy, semináře, workshopy 

určené učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, gymnázií, ZUŠ, sbormistrům, 

pracovníkům logopedických zařízení a všem, které zajímá práce  s hlasem 

a jeho nápravou. Tematické oblasti vzdělávacích kurzů jsou např.: Hlasová 

výchova, Hlasová výchova  v pěveckém sboru, Profesní únava hlasu -  

prevence, náprava, Práce  s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, tzv. 

nezpěváky, Rozezpívání nezpěváků a hlasová výchova dětí a další. Kurzy 

pořádají PedF, např.: UK  v Praze, UJEP20 v Ústí nad Labem, SHV21 (Tichá je 

přes 20 let lektorkou SHV), NIPOS -ARTAMA22 Praha, NIDV,23 ČOS, 

pedagogická centra  v České republice. Je lektorkou v rámci LŠHV 

v Rychnově nad Kněžnou, nyní LDHV v Liberci, (v roce 2016 konané 

výjimečně v Mělníku), organizovaných každoročně na jeden týden v srpnu pro 

pedagogy z praxe dříve ČHS nyní SHV ve spolupráci s UJEP Ústí nad Labem 

a ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec.  V souvislosti s externí výukou Tiché na 

DAMU Praha byla přizvána také k vedení výuky Výchova k hlasu v rámci 

                                                 

18Příloha 7B, 7C, 7D.  

19Příloha 5E. 

20Univerzit a Jana Evangelis ty  Purkyně.  

21Společnos t  p ro  hudební výchovu  (d říve ČHS –  Čes ká hudební s po lečnos t ).  

22Národní in formační a  poradens ké s t řed is ko  pro  ku ltu ru  –  Amatérs ké umění a  děts ké 

es tet ické akt iv ity . 

23Národní ins t itu t  dalš ího  vzděláván í.  
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dvouletého vzdělávacího kurzu Kreativní pedagogika – pedagogická kondice 

(akreditace MŠMT) na katedře autorské tvorby a pedagogiky na AMU 

v Praze.24 

Příloha 2D Hlasová poradkyně  

Tichá se stala vyhledávanou a velmi uznávanou hlasovou poradkyní 

pěveckých sborů. Dlouhodobě spolupracuje se špičkovými, výběrovými 

i začínajícími sbory,  a to jak dětskými, mládežnickými, tak sbory dospělých.  

Podílí se na jejich hlasové přípravě před soutěžemi, významnými koncerty či 

reprezentací v zahraničí. Je zvána také jako hudební režisérka při nahrávání 

profilových CD pěveckých sborů.25 Je členkou přípravného výboru 

Mezinárodního festivalu DPS  v Brandýse nad Labem, který se od roku 2000 

koná pod názvem Musica Ange lica .  

Jako členka ženského pěveckého sboru Iuventus Peadagogica se podílela  

i na hlasové výchově zpěvaček ve sboru.  V průběhu svého působení se 

věnovala celé řadě sborů. Významnou etapou pro ni byla více jak desetiletá 

spolupráce se smíšeným gymnaziálním sborem Iuventus Svitavy (sbormistr 

Věra Burešová). Podílela se na přípravě sboru na mnohá úspěšná vystoupení 

a soutěže doma i v zahraničí, nahrávání CD (zde se podílela  i jako hudební 

režisér). V devadesátých letech vedla hlasovou výchovu v DPS Kantiléna 

v Brandýse nad Labem (sbormistr V. Kopejsko), externě pomáhala  s hlasovou 

přípravou Cantileně ze ZUŠ Luž, na požádání vyjížděla za sbory po celé 

republice (Kvítek Louny, Kvítek Dačice  a za dalšími výběrovými sbory ze 

základních uměleckých škol). Byla pozvána jako hlasová poradkyně  k externí 

spoluprác i s DPS Calicantus (Švýcarsko) .  

Tichá nyní aktivně spolupracuje  s dětskými sbory: Slavíčci a Skřivánci 

ZUŠ Kobylisy (sbormistr Alice Stavělová), Jiřičky Mladá Boleslav (sbormistr 

Jiřina Jiřičková), Kolegium Klatovy,  s DPS Svitavánek  a dalšími. Plodná 

spolupráce s DPS Iuventus, Gaude! Jablonec nad Nisou (sbormistr Tomáš 

                                                 

24Kreat ivn í  pedagogik a  –  pedagogick á  k ondice [on line]. [cit . 14. února 2017]. Dos tupné na 

W W W : <ht tps :/ /www.damu.cz/cs /katedry /katedra -au to rs ke-tvorby -a-pedagogiky /kreat ivn i-

pedagogika-pedagogic ka kondice/kreat ivn i -ped agog ika pedagogicka -kond ice/ > . 

25Přílohy  5H, 9Da ).  
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Pospíšil) začala v roce 2016. Na jejím počátku stálo pozvání vypomoci sboru 

v rámci jeho přípravy na koncert Pražského jara 2016. Od té doby se Tichá 

systematicky sboru hlasově věnuje a hodnocení sbormistra (viz odpovědi 

v dotazníku)26 svědčí o přínosu odborné práce Tiché, která výrazně -  

v poměrně krátkém časovém úseku -  pozitivně ovlivnila hlasovou kvalitu 

dětských zpěváků,  a tak přispě la k rozšířen í interp re tačních možnos t í sboru.  

Náš výzkum nám přinesl další poznatky o spolupráci Tiché s pěveckými 

sbory v oblasti hlasového poradenství: Resonance, Andante  a Ensemble 

Trebicensis Třebíč, Campanella Olomouc, DPS Slůňata Brandýs nad Labem, 

Středoškolský smíšený sbor Canzonetta na gymnáziu v Teplicích, Pěvecký 

sbor Gaudium Gymnázia Svitavy, Doremila Svárov, Unhošťské Sirény, DPS 

Cvrčci Svitavy, Svitavánek, Svitavský dětský sbor, Proměny Svitavy, Dívčí 

pěvecký sbor Střední pedagogické školy Most, ženský pěvecký sbor Clavis 

Cordium Most, Smíšený Pěvecký sbor Gymnázia Jiřího  z Poděbrad, DPS 

Jiřičky Mladá Boleslav,  DPS Výšinka při ZŠ Aloisina Výšina  v Liberci, 

Gaudeamus, Song a Hekal Gymnázia Vsetín.  

Sbormistři těchto sborů využili příležitosti se v rámci našeho výzkumu 

vyjádřit ke spolupráci s Alenou Tichou a její roli hlasové poradkyně  

v pěveckém sboru, se kterým pracují. Jejich výpověd i jsou součást í příloh .27  

Příloha 2E Porotce  

Tichá působí zároveň jako členka porot v soutěžích sólového zpěvu 

základních uměleckých škol, pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek , 

Jihočeský slav íček , Svět  je plný písniček , Zahrada písní  atp., dále soutěží 

dětských pěveckých sborů organizovaných sekcí pro sborový zpěv NIPOS -

ARTAMA Praha, např.  v Novém Jičíně. Je členkou poroty soutěží na všech 

úrovních, tj. od okresní úrovně po celostátní. Kromě funkce porotce je její 

další rolí i práce hlasového poradce.  V závěru mnoha soutěží a soutěžních 

přehlídek často probíhá rozborový seminář,  v němž Tichá spolu s ostatními 

                                                 

26Příloha 9Da).  

27Tamtéž. 
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porotci předává cenné rady sbormistrům, jak vylepšit jejich práci se sborem. 

Praktické rady Tiché k  hlasové výchově jsou sbormis try vřele vítány.   

Příloha 2F Autorka publikací  a odborných textů 

Kromě teoretické monografie Vokální činnost i jako prostředek  rozvoje 

hudebnost i a zpěvnost i,28 v níž shrnuje nejdůležitější stati své disertační 

práce, je publikační činnost Tiché velice rozsáhlá  a její monografie, odborné 

texty, metodické příručky jsou vyhledávanou literaturou učitelů hudební 

výchovy a sbormistrů. Tichá pomáhá v přímé pedagogické praxi zkvalitnit 

současnou výuku hudební výchovy v MŠ a ZŠ. V knihách se prolíná odborný 

nadhled se zkušenostmi autorky, které získala ve své pedagogické práci 

s dětmi. Pro svou srozumitelnost a přehlednost jsou publikace učiteli 

přijímány pozitivně a dočkaly se již několika opakovaných vydání. Podrobně 

se věnuje metodice práce  s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími 

a ukazuje, jak motivovat děti k  zájmu o zpěv prostřednictvím hlasové 

výchovy vedené na základě her. Tichá je spoluautorkou řady publikací 

vydaných v nakladatelství Portál a Albatros. Přehled veškeré její literatury 

včetně analýzy vybraných publikac í uvád íme ve zvláš tních přílohách .29 

Příloha 2G Působení v zahraničí 

Působení Tiché v zahraničí je spojeno  s její odborností hlasového 

pedagoga. Přednáší učitelům, studentům, vede workshopy a spolupracuje 

s pěveckými sbory. Její rozsáhlá dlouholetá práce na mezinárodní úrovni je 

přehledně rozepsána  v přílohách.30 

Tichá je jako hlasový pedagog zvána na univerzity v České republice, na 

Slovensku a v Polsku. Přednáší studentům hudebních oborů, pro studenty 

sbormistrovství vede workshopy a praktické ukázky práce s  dětskými 

a studentskými sbory.  

                                                 

28TICHÁ, A . Vok áln í  činnost i  jak o  prostředek  rozvo je  hudebnost i  a  zpěvnost i  žák ů . 1 vyd . 

Praha: PedF UK, 2007. 

29Přílohy  č. 5 a  č. 6. 

30Přílohy  5Eb), 5Ec), 5Ed).  
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Příloha 2H Umělecká činnost  

Umělecká činnost Tiché zahrnuje její samostatné koncerty a sólová 

pěvecká vystoupení např. s komorním souborem Far musica, Collegium 

paedagogicum. Pěvecké sólové party zpívala také s  pěveckými sbory Pražští 

učitelé, Bojan, Kantiléna a s mnohými dalšími. Sopránová sóla zněla  v jejím 

podání také na koncertech v zahraničí. Kromě sólové pěvecké činnosti 

absolvovala Tichá jako sborová zpěvačka, sólistka  a sbormistryně stovky 

koncertů doma a v zahraničí. Přehledu její umělecké činnosti je věnována 

zvláštn í příloha .31 

Příloha 2I Získaná ocenění    

Tiché se podařilo v průběhu svého profesního života postupně získat 

mnohá ocenění za sbormistrovskou práci s dětským pěveckým sborem 

(umístění za výkon ve sbormistrovských soutěžích), za uměleckou koncertní 

činnost, za pedagogickou práci a za publikační činnost. Její celoživotní dílo 

bylo oceněno v roce 2016. Dne 9. dubna 2016 byla Tiché  v pražském 

Kulturním centru Zahrada na Chodově  z rukou předsedy UČPS32 Romana 

Michálka předána Cena za přínos českému sborovému zpěvu . Unie českých 

pěveckých sborů, společně  s Českým hudebním fondem a Nadačním fondem 

Františka Lýska ocenily pedagožku a hlasovou poradkyni PaedDr. Alenu 

Tichou, Ph.D. v oboru hlasové výchovy. Cena za přínos českému sborovému 

zpěvu je určena osobám a institucím, které svým významným jednorázovým, 

či dlouhodobým počínáním významně napomáhají rozvoji a propagaci českého 

sborového hnutí.   

Publikace Tiché a její názory pozitivně ovlivňují práci učitelů. Hudební 

pedagog a český hudebník, zpěvák, skladatel a popularizátor lidových písní 

Pavel Jurkovič33  v knize Od výkřiku k  písničce věnuje práci Aleny Tiché 

kapitolu Písnička se zpívá . Jurkovič zde analyzuje  publikaci Učíme dět i 

                                                 

31Příloha č. 7.   

32Unie čes kých  pěveckých  s borů .  

33JURKOVI Č, P. Od výk řik u  k  písn ičce. Portál. 1. vyd . Praha: Portál, 2012. s . 42. 
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zpívat 34 a vřele ji doporučuje učitelům, rodičům, prarodičům a dětem. 

Zdůrazňuje přínos Aleny Tiché pro hlasovou výchovu dětí a vyzdvihuje její 

přínos pro nápravu nezpěvnos t i.  

Zaměříme- li pozornost na citování myšlenek  a výsledků výzkumu Tiché 

v odborných pracích jiných autorů, dospějeme k  výčtu, který rozsahem 

přesahuje prostorové možnosti této diplomové práce. Velké množství citací 

vnímáme jako vysoké ohodnocení její práce odbornou veřejností.  (Rozsáhlý 

přehled citačních ohlasů je k  dispozic i u autorky této diplomové práce).   

                                                 

34TICHÁ, A . Učíme dět i  zp íva t . 1. vyd . Praha: Portál, 2005. 
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Příloha č. 3  Experiment Aleny Tiché - Prověrka hudebnosti 

a kritéria hodnocení 

Tichá v publikaci Vokální činnost i jako prostředek  rozvoje hudebnost i 

a zpěvnost i žáků35 uvádí vlastní prověrku hudebnosti a kritéria hodnocení 

žáků, které připravila  a realizovala na vybraném vzorku žáků v ZŠ v Brandýse 

nad Labem (třídy s RVHV) v rámci jejího výzkumu prostředků rozvoje 

hudebnos t i.  

Žáci plnili tyto úkoly: zazpívat píseň podle vlastního výběru v tónině, 

kterou si dítě vybere (volba hlasové polohy signalizuje přirozenou hlasovou 

polohu dítěte bez přepětí nebo deformace, nebo naopak p oukazuje na chybný 

návyk tvořit hlas příliš vysoko nebo nízko). Hodnocení: a) zvuková kvalita 

(jasný, zvučný,  zdravý, přirozeně tvořený hlas/hlas s mírnou dušností/nápadně 

poškozený hlas,  drsný, chraptivý, pískavý), b) síla hlasu (střední hlas 

s možnostmi dynamického rozpětí směrem dolů i nahoru/dynamicky slabší 

a málo nosný hlas/velmi slabý a přepínavý), c) čistota intonace (intonačně 

správný projev/intonačně uspokojivý projev s mírnými odchylkami v průběhu 

písně/převážně nesprávná intonační čistota  v celém průběhu písně), 

d) rytmická přesnost (rytmicky přesný projev/menší nedostatky v rytmu 

písně/výrazné porušení rytmické výstavby písně, nerušení metra), e) postoj 

(přirozený s emocionálním zaujetím, v souladu se sdělením/ostych a nejistota 

způsobující zúžení celého těla, neklid, točení těla, nefunkční pohyby 

končetin/nápadné vady v držení těla, povolený, zborcený postoj, strnulé, 

křečovité držení těla, vyšpulené bříško, předsun hlavy), f) pěvecký dech 

a frázování (dech ekonomický, klidný nádech přiměřený požadovanému 

výkonu, délka a vnitřní napětí fráze jsou dodrženy v souladu se správným 

členěním textu/neobratné hospodaření s dechem – plynulost hudební fráze je 

ojediněle porušena nerovnoměrným rozvržením dechu, nádech uprostřed 

slova, nedostačující dech v závěru fráze/slabý dech, ochablé dechové 

svalstvo, výrazné lapání po dechu s nápadně mělkým, krátkým svrchním 

dechem), g) hlasový začátek (měkký ve všech užívaných hlasových polohách 

                                                 

35TICHÁ, A. Vok áln í  činnost i  jak o  prostředek  rozvo je  hudebnost i  a  zpěvnost i  žák ů . 1. vyd . 

Praha: PedF UK, 2007. s . 41-51. 
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i při nasazení na vokál/ojediněle se vyskytující tvrdý hlasový začátek nebo 

nasazení tónu s lehkou dyšnou příměsí u slov začínajících na vokál nebo při 

nasazení tónu v okrajové hlasové poloze/najíždění na tón či návyk používat 

častých tvrdých hlasových začátků nebo výrazná hlasová nedomykavost při 

nasazení tónu), h) artikulace (srozumitelná, pohotová výslovnost konsonantů, 

vnitřní jednota vokálů se zachováním jejich zřetelnosti/drobné odchylky od 

správné artikulace (nápadné vyrážení souhlásek, ledabylá nebo těžkopádná 

výslovnost/vada řeči, charakter hlásek deformován), i)  vyrovnanost barvy 

hlasu v jednotlivých hlasových polohách (hlas barevně vyrovnaný/ojedinělá 

změna barvy hlasu u větších intervalových kroků nebo změně vokálu, 

neudržení rezonanční linky při sestupné melodii/izolovanost hlasových poloh 

s nápadnými hlasovými zlomy z důvodu přetěžování spodní nebo vrchní 

hlasové polohy), j) estetický prožitek (zpěv se zaujetím, sdělný 

s emocionálním zážitkem/emocionální prožitek blokován psychickými 

zábranami, např. ostychem/ mechanický zpěv bez zájmu) .  

Transponovat počáteční úryvek písně podle příkladu experimentátora (část 

melodické linky zní nad f1, transpozice  o tercii nebo kvartu pro zjištění 

uplatnění hlavového tónu, hlavně  u nezpěváků pro jejich přenesení 

z mluvozpěvu do oblasti zpěvních tónů s hlavovým hlasem). Hodnocení 

schopnosti transpozice: a) pohotovost a intonační přesnost nasazení v nové 

tónině (pohotové, bezchybné/doladění se při opakovaných pokusech, krátké 

tóny opakuje jistě/neopakuje ani krátké tóny, na transpozici nereaguje nebo 

jen relativní změnou hlasové polohy),  b) intonační čistota průběhu melodie 

při transpozici (intonačně správný projev v průběhu celé melodie/melodii si 

částečně přizpůsobuje svým hlasovým možnostem,  mírné odchylky v průběhu 

písně/nep řesnos t v celém průběhu písně ).  

Opakovat předzpívaný tón, ku-ku interval (možno  i s pomocí hry na 

ozvěnu, dítě opakovalo  a pohybem ruky reagovalo na jeden až dva tóny, 

současně tyto tóny zpívalo na bom nebo ku-ku interval, v dalších pololetích 

zjišťována přesnost nápodoby intonačních modelů 5 -3, 5-6-5-3). Při 

individuálním a kolektivním zpěvu byla zjišťována: a) čistota intonace  

v interakci žák – učitel, žák – žák: zpívá- li žák samostatně/potřebuje- i pro 

intonační čistotu pěveckého projevu intonační oporu/zvládne- li zpívat 
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intonačně přesně, pevně dle své hudební představivosti při společném zpěvu. 

Hodnocení: intonační čistota individuálního hlasového projevu v závislosti na 

intonačních oporách (žák zpívá sám intonačně správně bez potřeby 

intonačních opor/zpívá intonačně uspokojivě pouze  s oporou o druhého 

zpěváka, případně s oporou o pohyb ruky/nezpívá ani s oporou, chybí tonální 

cítění, koordinace mezi hlasem a hudební představou je chybná, monotónní 

mluvozpěv), b) intonační čistota při společném zpěvu (udrží intonaci i při 

společném zpívání s nezpěváky/sám zpívá téměř čistě, ale při společném 

zpěvu má tendenci se přidávat k  nezpěváků, při ztišení nebo  s oporou o pohyb 

ruky pro výškový průběh melodie intonuje správně/není schopen společného 

zpěvu ani s oporou), c) vyhodnocení z hlediska kategorizace typů nezpěváků 

(děti rozezpívané/děti hudebně rozvinuté, ale nerozezpívané buď  s malým 

nebo nevhodně umístěným hlasovým rozsahem, nebo  s nedokonalou 

koordinací mezi hudební představou a činností hlasivek, či děti s dosud ne 

plně upevněnými hudebními představami a také žáci psychicky labilní, málo 

komunikativní a bojácní/dě t i hudebně nerozvinuté,  a proto nerozezp ívané).  

Vzestupné a sestupné glissando (určení momentálních rozsahových 

možností hlasu, dechové vitality a stavu propojení rejstříků). Při zpěvu 

zvolené písně byla sledována dítětem zvolená hlasová poloha  a nejvyšší tón 

glissanda. Vývoj jednotlivých hlasů byl sledován na začátku školního roku,  

v pololetí a na konci první třídy a dalších ročníku prvního stupně ZŠ. Při 

měření rozsahů hlasů se vycházelo ze střední hlasové polohy a zadané písně 

byly transponovány nejprve směrem dolů (Kočka leze dolů, Kdybys měla má 

panenko) a poté ze střední polohy směrem nahoru (Víte- li pak, jak sedláček, 

Znám já jeden krásný zámek). Byly sledovány tóny, které děti tvořily volně, 

přirozeně. Bylo možné vysledovat tendence rozvoje hlasu pro rozdělování dětí 

do hlasových skupin ve sboru.  
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Příloha č. 4 Vybrané části reflexí studentů na kurzy Tiché  

Následující texty obsahují vybrané části reflexí studentů Univerzity 

Karlovy – Pedagogické fakulty, oboru Pedagogika předškolního věku 

a Učitelství pro 1. stupeň základní školy, kteří si v období zimního semestru 

2016/2017 zapsali předmět Didaktické  a umělecké kurzy,  v rámci něhož 

absolvovali kurzy Aleny Tiché Hlasová příprava  a hlasová hygiena učitele, 

Rozezpívání tzv . nezpěváků  a hlasová výchova dět í.  Uváděné reflexe jsou 

součást í výstupu  z předmětu Didaktické  a umělecké kurzy.  

„…Pro absolvování kurzu jsem se rozhodla  z důvodu, že jsem se j iž dříve 

účastnila jednoho semináře paní lek torky, k terý byl velmi zaj ímavý,  a kde mne 

zaujalo především úzké provázání daného tématu  s vývojovou k ineziologií. 

Ačkoliv  jsem  v  prax i (MŠ) teprve druhým rokem, j iž nyní se mi stává, že po 

delší době hlasitějšího mluvení začnu mít  s hlasem problémy (chrapot  apod.). 

Proto si uvědomuji, jak  moc je důležité umět  s hlasem (psychikou) správně 

pracovat  a vědět , jaká preventivní cv ičení použít…“  

„…Zaměřili jsme se na žáky nezpěváky. Nejprve jsme poslouchali různé 

nahrávky dět í, k teré skoro ani nezpívaly, spíše tak  k řičely  a odříkávaly 

písničku. Poté jsme přešly na cv ičení, k teré bychom mohly  s takovými dětmi 

v  prax i využít…“  

„…Byla jsem ráda, že se vybralo téma: Práce  s dětmi hudebně a pěvecky 

zaostávajícími (nezpěváky). Myslím, že tato problematika je mnoh dy 

v  hodinách hudební výchovy opomíjena. Tento kurz byl dobře stavěný, 

dověděli jsme se  o tom, jaké problémy mohou mít  dět i, k teré nezpívají,  

a zároveň jsme si sami na sobě vyzkoušeli, jak  tomuto buď předcházet , nebo 

jak  to napravovat . Jelikož jsem měla paní dok torku Tichou už na něk teré 

hodiny a jeden kurz, tak  jsem na jej í přístup byla zvyk lá. Přístup je velmi 

přátelský a otevřený, což je na seminářích  a kurzech velmi důležité… Myslím 

si, že dět i, k teré umí zpívat  mají  v  životě obrovskou výhodu, tak  proč k  této 

výhodě nedopomoci v šem dětem  v  „naší třídě“…“  

„…Tento kurz jsem si vybrala  z důvodu, že já sama jsem nezpěvák .  V životě 

jsem bohužel nezpívala  a ani se nikdy moc hudební výchově nevěnovala. Jsem 

spíše sportovní typ, ale za poslední dva roky na vysok é škole jsem strašně 
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ráda, že máme hudební výchovu  a možnost i hudebních kurzů. Z  tohoto důvodu 

byl pro mě Váš kurz jasnou volbou, věděla jsem, že by mi to mohlo pomoci  

a že se mi to rozhodně bude hodit  pro mou budoucí profesi učitelky…“   

“…Téma nezpěváků mě velmi zaj ímá, protože zpěv  a hudba by podle mě 

měly být  součást í životů nás v šech, protože dokáží těšit  jak  nadané, tak  i méně 

nadané jedince. Proto se mi moc líbila jedna  z úvodních vět  kurzu, že by 

každá maminka měla svým dětem,  a později spolu  s nimi, zpívat . Díky tomu 

dítě j iž od mala hudbu přirozeně přij ímá  a později nemá problémy samo j i 

tvořit  – zpívat  nebo hrát . Neméně důležitou roli po rodině má pak  samozřejmě  

i učitel, k terý by měl spolu  s dětmi také zpívat  a rozv íjet  jej ich vztah k  hudbě. 

Důležité podle paní dok torky také je, aby učitel přistupoval k  žákům 

indiv iduálně a neměl příliš vysoké nároky na nezpěváky. Naopak  by j im měl 

dávat  příležitost i, ve k terých bude žák  úspěšný  a zvýší si t ím své „hudební 

sebevědomí“…“  

„…Jsem ráda, že jsem se dozv ěděla, jak  důležité je uvolnit  ramena, 

hlasivky, hrudník , břicho, jak  pracovat  s dechem a starat  se o svůj  hlas. 

Dozvěděla jsem se, na co se mám v íce soustředit . Že napřík lad rozhodně 

nesmím zapomínat  na správnou polohu brady  a krku, mírně pokrčené nohy  

a na doříkávání posledních slabik  slov  ke konci vět . Foukání hadičkou do 

vody pro mě bylo velmi přínosné nejen díky důk ladnému rozezpívání, ale  

i z důvodu mých častých problémů se správným dýcháním… Bylo až 

neuvěřitelné sledovat , jak  jde daný cv ik  provádět  m nohem lépe a snadněji, 

když se zapojíme celým tělem. Velikou nov inkou pro mě také bylo zj ištění, že 

ke zpěvu je velmi důležité mít  silné nohy…“  

„…Ukázali jsme si zde  i plno prak tických cv ičení sami na sobě, což bylo 

velice přínosné pro všechny. Jsem velice  ráda, že jsem se tohoto kurzu 

zúčastnila. Tento kurz byl pro mě jako pro budoucí učitelku velice přínosný  

a budu už vědět , jak  pracovat  s dětmi, k teré nejsou moc pěvecky nadané…“  

„…Z kurzu jsem si odnesla hodně, nejv íce mě zaujaly průpravné cv iky, 

k teré j sou zábavné nejen pro dět i, ale  i pro dospělé. Hodně zaj ímavé mi 

přišlo, jakým postupem se musí učit  jednotlivé v lastnost i tónu, jakým 

způsobem je dítě chápe, překvapilo mě, napřík lad, že dítě vnímá zdaleka lépe 
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barvu než výšku,  a že je třeba to t ím pádem brát  postupně, ne to v šechno na 

dět i vychrlit  najednou, ale polehoučku se dostat  ke v šem v lastnostem…“  

“…Jsem také velice ráda za to, že byl kurz vedený velice prak ticky. To,  

o čem jsme mluv ili, jsme hned zkoušeli  a to je k  nezaplacení. Zaujalo mne, že 

mohu s dětmi už v  první a ve druhé třídě dělat  středně těžké  i těžké hudební 

nácv iky. Stačí jen mít  struk turu  a dopracovat  se k  nim přes jednoduché 

cv ičení ke složitějším…“  

„…Dozvěděla jsem se, co je třeba  s dětmi procv ičovat  a v  jakém pořadí. 

Když chci s dětmi zpívat , musím chtít , aby rozeznávaly hlasitost , délku, barvu  

a výšku tónu. To je třeba neustále procv ičovat  od jednoduchých po složitější 

hudební cv iky…“  

„…Pochopila jsem, že hudební výchova na prvním stupni zák ladní školy je 

velmi důležitá. Upínají se zde zák lady vnímání hudby, tonů, rytmů apod.… 

Utvrdila jsem se v  tom, že nikdo není nezpěvák , jen se  u něj  zpívání málo 

nebo špatně rozv íjelo. Překvapilo mě, že zpěv  dítěte ov livňuje intenzivní hra 

na k lav ír… Dále mě překvapila Vaše nahrávka, kdy dítě z pívá samo a pak  

když jste se k  němu přidala Vy, jak  to narušilo jeho zpěv . Já osobně bych to 

vůbec neřek la, myslela jsem, že to dětem spíše pomůže, když slyší vedle sebe 

správnou intonaci, správný zpěv… Myslím si, že t ímto kurzem by měla projít  

každá budoucí i stálá paní učitelka  z prvního stupně…“  

„…Když jsme si mohli vybrat , jaké téma bychom chtěli na tento seminář, 

tak  toto mě zaj ímalo ze v šeho nejméně. Spíše bych byla ráda za profesní 

hlasovou únavu, ale myslím, že část  semináře se dotk la  i tohoto tématu, za 

což jsem velmi vděčná. Jsem ráda, že nakonec byl pro mě seminář velmi 

přínosný a odnesla jsem si z něj  mnoho informací a nápadů, k teré budu moct  

použít  ve své budoucí prax i. Ještě se musím přiznat , že když jsem na seminář 

šla, tak  jsem měla ucpané snad všechny dutiny, ale díky nejrůznějším 

protahovacím  a rozhýbávajícím cv ičením  a ak tiv itám jsem odcházela bez 

ucpaného nosu. Takže to je také jedna  z věcí, díky k teré byl pro mě seminář 

tak  přínosný, příště budu vědět…“  

„…Nebyl to kurz neúčinné teorie, a le účinné praxe. Ak tivně jste zapojila 

každého účastníka. Moc dobře v íte, co potřebují učitelé slyšet  a naučit  se. 
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Máte velké osobní zkušenost i ze škol. Jsem ráda, že Vás na fakultě máme  

a mohu se od Vás učit…“  

„…Nejv íce mi napřík lad  v  paměti zůstalo tzv . hra na čert íka, kdy jsme si 

uvolnili mimické svaly, rty  i čelist  a to jsme jen byli mírně předk loněny  

a vyplazovali jazyk . Další hrou na uvolnění těla bylo předvádět  gorilu, toto 

cv ičení bude určitě  u dětí jedno z nejoblíbenějš ích…“  

„…Učili jsme se jak  pracovat  s dětmi, ale i jak  pracovat  na sobě. 

Především, jak  správně mluv it , abychom si neunav ili hlasivky, předešli 

vyčerpáním, odblokovali si ztuhlé svaly ze špatného mluvení…“  

„…Kurz byl pro mě velmi inspirat ivní, určitě budu metody ve škole 

používat  a budu se o ně zaj ímat dál, dál si rozšiřovat  znalost i. Nahrávka 

deváťáků, původně nezpěváků, mi vyrazila dech. Byla pro mě potvrzením, že 

tato práce má smysl…“  

„…S dětmi si také můžeme ,,předávat  balónek“. Učitelka zazpívá tón nebo 

dva za sebou (,,bom“ nebo , ,bom-bom“) a ukáže na dítě, k teré má tóny 

zopakovat . Je zv láštní, že k  dosažení požadovaného tónu můžeme dojít  

napřík lad i tak , že si dítě nejdříve poposkočí,  a až pak  se tón pokusí 

napodobit . Zní to neuvěřitelně, ale opravdu to funguje…“  

„…Tento kurz byl pro mě ukázkou toho, že je možné pracovat  se zpěvem  u 

každého dítěte. Když jsme na konci kurzu poslouchali nahrávku od deváťáků, 

k teří podle dok torky Tiché byli na začátku školní docházky nezpěváci, 

nevěřila jsem v lastním uším. Zpívali k rásně, čistě  a s j istotou. Dokonce 

i k luci, což mě ještě v íc překvapilo…“  

„…Některá cv ičení jsou skvělá  i pro mě samotnou  a jsem velice ráda, že si 

to můžeme zkoušet  na sobě - zážitkovou formou. Jako dospělé se někdy 

stydíme, ale s Vámi je to trochu snazší být  uvolněnými. Líbí se mi Vaše 

poznámky do praxe  a Váš kurz mi pomáhá cít it  se j istější  v  oblast i Hudební 

výchovy. Hudební výchova mě bav í, jen mě nikdy nikdo moc nevedl k  rozvoji 

pěveckých dovednost í. Sama se považuji za nezpěváka, ale pomocí Vaši ch 

cv ičení se mi v ždycky podaří vyzpívat  to, co mě samotné nikdy. Tento kurz mi 

dal prak tické rady  a pozit ivní zážitek . Mám Vaši knížku, k terou jste nám 
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ukazovala na kurzu a jednou jsem s ní už na prax ích pracovala. Moc mi 

pomohla. Jednoduché cv iky, k terými se dět i uvolní a přehledně zpracované…“
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Příloha č. 5 Přehled publikační činnosti Aleny Tiché  

(Snažil i jsme se  o co nejkomple tně jš í výčet díla).  

Příloha 5A Monografie  

- TICHÁ, Alena. Hlasová výchova  v  dětském sboru. Praha: NIPOS 

Praha, 2004. 95 s. ISBN 80-7068-186. 

- TICHÁ, Alena.  Učíme dět i zpívat . Praha: Portál, 2005. 148 s. ISBN 

80-7178-976-X.  

- TICHÁ, Alena. Vokální činnost i jako prostředek  rozvoje hudebnost i  

a zpěvnost i žáků. Praha: PedF UK, 2007. 112 s. ISBN 978-80-7290-

318-4.  

- VÁŇOVÁ, Hana, Alena Tichá a Jaroslav Herden. Env iromentální 

výchova ve výuce hudební výchovy na gymnáziích.  Praha: PedF UK, 

2007. 

- VÁŇOVÁ, Hana, Alena Tichá a Jaroslav Herden. Env iromentální 

výchova ve výuce hudební výchovy  v  zák ladním vzdělávání.  Praha: 

PedF UK, 2007. 

Příloha 5B Metodické příručky a metodické publikace   

- DANIEL, L., TICHÁ, A. Metodická příručka k  učebnici Kukačka (HV 

pro 1. r.), Panton, 1994. ISBN 80-7039-200-2 (statě věnované hlasové 

výchově) . 

- DANIEL, L., TICHÁ, A. Metodická příručka k  učebnici Pěnička (HV 

pro 2. r.), Panton, 1995. ISBN 80-7039-224-X (statě věnované hlasové 

výchově) . 

- VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J.  Metodika pro předmět 

hudební výchova se zaměřením na env ironmentální výchovu na 

2. stupni ZŠ. Praha: PedF UK 2007 Spolupráce na projektu JPD 3 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu 

k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách Hlavního 

města Prahy. Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze. Projekt 

financován Evropským sociáln ím fondem a magis trá tem HMP.  
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- VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J.  Metodika pro předmět 

hudební výchova se zaměřením na env ironmentální výchovu na 

gymnáziích.  Praha: PedF UK 2007 Spolupráce na projektu JPD 3 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu 

k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách Hlavního 

města Prahy. Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze. Projekt 

financován Evropským sociáln ím fondem a magis trá tem HMP.  

- VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A. Slovní hodnocení v hudební výchově na 

1. stupni základní školy. In: STARÁ, J.  a kol. Slovní hodnocení na 

1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006. 79 s. ISBN 80-86307-28-X. Podíl na 

publikac i. 

- PÁNKOVÁ, J.; POBUDOVÁ, L.; POSPÍŠILOVÁ, L.; ROUBOVÁ, L., 

SLAVÍKOVÁ, M.; TICHÁ, A.  Hudební výchova pro 1. ročník  zák ladní 

školy: příručka učitele . Praha: Fraus, 2016. 

Příloha 5C Publikace pro pedagogickou praxi  

- ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A.  Lidové písničky  a hry s nimi. Praha: 

Portál, 1999. 152 s. IBSN80-7178-323-4. 

- ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A..  Lidové písničky a jej ich dramatizace . 

Praha Portál 2000. 152 s. IBSN 80 -7178-915-1. 

- TICHÁ, A.  Hlasová výchova v  dětském  sboru. Praha: NIPOS Praha, 

2004. 95 s. ISBN 80-7068-186-1.  

- TICHÁ, A. Učíme dět i zpívat . 1. vydání. Praha: Portál, 2005. 148 s. 

ISBN 80-7178-916-X. 

- RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ, L.; TICHÁ, A. Zpíváme a nasloucháme 

hudbě s nejmenšími. Praha: Portál, 2009. 184 s. ISBN 978-80-262-

1081-8. 

- ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.  Hrajeme si s písničkou.  Praha: Portál, 

2012. 152 s. ISBN 978-80-262-0097-0. 

- RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ, L.; Tichá, A. Zpíváme a tvoříme s malými, 

Praha: Albatro s, 2012. 144 s. ISBN 978-80-266-0067-1. 
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Příloha 5D Účast ve výzkumných a grantových projektech  

a) Výzkumné projekty   

-  VÚ RS-v -11 4-02 (1981-5) - osobní téma: Hlasová diagnost ika  a možnost i 

rozvoje hlasu.  

- VÚ RS III-02/02 (1985-89) - osobní téma: Česká sborová tvorba pro dět i 

po r. 1945 z hlediska požadavků hlasové výchovy.  

- RS III -02-02/93 – osobní téma: Uplatnění tvořivých principů  v  pěvecké 

výchově a při práci s písní, systematický rozvoj  pěveckých dovednost í.  

TICHÁ, A.  Rozvoj  hudebnost i a zpěvnost i žáků ml. školního věku 

prostřednictv ím pěveckých ak t iv it .  Praha, PedF UK Praha, 2003, 244 s., 

dizertačn í práce (Ph.D.).  

b) Grantové  projekty   

- Interní grant UK: Kreativita  a integrativní hudební pedagogika – doba 

trvání 1994, 1995, 1996, závěrečná oponentura leden 1997 (výstupy 2 

konference: 1994 Praha: PedF UK: Kreativita a integrativní pedagogika  

v evropské hudební výchově. 1996 Brandýs n. Labem: Improvizace : 

PedF UK). 

- Grant MZV ČR: Most ke spolupráci (výstup: přednáška pro pedagogy  

a posluchače FHPV Prešov kat. HV – 14. a 15. 4. 1997). 

- Fond rozvoje VŠ: Systém přípravy učitelů HV na atestace – doba trvání 

1997, závěrečná oponentura leden 1998. (Výstupy: systém 

doškolovacích kurzů – víkendové kurzy a kurzy Letní školy HV), 

realizace experimen tá lní atestace vzorku učite lů HV (30).  

- Grantový projekt FRVŠ vedený doc. H. VÁŇOVOU, CSc. : 

Postgraduální vzdělávání učitelů základních škol středočeského regionu 

v předmětu hudební výchova. Brandýs nad Labem: Univerzita Karlova – 

Pedagogická fakulta, 1999. (Workshop – Hlasová výchova, Tvorba a hra 

doprovodů na Orffovy nástroje – videozáznam).  

Příloha 5E Lektorská  a přednášková činnost  

a)  Konference  a mezinárodní projekty  v České  republice  
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1992 Praha (19. 4. 1992): PedF UK: Tvořivost jako základní dimenze 

moderní hudební pedagogiky.  (Příspěvek: Uplatnění tvořivých prvků při 

rozvíjení pěveckých dovednos t í žáků 1. stupně ZŠ).  

1994 Praha (20. -  21. 4. 1994): PedF UK: Kreativita a integrativní 

pedagogika v evropské hudební výchově. (Příspěvek: Tvořivé operace  

v intonačně osvojeném tónovém prostoru) .  

1996 Brandýs nad Labem: Improvizace: PedF UK (referát a ukázka práce 

s dětmi). 

1996 Práce s hlasem na 1. stupni ZŠ (přednáška, katedra hudební výchovy 

Pedagogické fakulty v Hradci Králové v rámci setkání učitelů pedagogických 

fakult, kteří se zabývají hlasovou výchovou studentů učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ a hlasovou výchovu dětí na 1. stupni ZŠ, 19. 4. 1996).  

1996 Ukázkové hodiny hudební výchovy a práce s pěveckým sborem na ZŠ 

(metod ický seminář, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, 2 2. 4. 1996). 

1996 Práce se zpěvním hlasem dětí mladšího školního věku (přednáška, 

katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty ZČU Plzeň v rámci projektu 

Hudba temperovaná mlád ím, 18. 11. 1996).  

1996 Hlasová výchova trochu jinak (přednáška, katedra hudební výchovy 

Pedagogické fakulty v Hradci Králové , 28. 11. 1996).  

2000 (9. – 10. 11.). Multimediální komunikace  v hudební a polyestetické 

výchově, mezinárodní konference.  

2004 České Budějovice : Hudba léčite lka (referá t  a workshop ). 

2005 Hudební dílna – setkání sborů – hlasová průprava zpěváků 

(workshop, Evropa klub Litomyšl, mezinárodní projekt – Cerekvice nad 

Loučnou, 21. 4. -25. 4. 2005). 

2005 Hudební díla – setkání sborů – hlasová průprava zpěváků (workshop, 

Evropa klub Litomyšl, spolupráce  s Girl Chorister, sbormistr Rinte te Fies – 

Cerekvice nad Loučnou, 3. 5. -  6. 5. 2005). 

2005 Praha -  Working with musically and vocally inept childeren 

(přednáška a workshop, Evropský hudební kongres EAS, kongresový sál UK  
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v Praze, 13. 5. 2005). 2005 Praha: EAS Europan music congre s in Praque 

2005 (referát a workshop). 

2005 Praha (3. 6. 2005 Divadlo Na Zábradlí): Ústav pro výzkum a studium 

autorského herectví DAMU: Hlas, mluva, řeč. (Příspěvek – problémy 

zpěvního hlasu dnešních dětí – možnosti řešení) .  

2005 Olomouc Práce  s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími (přednáška  

a workshop, katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc, 3. 

11. 2005). 

2005 (15. 11. 2005) Ústí nad Labem: Příprava učitele – hlasového 

profesionála. Příspěvek: Aktuální otázky současné hudebně -výchovné teorie 

a praxe I. 

2006 (6. -  7. 4. 2006) Brandýs nad Labem: Kreativní hudební výchova  v 1. 

a 2. ročníku ZŠ (Pedagogická fakulta UK. Kontexty hudební pedagogiky I. 

Meziná rodn í konference konaná  v Brandýse nad Labem 6.  a 7. 4. 2006). 

2006 Vedení hlasové výchovy na FAPS 2006 Svitavy (workshop, středisko 

kulturn ích služeb Svitavy, 13. 5. 2006).  

2006 (14. 11. 2006) Ústí nad Labem: Aktuální otázky hudebně -výchovné 

praxe (workshop). Příspěvek: Uplatnění lidové písně při environmentální 

výchově dětí na ZŠ  a gymnáz i ích.  

2006 Ústí nad Labem: Aktuální otázky současné hudebně -výchovné teorie 

a praxe II. 

2007 (28. -  29. 3. 2007) Brandýs nad Labem: Motivace hlasových cvičení 

jako prvek integrace v pěvecké výchově dětí (ukázka práce  s dětmi, 

Pedagogická fakulta UK. Kontexty hudební pedagogiky II. Mezinárodní 

konference konaná  v Brandýse nad Labem 28.  a 29. 3. 2007). 

2007 Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí 

(workshop, Mezinárodní hudební seminář Višegrádských zemí, Praha, 

Konzerva to ř Jaroslava Deyla, 18. 7. 2007).  

2007 (14. 11. 2007) Ústí nad Labem: Kolektivní hlasová příprava na 

pedagogické fakultě (ateliér, Pedagogická fakulta UJEP  v Ústí nad Labem. 

Aktuá lní otázky současné hudebně výchovné teorie  a praxe III.  
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2008 Kontexty hudební pedagogiky III. Mezinárodní konference konaná 

26. 9. v Praze.  

2009 (17. -  18. 9.) Teorie a praxe hudební výchovy i – mezinárodní 

doktorandská konference českých a slovenský fakult. Pedagogická fakulta 

UK, MŠMT, Fakultní ZUŠ na Barrandově. Myšlenku těchto konferencí 

inicioval Jaroslav Herden a organizačně připravil Miloš Kodejška. Alena 

Tichá nebyla pro nemoc přítomna, Hana Váňová prezentovala na konferenci 

její práci.   

2009 VÁŇOVÁ, H., Tvořivá intonace – nedoceněný prostředek rozvoje 

dětské hudebnosti. In Teorie a praxe hudební výchovy.  Sborník příspěvků 

z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního 

vzdělávání. Praha: UK-Pedagogická fakulta,  2009, s. 61-68. ISBN 978-80-

7290-422-8. 

2010 (20. 11. 2010) Praha: Hlasohled. Naslouchejme svému tělu a hlasu 

(přednáška, workshop ).  Konference Hlas pro řeč, hlas pro zpěv, 20. 11. 2010.  

2011 (20. 10.) KHV PedF UP v Olomouci. Šetrná práce  s hlasem učitele 

a s hlasem žáka.  

2013 (14. – 15. 11.) Teorie a praxe hudební výchovy III – mezinárodní 

doktorandská konference hudebních kateder pedagogických fakult. (Pod 

záštitou EAS,  s podporou Mezinárodního visegrádského fondu Grantové 

agentury UK. Pořadatel katedra hudební výchovy PedF UK, ve spolupráci 

s Filozovickou fakultou Prešovské univerzity v Prešově, Pedagogickou 

fakultou Univerzity Gyulyjuháse  v Szegedu a Pedagogicko-uměleckou 

fakultou v Rzeszowě) .  

2014 (7. – 8. 11.) Ústí nad Labem, PedF UJEP: Hudební výchova pro 3. 

tisíciletí. Příspěvek: Prevence  a možnosti nápravy profesně unaveného hlasu 

(přednáška a workshop).  

2015 Praha: Teorie a praxe hudební výchova IV. Příspěvek: Hlasová 

výchova v dětském pěveckém sboru Aleny Tiché (workshop ).  

2016 (6. 11.) Praha: Hudebně pedagogické sympózium, věnované 100. 

výročí narození českého hudebního pedagoga, psychologa a didaktika doc. 
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PhDr. Františka Sedláka, CSc. (Pořadatel: katedra hudební výchovy v rámci 

oslav 70. výroční založení PedF UK  v Praze). Vzpomínka věnována také 100. 

výroční narození českého hudebního teoretika  a pedagoga PhDr. Eduarda 

Herzoga. Památník národního písemnictví, Praha. Alena Tichá zde vedla 

workshop.  

b)  Konference  a mezinárodní projekty  v Polsku:  

- Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí 

(přednáška a workshop na pedagogické fakultě Rzeszow v Polsku 27. 

10. 2007). 

- Hlasová výchova dětí (přednáška) pro studenty a pedagogy. Akademie 

Świętokrzyské v Kielcích (Polsko), 26. 2. 2008 a dále v roce 2009, 

2013. 

- Výuka na Akademie Świętokrzyské  v Kielcích (Polsko), 25. a 26. 

2. 2008 program Erasmus (výuka sólového zpěvu a hlasové výchovy ve 

sboru v rámci seminářů Sborový zpěv).  

- Hlasová výchova ve sboru (přednáška, workshop pro sbormistry 

vojvods tví). Hudební Akademie  v Lodži, 27. a 28. 2. 2008. 

- Učíme děti zpívat (přednáška + workshop). Církevní ZUŠ, Lučenec, 

Galér ie města, 10. 4. 2008. 

- Emisja golosudzieci i mlodziezy w spiewie za spolowym – wybrane 

problemy. Akademia Muziszna I. J. Paderewskego Poznaň, 7. 1 2. 2008. 

- 8. 12. 2008 Akademia Muzyczna w Poznaniu – warsztaty Emisja głosu 

dziecka. 

- 9. 12. 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie – Emisja 

głosu dziecka . 

- Psychické a somatické bloky, bránící přirozenému pěveckému projevu 

dětí -  Psychiczne i somatyczne problemy w spiewiedzieci (přednáška + 

workshop). Polsko – Dušniky – XV. konference – Wybrane problemy 

wokalis t ik i – 12. -  15. 1. 2009. 

- Emisja Głosu Dla Głosów Dziecięcych (workshop pro sbormistry 

a přednáška pro pedagogy). Lodž OSM H. Wieniawskiego w Łodzi 17.  

a 18. 4. 2009. 
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- Ksztalcenie glosu w chorach dzieciecych Alena Tichá. Příspěvek na  

konferenci Muziyka, plastika i teatr w edukacji artystycznej dzieci 

i mlodziezy. Akademia Muzyczna im Korola Lipinskiego we 

Wroclawiu. Wroclaw 2016. 

- 27. 2. 2013 Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Warsztaty dla 

dyrygen tów chórów Rozwijanie zdolności muzycznych  u dzieci. 

- 28. -  29. 2. 2013 UJK Kielce, wykład  i warszta ty Emisja głosu dziecka . 

- 28. -  29. 4. 2014 Akademia Muzyczna w Krakowie -  Warsztaty dla 

dyrygen tów chórów.  

- 11. 2. 2017 Wykład na konferencji: Wybrane Problemy Wokalistyki - 

Rehabilitacj a głosu w prak tyce  

c)  Konference  a mezinárodní projekty na Slovensku:  

- 1988 Nitra. Analýza současných učebnic HV z hlediska požadavků 

hlasové výchovy, (spolupráce na referátu s prof. Vrchotovou-Pátovou), 

publikováno ve sborníku z konference ).    

-  Tvorivá intonácia a práca s hudobně nerozvinutými dětmi (přednáška 

a workshop pro učitele  a studenty katedry hudební výchovy 

Pedagogické fakulty, unive rzi ty v Prešově, 14. 4.  1997).  

-  Tvorivá intonácia a práca s hudobno nerozvinutými dětmi (přednáška  

a workshop pro metodické oddělení OŠaK Poprad – Spišská Sobota, 

Poprad, 12. 11. 1997).  

-  Tvorivá intonácia a práca s hudobne nerozvinutými dětmi (přednáška  

a workshop, metodické oddělení OŠaK Poprad – Spišská Sobota, Stará 

Ľubovňa , 13. 11. 1997).  

-  Tvorivá intonácia a práca s hudobne nerozvinutými dětmi. Práca 

s detským hlasom ve škole  (přednáška a workshop, pro učitele 1. 

a 2. stupně ZŠ, Inšpekčno-metodické oddělení OŠaK  Okresného úradu 

Kežmarok , 13. 11. 1997).  

- 2007 (13. -  14. 6. 2007) Banská Bystrice. Rozvoj hudebnosti 

a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí (workshop), 

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrice.  Mezinárodní 

konference Dni hudobnej vychovy 13. -  14. 6. 2007. 
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- Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí 

(přednáška + workshop), Žilina – Katedra hudby Fakulty prirodnych 

vied Žilinske j Unive rzi ty, 25. 10. 2007.   

- 2007 Prešov: Prešovské hudobno-pedagogické fórum (přednáška  

a workshop). Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky 

zaostávajících dětí (přednáška +  workshop). Prešovská univerzita  

v Prešově, Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra hudby – 

Prešovské hudobno-pedagogické fórum IV, 26. 10. 2007.  

- Tvorivé vyučovanie spevu – hlavní přednášející a garant mezinárodního 

workshopu. Žilina, Katedra hudby FPV Žilinskej univerzity v Žiline, 

24. – 25. 11. 2010.  

- Učme se porozumět sami sobě.  Webová konference Banská Bystrica, 27. 

8. 2010. Doktorandská konference – Teorie a praxe hudební výchovy I, 

II, Praha, Konferenčn í sál Minis te rs tva školství ČR.  

d)  Mezinárodní projekt ve  Švýcarsku 

- 2001 -  Výuka hlasové techniky (Švýcarsko, Locarno, Práce se sborem 

Calicantus. 1. 8. – 28. 8. 2001). 

e ) Lektorská činnost  

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Opočno, 13. -  19. 8. 

1995, celostá tní akce).  

- Letní kurz hudebně pohybové výchovy v duchu ideí Carla Orffa 

(workshop , DIFA JAMU Brno, 20. -  26. 8. 1995, celostá tní akce).  

- Hlasová výchova dětí mladšího školního věku (přednáška  a workshop, 

Česká hudební společnost , Pardubice, 3. 2. 1996). 

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 13. -  19. 8. 1996, celostátní akce).  

- Letní kurz hudebně pohybové výchovy v duchu ideí Carla Orffa 

(workshop , DIFA JAMU Brno, 20. -  25. 8. 1996, celostá tní akce).  

- Hlasová výchova ve sboru (přednáška  a workshop, Česká hudební 

společnost v rámci celorepublikového setkání sbormistrů výběrových 

dětských sborů, Šumperk, 29. 3. 1997).  
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- Kurz modernizace hudební výchovy (Česká hudební společnost  

a katedra hudební výchovy PedF UK Praha, Rychnov nad Kněžnou, 18. 

– 20. 4 1997). 

- Výchovný koncert (přednáška, aula ZŠ Kostelecká, Brandýs nad Labem, 

6. 5. 1997). 

- Netradiční přístupy k  hlasové výchově dětí (přednáška  a workshop, 

Čeká hudební společnost v rámci celostátního setkání pedagogů, 

Kostelec nad Černými Lesy, 10. 5. 1997, celostátn í akce).  

- Hlasová výchova na ZŠ (přednáška  a workshop, pedagogicko 

psycho log ická poradna Nymburk, 14. 5. 1997).  

- Hlasová výchova na MŠ (přednáška  a workshop, Česká hudební 

společnost v rámci setkání pedagogů Pardubického kraje, MŠ Pardubice 

Polabiny, 2. 6. 1997). 

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 17. -  23. 8. 1997, celostátní akce).  

- Letní kurz hudebně pohybové výchovy v duchu ideí Carla Orffa 

(workshop , DIFA JAMU Brno, 21. -  25. 8. 1997, celostá tní akce).  

- Hlasová průprava dětí na ZŠ (přednáška  a workshop, DPS Loučná nad 

Desnou v rámci 3. semináře sbormis trů, 4. 10. 1997).  

- Hlasová výchova talentovaných dětí (přednáška  v rámci Mezinárodního 

festiva lu DPS, Pardubice 14. 11. 1997, celostátní akce).  

- Středoškolská hudební výchova (SHV a katedra HUV PedF UK, 

Rychnov nad Kněžnou, 17. – 19. 4. 1998). 

- Hlasová výchova ve sboru (přednáška  a workshop, Česká hudební 

společnost ARTAMA v rámci celorepublikového setkání sbormistrů 

výběrových dětských sborů – kurz sbormistrů, Zábřeh na Moravě, 9. 10. 

1998, celostá tní akce).  

- Letní škola hudební výchova – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká  hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 16. -  22. 8. 1998, celostátní akce).  

- Letní kurz hudebně pohybové výchovy v duchu ideí Carla Orffa 

(workshop IDFA JAMU Brno, 20. -  25. 8. 1998, celostátn í akce).  
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- Práce s nezpěváky (workshop, školský úřad Mladá Boles lav, 2. 2. a 16. 

2. 1999). 

- Hlasová výchova ve škole  a náprava nezpěvnosti (workshop, školský 

úřad Brno, 4. 2. a 5. 2. 1999). 

- Hlasová výchova ve škole (workshop, školský úřad Prachatice, 28. 

2. 1999). 

- Celostátní setkání učitelů ze škol s RVHV (organizace, přednáška, 5. 

ZŠ s RVHV Brandýs nad Labem, 5. -  6. 3. 1999, celostátn í akce).  

- Hlasová výchova ve škole  a náprava nezpěvnosti (worskhop, ČOS – 

pracoviš tě Jihlava, 10. -  12. 3. 1999). 

- Barevný svět písniček (workshop, PC Mladá Boleslav, pracoviště Česká 

Lípa, 1. 4. 1999). 

- Hasová výchova ve škole  a náprava nezpěvnosti (worskhop, ČHS – 

pracoviš tě Brno-Bílov ice , 14. 4. -  16. 4. 1999). 

- Hlasová výchova v MŠ (3 x přednáška  a workshop, Služba škole Mladá 

Boles lav, 14. 12., 21. 12., 1. 6. 1999).  

- Hlasová výchova ve škole (workshop , Žďár nad Sázavou, 23. 2. 1999). 

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 15. -  21. 8. 1999, celostátní akce).  

- Hlasová výchova a vedení sboru (přednáška  a workshop, školský úřad 

Brno, Bílovice nad Svitavou. 14. 4. 2000).  

- Středoškolský kurz hudební výchovy (ČHS, Rychnov nad Kněžnou, 7. – 

9. -  4. 2000). 

- Práce s nezpěváky, tvořivá intonace (přednáška  a workshop, středisko 

služeb školám, České Budějovice, 15. 10. 2000). 

- Kurz hudební výchovy (workshop, pedagogické centrum Praha 1, 16. 

10. 2000). 

- Hlasová výchova na školách a práce s dětmi hudebně a pěvecky 

zaostávajícími (přednáška  a workshop, Pedagogické centrum Praha 1, 

23. 10. 2000). 
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- Hlasová výchova na školách a práce s dětmi hudebně a pěvecky 

zaostávajícími (přednáška  a workshop, Česká hudební společnost, 

Jihlava, 29. a 30. 10. 2000). 

- Hlasová výchova ve škole (přednáška  a workshop, Pedagogické centrum 

Olomouc, 10. 11. 2000).  

- Hlasová výchova na školách a práce s dětmi hudebně a pěvecky 

zaostávajícími (4x přednáška  a workshop, Pedagogické centrum Praha 

1, 13., 20., 27. 11., 11. 12. 2000). 

- Kurz hudební výchovy II (přednáška  a workshop, Pedagogické centrum 

Praha 1, 28. 2. 2001). 

- Kurz hudební výchovy na 2. stupni ZŠ  (přednáška a workshop, 

Pedagogické centrum Praha 1, 9. 4. 2001).  

- Kurz hudební výchovy II (přednáška a workshop, Pedagogické centrum 

Praha 1, 14. 3. 2001).  

- Kurz hudební výchovy II (přednáška a workshop, Pedagogické centrum 

Praha 1, 11. 4. 2001).  

- Středoškolský kurz hudební výchovy (ČHS, Rychnov nad Kněžnou, 20. 

– 22. 4. 2001). 

- Práce s nezpěváky (přednáška  a workshop, Středisko služeb školám, 

Tábor, 14. 5. 2001).  

- Kurz hudební výchovy II (přednáška  a workshop, Pedagogické centrum 

Praha 1, 16. 5. 2001).  

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 19. -  25. 8. 2001, celostátní akce).  

- Práce se zpěváky a hlasová výchova (přednáška  a workshop, 

Pedagogické centrum Zlín, Uherské Hradiště, 2. -  3. 10. 2001). 

- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, Pedagogické centrum Jihlava, 

22. 10. 2001). 

- Hlasová výchova a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími (2 x 

přednáška a workshop, Pedagogické centrum Praha 1, 23. 10. 2011 

dopoledne a odpoledne). 



33 

- Hlasová výchova na školách (přednáška  a workshop, Muzikservis, 

Židlochov ice , 15. 11. 2001).  

- Hlasová výchova a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími 

(přednáška a workshop, MÚ Mělník , 7. 12. 2001). 

- Hlasová výchova na ZŠ (přednáška  a workshop, Obecní úřad Mělník, 6. 

2. 2002). 

- Hlasová výchova na školách a práce s dětmi v hodinách HV na 1. st. ZŠ 

(přednáška a workshop, Pedagogické centrum Praha 1, 18. 4. 2002).  

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 18. -  24. 8. 2002, celostátní akce).  

- Hlasová výchova na školách a práce s dětmi v hodinách HV na 1. st. ZŠ 

(přednáška a workshop, Pedagogické centrum Praha 1, 17. 10. 2002).  

- Hlasová průprava a hlasová hygiena učitele (přednáška  a workshop, 

Pedagogické centrum Zlín, Uherské Hradiště, 8. 11. 2002).  

- Hlasová průprava a hlasová hygiena učitele (přednáška  a workshop, 

Pedagogické centrum Středočeský kraj – středisko Příbram, 14. 

12. 2002). 

- Vánoce v písni (workshop, Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 15. 

12. 2002). 

- Hlasová výchova a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími 

(přednáška a workshop, Pedagogické centrum Olomouc, 8. 1. 2003).  

- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, Pedagogické centrum Karlovy 

Vary, 5. 2. 2003). 

- Hlasová výchova a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími 

(přednáška a workshop, Středisko služeb školám, České Budějovice, 

pracoviš tě Tábor, 25. 4. 2003).  

- Hlasová průprava pro učitele (workshop, Pedagogické centrum Střední 

Čechy – Kutná Hora, 27. 3. 2003).  

- Profesní únava hlasu a možnosti jejího odstranění (workshop, 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 24. 4. 2003).  

- Hlasová výchova (workshop, Pedagogické centrum Zlín, 1 2. 5. 2003). 
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- Práce s narušeným hlasem (workshop, Pedagogické centrum Praha, 13. 

5. 2003). 

- Hlasová výchova a práce s nezpěváky (přednáška  a workshop, 

Muzikse rvis Praha 4, Bílovice  u Brna, 14. 5. 2003). 

- Práce s narušeným hlasem (workshop, Pedagogické centrum Praha, 16. 

5. 2003). 

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Pedagogické centrum Praha, 

22. 5. 2003). 

- Práce s narušeným hlasem (workshop, Pedagogické centrum Praha, 30. 

5. 2003). 

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Pedagogické centrum Praha, 5. 6. 

2003). 

- Práce s narušeným hlasem (workshop, Pedagogické centrum Praha, 13 . 

6. 2003). 

- Středoškolský kurz hudební výchovy (SHV, Rychnov nad Kněžnou, 25. 

– 27. 4. 2003). 

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 17. -  23. 8. 2003, celostátní akce). 

- Jak rozezpívat nezpěváky (workshop, Pedagogické centrum Středočeský 

kraj, středisko Příbram, 8. 10. 2003).  

- Hlasová výchova a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími 

(přednáška a workshop, Pedagogické centrum Praha, 16. 10. 2003).  

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Pedagogické centrum Praha, 6. 

11. 2003). 

- Jak rozezpívat nezpěváky (workshop, Pedagogické centrum Středočeský 

kraj – středisko Kutná Hora, 11. 11. 2003).  

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Pedagogické centrum Praha, 20. 

11. 2003). 

- Hlasová výchova ve škole (workshop, Pedagogické centrum Praha, 

2. 12. 2003). 

- Hlasová výchova (workshop, Pedagogické centrum Zlín, 5. 12. 2003). 
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- Kurz sbormistrů – Hlasová výchova ve sboru (přednáška  a workshop, 

krajská knihovna – odd. kulturních služeb Pardubice, 13. 3. 2004). 

- Práce s narušeným hlasem – hlasová reedukace (workshop, Pedagogické 

centrum Praha, 30. 4. 2004).  

- Profesní únava hlasu a možnosti jejího odstranění (workshop, 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 5. 5. 2004).  

- Práce s narušeným hlasem – hlasová reedukace (workshop, Pedagogické 

centrum Praha, 6. 5. 2004).  

- Práce s narušeným hlasem – hlasová reedukace (workshop, Pedagogické 

centrum Praha, 11. 5. 2004).  

- Terapie hlasem (workshop, Česká hudební společnost – Společnost pro 

hudební terapii, Žirovn ice , 1. -  7. 8. 2004). 

- Práce s nezpěváky (workshop, Žirovnice – pracovní soustředění 9. 8 -  

13. 8. 2004). 

- Letní škola hudební výchovy – Hlasová výchova a řízení sboru 

(přednáška a workshop, Česká hudební společnost, Rychnov nad 

Kněžnou, 14. -  21. 8. 2004, celostátní akce).  

- Hlasová výchova v dětském sboru (workshop, ZUŠ Třebíč, 8. 10. 2004).  

- Práce s nezpěváky (přednáška  a workshop, Jihočeská univerzita – 

Pedagogická fakulta České Budějovice,  v rámci konference Hudba 

léčite lka , 9. 11. 2004).  

- Hlasová výchova na školách (přednáška  a workshop, Pedagogické 

centrum Praha, 16. 11. 2004).  

- Hlasová výchova na školách (přednáška  a workshop, Pedagogické 

centrum Praha, 24. 11. 2004).  

- Kurz sbormistrů – Hlasová výchova ve sboru (přednáška  a workshop, 

Krajská knihovna – oddělení kulturních služeb Pardubice, 29. 1. 2005).  

- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, Středisko služeb školám 

Nymburk, pobočka Poděbrady, 9. 3. 2005).  

- Kurz sbormistrů – Hlasová výchova ve sboru (přednáška  a workshop, 

krajská knihovna – oddělení kulturních služeb Pardubice, 25. 3. 2005).  

- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, ZUŠ Rezonance Třebíč, 1. 4. 

2005). 
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- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, ZŠ  a ZUŠ Liberec, Jabloňová, 

15. 4. 2005). 

- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, Středisko služeb školám 

Nymburk, ZUŠ Poděbrady, 16. 4. 2005).  

- Profesní únava hlasu a možnosti jejího odstranění (workshop, 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, pobočka Teplice, 4. 4. 2005).  

- Hlasová výchova v hodinách HV na ZŠ (přednáška  a workshop, 

Středisko služeb školám Nymburk ,  pobočka Poděbrady, 4. 5. 2005).  

- Letní škola hudební výchovy v Rychnově nad Kněžnou – Hlasová 

výchova (workshop, Česká hudební společnost, 13. -  20. 8. 2005, 

celostá tní akce).  

- Jsou mezi dětmi nezpěváci? (přednáška  a workshop, Pedagogické 

centrum Ústí nad Labem, pobočka Teplice, 12. 10. 2005). 

- Hlasová příprava interpretace Carmina Burana (workshop, Pěvecký sbor 

Iuventus Svitavy, 5. 11. 2005).  

- Rozezpívání nezpěváků a hlasová výchova (přednáška  a workshop, 

K.C.V. Jazyková škola Plzeň, 19. 4. 2006).  

- Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (přednáška  a workshop, 

Schola Servis Prostějov, 3. 5. 2006).  

- Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (přednáška  

a workshop, Schola servis Prostějov, pobočka Olomouc, 4. 5. 2006).  

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Středisko kulturních služeb 

Svitavy, 24. 6. 2006).  

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Středisko kulturních služeb 

Svitavy, 1. 7. 2006).  

- Hudba a tradice (přednáška  a workshop, Orffova společnost, Plzeň, 10. 

-  14. 7. 2006). 

- Letní škola hudební výchovy Liberec 2006 (workshop, Česká hudební 

společnos t Praha, 19. -  26. 8. 2006, celostátn í akce).  

- Hlasová výchova (přednáška  a workshop, K.C.V. Jazyková škola Plzeň, 

26. 9. 2006). 

- Vzdělávací program pro žáky pěveckého sboru a sbormistry (workshop, 

ZUŠ Luže, 26. 10. 2006). 



37 

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, Středisko kulturních služeb 

Svitavy, 28. 10. 2006).  

- Hlasová výchova a práce s nezpěváky (přednáška  a workshop, 

Akademie Alterna t iva Olomouc, 15. 11. 2006) 

- Zpívání s dětmi (přednáška a workshop, Portál s.r.o., Praha, 30. 11. 

2006). 

- Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova ve sboru (přednáška  

a workshop, Institut pedagogicko-psychologického poradenství České 

republiky Praha 9, 7. 12. 2006). 

- Hlasová výchova ve sboru (2 x workshop, Institut pedagogicko -

psychologického poradenství České republiky Praha 9, 4. 1. 2007 

dopoledne a odpoledne). 

- Hlasová výchova ve sboru (2 x workshop, Institut pedagogicko -

psychologického poradenství České republiky Praha 9, 10. 1. 2007, 

dopoledne a odpoledne). 

- Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (2 x workshop, Institut 

pedagogicko-psychologického poradenství České republiky Praha 9, 18. 

1. 2007, dopoledne a odpoledne) . 

- Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (workshop, Institut 

pedagogicko-psychologického poradenství České republiky Praha 9, 

pracoviš tě Brno, 30. 3. 2007).  

- Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (workshop, Institut 

pedagogicko-psychologického poradenství České republiky Praha 9, 

pracoviš tě Brno, 3. 4. 2007).  

- Rozezpívání tzv. nezpěváků (workshop, Krajské zařízení pro da lší 

vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 

příspěvková organizace odloučené pracoviště Krnov, 25. 4. 2007, 

dopoledne) . 

- Profesní únava hlasu a možnosti nápravy workshop, Krajské zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum 

Nový Jičín, příspěvková organizace odloučené pracoviště Krnov, 25. 4. 

2007, odpoledne) . 
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- Hlasová výchova ve sboru (workshop, katedra hudební výchovy PF 

UJEP v Ústí nad Labem – projekt ESF – Kurzy sbormistrovství, 30. 6. -  

1. 7. 2007). 

- Hlasová výchova ve sboru (workshop, letní seminář Klubu sbormistrů, 

celostátní seminář NIPOS ARTAMA Praha, Kraslice, 8. -  15. 7. 2007, 

celostá tní akce).  

- Hlasová výchova (SHV, PedF JEP Ústí nad Labem, workshopy, Letní 

škola hudební výchovy 2007, Liberec, 18. -  25. 8. 2007, celostátní 

akce). 

- Hlasová výchova (workshopy, celostátní kurz České Orffovy 

společnos t i, Brno, 20. -  24. 8. 2007, celostá tní akce).  

- Práce s hlasem – základy techniky (workshop, magistrát hl. města Prahy 

a SOSP Evropská – grantový projekt Naplňování cílů RVP, 21. 10. 

2007). 

- Profesní únava hlasu – reedukace (workshop, K.C.V: Jazyková škola 

Plzeň, 29. 9. 2007).  

- Práce s hlasem (workshop, Středisko služeb školám Vsetín, 1. 11. 

2007). 

- Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (přednáška 

a workshop a ukázka práce s dětmi, NIPOS Praha, celostátní setkání 

sbormis trů, Dačice, 2. -  4. 11. 2007, celostá tní akce).  

- Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (přednáška  

a workshop, CV DVPP Hradec Králové, 7. 11. 2007).  

- Profesní únava hlasu – reedukace (workshop, NIVD Pardubice, 15. 11. 

2007). 

- Práce s hlasem – hledání sebe (workshop, magistrát hl. města prahy 

a SOSP Evropská – pokračování grantového projektu Naplňování cílů 

RVP, 24. 11. 2007). 

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2008, 

Liberec , 18. -  25. 8. 2008, celostátn í akce).  

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2009, 

Liberec , 17. -  24. 8. 2009, celostátn í akce).  
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- Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (kurzy Aleny Tiché 

pořádané ve spolupráci s IPPP ČR, NIPOS ARTAMA, Praha 9 – Prosek, 

Novoborská 372, 11. 11. 2009).  

- Hlasová výchova ve sboru (kurzy Aleny Tiché pořádané ve spolupráci 

s IPPP ČR, NIPOS ARTAMA, Praha 9 – Prosek, Novoborská 372, 

2. 12. 2009). 

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2010, 

Liberec , 16. -  23. 8. 2010, celostátn í akce).  

- Naslouchejme svému tělu a hlasu (přednáška, workshop).  Praha, 

Hlasohled – konference Hlas pro řeč, hlas pro zpěv, 20. 11. 2010.  

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2011, 

Liberec , 17. -  24. 8. 2011, celostátn í akce).  

- Hlasová dílna (workshop, Výtvarná dílna Gabriel za podpory Sdružení 

SRAZ na Toulcově dvoře, Středisko ekologické výchovy hl. města 

Prahy Toulcův dvůr, Praha 10 Hostiva ř, 12. 5. -  13. 5. 2012). 

- Hlasová výchova a práce s nezpěváky (sborové dílny, Letní týdenní 

Klub sbormis trů, NIPOS ARTAMA, 8. -15. 7. 2012, celostátní akce).  

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2012, 

Liberec , 18. -  25. 8. 2012, celostátn í akce).  

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2013, 

Liberec , 17. -  24. 8. 2013, celostátn í akce).  

- Jarní seminář pro vyučující hudební nauky a hudební výchovy 

(workshop , ZUŠ Jablonec nad Nisou, 12. 4. 2014). 

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2014, 

Liberec , 16. -  23. 8. 2014, celostátn í akce).  

- Práce s hlasem (workshop, pěvecký sbor Duha  a žáci tříd zaměřených 

na hudební výchovu Základní školy Příbram VII, 28. října, ZUŠ 

Příbram, školní rok 2014/2015).  

- Hlasová výchova (workshopy, Letní škola hudební výchovy 2015, 

Liberec , 15. -  22. 8. 2015, celostátn í akce)  

- Práce s hlasem (workshop, Duchovní královéhradecká diecéze, 7. 6. 

2016). 
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- Nejkrásnější hudební nástroj (přednášky a workshopy, Letní dílna 

hudební výchovy, Společnost pro hudební výchovu České repub liky, 

Mělník 20. -  26. 8. -  2016, celostá tní akce).  

- Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími (nezpěváky), 

(Umělecké a didaktické kurzy na PedF UK, 5. 12. 2016).  

- Profesní hlasová únava, prevence, náprava (mluvního, případně 

zpěvního hlasu), (Umělecké  a didaktické kurzy na PedF UK, 

12. 12. 2016). 

- Hlasová výchova a hlasová hygiena učitele (Umělecké  a didaktické 

kurzy na PedF UK Praha, 19. 12. 2016). 

- Metodika práce s hlasem (seminář a praktická dílna v rámci Akademie 

volného času, Krajská knihovna , Pardubice, 25. 2. 2017). 

f)  Vyjádře ní odborník ů ke  vzdě lávac ím akcím:  

„V  roce 2014 proběhla přednáška Aleny Tiché na téma " Práce  s unaveným 

hlasem"  pro kolegy na gymnáziu.  V rámci dvouhodinového semináře se 

dostalo učitelům nejenom hudební výchovy konkrétních cv ičení pro regeneraci 

unaveného hlasu  a zároveň prevenci, jak  pracovat  s mluvním hlasem, aby 

k  únavě nedocházelo. Seminář byl zv láště přínosem pro učitele cizích 

jazyků.“36          

PaedDr. Věra Burešová  

 „Je třeba, aby si hudební pedagog či rodič jednotlivé hry sám na sobě 

vyzkoušel, aby pochopil jej ich účel, poznal, co dět i při nich prožívají  a jaké 

případné problémy mohou při tvorbě pěveckých dovednost í nastat . Jen tak  je 

schopen rozpoznat  kvalitu dětského  výkonu a dovést  dítě k  přirozenému  

a emocionálně hodnotnému zpěvu.“ 37  

Doc. PaedDr. Hana Váňová , CSc.  

„V březnu 2007 jsem během konference Kontex ty hudební pedagogiky II, 

k terá probíhala  v  Brandýse nad Labem -Staré Boleslav i, měla tu čest  setkat  se  

                                                 

36Předvýzku m.  

37VÁŇOVÁ, Hana. Konec nezpěváků  v  Čechách . Hudební  výchova , 2006, roč. 14, č. 2, 

s . 35. 
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s paní Dr. Alenou Tichou z Univerzity Karlovy v  Praze. Přijala ode mne 

pozvání na první velký workshop pro učitele  a sbormistry vojvodstv í Łódź. Od 

té doby pracovně navšt ív ila Polsko mnohokrát . Přednášela  a vedla 

workshopy, na k terých seznamovala polské prostředí  se svou metodikou 

rozvoje hudebních schopnost í a zpěvu dět í. Workshopy a přednášky navšt ív ili 

učitelé zpěvu, sbormistři dětských sborů  a vokálních ansámblů, studenti 

hudebních škol a hudební pedagogové.  Dr. Ticha se specializuje na 

indiv iduální i kolek t iv ní hlasovou výchovu dět í i dospělých, je specialista na 

hlasovou rehabilitaci.  Učitelé polských hudebních škol  a univerzitní učitelé 

obohaceni novými poznatky  z dílen vedených Dr.  Tichou přenášej í jej í 

zkušenost i a mnoho z navrhovaných cv ičení a technik  do své výuky. Zájem  

o workshopy je obrovský  a hosté, zúčastněni z j iných středisek , si ihned 

zaj išťuj í pozvání paní Aleny Tiché na dílny  v  jej ich kraj i. Rádi by rozv íjeli 

tyto formy práce  v  naší zemi (Polsku pozn.).“  

Dr. hab. Monika Kolasa-Hlad ikova, Prof. UJK 

Příloha 5F Studie ve sbornících 

- TICHÁ, Alena. Uplatnění tvořivých prvků při rozvíjení pěveckých 

dovedností žáků prvního stupně ZŠ. In Tvořivost  jako zák ladní 

dimenze moderní hudební pedagogiky. Sborník z mezinárodní hudebně 

pedagogické konference, konané dne 19. 4. 1992 na PedF UK  v Praze. 

Praha: PedF UK, 1992, s. 19 – 25. ISSN 086-156X. 

- TICHÁ, Alena. Tvořivé operace  v intonačně osvojeném tónovém 

prostoru. In: Kreativ ita a integrativní pedagogika  v  evropské hudební 

výchově.  Sborník z mezinárodní hudebně pedagogické konference, 

konané dne 21. – 21. 4. 1994 na PedF UK v Praze. Praha: Společnost 

pro hudební výchovu ČHS, 1994, s. 123 -  124. 

- Multimediální komunikace  v  hudební a polyestet ické výchově . Sborník 

z mezinárodní konference, konané dne 9.  a 10. 11. 2000 na PedF UK 

Praha. Praha: UK PedF, 2001. str. 73-80. ISBN 80-7290-065-X.  

- TICHÁ, Alena. Problémy zpěvního hlasu dnešních dětí, možnosti 

řešení. In: Hlas, mluva, řeč.  Sborník ze semináře, který se konal 3. 6. 
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2005 v Divadle Na zábradlí. Praha: Ústav pro výzkum a studium 

autorského herectví DAMU, 2005, s. 71 – 74. ISBN 80-7331-074-0. 

- TICHÁ, Alena. Working with musically and vocally inept 

children. Everything depends on a good begining. Kompendium of the 

EAS EUROPAN MUSIC CONGRES IN PRAGUE 2005, s. 28 – 32, 

Praha: Charles unive rs i ty Prague 2007, ISBN 978-80-7290-293-4. 

- TICHÁ, Alena. Příprava učitele – hlasového profesionála s. 117 – 121. 

In Sborník  z celostátní konference, konané 15. 11. 2005 na PF UJEP  v  

Ústí nad Labem.  Ústí nad Labem: UJEP, 2006, s. 8 – 14. ISBN 80-

7044-748-6. 

- TICHÁ, Alena. Kreativní hudební výchova  v 1. a 2. ročníku ZŠ (teorie  

a praktická ukázka práce  s dětmi). In Kontex ty hudební 

pedagogiky. Mezinárodní konference konaná 6.  a 7. 4. 2006 

v Brandýse nad Labem, PedF UK.  

- TICHÁ, Alena. Motivace hlasových cvičení jako prvek integrace  

v pěvecké výchově dětí. In Kontex ty hudební pedagogiky 

II. Mezinárodní konference konaná 28. – 29. 3. 2007 v Brandýse nad 

Labem, PedF UK. 

- TICHÁ, Alena. Uplatnění lidové písně při environmentální výchově 

dětí na ZŠ  a gymnáziích. Aktuální otázky hudebně výchovné praxe. 

Sborník  z celostátní konference, konané 14. 11. 2006 na PF UJEP  

v  Ústí nad Labem.  Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 14. Přiložené CD. 

ISBN 978-80-7044-853-3. 

- TICHÁ, A. Psychosomatická jednota hlasového projevu. In: 

Bělohlávková, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontex ty hudební 

pedagogiky III. Praha: PedF UK, 2009. s. 123-125. ISBN 

9788072903238. 

- Višegradské semináře Praha 2008.  Sborník příspěvků z Višegradských 

hudebních seminářů v Praze v roce 2008. Praha: PedF UK, 2009.  

- Kontex ty hudební pedagogiky III.  Sborník z mezinárodní konference 

konané 25. -  26. 9. 2008 v Praze. Praha: PedF UK. 2009, s. 81-83. 

ISBN 978-80-7290-323-8. 

- TICHÁ, A. Učme se porozumět sami sobě. In. Hudobná edukácia  

a vzdělávacie programy . Praha: PedF UK, 2010. s. 1-10.  
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- TICHÁ, A. Psychiczne i somatyczne problemy w spiewied zieci . In: 

Wokalistyka w Polsce i na Swiecie.  Praha: PedF, 2010. s. 140-146 , 

ISBN 978-83-930049-0-4. 

- TICHÁ, Alena. Ksztalcenie glosu w chórach dzieciecych. In: Grygar, 

Ewa., Polak, Iwona. Muzyka, plast ika i teatr w edukacji artystycznej  

dzieci i mlodziezy. Wroclav: Akademia Muzyczna im. Karola 

Lipinsk iego,  2016. s. 103-113. ISBN 978-83-86534-97-5. 

- TICHÁ, Alena. Hlasová výchova  v dětském pěveckém sboru Aleny 

Tiché. In: Teorie a praxe hudební výchovy IV.  Sborník  příspěvků  

z konference studentů dok torandských  a magisterských studií 

a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4. Praha: PedF UK, 2015. s. 

119. ISBN 978-80-7290-875-2.  

- TICHÁ, Alena. Prevence a možnosti nápravy profesně unaveného 

hlasu. In: Příspěvek na konferenci Hudební výchova pro 3. tisíciletí, 

Ústí nad Labem 7. – 8. 11. 2014. s. 7. In: Aura musica. 2014. s. 7. 

ISSN 1805-4056.  

Příloha 5G Publikační činnost v odborných časopisech 

a)  V ČASOPIS E HUDEBNÍ VÝCHOVA:  

TICHÁ, A. Pěvecká výchova – práce na celém člověku. Hudební výchova, 

1994/95, roč. 3, č. 4, s. 58-59. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Možnosti rozezpívání hudebně  a pěvecky zaostávajících dět í I.  

Hudební výchova , 1994/95, č. 4, roč. 3, s. 61 – 62. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Možnosti rozezpívání hudebně  a pěvecky zaostávajících dět í II. 

Hudební výchova,  1995/96, roč. 4, č. 1, s. 29 – 30. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A., VÁŇOVÁ, H. O pejscích a hlasové výchově. Hudební výchova , 

1995/96, roč. 4, č. 3, s. 50. ISSN 1210 -3683. 

TICHÁ, A. Tvořivá intonace na 1. stupni ZŠ I. Hudební výchova , 1996/97, 

roč. 5, č. 3, s. 38 – 40. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Tvořivá intonace na 1. stupni ZŠ, II. Hudební výchova , 

1996/97, roč. 5, č. 4, s. 64 – 65. ISSN 1210-3683. 
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VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J . Kdo umí, ten umí aneb dovednosti 

v hudební výchově.  Hudební výchova , 1996/97, roč. 5, č. 4, s. 58 – 60. ISSN 

1210-3683. 

ZACHAROVÁ, E. Možnosti rozospievania hudobně  a zpevácky 

zaostávajících detí (překlad stejnojmenného článku A. Tiché do slovenštiny). 

Múzy v  škole, 1997, č. 3, s. 18 – 19. ISSN 1335-1605 

VÁŇOVÁ H., TICHÁ, A. O jedné učebně hudební výchovy. Hudební 

výchova, 2000, roč. 8, č. 3, s. 40 – 42. ISSN 1210-3683. 

VÁŇOVÁ, H. TICHÁ, A. Nová řada učebnic hudební výchovy pro první 

stupeň základní školy.  Hudební výchova , 2000, roč. 8, č. 2, s. 20-23. ISSN 

1210-3683.  

TICHÁ, A. Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími I. Hudební 

výchova, 2003, roč. 11, č. 3, s. 36-39. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A.  Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími II.  Hudební 

výchova, 2003, roč. 11, č. 4, s. 57-59. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Nedostatky v čisté intonaci zapříčiněné chybnou pěveckou 

technikou a jejich odstraňování pomocí motivací a her I. Hudební výchova, 

2004, roč. 12, č. 1, s. 4 -  6. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Nedostatky v čisté intonaci zapříčiněné chybnou pěveckou 

technikou a jejich odstraňování pomocí motivací a her II. Hudební výchova, 

2004, roč. 12, č. 2, s. 24 – 25. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Kontexty hudební pedagogiky. Hudební výchova , 2006, roč. 14, 

č. 3, s. 44. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Dětský hlas  a faktory ovlivňující jeho vývoj. Hudební výchova , 

2007, roč. 15, č. 1, s. 4 – 5. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Hlasová výchova inspirovaná jarem.  Hudební výchova , 2007, 

roč. 15, č. 2, s. 25 – 27. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Hlasová výchova inspirovaná podzimem.  Hudební výchova , 

2007, roč. 15, č.  3, s. 42 – 43. ISSN 1210-3683. 
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TICHÁ, A. Hlasová výchova inspirovaná zimou. Hudební výchova , 2007, 

roč. 15, č. 4, s. 61 – 62. ISSN 1210-3683.  

TICHÁ. A. Hlasová výchova inspirovaná létem. Hudební výchova , 2008, 

roč. 16, č. 2, s. 26.  ISSN 1210-3683. 

TICHÁ. A. Zahraniční zkušenost. Hudební výchova , 2008, roč. 16, č. 3., s. 

46. ISSN 1210-3683. 

TICHÁ, A. Pro pocit klidného bezpečí. Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 

2, s. 26. ISSN 1210-3683.  

TICHÁ, A. Hlasová únava učitele – prevence, hlasová rehabilitace.  

Hudební výchova,  roč. 21, č. 3, s. 49 – 52, 2013. ISSN 1210-3683.  

b)  V časopise  Cantus :  

TICHÁ, A. Prevence hlasové únavy sbormistra.  Cantus, 2010, roč. 87, č. 4, 

s. 39 – 42. ISSN 1210-7956. 

TICHÁ, A. Možnosti cíleného využití vokálů při práci s dětským hlasem. 

Cantus, 2011, roč. 88, č. 1, 2011. 1210-7956. 

TICHÁ, A. Možnosti cíleného využití vokálů a konsonantů, (2. část). 

Cantus, 2011, roč. 89, č. 2.1210-7956. 

TICHÁ, A. Vliv pěvecké techniky na čistotu intonace. Cantus, 2011, č. 90, 

č. 3. 1210-7956. 

TICHÁ, A. Vliv pěvecké techniky na čistotu intonace. Cantus, 2011, č. 91, 

č. 4. 1210-7956. 

TICHÁ, A. Vliv pěvecké techniky na čistotu intonace (3. část). Cantus, 

2012, č. 92. 1/2012. 1210-7956. 

Příloha 5H Audiovizuální záznamy  

- 1993 J. J. Ryba – spoluúčast na videoprogramu pro výuku dějin hudby 

(autorské CD J. Herden) – pastorela Slavíček. (Tichá, A. – sólový 

zpěv). 

- MG kazeta a CD k publikaci Tichá, A., Šimanovský, Z. Lidové písničky  

a hry s nimi. Praha: Portál 1999. S. 146. ISBN 80 -7178-323-4. (Tichá, 

A. – dramaturgie , režie, interpre t) .  
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- MG kazeta a CD k publikaci Tichá, A., Burešová, V., Šimanovský, Z.  

Lidové písničky  a jej ich dramatizace . 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 160 s. 

ISBN 80-7178-477-X (Tichá , A. – dramaturgie, režie, interpret).  

- CD Bota leze voknem . MěÚ a V. ZŠ Brandýs n. Labem 2001 (Tichá, A. 

– dramaturgie, režie, dirigent).  

- CD Missa pro Patria J. Klazara. MěÚ Brandýs n. Labem 2003 (Tichá, 

A. – sólový sopránový part).  

- CD Cesty. Iuventus Svitavy 2005. (Tichá, A. – hlasový poradce, režie).  

- CD ke knize TICHÁ, A., RAKOVÁ, M. Zpíváme a hrajeme si 

s nejmenšími. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-100-6. (Tichá, A. 

– příprava interp re tů, režie ).  

- CD ke knize RAKOVÁ, M. ; ŠTÍPLOVÁ, L.; TICHÁ, A.  Zpíváme 

a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha: Portál, 2009. 184 s. ISBN 

978-80-262-1081-8. (Tichá, A. – příprava interp re tů, režie ).  

- CD Telegram . Pěvecký sbor Jiřičky 2010. (Tichá, A. – hlasový poradce, 

režie) . 

-  CD ke knize ŠIMANOVSKÝ, Z. ; TICHÁ, A.  Hrajeme si s písničkou. 1. 

vyd. Praha: Portál, 2012. 152 s. ISBN 978-80-262-0097-0.  (Tichá, A. 

– příprava interp re tů, režie ).  

-  CD ke knize RAKOVÁ, M. ; ŠTÍPLOVÁ, L.; Tichá, A. Zpíváme 

a tvoříme s malými, 1. vyd. Praha: Albatros, 2012. 144 s. ISBN 978-80-

266-0067-1. (Tichá , A. – příprava interp re tů, režie) .  

-  Videonahrávky pro výuku didaktiky HV obsahují : 

a)  vybrané zvukové záznamy případových studií,  

b)  práci s dětmi hudebně a pěvecky zaostáva jíc ími,  

c)  výstupy ve 2. a 4. ročníku ZŠ (postihují rozvoj intonačních 

a tvořivých dovednos t í žáků),  

d)  některé metodické postupy uplatňované při nápravě nezpěvnosti 

v prvním ročníku ZŠ,  

e)  hlasovou výchovu na 1. stupni ZŠ. 

Videozáznamy pořídila Doc. PaedDr. Hana Váňová (docentka katedry 

hudební výchovy PedF UK). Metodické materiály vznikaly od roku 1992, jsou 

využívány v hodinách didaktiky na na PedF UK  (též na PedF Plzeň, Hradec 
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Králové). Audiozáznamy a videozáznamy lze získat u autorky PaedDr. Aleny 

Tiché, Ph.D. na katedře HV PedF UK Praha.   

Vyjádře ní ke  spoluprác i s  Alenou Tichou při natáčení CD:  

 „Při natáčení CD Cesty  v  roce 2004 se Alenka ujala hudební režie.  V roce 

2009 při natáčení CD věnovaném Zdeňku Lukášov i v znik la díky Tiché krásná 

spolupráce sboru  s Jaroslavem Krčkem. Natočení a provedení náročné 

sk ladby Requiem per coromisto, op.  252 bylo výsledkem dlouhodobého 

propojení sboru  s umem osobnost i Aleny Tiché.“38 

PaedDr. Věra Burešová  

  

                                                 

38Předvýzku m.  
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Příloha č. 6 Analýza publikací Aleny Tiché určených pro 

pedagogickou praxi 

U každé z publikací jsou po důkladném prostudování uvedena klíčová 

slova pro jednodušší vyhledávání a orientaci. Publikace jsou také 

analyzovány z pohledu přispění k práci s hudebně méně rozvinutými dětmi – 

nezpěváky.   

ŠIMANOVSKÝ,  Z.; TICHÁ, A. Lidové písničky  a hry s nimi. Praha: 

Portál, 1999.  

Klíčová s lova: nezpěváci, rozposlouchávání se, procítění pulzace, 

ohmatání nově zařazených prvků sluchem a zrakem, hudební představy,  držení 

těla, těžiš tě , hospodaření s dechem, zpěvní hlas (hlavový hlas).  

Na titulní straně knihy jsou uvedeny 4 základní a podstatné oblasti, které 

jsou v knize dostatečně, konkrétně, srozumitelně  a názorně rozpracovány: Jak  

čistě a rytmicky zpív at , Jak  probouzet  radost  ze zpěvu, Nápěvy v  notách 

s akordy a Hry s písničkami. Jedná se o zpěvník pro děti od 3 let, písně jsou 

v tóninách, které odpovídají rozsahu dětského hlasu. Práce s písní je založena 

na tvořivosti, pevný základ tvoří téma nezpěvnosti a práce s dětmi, které 

nezpívají. Tichá předává rady a zkušenosti využitelné v pedagogické praxi. 

Písně ve zpěvníku jsou lidové,  s rozsahem dětského hlasu. 104 písní je 

doplněno náměty ke hrám, tedy k  dramatizaci písní. Děti se učí čistě zpívat, 

dodržovat rytmus a správně dýchat. Pozornost je věnována také správnému 

držení těla při zpěvu.  Z každé písně je několik ikon, které vyjadřují možnosti: 

situace – stručné a přesné zachycení základní dějové situace dané textem pro 

využití při dramatizaci písně, generalizace  -  zobecnění, žáci spojí obsah písně 

se skutečnými zážitky, vznikají tak zajímavé debaty. Píseň tak rozvíjí sociální 

dovednosti dětí (učí se vzájemně si naslouchat, při sdílení sdělují své pocity  

a zkušenosti, vytvoří se přátelské  a bezpečné prostředí). K  ikonám patří také 

hry, což jsou náměty ke hře, např. motivace k  pohybu (zvláště malé děti mají 

pohybové aktivity rády).  

Na této publikaci, ale i dalších dvou, spolupracoval Zdeněk Šimanovský – 

psycholog, dramaturg, psychoterapeut, muzikoterapeut, externí lektor UK, 

autor a spoluauto r knih naklada te ls tví Portál a dvou hudebních DVD.  



49 

Problematika práce  s nezpěváky: problematika nezpěvnosti je zpracována  

v této publikaci srozumitelně, názorně  a přehledně. Tichá hledá příčinu 

nezpěvnosti a cestu, jak dětem pomoci. Příčinám a této cestě dává prostor ve 

velké kapitole Jak  naučit  dět i zpívat  (se 3 podkapitolami):  Proč něk teré dět i 

nezpívají? Jak  na to, aby dět i zpívaly čistě? Jak  s dětmi zpívat?39 

ŠIMANOVSKÝ,  Z.; TICHÁ, A.; BUREŠOVÁ,  V. Písničky a jejich 

dramatizace.  Praha: Portál, 2000.  

Klíčová s lova: dramatizace písní, sdílení, tvořivost, Orffovy nástroje, 

složky hudební výchovy, hudebna, muziko te rap ie. 

Tato publikace vznikla ze spolupráce psychologa, divadelního dramaturga 

a hudebníka Zdeňka Šimanovského,  hlasové pedagožky katedry hudební 

výchovy UK Praha, lektorky České hudební společnosti, sbormistryně Aleny 

Tiché a pedagožky a sbormistryně Věry Burešové. Jedná se o zpěvník, který 

je určen pro děti školního věku (písně s náměty na činnosti podle věku – od 

mladšího školního věku až po střední i starší školní věk), obsahuje písničky, 

jejich dramatizace, a to s využitím nástrojů Orffova instrumentáře. Pomocí 

písniček mohou žáci pod vedením pedagoga rozehrávat různé životní situace, 

doprovodit píseň na hudební nástroje, využít prvky muzikoterapie 

a neverbá lní komunikace.  

Úvodní kapitoly jsou věnovány principům, metodice a formám dramatizace 

písně, je to velmi přehledný a srozumitelný návod, jak pracovat s dramatizací 

písně. Přehledně a názorně jsou představeny také nástroje Orffova 

instrumentáře včetně způsobu hraní na ně a především konkrétních 

rytmických příkladů pro hru na rytmické a melodické nástroje, ukázky 

melodicko- rytmických ostinat, práce s akordy. Kniha pomyslně vstupuje i do 

běžné učebny hudební výchovy a hodin hudební výchovy, nabízí pohled na 

organizaci hodiny, práci s písní a s poslechem skladby, ale také na využití 

muziko te rap ie v hodinách hudební výchovy.  

                                                 

39ŠIMANOVS KÝ, Z.;  TICHÁ, A. Lidové p ís n ičky  a  h ry  s  nimi. 5. vyd . Praha: Portál, 1999. 

s . 13 - 20. 
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V části Jak  dramatizovat  písničku získá pedagog vzorový postup pro 

sestavení tematického  plánu vyučovací hodiny hudební výchovy, ve které 

chce pracovat s písní. Ve zpěvníku jsou písně doplněny akordy, náměty na 

dramatizaci, tj. zajímavými návrhy na diskusi ve třídě o tématu písně – téma 

je uvedeno na každé stránce pod písní (přátelství,  rodinné vztahy, láska, 

zrada, zklamán í, stáří, smrt atd.) a otevírá prostor pro zamýšlen í se a sdílení. 

Kniha obsahuje informace, nápady, náměty, které jsou nepostradatelné při 

výuce hudební výchovy také dospívajících, a předává cenné metodické rady 

pro pedagogy. Dramatizace písní je součástí hudebně výchovné práce. K více 

než čtvrtině písní je nahrána kazeta Lidové písničky a doprovody II. 

Na tvorbě této publikace se podílela také vyučující hudební výchovy na 

gymnáziu ve Svitavách a sbormistryně pěveckého sboru Iuventus Svitavy 

Burešová, která dlouhodobě s hlasovou poradkyní Tichou spolupracuje. Sbor 

Iuventus získal řadu předních umístění na prestižních mezinárodních 

sborových soutěžích. 

Problematika práce  s  nezpěváky: prvním motivačním prvkem pro děti 

a dospívající je výběr písní, které jsou v knize obsaženy, tj. přes 100 

krásných českých, moravských a slovenských písní. Pro věk dětí kolem 11 let, 

pro který je zpěvník určen, jsou typické určité zábrany při spontánním 

a uvolněném zpěvu, řada psychosomatických změn a také mutace. Bez zpívání 

se dítě zpívat nenaučí, proto jsou všechny děti díky kombinaci písní 

s možností instrumentálního doprovodu a dramatizace zapojeny do hudebně 

vzdělávacího procesu, tedy i do vokálního projevu. K  problematice práce  

s nezpěváky se kniha dostává přes pochopení psychologických 

a fyziologických zákonitosti vývoje  v mladším a starším školním věku, 

především pak v pubertě. Druhým motivačním prvkem pro zpěv jsou 

doporučené aktivity na cestě vedoucí k rozhodnutí chtít zpívat. Dospělý 

pomáhá v dítěti překonat ostych, nedůvěru dítěte ve své schopnosti, postupně 

při práci s písní vede dítě ke komunikaci o písni, přes vyprávění, vyjádření 

situací pantomimou, přes dokreslení příběhu slovně, pohybem či výtvarně, 

k prvním tónům na hudební nástroj až po pěvecké vyjádření, což je vrchol 

práce s písní. To vyžaduje, aby dítě zpívat chtělo, citlivý přístup  a velikou 

trpělivost učitele a získání důvěry dítěte.  Teprve potom může velmi opatrně 
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následovat odborná práce  s hlasem, která je obsahem této  i následující 

publikace . 

„V roce 2000 vyšla kniha Písničky  a jej ich dramatizace, k  jej ímuž 

vytvoření dal podnět  Zdeněk  Šimanovský. Navazovala na knihu Lidové 

písničky a hry s nimi, určenou pro dět i 1. stupně ZŠ. Do knihy Písničky  

a jej ich dramatizace jsme vybírali písně pro 2. a 3. stupeň. Výběr písní 

vycházel z předpok ladu dále rozv íjet  zpěvní hlas. Na rozdíl od j iných zpěvníku 

jsme se soustředili na písně umožňující používání hlavového tónu  a docílení 

k rásného kult ivovaného zpěvu. Proto jsou všechny písně voleny ve vyšším 

hlasovém rozsahu, než bývá  u podobných zpěvníků obvyk lé. Propojení  

s dramatickou výchovou je pro studenty v ítaným oživením hodiny  a prohlubuje 

prožitek  písní.“40 

PaedDr. Věra Burešová 

ŠIMANOVSKÝ,  Z.; TICHÁ, A. Hrajeme si  s písničkou.  Praha: Portál, 

2012.  

Klíčová s lova: profesní hlasová únava, přepětí, učitelský hlas, znělý hlas, 

dramatizace písně, klima ve třídě, sebepoznán í.  

V knize je kolem 80 písní pro děti různého věku, od předškoláků po žáky 

a dospívající. Tematicky jsou písně různě zaměřené: na rodinné nebo 

mezilidské vztahy, na tzv. sociálně patologické jevy, na nálady a pocity. Na 

stránce jsou u každé písně uvedeny ikony: ikona pro jakou situaci je píseň 

určena, tj. otevírá se cesta k dramatizaci písně, dále ikona generalizace, tj. 

zobecnění tématu písně, ikona hry a náměty pro povídání s dětmi a ikona CD, 

tj. písnička. (Je k dispozici i na CD). Kapitoly před písničkami vedou učitele 

nebo rodiče kroky dramatizace a také práce s hlasem. Takto je zařazena např. 

i státní hymna Kde domov  můj.  

Tichá se v kapitole Práce s hlasem a tělem  jako cesta k  sebeuvědomění 

věnuje souvislostem mezi psychickým a tělesným stavem organismu, uvádí 

cvičení na zlepšení duševní, tělesné a hlasové kondice. Pedagogům přibližuje 

tolik potřebné téma profesní hlasové únavy, věnuje se hlasovým obtížím, 

                                                 

40Přílohy  –  předvýzkum.  
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jejich příčinám a jak obtíže řešit. V kapitole Hry a cv ičení harmonizující 

a ak tiv izuj ící jednotlivé tělesné oblast i jsou uvedena přímo konkrétní cvičení 

pro pedagogy, pro práci s jedním dítětem nebo se skupinou dětí (21 cvičení 

obsahujíc ích další varianty) .  

Krátkým vstupem se Šimanovský věnuje technice a elektronice jako 

pomocníkům pedagoga. 

Kniha obsahuje známé písničky a k nim velkou škálu nápadů, 

podporujících hudební i osobní rozvoj dítěte. Písně jsou řazeny dle různých 

témat nebo z hlediska hudebních činností. Prací s touto publikací lze 

komplexně pokrýt rozvoj všech hudebních činnos t í.  

Problematika práce  s  nezpěváky: kniha se nevěnuje stoprocentně 

nezpěvákům,  je zaměřena na práci s unaveným hlasem a obsahuje řadu prvků 

pro práci s nezpěváky. Ve všech cvičeních, která jsou součástí kapitoly Práce 

s hlasem a tělem  jako cesta k  sebeuvědomění, jsou postupy využitelné pro 

práci s nezpěváky: cvičení např. pro uvolnění napětí, vytvoření podmínek pro 

zdravé znění hlasu, zklidnění dechu, nácvik pružnosti dechového aparátu, 

směřující k rozeznívání hlasu, rezonanci, k ochraně hlasivek před přetížením, 

cvičení na správné držení těla, prohloubení dechu na bránici a také cviky 

směřujíc í k psychickému uvolnění.41 

TICHÁ, A.; RAKOVÁ, M. Zpíváme a hrajeme si  s nejmenšími . Praha: 

Portál, 2007.  

Klíčová s lova: přirozená cesta objevování hudby, příprava hlasu, hry 

s hlasem, výtvarné a pohybové činnosti k písničkám, hra na tělo, ovladatelné 

hudební nástroje, ukolébavky.  

Tato publikace vyšla jako první v pořadí v rámci spolupráce Mileny 

Rakové a Tiché. Je určena pro děti od narození do 8 let. Zpívání s malými 

dětmi a zpívání malých dětí je přirozené, rodiče tak mohou v tomto období 

rozvíjet řečové dovednosti a hudební schopnosti. S knihou mohou pracovat 

pedagogové,  rodiče, prarodiče,  je napsána srozumitelně i pro dospělé, kteří se 

domnívají, že neumí zpívat. Úvod se citlivým způsobem obrací k dospělým, je 

                                                 

41ŠIMANOVS KÝ, Z.;  TICHÁ, A . Hrajeme s i s  pís n ičkou .  1. vyd . Praha: Portál, 2012. 
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obrazem radosti z hudby, které dítě a rodiče mohou prožít společně. Přečtení 

úvodní kapitoly nás nutí zamyslet se, jaký mají hudba a zpěv význam pro 

přirozený citový vývoj dítěte. 

V knize jsou uvedeny rady, návody, cvičení a úkoly, jak naučit dítě 

naslouchat hudbě a dovést ho k aktivnímu zpěvu. Součástí knihy je 70 

písniček pro děti s tematikou jim blízkou. Písně jsou řazeny podle ročních 

období, u každé písně je prostor věnován výtvarným, literárním a pohybovým 

aktivitám a rozpracována otázka: Co se písničkou naučíme? Významný prostor 

je věnován přípravě hlasu, dechovým a hlasovým cvičením včetně rytmických 

a pohybových cvičení a her. Pro tuto věkovou skupinu jsou v závěru také 

koledy a ukolébavky. Všechny písně jsou zároveň nahrány na přiloženém CD.  

Spoluautorkou této knihy je Milena Raková – učitelka MŠ, taneční 

pedagožka ZUŠ, muzikoterapeutka, lektorka hudebně pohybové výchovy 

s prvky muzikoterapie pro pedagogy a rodiče s dětmi (v Dětském centru 

a Fondu ohrožených děti). Má přes 40 let zkušeností s prací s dětmi od 3 do 

12 let. Díky tomu pochopila důležitost zpívání s dětmi, poznala vliv hudby na 

dětskou fantaz ii, protože díky hudbě děti prožíva j í radost.  

Problematika práce  s  nezpěváky: je blíže specifikována v kapitole 

Zpíváme s malými dětmi.42 Zvláště pak v podkapitole nazvané Jak  zlepšit  zpěv  

děti?43 jsou uvedeny rady, konkrétní cvičení, hry, propojení zpěvu s pohybem 

a sluchovými cvičeními. K jednotlivým bodům této části jsou připojeny 

odkazy na stránku s řadou cvičení (tato cvičení i s poznámkou, pro který věk 

jsou tato cvičení určena, jsou v kapitole Hry s hlasem44. Např. část Probuzení 

zpěvního hlasu, Odpoutání od mluvního hlasu, Soustředěné naslouchání, 

Vyjádření směru melodie pohybem, Opakujeme výšku tónu – i pouze podle 

názvů a řazení kapitol je zřejmá cesta ke zpívání, přes rozvoj sluchového 

vnímání, propojení pohybu, sluchu a zpěvu). Další části jsou zaměřeny na 

hudební paměť, správné dýchání a správnou výslovnos t.  

                                                 

42TICHÁ, A .;  RAKOVÁ, M.  Zpíváme  a  hra jeme si  s  nejmenšími . 3. vyd . Praha: Portá l, 

2007. s . 9-14. 

43Tamtéž s . 13-14. 

44Tamtéž s . 19-26. 
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RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ,  L.; TICHÁ, A. Zpíváme a nasloucháme 

hudbě s nejmenšími . Praha: Portál, 2009.  

Klíčová s lova: hudební sluch, nezpěváci, aktivní poslech, výrazové 

prostředky hudby, hudební příběhy.  

Tato publikace vyšla jako druhá v pořadí v rámci spolupráce Rakové 

a Tiché. Obsahuje nové písničky a metodické náměty pro práci s písničkami. 

Nové a cenné jsou elementární poslechové skladbičky. Již názvy kapitol v 1. 

části knihy vypovídají o zaměření knihy na sluch a hlas: např. Hluk  kolem 

nás, Potřeba t icha, Zlepšujeme hudební sluch a hlas, Aby nám  hlas pěkně 

zněl, Správně vyslovujeme. Významnou část publikace tvoří texty a metodiky, 

tedy důležité metodické materiály, ve kterých je propojena literární složka 

(texty, básně Ljuby Štíplové), s výtvarnou stránkou a písnička, které 

předchází příprava hlasu, rozepsané pohybové aktivity, rytmizace a výtvarný 

nápad včetně seznamu pomůcek. Přes práci s písničkou se dostaneme ke 

stěžejní části knihy, k poslechovým aktivitám (Učíme se porozumět  hudební 

řeči). Vysvětlení tematiky hudebně výrazových prostředků je doplněno řadou 

příkladů, které děti uvedou hravou formou do světa poslechu hudby. Začínají 

tzv. Příběhy, které jsou v podobě zhudebněných příběhů základem pro aktivní 

poslech, rozvíjejí fantazii a představivost dětí. Součástí je metodický postup 

pro pohyb a dramatizaci, a také inspirace pro výtvarný projev. Skladby jsou 

nahrány na CD, které je součást í publikace . 

Pro tuto publikaci kromě Jiřího Holubce složil a nahrál na klavír hudbu 

k příběhům také Oleg Smoliarov působící na pražské Státní konzervatoři a ve 

Státní opeře Praha. 

Problematika práce  s  nezpěváky: „Má- li dítě čistě zpívat, musí se naučit 

nejprve soustředěně naslouchat, a to jak zvukům a tónům přicházejícím 

z vnějšku, tak i svému hlasu, jímž na zvukové podněty reaguje. Ne všechny 

děti dokážou čistě zazpívat. Při trpělivém vedení a vhodné motivaci se však 

tomu mohou naučit.“45 v knize jsou uvedeny metody, jak rozvíjet hudební 

sluch a hlasové možnosti dětí. Úkoly jsou předkládány v malých krocích, 

                                                 

45RAKOVÁ, M.;  ŠTÍPLOVÁ, L.;  TICHÁ, A . Zpíváme a  nas loucháme hudbě 

s  nejmenš ími.  2. vyd . Praha: Portál, 2009. s . 15.  
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přiměřeně věku a tak, aby je byly děti schopné splnit. Konkrétně je uvedeno, 

jak postupovat s nezpěváky, jsou zde příklady pro práci s nezpěváky, rady, 

jakých se vyvarovat chyb, cvičení, která děti motivují, baví je, vedou 

k úspěšnému splnění a radostným prožitkům. 

U písní v části Příprava hlasu jsou přiložena doporučení,  rady a postupy 

pro pedagogy, jak také u nezpěváků pracovat s intonací, s rozšiřováním 

hlasového rozsahu nebo s vyjádřením nálady písně. Kniha je určena pro děti 

od 3 do 8 let, ale náměty pro práci s nezpěváky i aktivní poslech jsou 

využite lné v jakémko liv věku. 

RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ,  L.; TICHÁ, A. Zpíváme a tvoříme s malými , 

Praha: Albatros , 2012.  

Klíčová s lova: tvořivost, tvořivé aktivity, hudební tvořivost, motivace 

hudebních, výtvarných  a pohybových činnos t í, práce s hlasem. 

Publikace vyšla jako třetí v pořadí v rámci spolupráce Rakové a Tiché. 1. 

část – Hudební tvořivost  (teorie a příklady), 2. část – Metodik a (literární text 

– báseň, obrázek, cíl, rytmizace, pohyb, výtvarný nápad, hlasová příprava, 

tvořivost, písnička), 3. část – Shrnutí (Tvoříme sami) + Tvoříme písničku 

(literární text – úkol zhudebnit) a další kreativní činnosti. Ke knize jsou 

nahrány písničky na dvou CD. 

Kniha je určena rodičům, prarodičům a pedagogům, kteří chtějí rozvíjet 

tvořivé aktivity dětí předškolního  a mladšího školního věku. Srozumitelně 

a názorně je nejprve uvedeno vše podstatné k hudební tvořivost včetně 

srozumite lných příkladů.  

Následuje část metodika, která obsahuje vždy krátký literární text -  

vtipnou báseň (autorkou textů je Štíplová – autorka knih pro děti, ve kterých 

se věnovala rozvoji dětské fantazie, m. j. také spoluautorka časopisu 

Čtyřlístek ), k ní tematicky se vztahující obrázek. Dále je uveden cíl činnosti, 

popsány aktivity k rytmizaci, pohybu, výtvarný nápad, hlasová příprava, 

tvořivé činnosti a je uvedena celá písnička. V této části je 50 písniček s 

motivac í a přípravou na kreativn í činnost i.  

Zajímavá je část Tvoříme písničku, která děti přivede k hudební tvořivosti, 

jsou vedeny a motivovány úkoly a zajímavými indiciemi až k cíli – ke složení 
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vlastní písničky. Pro nácvik písní jsou přiložena 2 CD (CD 1 s 50 

nazpívanými písněmi a CD 2 s hudebními doprovody ke všem písním). Písně 

jsou melodické a dětem tematicky blízké, mnohé z nich jsou pro děti důležité 

ukolébavky. Kniha naplňuje cíle rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost 

a umělecké činnosti, děti vybízí k vlastním projevům -  k výtvarnému 

vyjádřen í,  slovním projevům, tanečnímu pohybu a zpívání.  

Problematika práce  s  nezpěváky: hned v úvodní části najdeme tvořivé 

aktivity pro děti, které jsou využitelné také pro rozvoj nezpěváků. Například 

melod ickou ozvěnu, melod izac i slov či melod ického úryvku.  

Stěžejní je kapitola Tvoříme v lastní melodie,46 která je rozdělena do dvou 

částí. První se nazývá: Hrajeme si s hlasem . Jsou zde uvedena praktická 

a velmi účinná, hravá cvičení, s důrazem na citlivé vnímání hudby a svého 

hlasu. Cvičení rozvíjejí sluch a hudební představivost,  jsou jednoduše, 

názorně a srozumitelně vysvětlena a pojmenována,  např.: svobodný tón, hra 

s tóny, hra se zvuky, volná improvizace, vedení a následování, možnosti 

hlasu, hudební paměť, slyšet falešný tón, dokončení melodie, otázka, tvorba 

melodie k ostinátnímu doprovodu. Pro pedagogy jsou tato cvičení a v nich 

obsažené a vysvětlené metodické postupy ověřeným didaktickým materiálem 

vhodným také pro práci s nezpěváky.   

Druhá část se nazývá: Tvoříme melodie a zpřesňujeme intonaci – 

doporučuje například obměny vycházející z pohybu, variace, otázku 

a odpověď, předvětí a závětí tematicky podobné, upevnění pocitu tóniky 

melod izac í říkadla, předvětí a závětí tematicky odlišné . 

Závěr k těmto 3 knihám Tiché  a Rakové: Významným prvkem, který se 

prolíná všemi třemi publikacemi Tiché a Rakové je objevování světa hudby 

přirozenou cestou, potkávání se dětí a rodičů či pedagogů při zpěvu, 

výtvarných nebo pohybových činnostech. Dále myšlenka, že se zpíváním se 

může začít v jakémkoliv věku. Neopomenutelným prvkem je vždy jasné 

vysvětlení, konkrétní návod, úkoly, a názorně popsaná cvičení, jak na to, tj. 

                                                 

46RAKOVÁ, M.;  ŠTÍPLOVÁ, L.;  Tichá, A . Zpíváme a  tvoříme s  malými, 1. vyd . Praha: 

Albatros , 2012. s . 24-26 . 
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cesta ke zpívání a do světa hudby pomocí aktivit, které jsou dítěti přirozené, 

má z nich radost a baví ho, a které rodič nebo pedagog s dítětem zvládne .  

Publikace jsou využívány v různých odvětvích hudebního vzdělávání a u 

čtenářů jsou velmi oblíbené „Ve spolupráci s Alenou Tichou vyšla v roce 

2007 v nakladatelství Portál první publikace Zpíváme a hrajeme si 

s nejmenšími. Náklad byl rychle rozebrán a vyžádal si pokračování…  

Dodejme, že součástí všech knížek jsou CD s nahrávkami písní. Písničky jsou 

využívány nejen v mateřských školách a v hodinách hudební výchovy 

na prvním stupni ZŠ, ale také v přípravných odděleních pěveckých sborů 

a v sólovém zpěvu nižších tříd ZUŠ. Základem všech tří publikací jsou 

původní písně, jejichž autorkou je Milena Raková. Lidové texty, které 

převažují v písních prvního dílu, postupně doplnily vtipné texty Ljuby 

Štíplové a vlastní texty skladatelky. Důležitou roli mezi písněmi sehrávají 

ukolébavky. “47 

Ve všech třech publikacích najdeme ukolébavky. Autorky je vnímají 

následovně: „Ukolébavka je jeden z nejpřirozenějších hudebních projevů, 

se kterým by se dítě mělo setkávat již od narození. Ukolébavka dítě zklidňuje, 

konejší, hýčká, navozuje mu příjemné představy a utváří jeho bližší vztah 

s matkou (případně s člověkem, který ji zpívá). Každé dítě by se ve svém 

(zvlášť  raném) věku mělo s ukolébavkou setkáva t co nejčastě j i. “48 

Tichá uvedla o Rakové, která má muzikoterapeutické  zkušenosti 

z kojeneckého ústavu, kde jsou děti bez svých rodičů: „Během  této dlouholeté 

zkušenost i pochopila, jak  důležité je s dětmi zpívat . Zv lášť  v  dnešní době, kdy 

se v  rodinách a mnohdy i ve školním  prostředí v ztah ke zpěvu nepodporuje. 

Každodenní zkušenost  j í potvrzuje, že hudba je pro tyto děti nesmírně 

důležitá, a právě melodie, rytmus a laskavá slova ukolébavek  těmto dětem  

pomáhají zažít  láskyplné prostředí a pocit  k lidného bezpečí. Mnohé 

ukolébavky se zrodily právě pro ně.“49 

                                                 

47TICHÁ, A . Pro  pocit  klidného  bezpečí. Hudební  výchova , 2012, roč. 20, č. 2, s . 26.  

48Tamtéž. 

49Tamtéž. 
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Hudební doprovod k písním všech tří publikací zkomponoval a nahrál Jiří 

Holubec, profesor KHV PedF UJEP v Ústní nad Labem, na katedře primárního 

vzdělávání FP TUL,50 sbormistr, autor úprav skladeb pro pedagogické účely.  

TICHÁ, A. Hlasová výchova  v dětském sboru. Praha: NIPOS Praha, 

2004. 

Klíčová s lova: celostnost organismu, dech, fonace, artikulace, hudebně 

a pěvecky zaostávajíc í děti, pěvecké techniky, spontánn í pěvecký projev. 

Publikace je napsána na základě vysoké odbornosti a mnohaletých 

zkušeností Tiché. Odbornost získala studiem na Pedagogické fakultě UK 

a také na AMU v Praze, zkušenosti vycházejí z jejího pedagogického  působení 

a ze sbormistrovské práce, lektorské činnosti a práce hlasové poradkyně 

v pěveckých sborech. Proto je propojení odborné teorie a metodických 

pokynů, praktických námětů, příkladů a cvičení pedagogům a sbormistrům 

srozumitelné a v praxi směřují k rozvoji pěveckých dovedností dětí. Jsou zde 

např. kapitoly zabývající se příčinami chybného pěveckého projevu, vlivem 

pěvecké techniky na čistotu intonace a další. Tato kniha je důležitým zdrojem 

pro učitele hudební výchovy a sbormistry. Tichá se věnuje dětem hlasově 

průměrným, dětem se špatnými pěveckými návyky, nebo dětem nezpěvákům. 

Všechny tyto děti mohou v dětských a školních pěveckých sborech být, chtějí 

zpívat a zpívají rády. Pedagogovi nebo sbormistrovi je tato kniha 

neocenitelnou pomůckou při hlasové výchově dětí. Vznik publikace je spojen 

s přímým požadavkem pedagogů, kteří se účastnili celostátních kurzů Hlasová 

výchova ve sboru (vedené Alenou Tichou od roku 1997 pro klub sbormistrů 

NIPOS -  ARTAMA Praha). 

Problematika práce  s  nezpěváky: celá kniha je určena hlasové výchově 

jako psychosomatické disciplíně a podstatná část je věnována také 

nezpěvákům.  Především v kapitole Příprava hudebně a pěveck y zaostávajících  

dětí pro vstup do sboru.51 Zde se Tichá zabývá projevy a příčinami 

nezpěvnosti (dělení nezpěvnosti podle projevů a příčin), charakterizuje 

                                                 

50Fakulty  p řírodovědně -human itn í a pedagogická Technická un iverzita Liberec  

51Tichá, A . Hlasová  výchova  v  dětsk ém sboru . 1. vyd . Praha: NIPOS Praha, 2004.  s . 25-57 . 
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kvality jednotlivých úrovní pěveckého projevu a zařazuje část o nápravě 

nezpěvnost i.   

Součástí další části knihy jsou pohybové motivace a náměty pro hry 

s hlasem, při kterých se děti učí správným pěveckým návykům a rozvíjí se 

dětský hlas. Což souvisí se správným tvořením tónu, uvolněním, držením těla 

při zpěvu, se správným pěveckým dýcháním, rozvíjením rezonance – tedy 

činnosti, které si dítě osvojuje postupně, aby dosáhlo cíle, tj. radosti ze 

zpívání, čisté intonace a kvalitního zpěvu.52 Autorka zařadila také otázky, 

týkající se chybného pěveckého projevu, uvádí jeho příčiny a nabízí různá 

cvičení a metody pro nápravu chybného pěveckého projevu.53 

TICHÁ, A. Učíme děti  zpívat: hlasová výchova pomocí  her pro děti  od 5 

do 11 let . Praha: Portál, 2005. 

Klíčová s lova: nezpěváci, hlasové rejstříky, rezonance, hlasový rozsah, 

zpěvní hlas, hudební schopnosti a dovednosti, tvořivá intonace, motivace, 

uvolňovac í,  aktivizační a koordinační cvičení . 

Jedna ze stěžejních publikací věnovaných dětskému zpívání, nezpěvákům, 

čistému zpěvu, citlivému a vnímavému přístupu dětí ke svému hlasu 

a sluchovým a tělesným prožitkům. Tichá vychází z faktu, že pro děti je zpěv 

přirozenou aktivitou, zpívají rády a i dnešní děti mají hudební a hlasové 

předpoklady.  Autorka srozumitelně předává všem, kteří pracují s dětmi 

(předškolní a mladší školní věk), knihu, která vybízí k zamyšlení, je plná 

kreativních nápadů, motivací, které děti povzbuzují při hře s hlasem a při 

procvičování dovedností důležitých pro zpěv. Hry jsou zaměřeny na správné 

dýchání, uvolnění, rezonanci hlasu, hlavové tóny, zlepšení sluchové 

pozornosti, hudební představivosti a čistou intonaci. Tichá uvádí hry na 

uvolnění střední a nízké hlasové polohy, probuzení hlavového tónu a vyšší 

hlasové polohy, zařazuje příklady pro nezpěváky. Předává vědomosti 

a zkušenosti jak provádět uvolňovací, aktivizační a koordinační cvičení pro 

správné držení těla, správné dýchání. Věnuje pozornost poloze hlavy při 

zpěvu, dechové funkce, pružnosti dechových svalů, hospodaření s dechem. 

                                                 

52Tamtéž s . 25-71. 

53Tamtéž s . 85-91. 
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Podtitul knihy je hlasová výchova pomocí her, které děti motivují, rozvíjejí 

fantazii, povzbuzují zájem o zpěv. Při hře se mohou projevit přirozené vlohy. 

Autorka zařazuje také hry s rytmem, věnuje se správné výslovnosti. V knize 

jsou uvedeny písně, díky kterým se jednotlivé pěvecké dovednosti rozvíjejí. 

Tichá vytvořila knihu na základě minimálně 20 letých zkušeností s prací 

s dětmi ve školách různých stupňů, v pěveckých sborech, a to jako hlasová 

poradkyně pěveckých sborů a lektorka hudebních kurzů a workshopů v Česku 

a zahranič í.  

Tato kniha představuje nejen pomoc při nápravě nezpěvnosti, ale nabízí 

rozvíjení hudebních činnos t í. 

Problematika práce  s  nezpěváky: nezpěvákům a dětem s rozdílnými 

pěveckými zkušenostmi je určena v podstatě každá věta v této knize. 

Především v první části knihy Nezpěváci je zpracována metodika práce 

s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími. Tichá se v 1. kapitole věnuje 

nezpěvákům,  tzv. bručounům, a pro další možnosti práce s nezpěváky uvádí 

dělení nezpěváků. Seznamuje s nápravou dětí hudebně rozvinutých, ale 

nerozezpívaných.  Podrobně rozebírá příčiny nezpěvnosti a předkládá metody, 

hry, cvičení, nápady, jak s nezpěváky pracovat, jak obnovit zpěvní hlas, 

rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti, čistě intonovat, jak se vypořádat 

s falešným zpíváním. Jedná se o publikaci o hlasové výchově dětí. Z názorně 

rozpracované metodiky práce mohou čerpat rodiče, pedagogové, sbormistři, 

a to pro děti jakéhokoliv věku. Každé dítě je možné rozezpívat, každé dítě 

může zažít úspěch a radost ze svého zpěvu. Autorka doporučuje začít 

s nápravou včas, ale obnovova t zpěvní hlas lze v každém věku.  

„…konečně vyšla kniha, k terá učitelům  a všem  dalším  pedagogickým  

pracovníkům  umožní se k  tomuto stavu (pozn. Konci nezpěváků  v  Čechách) 

přiblížit , a to příjemnou a účinnou formou jak  pro ně, tak  pro jej ich svěřence. 

Nakladatelstv í Portál v  Praze vydává v  roce 2005 knihu Aleny Tiché nazvanou 

Učíme děti zpívat…určenou  učitelkám  mateřských  škola prvního stupně 

zák ladních škol, vedoucím  dětských sborů, dramatických  kroužků, 

vychovatelům,  studentům  pedagogických  škola v  neposlední řadě i rodičům, 

zaj ímajícím  se o zpěv…Domnívám  se, že předk ládaná  knížka je přirozeným  

vyústěním  dosavadní odborné a metodické práce autorky a je obrazem jej í 
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nastřádané celoživotní zkušenost i.  Pro širokou hudebně pedagogickou 

veřejnost  bude j istě velkým  přínosem…Práce je nepřebernou studnicí nápadů. 

Je úžasné pročítat  se názvy jednotlivých  her, z nichž každá v  sobě skrývá 

rozvoj  určité pěvecké dovednost i. Od světa zv ířat  a pohádkových  postav  

k  běžným  tělesným  úkonům  a životním  situacím, posléze přes personif ikaci 

předmětů, k teré nás obk lopují, až po fantazijní jevy. Pro dítě jsou to 

motivačně přitažlivé herní situace a pro dospělého pak  zásobárna 

metodických  podnětů, jak  nenásilnou a zaj ímavou formou dítě ak t iv izovat  

a vést  ho žádoucím  směrem. V část i práce zvané Hlasová výchova jsou 

motiv ace nejenom naznačeny,  ale přímo nastylizovány,  což samozřejmě dále 

ulehčuje v lastní práci učitele.“54 

Doc. PaedDr. Hana Váňová CSc. 

 

TICHÁ, A. Vokální  činnosti  jako prostředek  rozvoje hudebnosti  

a zpěvnost i  dětí . Praha: PedF UK, 2007.  

Tichá je zakladatelkou a garantem tříd s rozšířeným vyučováním hudební 

výchovy v 5. Základní škole v Brandýse nad Labem. Tato publikace vychází z 

dlouholetého výzkumu (1992-2001), který na této škole ve třídách s RVHV 

probíhal. Z jednotlivých etap výzkumu byly vytvořeny audio a videozáznamy 

a nahrávky jsou využívány v seminářích didaktiky HV při přípravě budoucích 

učitelů. Publikace je určena učitelům hudební výchovy, studentům 

a sbormistrům. Autorka ověřila v praxi (ve třídách s RVHV a také 1991-2006 

s dětským pěveckým sborem v Brandýse) své teoretické závěry. Publikace 

obsahuje didaktické postupy zaměřené na odstraňování nezpěvnosti, na rozvoj 

hudebnosti prostřednictvím tvořivé intonace a na rozvoj pěveckých 

dovednos t í na základně psychosomatické  jednoty organismu.  

TICHÁ, A. Rozvoj hudebnosti  a zpěvnost i  žáků mladšího školního věku 

prostřednictvím hudebních  akt ivi t . Doktorská  práce , Praha: PedF UK 

Praha 2003.  

                                                 

54VÁŇOVÁ, Hana. Konec nezpěváků  v  Čechách . Hudební  výchova , 2006, roč. 14, č. 2, 

s . 35. 
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Mnohaletá pedagogická činnost Tiché je základem pro rozpracování 

metodiky vokálních činností, především pak práce s žáky hudebně a pěvecky 

zaostávajícími.  Je zdůrazněn význam tvořivé intonace pro rozvoj dětské 

hudebnosti (propojení intonačních tvořivých projevů dítěte). Publikace 

obsahuje teoretickou a výzkumnou část a kapitoly věnované praktické hlasové 

výchově (teoretické předpoklady ověřovala autorka několik let 

v experimentálním vyučování na škole s rozšířenou hudební výchovou 

v Brandýse nad Labem). 

Závěry analýzy: 

V každé publikaci Tiché je věnován prostor problematice práce 

s nezpěváky. Kromě teoretických a srozumitelných pojednání o práci 

s hlasem, rozvoji zpěvu, jsou uvedeny konkrétní doporučení a metodické 

postupy vhodné také pro práci s nezpěváky. Následuje řada uvedených 

cvičení, úkolů, písní. Autorka ukazuje, jak si hrát s hlasem, se zvuky, tóny, 

jaké má hlas možnosti, jak slyšet falešné tóny, jak rozšiřovat hlasový rejstřík, 

atd. Podle těchto nápadů a metodických kroků lze začít pracovat s hlasem 

v každém věku. Důkazem pravdivosti jejích tvrzení, účinnosti jejích cvičení, 

metod a smysluplnosti její celoživotní práce jsou konkrétní výsledky 

v reálném prostředí školní hudební výchovy, výsledky hlasové výchovy 

v pěveckých sborech (a úspěchy v soutěžích) a trvalý zájem o její lektorskou 

činnost v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů. Tichá představuje vrchol 

v odborné literatuře věnujíc í se práci s hlasem a nezpěváky. 

„V  každé hodině věnované zpěvu použij i něk terou z metod (pro děti hru), 

popsanou v  knihách Tiché, hodící se pro danou píseň či v  dané chv íli. 

Systematicky zařazuji do hodin hlasovou výchovu a vybírám  cv ičení vedoucí 

ke kult ivovanému  zpěvu. V primě se výsledek  dostav í po uplynutí zhruba 6 

měsíců. V dalších ročnících navazujeme a prohlubujeme získané dovednost i… 

Každá kniha Tiché obsahuje kapitolu Práce s nezpěváky.“55 

PaedDr. Věra Burešová 

                                                 

55Předvýzku m.   
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Příloha č. 7 Přehled umělecké činnosti Aleny Tiché  

Příloha 7A Sólová koncertní činnost  

Samostatné  koncerty: 

-  30. 1. 1979 Praha, Malý sál Domu umělců – Písňový a klavírní koncert 

– J. S. Bach: Pfingstkantate, G. F. Händel: Josua, M. P. Musorgskij: 

Dětská světnička, V. Štěpán: České národní písně (výběr), V. Dobiáš. 

Sny – Zpěvy staré Číny (30 min.) .  

-  13. 6. 1980 Praha – Varhanní sál Domu umělců – L. Koželuh: Luhy, 

hájem a Vař mi (z italských ariet), W. A. Mozart: Árie Zerliny,  G. B. 

Pergolesi: Árie Zdrbány, J. S. Bach: Pfingstkantate, G. F. Händel: 

Josua, J. A. Planický: Arie de communoione, B. M. Černohorský: 

regina coeli, L. Sluka: Květomluva (cyklus písní), M. P. Musorgskij: 

Dětská světnička (cyklus písní), J. Schreiber: Lidová nokturna (60 

min. ) 

Sólová vystoupení s  komorním orchestre m Far Musica:  

-  13. 12. 1975 Stará Boleslav, KD Labín – B. M. Černohorský: Regina 

coeli, A. Michlička : Hoj radost.  

-  16. 12. 1981 Stará Boleslav, KD Labín – Vánoční nokturno -  V. E. 

Horák: Gloria.  

-  20. 12. 1989 Stará Boleslav, KD Labín – A. M. z Otradovic: Česká 

mariánská muzika  a Lutna česká, J. J. Ryba Slavíček .  

-  20. 5. 1990 Brandýs, zámek – B. Martinů: Otvírání studánek (sopránový 

sólový part).  

-  18. 12. 1991 KD Neratovice, Vánoční nokturno -  J. J. Ryba: z růže 

vzkve tla lilie, Milí synáčkové (duet).  

-  19. 12. 1992 Stará Boleslav, Mariánský kostel, Vánoční nokturno – A. 

M. z Otradovic: Loutna česká  a Česká mariánská muzika, J. J: Ryba: 

Slavíček.  

-  20. 5. 1999 Stará Boleslav, KD Labín Brandýs nad Labem, záme k – B. 

Martinů: Otvírání studánek (sopránový sólový part).  

-  16. 12. 1999 Stará Boleslav, Mariánský kostel – J. J. Ryba: Slavíček, 

pastorely.  
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-  12. 12. 1999 Mšeno – G. B. Pergolesi: Stabat mater (sopránový sólový 

part). 

-  17. 12. 2000 Stará Boleslav Mariánský kostel, Vánoční nokturno – J. J 

Ryba: Slavíček, J. E. Kypta. Missa pastora lis (sopránový sólový part).  

-  18. 12. 2000 Lysá nad Labem, zámek – J. J. Ryba: Slavíček, J. E. 

Kypta: Missa pastora lis (sopránový sólový part).  

-  19. 12. 2000 Líbeznice – J. J. Ryba: Slavíček, J. E. Kypta: Missa 

pastoralis. 

-  12. 12. 2001 Dobříš, zámek – J. J. Ryba: Slavíček, G. B. Pergolesi: 

Vidit suun dulcem natum.  

Sólová vystoupení s  komorním orchestre m Jana Zacha:  

-  Vánoční koncerty v Tvrzi: 17., 18., 19. a 20. 12. 1996, koncertní sál 

Tvrz Čelákovice – J. J. Ryba: Slavíček, České vánoční koledy v úpravě 

B. Hanžlíka.  

Sólová vystoupení s  Collegium Paedagogicum 

-  20. 3. 1994 Líšnice -  F. A. V. Míča: Čtyři živlové (sólový sopránový 

part), J. Mysliveček : Nocturna (duo).  

-  18. 12. 2000 Brandýs nad Labem, kostel Nanebevzetí – J. Mysliveček: 

Nocturna (duo), J. J. Ryba: Slavíček.  

Sólová vystoupení se  smíšeným sborem:  

(sopránový sólový part) 

-  21. 12. 1999 Praha Malá Strana, kostel sv. Tomáše – Společný vánoční 

koncert pěveckých sborů Bojan a Pražských učitelů. A. Tichá zpívala 

sólo v Pastorele J. Klazara a v části Agnus Dei v Mši pro Patria téhož 

skladate le , též i v Koledách K. Steckera.  

-  15. 5. 2003 Kaple brandýského zámku – Jarní koncert Bojanu: Česká 

duchovní hudba. Tichá zpívala sólo  v motetu Beatus Vir Z. Fibicha, 

v Salve Regina B. M. Černohorského  a v části Agnus Dei Missy pro 

Patria J. Klazara.  

-  12. 10. 2003 Pelhřimov – Koncert pěveckého sboru Bojan. Tichá 

zpíva la sólo  v části Agnus Dei Missy pro Patria J. Klazara .  

-  Koncerty pěveckého sboru Bojan v rámci Festivalu hudebního 

romantismu ve Vlachově Březí: 8. 11. 2003 evangelická modlitebna  
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v Husinci, 9. 11. 2003 kostel sv. Jakuba v Prachaticích. Na obou 

koncertech byla provedena Klazarova Missa pro Patria se sólem Tiché  

v části Agnus Dei.  

-  22. a 23. 11. 2003 -  natáčení -  Missa pro Patria J. Klazara ve studiu 

Landscape na zámku v Brandýse nad Labem. Tichá sólo  v části Agnus 

Dei.  

-  24. 4. 2003 zámecká kaple Brandýs nad Labem – koncert k 75. 

narozeninám Josefa Klazara. Provedena část Missy pro Patria, sólo 

Tiché v části Agnus Dei.  

-  26. 9. 2004 Stará Boleslav, kostel sv. Václava – provedení Missy pro 

Patria J. Klazara při bohoslužbě  v rámci Svatováclavských slavností. 

Sólo Tiché v části Agnus Dei.  

-  24. 10. 2004 Kladno, kostel sv. Václava – Společný koncert pěveckého 

sboru Bojan a ženského pěveckého sboru Smetana Kladno. Tichá sólo  

v části Agnus Dei v Misse pro Patria J. Klazara.  

Sólová vystoupení s  DPS Kantiléna Brandýs  nad Labem:  

  V tomto sboru působila jako hlasový poradce , zpíva la sopránová sóla.  

Zahraniční sólová vystoupení v rámci koncertů DPS Kantilé na :   

Sardinie 23. 4. – 2. 5. 1998 -  koncerty:  

-  25. 4. Bonorva – G. B. Pergolesi: Stabat mater, (sopránový sólový 

part). 

-  25. 4. Bono -  G. B. Pergoles i : Stabat mater, (sopránový sólový part).  

-  30. 4. Tempo -  G. B. Pergoles i : Stabat mater, (sopránový sólový part).  

Holandsko 9. – 13. 9. 1999 – koncerty:  

-  11. 9. Odijk – B. Martinů: Otvírání studánek, G. B. Pergolesi: Stabat 

mater, (sopránový sólový part).  

-  12. 9. Utrecht – B. Martinů: Otvírání studánek, G.  B. Pergolesi: Stabat 

mater, (sopránový sólový part).  

Dánsko 31. 3. – 4. 4. 2001 – koncerty:  

-  1. 4. Aalborg -  G. B. Pergoles i : Stabat mater, (sopránový sólový part).  

-  3. 4. Klarup -  G. B. Pergoles i : Stabat mater, (sopránový sólový part).  
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Sólová vystoupení s  folklorním souborem „Jarošovci“ :  

V letech 1974 – 1982 absolvovala Tichá  s tímto sborem řadu vystoupení 

doma i v zahraničí jako sólistka (Polsko, NDR, Bulharsko, SSSR). Se sborem 

pořizova la nahrávky v Československém rozhlase ).  

Příloha 7B Koncertní činnost s DPS Rozmarýnek  

Tichá řídila DPS Rozmarýnek V. ZŠ Brandýs nad Labem v letech 1995 – 

2006.  

Pravide lná koncertní vystoupení sboru:  

-  1992 – 2006 Vánoční koncerty a jarní koncerty v rámci města Brandýs 

n. Labem (60 min). 

-  1993 – 2006 Mezinárodní festivaly dětských pěveckých sborů, nyní 

Musica Angelica – pravidelná účast sboru (vždy 20 min), Tichá -  

sbormis tryně.  

Významně jš í koncerty:  

-  18. 12. 1995 Společný vánoční koncert PS Bojan a sboru 5. ZŠ (dirigent 

Tichá) v kostele Obrácení sv. Pavla  v Brandýse nad Labem.  

-  12. 12. 1995 totéž v kostele sv. Václava ve Staré Boles lav i.  

-  17. 12. 1997 Společný vánoční koncert PS Bojan a sboru 5. ZŠ (dirigent 

Tichá) v kostele Obrácení sv. Pavla  v Brandýse nad Labem.  

-  18. 12. 1997 totéž v kostele sv. Václava ve Staré Boles lav i . 

-  9. 10. 1997 Kostelec n. Labem. – koncert Na pomoc Moravě (30 min).  

-  14. 5. 1999, 15. 5. 1999 – dva celovečerní koncerty v Marpingenu 

v SRN. 

-  6. 4. 2000 Brandýs n. L. – zámecká kaple – Společný koncert se sborem 

Piccolo coro (20 min.) .  

-  17. 5. 2000 Praha 4, ZŠ Jitřní -  Slavnostní koncert k  zahájení 

Celopražské olympiády.  

-  19. 5. 2000 Mnichovo Hradiště – Závěrečný koncert festivalu 

Mnichovohrad išťská písnička .  

-  14. 12. 2000 Praha, Palác kultury – Slavnostní vyhodnocení 

Celopražské olympiády . 
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-  17. 6. 2003 Litomyšl, První celostátn í olympiáda (pořadate l MŠMT).  

-  12. 3. 2003 Brandýs n. Labem, kaple zámku – Koncert na pomoc 

oblastem postiženým záplavami.  

-  20. 4. 2003 Brandýs nad Labem, kaple zámku -  Koncert se švýcarským 

sborem Calicantus . 

-  23. 10. 2003 Ostrava, kulturn í dům – Společný koncert s DPS Mendíc i.  

-  23. 6. 2004 Čakovický festival. Koncertní sál Makovice – festivalové 

vystoupen í. 

-  20. 2. 2005 Brandýs nad Labem, kaple zámku – Koncert pro Asii 

(společný koncert DPS ZŠ Na Výslun í a DPS Mládí). 

-  1993-2002 – každoroční vystoupení na Mezinárodním festivalu 

dětských pěveckých sborů v Brandýse nad Labem.  

-  2003-2006 – každoroční účast na festivalu dětských pěveckých sborů 

Musica Ange lica.  

Příloha 7C Koncertní činnost se sborem Iuventus Paedagogica  

Koncertní činnost se sborem Iuventus Paedagogica (umělecký vedoucí 

a dirigent Jiří Kolář).  V letech 1974 – 1997 působila Tichá ve sboru jako 

zpěvačka a hlasová poradkyně .  

Se sborem absolvovala více jak 750 koncertních vystoupení,  z toho 

přibližně 300 samostatných koncertů sboru. Zahraničních koncertních 

vystoupení realizovala více než 250: Belgie (1978, 1990), Finsko (1979), 

Francie (1978, 1983, 1985, 1986, 1991), Irsko (1978), Itálie (1990, 1991), 

Maďarsko (1987), NDR (1974, 1978, 1987, 1988), Nizozemí (1987, 1990), 

Norsko (1976, 1987), Rakousko (1990), Polsko (1974, 1975), SRN (1974, 

1978, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1992, 1994), 

Španělsko (1989), Švédsko (1976, 1987), Švýcarsko (1981), Velká Británie 

(1983, 1986). Sbor je laureá tem 10 mezinárodních soutěží.  

Alena Tichá uvedla o Jiřím Kolářovi, sbormistru Iuventus Paedagogica, 

pod jehož vedením v tomto pěveckém sboru zpívala: „Často se mi jako na 

f ilmovém pásu promítá nádherný život  s Iuventusem, povýšený  o to, že jsem ho 

mohla prožívat  vedle tak  výj imečné osobnost i, jakou je Jiří Kolář. Zpívat  pod 

jeho vedením byl a je zážitek , protože svým pojet ím sk ladeb  a gesty dokázal 
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probouzet  city, o k terých bychom ani nevěděly. Není to jenom krásné zpívání, 

ale hluboký uvnitř strhující pocit  absolutního souznění  a spoluvytváření 

něčeho nádherného. Naučil nás cít it  hudbu  a rozumět j í srdcem. Byly to 

chv íle, kdy svět  dostával j iné rozměry, jako by byl ozářen vyšší mocí.“ 56 

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.  

 

Zahraniční rozhlasové  a te levizní nahrávky sboru Iuventus  

Paedagogica :  

Po dobu působení A. Tiché ve sboru Iuventus Paedagogica natočil sbor 

programy v délce 30 – 45 minut v zahraničních rozhlasových studiích: Arnhe, 

Berlín, Brusel, Budapešť, Cork, Freiburg, (2x), Helsinki, Karlsruhe, Köln, 

Lipsko, Oslo, Paříž (2x) a pořídil také televizní nahrávky: Arnhem, BBC 

Anglie, BBC Wales, Curych, Lipsko.  

Gramofonové  desky, CD, Audiokazety :  

Gramofonové desky byly nahrány u vydavatelství: Panton Praha (1984, 

1987, 1988), Supraphon Praha (1985, 1988) a Opus Bratis lava (1986 2x).  

CD byla natočena u vydavatelství Pan Arezzo  v Itálii (1991), Supraphon 

/1992), Clarton (1986), Multisonic (1997) a v Českém rozhlase (1997). 

Audiokaze ty vyšly v Supraphonu (1992). 

Mezinárodní sborové  soutěže :  

Iuventus Paedagogika se stal laurátem 10 mezinárodních soutěží: Cork 

Irsko, 1978 Neerpelt Belgie, 1983 Llangollen Wales, 1985 Tours Francie, 

1986 Middlesbrough Anglie, 1986 IFAS Pardubice, Arnhem Nizozemí, 1989 

Cantonigros Španělsko, 1990 Arezzo Itálie, Tours Francie  a získal 2. místo ve 

Zwickau (1992). 

Účast na nesoutěžních domácích a zahraničních fes tivalech:  

Akce jsou uvedeny z let působení Tiché ve sboru 1974 -  1997: Legnica 

cantat -  Polsko 1974, Eurotreff 81 Esslingen -  SRN 1981, 2. mezinárodní 

setkání univerzitních sborů -  Maďarsko 1987, XXXIII. Nitsmusicals del 

                                                 

56ŠTÍBROVÁ, I. Vzpomínán í s  Jiřím Kolářem. Hudební  výchova ,  2012, roč. 20, č. 4, 

s . 55-58. 
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Bages -  Španělsko 1989, Frankfurt Feste -  SRN 1989, Europaische Chortage 

90 Brémy -  SRN 1990, International Chortage Mainhausen -  SRN 1991, 

XXIV. Festival delle Nazioni di Musica da Camera, Citta di Castello -  Itálie 

1991, FSU Jihlava 1978, 1982, 1983, 1986, 1987, 1992, Mezinárodní hudební 

festival Pražské jaro 1981, 1984, 1986, 1992, Pražské dny sborového zpěvu 

1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, Koncert FOK Praha 1989, Preludium 

Šumperk 1980, Sukovy Sedlčany 1990, Mladá Praha 1997.  

Příloha 7D Koncertní činnost se sborem ČKD Praha:  

Umělecký vedoucí a dirigent Miroslav Košler.  S tímto sborem absolvovala 

Tichá koncerty v Japonsku:  

4. – 9. 12. 1993 (koncerty v Tokiu – Metropolitní opera, Panthenon Tama, 

Išibaši Hall. České velvyslanectví, Kyoto  – Music Hall (program: 

L. v. Beethoven IX. symfonie, česká  a světová tvorba).  
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Příloha č. 8 Obhájené diplomové práce vedené Alenou Tichou  

1978: Pěvecká výchova v 6. -  9. ročníku (Březinová Zdena), Hlasová 

výchova ve sboru na ZDŠ (Řepková Pavla).  

1980: Pěvecká výchova na 2. stupni ZŠ (Štaine rová Iva).  

1986: Výběr pěvecké litera tury vhodné pro žáky ZŠ (Pechová Anna).  

1987: Systematická progresivní hlasová výchova ve 3.  a 4. ročníku ZŠ 

(Beranová Libuše), Hlasové poruchy u dětí na 1. stupni ZŠ (Jeřábková 

Radka), Hlasová kultura budoucího učitele (Malá Ivana), Využití materiálů 

písní z učebnice pro 1. -  4. ročník v systému rozvoje pěveckých dovedností 

žáků (Dobiášová Nataša).  

1988: Zpíváno dětem – uplatnění vokálních skladeb ve výchovných 

koncertech na základních školách (Korcová Hana), Pěvecké problémy ve 

zpěvnících pro 5. – 7. ročník ZŠ (Křehká Jana), Dětská píseň v mimoškolní 

činnos t i (Šprinc Martin).  

1989: Hlasová výchova v prvních ročnících na ZUŠ (Svobodová 

Bohus lava) .  

1990: Výskyt hlasových poruch u dětí na zvláštních školách (Dragounová 

Monika), Vztah a postoj dětí k hudebně výchovnému působení na zvláštní 

škole (Dolejšová Romana).  

1991: Připravenost absolventů HV PedF UK pro výuku hlasové výchovy na 

ZŠ (Karásková Johana), Pěvecký výcvik ve vyšších ročnících prvního cyklu 

na ZŠ (Kodadová Hana), Využití muzikoterapie ve speciálních zařízeních 

v Polsku (Huňková Lucie), Využití muzikoterapie při výchovné práci se 

sluchově postiženými dětmi (Macáková Radka), Práce  s hudebně a pěvecky 

méně rozvinutými dětmi v 1. a 4. ročníku ZŠ (Ušelová Lenka).  

1992: Rozezpívání hudebně a pěvecky méně rozvinutých žáků v prvních 

ročnících ZŠ (Hradecký Petr), Rozvoj pěveckých dovedností v hod. HV na 

zvl. škole (práce se zpěvníky), (Semerádová Monika, Vliv MT na základní 

klinické příznaky u dětí s LMD (Šedivá Jolana ).  

1994: Výběr didaktického materiálu k  rozvoji pěvecké techniky (Špitálská 

Lucie, Využití MT při nápravě řečových vad (Malá Renata), Systematizace 

prvků pěvecké techniky v 5. a 6. ročníku (Šmídová Kateřina) .  
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1995: Hlasová výchova dětí mladšího školního věku (Macková Markéta), 

Systematická hlasová výchova  v 1. -  3. ročníku zvláštní školy (Bydžovská 

Petra).  

1996: Systematická hlasová výchova  v 7. a 8. ročníku (Vladyková Jana), 

Výběr didaktického materiálu pro výuku zpěvu na 1. stupni ZUŠ (Hvězdová 

Lenka).  

1998: Uplatnění prvků MT v hodinách HV ve třídách s rozšířenou HV 

(Černá Marie), Využití prvků Orffovy školy v HV na 1. st. ZŠ (Steinerová 

Marcela), Sborník cizích lidových písní a jejich rozbor z hlediska pěvecko-

technické náročnos t i (Kadlecová Bronis lava ).  

1999: Aktivizační a kreativní prvky v hudební výchově na speciální škole 

(Štorková Lenka), Četnost hlasových vad  a poruch u dětí v 1. – 3. ročníku 

(Žďárská Dita).  

2000: Zpěvník lidových písní etnických menšin žijících na území ČR 

(Kmentová Milena), Mezipředmětové vztahy v hodinách HV a AJ (Sedláčková 

Petra).  

2001: Využití folkových a country písní v hodinách HV na 1. stupni ZŠ 

(Čuda Robert), Práce pěveckého kroužku na 1. stupni ZŠ (Kremlíková Lenka), 

Hlasový rozsah dětí na 1. stupni ZŠ (Práglová Sabina), Výběr umělých písní 

z tvorby současných českých autorů a jejich uplatnění v hodinách hudební 

výchovy (Hošková Jana).  

2002: Hlasové vady a poruchy u dětí 4. -  5. ročníku ZŠ (Hamzová 

Stanislava), Výzkum úrovně pedagogické práce  v hodinách HV při nácviku 

písně (ve 4.  a 5. ročníku ZŠ), (Janotová Jiřina)  

2003: Pěvecké dovednosti a rozvoj dětského hlasu v přípravném oddělení 

DPS (Brandejsová Dagmar), Muzikoterapie  a možnosti jejího využití v rámci 

HV na třetím stupni (Holzmannová Denisa), Příprava dětí ze tříd prvního 

stupně pro vstup do pěveckého sboru, práce  s dětmi hudebně a pěvecky 

zaostávajícími (Vančová Blanka), Rozvoj pěveckých dovedností žáků 

v pěveckém kroužku na prvním stupni ZŠ (Linhartová Martina), Použití prvků 

muziko te rap ie v 1. třídě ZŠ (Procházková Pavla) .  

2004: Výběr repertoáru a metodika práce s mutujícími chlapci v DPS 

(Kárníková Renata),  



72 

2006: Rozezpívání dětí na 1. stupni ZŠ se zaměřením na 1. ročník 

(Soukupová Radka).  

2007: Moderní trendy v zahraniční hudební výchově. Hudební výchova ve 

Francii. (Schautová Tereza) , Hlasová kultura adolescentů (Gabrie lová Anna)  

2008: Historie hudebního kurzu Rodina zpívá, hraje  a tancuje (Veverková 

Pavla), Problematika výběru dětí do ZUŠ  a do ZŠ  s RVHV (Secká 

Jana), Rozvoj celkové hudebnosti dospělého amatérského sborového zpěváka 

prostřednictv ím intonačn ího výcviku (Grobár Martin).  

2009: Uplatnění hudebně výchovných prvků v RVP se zaměřením na 1. 

ročník ZŠ  (Dražská Helena) 

2010: Dramatická a hudební improvizace jako prostředek  v rozvoji 

osobnosti dítěte na 1. stupni ZŠ (Strejčková Michala),  Možnosti a meze 

komunikace dítěte s hudbou (Krištufová Marie),  Muzikálový sbormistr jako 

interp re tační poradce  (Balašová Trčková Jana)  

2011: Nároky učitelské profese na hlas pedagoga  (Králová 

Michaela), Využití lidové písně v hudebních činnostech s dětmi předškolního 

věku (Vondráčková Alice), Systém hudebního vzdělávání v Austrálii se 

zaměřením na primární a sekundární stupeň (Čápová Alena), Muzikálový 

sbormis tr jako interp re tační poradce (Balašová Trčková Jana)  

2012: Analýza didaktických materiálů z oblasti hudební výchovy pro děti 

3-6 let a jejich využití v praxi (Martínková Hana),  Hudba v Junáku -  svazu 

skautů a skautek ČR (Vítková Miloslava), Vady mluvního a pěveckého hlasu 

(Gerasimova Olga).  

2013: Rozvoj řečových a pěveckých dovedností v MŠ na základě hudební 

pohádky (Hnojská Jana), Dětský folklor – jeho tradice a současnost (Vacková 

Eva), Pierre van Hauwe a jeho pedagogický odkaz (Pavlíčková Jana).  

2014: Vliv držení těla na pěvecký projev (Koverdynský Luděk), Využití 

muziko te rap ie u dětí s dětskou mozkovou obrnou (Frenc lová Tereza)  

2015: Dětské pěvecké sbory Středočeského kraje se zaměřením na okres 

Prahu-východ (Bílá Marcela), Voice Therapy (Řezníčková Veronika), Činnost 

pěveckých sborů při ZUŠ se zaměřením na sbor Pražská kantiléna (Malcová 

Kateřina) .  

2016: Odkaz Školy odhalení hlasu paní Werbeck pro současnou pěveckou 

pedagogiku (Shcherbakova Marina), Výběr anglické sborové literatury se 
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zaměřením na dětské  a ženské pěvecké sbory (Pavlíčková Jana), Lidové písně  

a jejich úloha v hudebním rozvoji dětí v mateřské škole (Bohatá Martina ).  

Další přehled práce Aleny Tiché, tj. expertní a posuzovatelská činnost, 

recenze, nepublikované materiály a citační ohlasy jsou k  dispozici u autorky 

diplomové práce.   
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Příloha č. 9 Výzkum  

Příloha 9A Předvýzkum –  vzor dotazníku 

V předvýzkumu byli osloveni učitelé  a sbormistři, kteří s Alenou Tichou 

blízce spolupracova li či spolup racují. Odpovída l i na následujíc í otázky:  

1.  Jak jste poznali Alenu Tichou? (Přibližně rok prvního setkání a při 

jaké přílež itos t i) .  

2.  Jak na Vás působí její osobnost?  

3.  Na jakém stupni vyučuje te?  

4.  Využíváte ve výuce metody Aleny Tiché? 

5.  Jak často?  

6.  Které z metod se Vám nejvíce osvědčily a s jakými výsledky? 

7.  Pokud ve výuce využíváte  její publikace nebo konkrétní materiály ze 

seminářů, které z nich jsou dle Vás pro pedagogickou praxi 

nejvyužite lnějš í?  

8.  Máte zkušenos t i s rozezp íváním nezpěváků?  

9.  Byli jste úspěšní při rozezp íván í nezpěváků?  

10. Jak se Vám rozezp ívání nezpěváků podařilo?  

11. Jaká je dle Vašich zkušeností optimální cesta k  rozezpívání 

nezpěváků (metody, kolik je třeba času – týdny, měsíce,… )? 

12. Jak často se věnovat rozezpívání, aby bylo dosaženo prvního 

úspěchu? 

13. Stačí Vám k rozezpívání nezpěváků běžná výuka hudební výchovy ve 

škole?  

Příloha 9B Vybrané výpovědi oslovených pedagogů  a sbormistrů:  

„Do primy přichází několik  dět í s rozsahem 3 až 5 tónů,  v  průběhu roku se 

jej ich rozsah uprav í tak , že jej ich zpěv  ve třídě nevyčnívá. Děti, k teré 

přicházej í ze ZŠ , spíše k řičí, než zpívají,  i když intonačně dobře. Hlavní práce  

s nimi spočívá  v  k ladení požadavku na správný postoj , uvolnění  a především 

krásný hlas. To vše je  v  učebnicích Tiché přesně popsáno  a záleží pouze na 

učiteli, do jaké míry pracuje systematicky a důsledně. Každá třída má  i své 

zpěváky, k teří navštěvují sólový nebo sborový zpěv  na ZUŠ, t i se mohou stát  
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intonační oporou při zpěvu písní. Děti se hodně učí  i t ím, že si poslechnou 

krásně zpívajícího kamaráda, jednotlivé sloky písně m ohou zpívat  menší 

skupiny a děti pak  vyhodnocují nej lepší výkon. Jedničkou odměňuji celou 

skupinu, ve k teré může být  i slabší zpěvák , k terý tak  má možnost  zažít  pocit  

úspěchu. Nezkouším zpěv  sólově.  Pro rozvoj  nezpěváků mi časová dotace 2 

hodiny týdně v  primě, kdy je třída spojená, připadá dostačující. Jedna hodina 

je věnována zpěvu písní a ak t iv it  s ním spojených (hlasové výchově, intonaci, 

rytmu, tanci, hravé instrumentaci), jedna hodina rozv íj í poslechové 

dovednost i. …s nezpěváky, pokud by měli zájem na rozv íjení kvality svého 

hlasu, je nutné pracovat  indiv iduálně.  V současné době nacv ičujeme muzikál  

a práce s nezpěváky je pro mě ak tuální.  U 16letých záleží především na jej ich 

píli a vytrvalost i. Objevování jej ich hlasu je dobrodružstv ím…  Každá kniha 

Tiché obsahuje kapitolu Práce  s nezpěváky.“  

PaedDr. Věra Burešová, učite lka gymnáz ia, sbormistryně  

„…něk terá cv ičení jsem se naučila od ní přímo, j iná  z jej í knížky Učíme 

dět i zpívat . Výsledkem je hlasové uvolnění  a ak tivace hlasového ústroj í 

potřebného pro zpěv… Soustředění s Alenou Tichou se účastnilo kolem 15 

lidí… Za tři rok y pravidelného týdenního zk oušení, rozezpívání cca 10 -30 min, 

j sem zj istila , že lze naučit  i běžné nezpěvák y k ultivovanému projevu, nebát se 

vystoupit,  atp. Jde to  i rychlej i,  ale hlasová cvičení dle AT  a  j iné zařazuj í vždy 

na začátek  lek ci, aby se zpěváci zasoustředili  a  ak tivovali tělo  a  mysl pro zpěv. 

Charak terizuje j i posit ivní až entusiast icky přístup, úcta ke každé osobnost i 

zv lášť, vysoké osobní nasazeni, předávání laskavé energie. Tím si strhává 

pozornost  a dokáže i z ostýchavce vytáhnout  max imum jeho zvuku  

a možnost í… Je opravdovým profesionálem  s vyv inutým poslechem  a přesně 

v í, co je třeba.“   

Ing. Mgr. Kateřina Polačková Husová , sbormis tryně  

Vážím si pedagogů, k teří mají schopnost  předat  max imum možného, 

propojit  teorii s prax í a připrav it  absolventy pro vstup do profesního života. 

Přišel rok  1998  a moje první účast  na Letní škole hudební výchovy pod 

vedením prof . Jaroslava Herdena  a mnoha dalších lek torů, výj imečných ve 

svém oboru, zkušených  a ochotných předat  své knowhow. Zde jsem se 

zúčastnila prvního semináře také  s Dr. Alenou Tichou. Od té doby jsem 
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využívala příležitost i pracovat  s hlasem pod jej ím vedením.  V profesní oblast i 

je Dr. Tichá vynikající pedagog, t j . odborník , psycholog, didak tik  a metodik  

na vysoké úrovni. Vzhledem k  tomu, že jedná empaticky, je pracov itá, 

důsledná, velmi přátelská  a vstřícná, tak  ve spojení s profesními kvalitami je  

o jej í práci obrovský zájem.  S ní jsem se nebála, vedla mě  a vytáhla ze mě 

tóny, o k terých jsem neměla ani tušení, že ve  mně jsou. Jej í metodické postupy 

fungovaly na mne a jsou využitelné ve vyučovací prax i v šech stupňů škol,  

s hlasovou výchovou lze začít  v  jakémkoliv  věku.  V prax i využívám jej í 

metody, v  hodinách i při práci se studenty v  Pěveckém sboru gymnázia Jiřího 

z Poděbrad a smíšeném pěveckém sboru absolventů Collegium 2010.  

PhDr. Jaroslava Dunovská , učite lka gymnázia, sbormis tryně  

„…Je lidská  a sdílná na setkáních… Vede k  práci nejen  s nadanými, ale 

i s nezpěváky…Dokáže předat  v še tak , že j í lidé rozumí. Na začátku své práce 

jsem se hodně inspirovala jej í velmi srozumitelnou publikací Hlasová výchova 

v  dětském sboru.57 Byla to jedna z ucelených knih o  hlasové výchově dět í, co 

jsem v  té době čet la.“ 

Mgr. Jana Knížková , Ph.D., učite lka ZUŠ, sbormis tryně 

„Metody Aleny Tiché využívám při každodenní výuce hudební výchov y, 

sborovém zpěvu, příležitostné  práci s ochotnickými herci, popř. pomáhám  

s hlasovou výchovou při přípravě studentů na konzervatoř – herectv í i zpěv“. 

Učite lka gymnáz ia, sbormis tryně  

Příloha 9C Výzkum - Vzor výzkumného dotazníku 

a)  Dotazník pro učite le  

Dotazník pro diplomovou práci 

ALENA TICHÁ a JEJÍ PŘÍNOS PRO HLASOVOU VÝCHOVU 

HUDEBNĚ MÉNĚ ROZVINUTÝCH DĚTÍ  

NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

                                                 

57TICHÁ, A . Hlasová  výchova  v  dětsk ém sboru . 1. vyd . Praha: NIPOS Praha, 2004. 
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Jsem studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor 

Učitelství pro 1. stupeň. Ve své diplomové práci se zabývám dílem PaedDr. 

Aleny Tiché, Ph.D.  a jejím přínosem pro práci s hudebně méně rozvinutými 

dětmi. Součástí mé práce je  i výzkum, jehož úkolem je zmapovat 

obeznámenost české hudebně pedagogické veřejnosti s metodikou Aleny Tiché  

a případné praktické zkušenosti respondentů s touto metodikou ve vlastní 

práci s nezpěváky.  

Děkuji Vám za vyplnění anonymního dotazníku, údaje  z něj budou použity 

jen pro účely mé práce.  

POKUD BYSTE CHTĚL / CHTĚLA VYSTOUPIT Z ANONYMITY, 

UVEĎTE, PROSÍM, SVÉ JMÉNO a TITUL, S TÍM, ŽE MI DÁVÁTE 

POVOLENÍ VAŠE JMÉNO v MÉ PRÁCI UVÉST Klikněte  sem a zadejte  

text. 

Pozn: u otázek  s možnost í odpovědi ANO-NE, či a)b)c)…, označte odpověď 
k liknutím do prázdného políčka (můžete označit  u v íce políček  v  případě, že je 

uvedeno), u otevřených otázek  můžete při k liknutí za tex t  napsat  odpověď.  

1.  Uveďte , pros ím: 

Váš věk Klikně te sem a zadejte text.  

Pohlaví Klikně te sem a zadejte text.  

Nejvyšš í dosažené vzdělán í Klikněte sem a zadejte text.  

Na jakém stupni školy vyučuje te Klikně te sem a zadejte text.  

2.  Znáte  hlasovou pedagožku Alenu Tichou?        

☐ ANO   

☐ NE 

3.  Která oblast práce  Aleny Tiché  Vás  nejvíce  zaujala?  

a)  ☐ Hlasová výchova 

b)  ☐ Práce s nezpěváky 

c)  ☐ Hlasový poradce ve sboru  

d)  ☐ Profesní únava hlasu a možnos ti nápravy 
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e)  ☐ Nevím  

4.  Jestliže  znáte  Alenu Tichou:  

Znáte  ji osobně?  

☐ ANO   

☐ NE 

Při jaké  příležitosti js te  se  s  Alenou Tichou poznali? (Podtrhněte 

nebo i doplňte), (např. studium na vysoké škole,  v rámci 

celoživotního vzdělávání: seminář, workshop, Letní dílna hudební 

výchovy) Klikněte  sem a zadejte  text.  

Vzdělávac ích akcí s  Alenou Tichou js te  se  zúčastnil i :  

a)  ☐ Pouze 1x 

b) ☐ Opakovaně (bude- li to možné, uveďte počet) Klikněte sem a 

zadejte text. 

Účastníte -li se  se tkání s  Alenou Tichou opakovaně , uveďte  typy 

vzdě lávání (podtrhněte nebo  i doplňte), (např.: semináře, 

workshopy organizované agenturami, pedagogickými centry, 

Letní dílny hudební výchovy atd.) Klikněte  sem a zadejte  text.  

5.  Využívá te  publik ace  Aleny Tiché?  

☐ ANO     

☐ NE 

6.   Jestliže  ano, označte , pros ím, které  z nich ve  Vaš í pedagogické  

praxi ne jvíce  využívá te?  

a) ☐ ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.  Lidové písničky  a hry s nimi. 

Praha: Portál 1999 . 

b)  ☐ ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.; BUREŠOVÁ, V. Písničky 

a jej ich dramatizace. Praha: Portál, 2000.   
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c) ☐ TICHÁ, A. Hlasová výchova  v  dětském sboru.  Praha: NIPOS 

Praha, 2004.  

d)  ☐ TICHÁ, A. Učíme dět i zpívat : Hlasová výchova pomocí her pro 

děti od 5 do 11 let .  Praha: Portál, 2005.  

e) ☐ TICHÁ, A.; RAKOVÁ, M.  Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. 

Praha: Portál, 2007.  

f) ☐ RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ, L.; TICHÁ, A.  Zpíváme 

a nasloucháme hudbě  s nejmenšími. Praha: Portál, 2009.  

g)  ☐ RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ, L.; TICHÁ, A. Zpíváme a tvoříme 

s malými. Praha: Albatro s, 2012.  

h)  ☐ ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.  Hrajeme si s písničkou. Praha: 

Portál, 2012.  

i)  ☐ PÁNKOVÁ, J.; POBUDOVÁ, L.; POSPÍŠILOVÁ, L.; 

ROUBOVÁ, L., SLAVÍKOVÁ, M.; TICHÁ, A.  Hudební výchova 

pro 1. ročník  zák ladní školy: příručka učitele . Praha: Fraus, 

2016.  

7.  Využívá te  ve  výuce  metody práce  s  hlasem podle  Aleny Tiché?  

☐ ANO, využívám metody, se kterými jsem se seznámil/a přímo pod 

vedením Aleny Tiché  

☐ ANO, využívám metody podle Aleny Tiché, se kterými jsem se 

seznámil/a zprostředkovaně (literatura, inspirace od jiného 

kolegy,… ) 

☐ NE, nevyužívám metody podle Aleny Tiché  

8.  Jestliže  ano, které  z následujíc ích metod využíváte?  

Vyberte a označte okruhy od 1) do 30).  Zeleně jsou označené 

příklady z knihy „Učíme děti zpívat.  U Vámi označených okruhů 

podtrhněte ty vypsané příklady cvičení, které používáte, případně 

doplňte cvičení jiné, které čerpáte  z knihy „Učíme děti zpívat“ nebo 
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ze vzdělávacích kurzů či spolupráce  s hlasovou poradkyní Alenou 

Tichou. 

Metody nápravy nezpěvnos t i 

Metodika obnovy zpěvního hlasu  

- 1) ☐ Uvolnění střední a nízké hlasové polohy  

(Např.: Bommm – hra na zvony, Dooou, trrroou, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .   

- 2) ☐ Probouzení hlavového tónu a vyšší hlasové polohy  

(Např.: Hra na operku, Hlasy  a zvuky, Ku-tulululululúúú, Volání do 

dálky, Otázka  a odpověď, Vrčení a strašení, Kreslíme „do písku“, 

Start  rakety, Div íme se, Juchnutí, kýchnutí, Chichotání, kok tání, 

nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

-  3) ☐ Scelování hlasu shora  

(Např.: Sk luzavka, Meluzína, Kočka, Stahování rolety, nebo vypište 

j iné) Klikně te sem a zadejte text.  

Rozvoj hudebních schopnos t í a dovednost í 

- 4) ☐ Síla a délka tónu  

(Např.: Míč, Morseovka, Dělení a slučování, Hra na ozvěnu, Indiáni, 

Aerobic, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 5) ☐ Barva tónu  

(Např.: Poznáš kamaráda, Poznáváme zvuky, Poznáváme hudební 

nástroje, Na slepýše, Vlastní zvuky, nebo vypište j iné) Klikněte sem 

a zadejte tex t .  

- 6) ☐ Výška tónu  

(Např.: Ptáček  a medvěd, z kola ven, Zpíváme svá jména, Vyšší – 

nižší, Pohyb podle zvuku, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte 

tex t . 

- 7) ☐ Rozlišování souznění tónů  

(Např.: Poznáš změnu výšky tónu?, Koulovačka, Dolaď se ke mně, 

Hledáme společný tón, Zvon, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte text.   
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-  8) ☐ Hudební paměť, hudební představ ivost  

(Např.: Poslouchej  a ukazuj  novou píseň, Poznáte, co si zpívám?, Na 

ztracenou melodii, Na štafetku, Zpíváme jen začátky frází, Návrat  

k  výchozímu tónu, Poslouchej  a po chv íli se přizpůsob, Cluster, nebo 

vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

 Intonace 

- 9) ☐ Intonační schody  

(Např.: Melodie k ráčí po schodech, Kreslíme schody podle melodie, 

Zvonkohra, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 10) ☐ Fonogest ika 

(Např.: Ozvučené zrcadlo, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte 

tex t . 

- 11) ☐ Tvořivá intonace  

(Např.: Hra s tóny vychází z písničky, nebo vypište j iné) Klikněte 

sem a zadejte tex t .  

- 12) ☐ Intonační postup od 5. stupně  

(Např.: Hra  s jedním tónem, Hra se dvěma tóny, Zopakuj  a obměň, 

nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

Hlasová výchova (hry  a motivace) 

- 13) ☐ Uvolňovací, ak t iv izační a koordinační cv ičení 

(Např.: Setřásáme sníh, Hadrový panák , Červ ík , Loutky na provázku, 

Jablíčko na dlouhé stopce, Uvolněná ramena, Medvědi se kolíbají, 

Máchání prádla, Houpeme tašky, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t . 

Držení těla při zpěvu  

- 14) ☐ Pěvecký postoj , pěvecký sed, k lek  na patách  

(Např.: Sbírání jablek  ze žebříku, Ohýbáme záda jako luk , Kolíbka, 

Ohnutý strom, Naříkající meluzína, Postava do plavek , Kráčíme 

vsedě, Krabí chůze, Dupání, Pozdrav  světýlkem, Strom ve větru, 

Stoj íme rovně?, Ne – ááááno, Sedíme rovně?, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  
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- 15) ☐ Poloha hlavy při zpěvu  

(Např.: Král přichází, Sv ít ící maják , Poslouchej , kdy t i zní hlas 

nejvolněj i, Hurv ínek  a Pinocchio, Odfoukáváme smítko na zemi,  

s chutí si zívni, Sundej  si svetr přes hlavu, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  

Dech 

- 16) ☐ Vnímání a prohlubování přirozené dechové funkce  

(Např.: Dech přijde sám, těsně před usnutím, Dechové cyk ly, Nádech 

do přivřených pěst í, Obláček  v  misce, Jogínský dech, Zahříváme 

prochladlého ptáčka, Chytáme déšť, K olébání na zádech, Řídíme 

auto, Koberec přehozený přes bidlo, Slyšíš svůj  dech?, nebo vypište 

j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 17) ☐ Posilování pružnost i a výkonnost i dechových svalů  

(Např.: Zastavujeme koně „prrrr“, Vůně květ iny, Parní mašina, 

Foukáme na spálený prst , Pliváme „ptfuj“, Pískáme, Dýcháme na 

zamrzlé okno, Pátráme čichem, Smrkání nebo fňukání, Dechová 

gymnastika, Štěkání, Pozvolné postupné rozesmátí, Slepice 

vyplašená z hnízda, Poplašné varování v  opičí t lupě, Hrdlička, 

Ironické ts, Pf thúúúúúj , Tajné heslo, Kok tání, Odcákávání vody, 

nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 18) ☐ Hospodaření s dechem – rovnoměrnost  výdechu  

(Např.: Kreslení pomocí foukání brčkem, Jezdíme autíčkem, Had, 

Běž za zvukem až na konec cesty, Syčení páry,  Foukání do pírka, 

Práce s říkadlem, Nekonečná věta, Ruka zpívá  s námi, Foukání do 

plamene sv íčky, Vydechování proti odporu, Vánek , v ítr, v ichřice, 

Píšeme své jméno do vzduchu, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t .  

Tvoření tónu  

- 19) ☐ Měkký hlasový začátek  

(Např.: Cít íme v  dlani teplo, Foukáme do bublifuku, Přiv ítáme 

návštěvu, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 20) ☐ Tvrdý hlasový začátek  



83 

(Např.: Hach  a Mach, Och, uch, ach, Uchichtnutí, Nerozumím vám, 

co?, z věže kostela padá  vzdech, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t . 

- 21) ☐ Odstranění dyšného hlasového začátku  a najíždění na tón  

(Např.: Přepínání tří TV, Tři zlaté v lasy Děda Vševěda, Plejeme 

záhon, To, to, to je mé, Házení kamene do studny, Bom, pom, pim -

pam-pom, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 22) ☐ Rozeznění hlavové rezonance (předních prostor hlavy)  

(Např.: Spokojeně si „mrumláme“, Brumendo  s bimmm, Skousnutý 

ukazovák , Pov ídáme si, Bzučení čmeláka, Please, Mimozemšťani, 

Jeee, Mééé, beee, Mijeaou, Řeč koček , nebo vypište j iné) Klikněte 

sem a zadejte tex t .  

- 23) ☐ Rozeznění hlavové rezonance (zadních prostor hlavy)  

(Např.: Fantazijní dialog  s použit ím slov  mingi, menge, manga, 

Strašíme malé dět i, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte t ex t . 

- 24) ☐ Navození hlavového tónu  

(Např.: Posloucháme svůj  hlas, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t . 

- 25) ☐ Když se nedaří hlavový tón  

(Např.: Jsme doma?, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

Správná výslovnost  

- 26) ☐ Uvolnění art ikulačního aparátu, čelist i  a zúženého hrdla  

(Např.: Hra na čert íka, Odfrknutí koně, nebo vypište j iné) Klikněte 

sem a zadejte tex t .   

- 27) ☐ Uvolnění čelist i a zúženého hrdla  

(Např.: Na diskotéce, Žvýkáme, Žáby, Ptáček  a žába, Chrápání 

chrap, Pohladíme si plnovous, Ukazujeme na sebe, Vypadáme 

hloupě, Šeptání tha, tho, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte 

tex t . 

- 28) ☐ Uvolnění a pohotovost  jazyka 
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(Např.: Proženeme líný jazyk , Kutulululululú, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t . 

- 29) ☐ Elast ické napětí rtů  a správné formování úst  

(Např.: Sbírání předmětů rty, Pískání, Dumlání palce, Dýchání na 

zrcátko, Mluvení s palcem v  ústech, Mluvení fantast ickou řečí za 

sk leněnými dveřmi, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 30) ☐ Vyrovnávání znění vokálů  

(Např.: Na cizí planetě, Volání na dálku fantast ickou řečí, Přelévání 

vokálů, Znázorňování vokálů pomocí těla, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  

9.       Jestliže  využíváte  metody Aleny Tiché , jaké  názory  z je jí 

metodiky přejímáte :  

-pracuje te - l i na rozvo ji pěvecké  techniky  

-při práci s  vokální skladbou? (Možno zahrnout  i více  položek):  

a)  ☐ Zpěv je volný výdech 

b)  ☐ Kvalita znějícího tónu je podmíněna správným držením těla 

a psychickým naladěním zpěváka   

c)  ☐ Čistá intonace je otázkou správné hudební představy 

a pěvecké techniky    

d)  ☐ Vedení tónu a deklamace -  každá z těchto složek musí 

pracovat autonomně , aby se vzájemně neomezova ly 

e)  ☐ Pěvecké frázování je prostředkem ke sdělení hudebního, 

slovního a emocioná lnímu prožitku  

f)  ☐ Hudba je gesto -  pohyb ruky podpoří práci s dechem (např.: 

dechovou ekonomii, techniku legato, staccato, přímé nasazení 

tónu atp.)  

g)  ☐ Případně uveďte další názory Klikně te sem a zadejte text.  
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h)  ☐ Nevím 

10.  Jestliže  js te  ve  školní praxi využili metody práce  s  nezpěváky, 

byli js te  úspěšní (rozezpíva li js te  nezpěváky)?  

☐ ANO – podařilo se rozezp ívat všechny nezpěváky     

☐ ANO – podařilo se rozezp ívat alespoň některé nezpěváky    

☐ NE – to znamená, že v praxi se práce s nezpěváky vůbec 

nepodař ila dovést do úspěšného konce  

11.  Pokud js te  na otázku 8 odpovědě li ano,  v jakém časovém 

rozsahu se  Vám daří nezpěváky rozezpívat?  

a)  ☐ 1-2 měsíce 

b)  ☐ 3-6 měsíců 

c)  ☐ Půl roku – rok 

d)  ☐ Jiná lhůta Klikně te sem a zadejte text.  

e)  ☐ V rámci běžných zkoušek sboru se mi to nepodařilo  

12.  Využíváte  při rozezpívání a nácviku obtížných frází plastovou 

hadičk u (35 cm dlouhou, průměru 8 mm)?  

☐ ANO     

☐ NE 

13.  Doplňující informace:  

Víte o dalším z Vašich kolegů ve Vaší škole, že také zná, pracuje 

nebo využívá metody či odbornou lite ra turu Aleny Tiché?  

☐ ANO (uveďte případně  i počet učitelů) Klikněte sem a zadejte 

text.    
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☐ NE, vím, že žádný kolega nevyužívá  a nepracuje podle Aleny 

Tiché 

☐ NEVÍM 

14.  V tomto bodě  se  můžete  volně  vyjádřit k  osobnosti Aleny 

Tiché , zkušenostem ze  se tkání s  ní, atd. Klikněte sem a zadejte 

text. 

Děkuji za Váš čas 

 Marie Dunovská 

b)  Dotazník pro sbormistry  

Dotazník pro diplomovou práci 

ALENA TICHÁ a JEJÍ PŘÍNOS PRO HLASOVOU VÝCHOVU 

HUDEBNĚ MÉNĚ ROZVINUTÝCH DĚTÍ  

NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Jsem studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor 

Učitelství pro 1. stupeň. Ve své diplomové práci se zabývám dílem PaedDr. 

Aleny Tiché, Ph.D.  a jejím přínosem pro práci s hudebně méně rozvinutými 

dětmi. Součástí mé práce je  i výzkum, jehož úkolem je zmapovat 

obeznámenost hudebně pedagogické veřejnosti též s metodikou zpěvu Aleny 

Tiché a jejím využit ím v praxi. 

Děkuji Vám za vyplnění anonymního dotazníku, údaje  z něj budou použity 

jen pro účely mé práce.  

POKUD BYSTE CHTĚL / CHTĚLA VYSTOUPIT Z ANONYMITY, 

UVEĎTE, PROSÍM, SVÉ JMÉNO a TITUL, S TÍM, ŽE MI DÁVÁTE 

POVOLENÍ VAŠE JMÉNO v MÉ PRÁCI UVÉST Klikněte  sem a zadejte  

text. 

Pozn: u otázek  s možnost í odpovědi ANO-NE, či a)b)c)…, označte odpověď 
k liknutím do prázdného políčka (můžete označit  u v íce políček  v  případě, že je 
uvedeno), u otevřených otázek  můžete při k liknutí za tex t  napsat  odpověď.  
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1.  Uveďte , pros ím: 

Váš věk Klikně te sem a zadejte text.  

Pohlaví Klikně te sem a zadejte text.  

Nejvyšš í dosažené vzdělán í Klikněte sem a zadejte text. 

Na jakém stupni školy vyučuje te Klikně te sem a zadejte text.  

S jakým typem pěveckého sboru pracujete (můžete označit více 

možnos t í) :  

a)  ☐ Dětský 

b)  ☐ Školní – 1. stupeň     

c)  ☐ Školní – 2. stupeň 

d)  ☐ Školní – 1. a 2. stupeň 

e)  ☐ Středoško lský smíšený 

f)  ☐ Středoško lský dívčí 

g)  ☐ Smíšený 

h)  ☐ Ženský 

i)  ☐ Mužský 

j)  ☐ Chlapecký 

- Pokud chcete, uveďte, prosím, název  Vašeho sboru Klikněte sem a 
zadejte tex t . 

2.  Znáte  hlasovou pedagožku Alenu Tichou?  

☐ ANO   

☐ NE 

3.  Která oblast práce  Aleny Tiché  Vás  nejvíce  zaujala?  

a)  ☐ Hlasová výchova 
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b)  ☐ Práce s nezpěváky 

c)  ☐ Hlasový poradce ve sboru  

d)  ☐ Profesní únava hlasu a možnos ti nápravy 

e)  ☐ Nevím  

4.  Jestliže  znáte  Alenu Tichou:  

Znáte  ji osobně?  

☐ ANO   

☐ NE 

Při jaké  příležitosti js te  se  s  Alenou Tichou poznali? (Podtrhněte 

nebo i doplňte), (např. studium na vysoké škole,  v rámci 

celoživotního vzdělávání: seminář, workshop, Letní dílna hudební 

výchovy) Klikněte  sem a zadejte  text.  

Vzdělávac ích akcí s  Alenou Tichou js te  se  zúčastnil i :  

a)  ☐ Pouze 1x 

b)  ☐ Opakovaně (bude- li to možné, uveďte počet) Klikněte sem a 

zadejte text. 

Účastníte -li se  se tkání s  Alenou Tichou opakovaně , uveďte  typy 

vzdě lávání (podtrhněte nebo  i doplňte), (např.: semináře, 

workshopy organizované agenturami, pedagogickými centry, 

Letní dílny hudební výchovy atd.)  Klikněte  sem a zadejte  text.  

5.  Působí či působila Alena Tichá ve  Vašem pěveckém sboru jako 

hlasová poradkyně?  

☐ ANO    

☐ NE 
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V čem vidíte  přínos  Aleny Tiché  jako hlasové  poradkyně  pro Váš  

sbor? (Rozveďte  dle  potřeby) Klikněte  sem a zadejte  text.   

6.  Jako sbormistr máte  zkušenosti  i s  dětmi/členy sboru, které /kteří 

jsou:  

a)  Hlasově výborní                        ☐ ANO  ☐ NE 

b)  Hlasově průměrn í                      ☐ ANO  ☐ NE  

c)  Se špatnými pěveckými návyky   ☐ ANO  ☐ NE 

d)  Nezpěvác i                                 ☐ ANO  ☐ NE 

7.  Využívá te  publik ace  Aleny Tiché?  

☐ ANO     

☐ NE 

8.   Jestliže  ano, označte , pros ím, které  z nich ve  Vaš í pedagogické  

praxi ne jvíce  využívá te?  

a) ☐ ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.  Lidové písničky  a hry s nimi. 

Praha: Portál 1999 . 

b)  ☐ ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.; BUREŠOVÁ, V. Písničky 

a jej ich dramatizace. Praha: Portál, 2000.   

c) ☐ TICHÁ A. Hlasová výchova  v  dětském sboru.  Praha: NIPOS 

Praha, 2004.  

d)  ☐ TICHÁ, A. Učíme dět i zpívat: Hlasová výchova pomocí her pro 

dět i od 5 do 11 let .  Praha: Portál, 2005.  

e) ☐ TICHÁ, A.; RAKOVÁ, M.  Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. 

Praha: Portál, 2007.  

f) ☐ RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ, L.; TICHÁ, A.  Zpíváme 

a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha: Portál, 2009.  
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g)  ☐ RAKOVÁ, M.; ŠTÍPLOVÁ, L.; TICHÁ, A. Zpíváme a tvoříme 

s malými. Praha: Albatro s, 2012.  

h)  ☐ ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A.  Hrajeme si s písničkou. Praha: 

Portál, 2012.   

i)  ☐ PÁNKOVÁ, J.; POBUDOVÁ, L.; POSPÍŠILOVÁ, L.; 

ROUBOVÁ, L., SLAVÍKOVÁ, M.; TICHÁ, A.  Hudební výchova 

pro 1. ročník  zák ladní školy: příručka učitele . Praha: Fraus, 

2016.  

9.  Využívá te  při práci se  zpěváky ve  sboru metody Aleny Tiché?  

☐ NE  

☐ ANO – vyberte a označte okruhy od 1) do 30).  Zeleně jsou 

označené příklady z knihy „Učíme děti zpívat“.  U Vámi označených 

okruhů podtrhněte ty vypsané příklady cvičení, které používáte, 

případně doplňte cvičení jiné, které čerpáte  z knihy „Učíme děti 

zpívat“ nebo ze vzdělávacích kurzů či spolupráce  s hlasovou 

poradkyní Alenou Tichou.  

Metody nápravy nezpěvnost i  

Metodika obnovy zpěvního hlasu  

- 1) ☐ Uvolnění střední a nízké hlasové polohy  

(Např.: Bommm – hra na zvony, Dooou, trrroou, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .   

- 2) ☐ Probouzení hlavového tónu  a vyšší hlasové polohy  

(Např.: Hra na operku, Hlasy  a zvuky, Ku-tulululululúúú, Volání do 

dálky, Otázka  a odpověď, Vrčení a strašení, Kreslíme „do písku“, 

Start  rakety, Div íme se, Juchnutí, kýchnutí, Chichotání, kok tání, 

nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t . 

-  3) ☐ Scelování hlasu shora  

(Např.: Sk luzavka, Meluzína, Kočka, Stahování rolety, nebo vypište 

j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

Rozvoj  hudebních schopnost í a dovednost í 
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- 4) ☐ Síla a délka tónu  

(Např.: Míč, Morseovka, Dělení a slučování, Hra na ozvěnu, Indiáni, 

Aerobic, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 5) ☐ Barva tónu  

(Např.: Poznáš kamaráda, Poznáváme zvuky, Poznáváme hudební 

nástroje, Na slepýše, Vlastní zvuky, nebo vypište j iné) Klikněte sem 

a zadejte tex t .  

- 6) ☐ Výška tónu  

(Např.: Ptáček  a medvěd, z kola ven, Zpíváme svá jména, Vyšší – 

nižší, Pohyb podle zvuku, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte 

tex t . 

- 7) ☐ Rozlišování souznění tónů  

(Např.: Poznáš změnu výšky tónu?, Koulovačka, Dolaď se ke mně, 

Hledáme společný tón, Zvon, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t .  

-  8) ☐ Hudební paměť, hudební představ ivost  

(Např.: Poslouchej  a ukazuj  novou píseň, Poznáte, co si zpívám?, Na 

ztracenou melodii, Na štafetku, Zpíváme jen začátky frází, Návrat  

k  výchozímu tónu, Poslouchej  a po chv íli se přizpůsob, Cluster, nebo 

vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

 Intonace 

- 9) ☐ Intonační schody  

(Např.: Melodie k ráčí po schodech, Kreslíme  schody podle melodie, 

Zvonkohra, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 10) ☐ Fonogest ika 

(Např.: Ozvučené zrcadlo, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte 

tex t . 

- 11) ☐ Tvořivá intonace  

(Např.: Hra  s tóny vychází z písničky, nebo vypište  j iné) Klikněte 

sem a zadejte tex t .  

- 12) ☐ Intonační postup od 5. stupně  
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(Např.: Hra  s jedním tónem, Hra se dvěma tóny, Zopakuj  a obměň, 

nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

Hlasová výchova (hry  a motivace) 

- 13) ☐ Uvolňovací, ak t iv izační a koordinační cv ičení 

(Např.: Setřásáme sníh, Hadrový panák , Červ ík , Loutky na provázku, 

Jablíčko na dlouhé stopce, Uvolněná ramena, Medvědi se kolíbají, 

Máchání prádla, Houpeme tašky, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t . 

Držení těla při zpěv u  

- 14) ☐ Pěvecký postoj , pěvecký sed, k lek  na patách  

(Např.: Sbírání jablek  ze žebříku, Ohýbáme záda jako luk , Kolíbka, 

Ohnutý strom, Naříkající meluzína, Postava do plavek , Kráčíme 

vsedě, Krabí chůze, Dupání, Pozdrav  světýlkem, Strom ve větru, 

Stoj íme rovně?, Ne – ááááno, Sedíme rovně?, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 15) ☐ Poloha hlavy při zpěvu  

(Např.: Král přichází, Sv ít ící maják , Poslouchej , kdy t i zní hlas 

nejvolněj i, Hurv ínek  a Pinocchio, Odfoukáváme smítko na zemi,  

s chutí si zívni, Sundej  si svetr přes hlavu, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  

Dech 

- 16) ☐ Vnímání a prohlubování přirozené dechové funkce  

(Např.: Dech přijde sám, těsně před usnutím, Dechové cyk ly, Nádech 

do přivřených pěst í, Obláček  v  misce, Jogínský dech, Zahříváme 

prochladlého ptáčka, Chytáme déšť, K olébání na zádech, Řídíme 

auto, Koberec přehozený přes bidlo, Slyšíš svůj  dech?, nebo vypište 

j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 17) ☐ Posilování pružnost i a výkonnost i dechových svalů  

(Např.: Zastavujeme koně „prrrr“, Vůně květ iny, Parní mašina, 

Foukáme na spálený prst , Pliváme „ptfuj“, Pískáme, Dýcháme na 

zamrzlé okno, Pátráme čichem, Smrkání nebo fňukání, Dechová 

gymnastika, Štěkání, Pozvolné postupné rozesmátí, Slepice 
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vyplašená z hnízda, Poplašné varování v  opičí t lupě, Hrdlička, 

Ironické ts, Pf thúúúúúj , Tajné heslo, Kok tání, Odcákávání vody, 

nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 18) ☐ Hospodaření s dechem – rovnoměrnost  výdechu  

(Např.: Kreslení pomocí foukání brčkem, Jezdíme autíčkem, Had, 

Běž za zvukem až na konec cesty, Syčení páry, Foukání do pírka, 

Práce s říkadlem, Nekonečná věta, Ruka zpívá  s námi, Foukání do 

plamene sv íčky, Vydechování proti odporu, Vánek , v ítr, v ichřice, 

Píšeme své jméno do vzduchu, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t .  

Tvoření tónu  

- 19) ☐ Měkký hlasový začátek  

(Např.: Cít íme v  dlani teplo, Foukáme do bublifuku, Přiv ítáme 

návštěvu, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 20) ☐ Tvrdý hlasový začátek  

(Např.: Hach  a Mach, Och, uch, ach, Uchichtnutí, Nerozumím vám, 

co?, z věže kostela padá vzdech, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t . 

- 21) ☐ Odstranění dyšného hlasového začátku  a najíždění na tón  

(Např.: Přepínání tří TV, Tři zlaté v lasy Děda Vševěda, Plejeme 

záhon, To, to, to je mé, Házení kamene do studny, Bom, pom, pim -

pam-pom, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 22) ☐ Rozeznění hlavové rezonance (předních prostor hlavy)  

(Např.: Spokojeně si „mrumláme“, Brumendo  s bimmm, Skousnutý 

ukazovák , Pov ídáme si, Bzučení čmeláka, Please, Mimozemšťani, 

Jeee, Mééé, beee, Mijeaou, Řeč koček , nebo vypište j iné) Klikněte 

sem a zadejte tex t .  

- 23) ☐ Rozeznění hlavové rezonance (zadních prostor hlavy)  

(Např.: Fantazijní dialog  s použit ím slov  mingi, menge, manga, 

Strašíme malé dět i, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 24) ☐ Navození hlavového tónu  
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(Např.: Posloucháme svůj  hlas, nebo vypište j iné) Klikněte sem a 

zadejte tex t . 

- 25) ☐ Když se nedaří hlavový tón  

(Např.: Jsme doma?, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

Správná výslovnost  

- 26) ☐ Uvolnění art ikulačního aparátu, čelist i  a zúženého hrdla  

(Např.: Hra na čert íka, Odfrknutí koně, nebo vypište j iné) Klikněte 

sem a zadejte tex t .   

- 27) ☐ Uvolnění čelist i a zúženého hrdla  

(Např.: Na diskotéce, Žvýkáme, Žáby, Ptáček  a žába, Chrápání 

chrap, Pohladíme si plnovous, Ukazujeme na sebe, Vypadáme 

hloupě, Šeptání tha, tho, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte 

tex t . 

- 28) ☐ Uvolnění a pohotovost  jazyka 

(Např.: Proženeme líný jazyk , Kutulululululú, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 29) ☐ Elast ické napětí rtů  a správné formování úst  

(Např.: Sbírání předmětů rty, Pískání, Dumlání palce, Dýchání na 

zrcátko, Mluvení s palcem v  ústech, Mluvení fantast ickou řečí za 

sk leněnými dveřmi, nebo vypište j iné) Klikněte sem a zadejte tex t .  

- 30) ☐ Vyrovnávání znění vokálů  

(Např.: Na cizí planetě, Volání na dálku fantast ickou řečí, Přelévání 

vokálů, Znázorňování vokálů pomocí těla, nebo vypište j iné) 

Klikněte sem a zadejte tex t .  

10.  Jaké  názory  z metodiky Aleny Tiché  přejímáte :  

-pracuje te - l i na rozvo ji pěvecké  techniky  

-při práci s  vokální skladbou? (Možno zahrnout  i více  položek):  

a)  ☐ Zpěv je volný výdech 

b)  ☐ Kvalita znějícího tónu je  podmíněna správným držením těla 

a psychickým naladěním zpěváka   
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c)  ☐ Čistá intonace je otázkou správné hudební představy 

a pěvecké techniky    

d)  ☐ Vedení tónu a deklamace -  každá z těchto složek musí 

pracovat autonomně , aby se vzájemně neomezova ly 

e)  ☐ Pěvecké frázování je prostředkem ke sdělení hudebního, 

slovního a emocioná lnímu prožitku  

f)  ☐ Hudba je gesto -  pohyb ruky podpoří práci s dechem (např.: 

dechovou ekonomii, techniku legato, staccato, přímé nasazení 

tónu atp.)  

g)  ☐ Případně uveďte další názory Klikně te sem a zadejte text.  

h)  ☐ Nevím 

11.  V jaké  míře  při práci ve  sboru využíváte  metod Aleny Tiché  

a jiných hlasových poradců?  

a)  ☐ 100 % metody Aleny Tiché  

b)  ☐ Kombinuji metody Aleny Tiché  a jiných hlasových poradců 

(napiš te , prosím, kterých) Klikně te sem a zadejte text.  

c)  ☐ Jiných hlasových poradců (napište, prosím, kterých) 

Klikněte sem a zadejte text.  

d)  ☐ Kombinuji metody Aleny Tiché  a svoje 

12.  Jestliže  využíváte  metody Aleny Tiché , jak často je  zařazuje te  

do práce  v pěveckém sboru?  

a)  ☐ Často, tj. pravide lně  

b)  ☐ Občas, např. pouze při hlasových problémech  
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c)  ☐ Minimálně 

d)  ☐ Uveďte dle Vašeho uvážení Klikněte sem a zadejte text.  

13.  Jestliže  js te  ve  sborové  práci využili metody práce  Aleny 

Tiché , byli js te  úspěšní?    

☐ ANO – u všech členů sboru se podařilo rozvinout pěvecké 

dovednos t i      

☐ ANO – u několika jedinců se podařilo rozvinout pěvecké 

dovednos t i        

☐ NE – to znamená, že se nepodařilo rozvinout pěvecké dovednosti 

u nikoho 

14.  V jakém časovém rozsahu se  Vám daří dosáhnout kvali tního 

zpěvu u dětí pěvecky méně  rozvinutých nebo nezpěváků?  

a)  ☐ 1-2 měsíce 

b)  ☐ 3-6 měsíců 

c)  ☐ Půl roku – rok 

d)  ☐ Jiná lhůta Klikně te sem a zadejte text.  

e)  ☐ V rámci běžných zkoušek sboru se mi to nepodařilo  

15.  Využíváte  při rozezpívání a nácviku obtížných frází plastovou 

hadičk u (35 cm dlouhou, průměru 8 mm)?  

☐ ANO     

☐ NE 
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16.  V tomto bodě  se  můžete  volně  vyjádřit k  osobnosti Aleny 

Tiché , zkušenostem ze  se tkání  s  ní, atd. Klikněte sem a zadejte 

text. 

Děkuji za Váš čas 

Marie Dunovská 

Příloha 9D Vybrané výpovědi z výzkumu  

a) Názory na přínos  Aleny Tiché  jako hlasové  poradkyně  

Ve výzkumném dotazníku uvedeném v této části byla následující otevřená 

otázka položena sbormistrům,  v jejichž pěveckém sboru působila Tichá jako 

hlasová poradkyně :  

V čem vidíte  přínos  Aleny Tiché  jako hlasové  poradkyně  pro Váš  sbor?  

(Rozveďte dle potřeby) Klikně te sem a zadejte text.   

Uvádíme některé výpověd i oslovených sbormis trů : 

„Využívám jej í metody ve výuce sólového zpěvu.“  

Učite lka ZUŠ  

„Prak tická cv ičení – zlepšení rozezpívání,  zdokonalení hlasové techniky, 

práce s danou sk ladbou.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„...v  j iném inspirat ivním přístupu ke zpěvákům, oživení hlasové průpravy 

sboru, zkvalitnění hlasových skupin  a další.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Motivace pro dět i, skvěle je nastartuje.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Dobré přík lady  z praxe.“  

Učite lka 1.  a 2. stupně ZŠ  

„Naučila mě to.“  

Ředite l střední umělecké školy, sbormistr  
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„Naučila dět i i mne v íce se vnímat, poslouchat . Prostě nám rozšířila obzory 

 .“ 

Vyučujíc í ZUŠ,  sbormis tryně 

„…práce s nezpěváky, rozezpívání“  

Učite lka 1.  a 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  

" V letech 2001–2013 byla Alena Tichá hlasovou poradkyní Pěveckého sboru 

IUVENTUS Sv itavy. Sborová soustředění  v  těchto letech probíhala za 

intenzivní spolupráce Alenky. Sboristé ve věku 16 až 30 let  přij ímali jej í rady  

a pokyny zcela bez výhrad, zvyšující se kvalita hlasového projevu zpěváků 

byla slyšitelná už během druhého dne soustředění. Tichá pracuje se sk ladbou 

do nej jemnějších detailů intonačních, dechových,  dek lamačních, dynamických, 

skvěle dosáhne  u zpěváků porozumění v  otázce frázování i sdělení smyslu 

sk ladby, a to v še za podpory emociálního prožitku každého zpěváka. Alenka 

vymýšlí tvořivě  v  dané chv íli pohodová  a zábavná hlasová cv ičení, v ždy 

se usmívá, ale zároveň vyžaduje absolutní preciznost  provedení. Výsledkem 

jej ího snažení jsou přirozené, průzračné, kult ivované, dostatečně rezonující 

hlasy, přinášej ící zpěvákům pocit  v lastní hodnoty  a krásy. Značka Tichá je 

charak terizována jako spojení precizní práce a lidské laskavost i.“   

 PaedDr. Věra Burešová, učite lka gymnázia , sbormis tryně  

   „Zlepšení postoje, dýchání, výslovnost i . Především  v tom, že si dět i osvojí 

správné návyky  a zpěv  se j im bude dařit  a budou mít  ze sebe lepší pocit , což 

zásadně pozit ivně ov livňuje atmosféru ve sboru.“  

Mgr. Jana Bušniaková , učite lka 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  

   „…ve sboru používáme něk terá cv ičení“  

Učite lka 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  

   „Hravou formou dovede procv ičit  důležité dovednost i, rychlé odhalení 

příčin nedostatků, indiv iduální přístup, přívět ivá atmosféra.“  

Učite lka ZŠ, sbormis tryně DPS  
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„…zejména v  práci s nezpěváky a v  inspiraci k  možným způsobům řešení 

hlasových problémů.“   

Mgr. Lea Esserová, učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„… spíše v  ukázání cesty jak  dál, „nový v ítr do plachet“, osobnost , k terá 

své řemeslo umí, umí diagnost ikovat , poradit , ukázat . “  

Učite lka gymnáz ia, sbormis tryně  

 „…rozvoj  hlasové výchovy + nápady pro rozezpívání.“  

Učite lka 1.  a 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  

„Dokáže sjednotit  sbor, vypíchnout  to nejdůležitější, výrazně posunout  

zvuk  sboru jako tělesa.“  

Ing. Mgr. Kateřina Polačková Husová , sbormis tryně  

„Alena Tichá naskočila do přípravy dětského sboru IUVENTUS, GAUDE! 

na koncert  Pražského jara  a za dva měsíce práce dokázala dět i především 

uvolnit , což bylo pro výdrž dvouhodinového koncertu  s náročným repertoárem 

nezbytné. Velmi účinná byla jej í práce se zpěvem trubičkou do vody, což 

posílilo brániční oporu  u dětí a jej ich schopnost  ustát  celé vystoupení bez 

únavy. Jej í následující nástup do sboru od září 2016, jako hlasové poradkyně, 

přináší ovoce především  v  důvěře, jakou si získala  u dětí. Děvčata  a chlapci 

koncertního sboru se ve věku 11 - 18 let  nestydí zapojit  do hlasové přípravy 

pohyb a velmi si pochvaluj í pomoc Aleny Tiché  v  hlasově náročných pasážích 

připravovaných sk ladeb. Pro mne, jako pro sbormistra, je jej í přítomnost  na 

zkouškách  a soustředění přík ladem ideální pomoci. Pro hudební výraz, 

k terého chci s dětmi dosáhnout , Alena Tichá vždy nalezne vhodné hlasové 

cv ičení či řešení“.   

MgA. Tomáš Pospíš il, učite l ZUŠ, sbormis tr  

„…přirozenou formou vede ke správným pěveckým návykům.“  

Učite lka SŠ, sbormis tryně  
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„Umí zaujmout dět i pro práci, vynikajícím způsobem pracuje se sk ladbou 

po hlasové stránce - co s ní posadíme, už nikdy nezapomeneme. Posunuje sbor 

v  otázce dechové opory, art ikulace, smyslu pro frázování  a dynamiku.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Uvolnění, zvýšení sebevědomí, upevňování správných pěveckých návyků, 

prostřednictv ím těchto zlepšování intonace.“  

Učite lka SŠ, sbormis tryně 

„ …vychytá každý problém jak  u jednotlivce, tak  u zvuku sboru, v í přesně, co 

udělat , jak  naprav it , oprav it , vylepšit , v še ukazuje názorně, cit livě ke 

každému studentov i, komunikuje v střícně  a všichni jsou pozorní, přij ímají jej í 

rady a úkoly bez výhrad, protože jsou výsledky brzy slyšitelné“.  

PhDr. Jaroslava Dunovská , učite lka gymnázia, sbormis tryně  

„Je velkou motivací, když k  nám Alena Tichá přijede. Dokáže velmi rychle 

identif ikovat  hlasové potíže dět í  a účinně j im poradit . Alena Tichá  s námi 

spolupracovala při natáčení dvou CD, dokáže  z dětí dostat  k rásný  a přirozený 

zvuk .“  

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D., učitelka 1.  a 2. stupně ZŠ, ZUŠ  a VŠ, 

sbormis tryně 

 „…dokáže přirozeně motivovat  studenty k  plnému využit í hlasového 

potenciálu.“   

PaedDr. Helena Kaločová , učite lka SŠ,  

„…Věda, zkušenost .“  

Dr. hab. Monika Kolasa-Hlad ikova Prof. UJK, učite lka VŠ, sbormis tryně  

„Hlasová kultúra, rozvoj  hlasiv iek  jako svalu.“  

Učite lka ZŠ  a SŠ, sbormis tryně 

„Správne dýchanie, postoj , držanie tela, prirodzené intonovanie .“ 

Sbormistryně  

Prostor pro dobrovo lné  vyjádře ní os lovených respondentů  

Následujíc í otevřená otázka byla  v závěru dotazníku položena všem 
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osloveným skupinám respondentů: v tomto bodě  se  můžete  volně  vyjádřit 

k osobnosti Aleny Tiché , zkušenostem ze  se tkání s  ní, atd. Klikněte sem a 

zadejte text. 

 Uvádíme části výpověd í oslovených pedagogů a sbormis trů:  

„Paní Alenu Tichou znám ze seminářů, k teré vedla při mém studiu na 

vysoké škole. Byla perfek tně připravená  a jej í názory a ukázky práce mě 

zaujaly natolik , že jsem si pořídila několik  jej ích knih, k teré  v  současnost i 

využívám  i při v lastní výuce hudební výchovy na prvním stupni .“  

Učite lka 1. stupně ZŠ 

„S Alenou Tichou jsem se setkala několik rát  na semináři HV  a v  poslední 

době na ped. prax i při studiu na PedF UK. Pokaždé jsem j i vnímala jako 

příjemnou, milou  a pohodovou osobnost . Osobnost  s velkým O. z jej í 

literatury jsem čerpala  i při psaní své DP.“   

Mgr. Lenka Dvorníková, učite lka na 1. stupni ZŠ 

 „Paní dok torky Aleny Tiché si vážím jako osoby, k terá mne velmi ov livnila  

v  mé práci s dětmi, ale i při zpívání mě samotné. Kdykoliv  jsem j í požádala  

o konzultaci a pomoc, tak  mne neodmít la  a snažila se mi pomoci nebo alespoň 

nasměrovat  správným směrem. Jej í práce si velice vážím  a doufám, že bude 

své zkušenost i i nadále předávat  dalším.“   

Učite lka 1. stupně ZŠ 

„Paní dok torka  využívá metody, k teré opravdu fungují. Je to profesionál 

na svém místě. Když jsem měla možnost  jej í metody využívat  v  rámci školního 

sboru před několika lety, velmi se mi osvědčily. ..“ 

Mgr. Jana Bartoňová, učite lka 1. stupně ZŠ 

„Je to úžasná dáma, každý workshop je zážitkem.“  

Učite lka 1. stupně ZŠ 

„Práce paní Alenky Tiché si velice vážím  a moc si cením osobního setkání. 

Jej í zkušenost i a osobní setkání mě velice obohatily. Pro svou diplomovou 

práci jsem čerpala informace  z jej í literatury, zkušenost í a poznatků.“   

Učite lka 1. a 2. stupně ZŠ  
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„Alena Tichá je opravdovým odborníkem prak tikem. Na letních školách na 

nás všech neúnavně pracuje  a člověk  je při jej ích  lekcích v  údivu, co všechno 

on sám dokáže s v lastním hlasem  . Při cestě autem do práce se už 

automaticky „rozmňoukávám, hlasitě zívám …“ – ještěže jezdím sama! No  

a ztracený hlas naháním „trubičkou“  a nav íc je s ní sranda !“ 

Mgr. Bohumila Matochová , učite lka 1. stupně ZŠ 

„Byla neuvěřitelná. Věnovala se mi indiv iduálně  a pod jej ím vedením se mi 

zpívalo výborně. Kromě slovní instrukce byla zv láště účinná  i hmatová 

instrukce pro správné držení těla a při provádění náprávných cv iků. Jej í 

metody jsou pro dět i zábavné a dosahuji tak  dobrých výsledků. Nejoblíbenější 

je „bublání“.“  

Učite lka 1. stupně ZŠ 

„A. Tiché (PaeDr.,Ph.D.) si velmi vážím. Obdivuji jej í činorodost , ochotu 

pomáhat, sk romnost , v italitu, radost  z práce s dětmi, se studenty, ale  

i dospělými. Ukázala nám, jak  pracuje  s nezpěváky, jak  hrou  a cv ičeními 

odstranit  napětí, uvolnit  hrdlo, získat  správné návyky … („…většině dět í byl 

dán dar zpívat“ …).“            

Učite lka 1.  a 2. stupně ZŠ  

„Alena Tichá je úžasný odborník , rozezpívá snad každého, kdo jen trochu 

chce, už věřím jej ím slovům, že dět i jsou jen málo hudebně rozv íjeny  a pouze 

1% jsou dět i hudebně nevzdělavatelné. Je to příjemná osobnost , je lidská, 

dokáže vše názorně ukázat  a vysvět lit , přizpůsobí se jakémukoliv  věku žáka od 

malého dítěte po nejstarší posluchače. Nav íc se k rásně poslouchá, když zpívá, 

má co předat! S Milenou Rakovou vytvořily geniální zpěvníky, melodie mě 

okouzlily hned při prvním setkání na Letní škole HV  v  Liberci… S Alenou 

Tichou se znám léta  a vždy se mám od ní co učit ! Je to vynikající hlasová 

poradkyně!“  

Učite lka MŠ  

„Alena Tichá je úžasný odborník  i člověk , mám j i moc ráda. Mnoho jsem se 

od ní naučila  a všechno, co jsem zkusila  s dětmi dělat  jej ími metodami, 
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FUNGUJE. Chci j í za to moc poděkovat  a popřát  hodně zdrav í a sil do další 

práce!“  

Zdena Zaviač ičová, učite lka MŠ  

 „Vážím si paní dok torka jako člověk  a jako učitelka si cením jej í 

pedagogické práce… Hledám pořád nějaké inspirace  a paní Tichá je úžasná. 

Je i lékem  prot i kantorskému vyhoření.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně 

„Semináře s paní Alenou Tichou mi výborně pomohly k  mé práci, a velmi 

zhodnotily mé výsledky (Zlaté pásmo). Jsem velmi šťastná za možnost  

setkávání s ní a za poskytnuté rady, k teré velmi využívám.“  

Učite lka 1. stupně ZŠ, sbormis tryně  

„Velice příjemná spolupráce. Vstřícnost . Paní Tichá je plná entuziasmu do 

práce s dětmi – se sborem. Předala cenné rady, zkušenost i, prak t ické ukázky. 

Osobnost , k terá „sv ít í“  a umí předat  chuť  a nadšení do další práce.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

 „Pozit ivně naladěný člověk , k terý je na pravém místě,  z paní Tiché jde 

cít it  nadšení pro to, co dělá  a dokáže je přenést  i na ostatní. Na nic se 

nehraje, naopak  umí si udělat  legraci sama ze sebe, což je pro dět i důležité.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Alenka je velký  profesionál,  o jehož kvalitách nelze pochybovat  – proto j i 

mám ráda a ráda se s ní potkávám  i v  osobním životě!“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

 „Paní Dr. Alena Tichá je velmi laskavá, moudrá  a radost  přinášej ící 

osobnost , přej i j í ze srdce pokoj  v  rozhodov ání a pevnou v íru  v  návrat  

přirozeného respek tu k  učitelské (a zejména hudebně výchovné) profesi.“  

Mgr. Bc. Jan Maryško, sbormis tr , učite l na základní  a střední škole 

„Vždy se jedná  o velice příjemné setkání s moudrou dámou, k terá v í, co  

a proč dělá.“  

Učite lka SŠ  a ZUŠ, sbormis tryně  
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„Tiše záv idím tohle téma práce, Á la je úžasná.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně 

„Je to velká osobnost , výborná  a velmi skromná žena, k terá mi hodně dala  

a k lobouk  dolů před jej í prací a jej ími výsledky  a jak  už jsem zmínila, je m i 

velkou pomocnicí.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Je to mimořádně kvalitní osobnost  a dokonalý profesionál.“  

Učite lka na konzervatoř i a VŠ, sbormis tryně  

 „Vystačil jsem  s t ím pevným zák ladem, k terý mě Alena naučila. 

Přizpůsobil jsem to obrazu svému  a funguje to.“  

 Ředite l střední umělecké školy, sbormis tr  

„Dokáže max imálně zaujmout  i děti v  největším „rozpuku puberty“,  a to je 

co říct! Je milá  a důsledná, úžasná kombinace v lastnost í pedagoga. 

Mnohokrát  nám skvěle poradila  i ve vypjatých chv ílích před soutěží apod. 

Napadají mě jen superlat ivy “ 

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Díky Bohu, že j i znám!“   

Mgr. Lukáš Holec, učite l ZUŠ, sbormis tr 

„Těším se na další setkání.“  

Učite l ZUŠ, sbormis tr 

„Velmi lidský přístup, úžasná motivace jak  pro sbormistra, tak  pro dět i. 

Podpora při výběru vhodného repertoáru. Nenásilná výuka přenosem. Krásné 

zážitky a radost  ze zažitého úspěchu.“  

Mgr. Jana Bušniaková , učite lka 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  

„Jsem vděčná za čas, k terý jsem  s dr. Alenou Tichou prožít , je k reativní, 

opt imist ická, má naději pro pěvecký rozvoj  každého žáka (bez rozdílu věku). 

Jej í pedagogický tak t  a k lid dává prostor pro tvůrčí spolupráci. Je pro mě 

velkým přík ladem, jak  procv ičovat  hlas  v  plném rozsahu  a znění. Jej í živé 

a zaj ímavé podněty stejně jako inspiraci  z publikací prak t icky aplikuj i při 
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práci s dětmi, těší mě, když to dětem prospívá  a samotné je to naplňuje 

radost í. Do knihy Hlasová výchova  v  dětském sboru mi napsala věnování: 

„Martě a dětem pro radost  A. Tichá“. Věřím, že by j í naše radost  byla také 

radost í…“  

Marta Krejčíková, učite lka 1. stupně ZŠ, sbormis tryně  

„Úžasná paní, k terá rozdává radost  ze zpěvu hravou formou.“  

Učite lka ZUŠ  

„Setkání s Alenou Tichou je velmi obohacující. Jej í metoda  a nápravná 

cv ičení vedou k  dosažení výsledku, často poměrně rychle, což je potěšující, 

když sbormistr v idí, že se daří naprav it  nerozezpívané dítě vcelku rychle  

a úspěšně. Stejně tak  je to motivuj ící  i pro samotné dítě.“  

Mgr. Lenka Lipenská, učite lka ZUŠ, sbormis tryně 

„Úžasná osobnost , velice si vážím jej ího zaujet í pro práci  s dětmi, pro jej í 

tvořivý přístup k  dětem, obdivuji jej í výsledky.“  

 Učite lka 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  

 „Každé setkání s ní pro mě znamená inspiraci a obohacení (jak  profesní, 

tak  lidské) a jsem za něj  nesmírně vděčná.“  

Mgr. Lea Esserová, učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Velmi milá, komunikativní paní, k terá má přesně uspořádanou metodiku  

a mnoholeté zkušenost i.“  

Učite l ZUŠ  

„Paní Tichá je určitě velká osobnost  české hudební pedagogiky.  Je 

výborná a je to zároveň příjemný  a skromný člověk .  Jsem ráda, že jste si jej í 

osobnost  vybrala jako téma své práce.“  

Učite lka gymnáz ia, sbormis tryně  

„Paní Alena Tichá mě velmi oslov ila jako člověk , k terý umí  a chce své 

zkušenost i předávat  i ostatním, což se mi moc líbí, že si ta tzv . „tajemstv í“ 

nenechává pouze pro sebe, ale šíří je  i dále.“  

Učite lka 1.  a 2. stupně ZŠ, sbormis tryně  
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„…Na zák ladě porovnání hlasových kvalit  studentů 1. ročníku  a kv inty v ím, 

že studenti, k teří absolvovali metodiku hlasové výchovy podle Tiché, jsou ve 

zpěvu kult ivovanější a především jsou schopni zpívat  čistě….  Tichou 

charak terizuj í v lastnost i profesionalita, preciznost , pracov itost , j isk řivá 

tvořivost , spontaneita, muzikálnost , neutuchající energie, přirozenost , 

slušnost , laskavost , nekonečná obětavost… Alenka je ochotna naslouchat  

a fundovaně pomoci, je naplněna radost í  z tvořivé práce pro ostatní…  v  každé 

hodině věnované zpěvu použij i něk terou  z metod (pro dět i hru), popsanou  

v  knihách Tiché, hodící se pro danou píseň či  v  dané chv íli. Systematicky 

zařazuji do hodin hlasovou výchovu  a vybírám cv ičení vedoucí ke 

kult ivovanému zpěvu.  V primě se výsledek  dostav í po uplynutí zhruba 6 

měsíců. V dalších ročnících navazujeme  a prohlubujeme získané dovednost i.  

PaedDr. Věra Burešová, učite lka gymnáz ia, sbormistryně  

 „P. Tichou považuji za odborníka miluj ícího svou práci, je velmi skromný  

a optimist icky působící člověk .“  

Učite lka SŠ, sbormis tryně  

„Alenka je vynikající odborník  a zároveň bezva ženská.“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Paní Tichá je úžasně pozit ivní člověk , rozdává radost , pohodu, dobrou 

náladu. Oceňuji poctivost  jej í práce  a samozřejmost , s jakou předává své 

poznatky a zkušenost i ostatním.“  

Učite lka na ZUŠ, sbormis tryně  

„Doktorku Tichou znám j iž řadu let , poprvé jsem j i zaznamenala ještě  

v  době, kdy jsem studovala hudební výchovu na UK  v  Praze (80. léta minulého 

stolet í). Přímo jsem se  s ní setkala až jako učitelka HV na seminářích, k terých 

jsem pod jej ím vedením absolvovala několik . Všechny byly velmi zaj ímavé, 

přínosné, především však  zaměřeny prak ticky, což bylo pokaždé velice 

přínosné pro všechny zúčastněné. Později jsem si pozvala na soustředění 

dívčího sboru, poté  i do sboru ženského. Jej í práce  s lidmi je pokaždé 

zaj ímavá a pro zpěváky nesmírně užitečná. Jelikož dovede cit livě reagovat  na 

svěřenou skupinu, je empatická, pro nikoho  z účastníků setkání není problém 
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zapojit  se do veškerých činnost í. Pro můj ženský sbor je prostě „Alenkou“, na 

k terou se v ždy těší, přestože předem tuší, že budou muset  na sobě tv rdě 

pracovat . Měla jsem štěst í, že se naše cesty setkaly  a já mohu o pomoc při 

hlasové výchově pořádat  někoho, kdo své práci rozumí,  a nav íc j i dělá  

s láskou.“  

Učite lka SŠ, sbormis tryně  

„Alena Tichá je velmi vynikající pedagogická osobnost . Je empatická, 

srdečná, plná nasazení, když je to třeba. Ráda pracuje  s dětmi a ráda se dělí 

o svoje zkušenost i. To, co se svým sborem umím, je díky ní. Je mým velkým 

pedagogickým vzorem  a pokaždé mi je velkou radost í, když se  s ní mohu 

profesně nebo jen tak  lidsky setkat .“ 

PhDr. Jiřina Jiřičková , Ph.D., učite lka 1.  a 2. stupně ZŠ, ZUŠ  a VŠ, 

sbormis tryně 

„Energická, pracov itá, ochotná, v lídný přístup, v ždy vysílá pozit ivní 

energii, má stále připravené další nápady  a inspirace, propojuje teoret ické 

poznatky s jedinečnými, ov ěřenými a využitelnými přík lady pro prax i, dovede 

motivovat  dět i i dospělé, prostě první dáma hudební (hlasové) pedagogiky.“  

PhDr. Jaroslava Dunovská , učite lka gymnázia, sbormis tryně  

„Alenka Tichá je v skutku odborník  v  práci s hlasem a dětmi. Vidím j i jako 

vzor, oceňuji jej í nadšení, vytrvalost  a ochotu pomoci. Věnovala se mi i při 

nápravě mého vyčerpaného hlasu po celodenním zpívání na pěveckém 

soustředění. Je milá  a vřelá, cením si j i i po lidské stránce.“  

PaedDr. Helena Kaločová , učite lka SŠ, sbormis tryně 

„Osobně mi pomohla uvědomit  si zák ladní práci  s dechovou oporou (byla 

jsem u ní pouze jednou, ale bylo to přínosné); vážím si jej ího nadšení  

a práce, k terou má za sebou.“  

Učite lka SŠ, sbormis tryně  
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„Veľmi dobré nápady, k toré vychádzajú  z praxe, veľmi poučné  

a použiteľné, úžasná pomoc při vyučovaní spevu  a hlasovej  výchovy. Prajem 

veľa úspechov .“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

 „Stretnutie s Alenou Tichou považujem za veľmi prínosné  

a nezabudnuteľné.“  

Učite lka na ZUŠ, sbormis tryně  

„Pani Tichá je prirodzená skromná osobnosť, k torá ovplýva vedomosťami  

a skúsenosťami z dlhoročnej  výučby det í. Svoje vedomosti v ie podať ďalej , v ie 

ich zdokumentovať, obhájiť  a ukázať aj  výsledky svojho výskumu. Stretnutie  

s ňou ma obohatilo  o nové informácie, v šet ko podáva aj  osobným 

predvedením, takže si člověk  v iac toho zapamätá jako keby to bolo len 

predčítané. K deťom má veľmi pozit ívny postoj  láskavý čo cít iť  v  snahe čo 

najv iac im v  technike spevu a samotnom spievaní pomôcť. Táto chuť  a radosť 

spojená s vedomos“ťami a skúsenosťmi prispieva  s 100 percentnej  úspešnost i 

jej  metód  u nespevákov  jako aj  u spevákov .“  

Učite lka na ZUŠ, sbormis tryně  

„Obdivujem pani Alenu za jej  skúsenost i  z praxe. Bola som na jej  

workshopoch v  Banskej  Bystrici a v  Ružomberku. Prajem pani Tichej  veľa 

zdrav ia a úspechov . Budem šťastná ak  sa ešte  s ňou stretnem.“  

Učite lka ZUŠ,  sbormis tryně 

„Je velmi charizmatický člověk , optimist icky působí na ostatní, vyzařuje 

radost  a pohodu. Osobní prožitky a moudrost , znalost  „lidské duše“ 

zakomponovává do svých metod práce, vychází z rehabilitačních uvolňovacích 

cv ičení, dechových cv ičení založených na znalostech fungování dechového 

ústroj í. Bere v  úvahu stresové komponenty, blokace páteře...“ 

Učite lka gymnáz ia, sbormis tryně  

„Je naprosto skvělá!“.  

Učite lka MŠ  
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„Naprosto úžasná osobnost .“  

Ludmila Nováková, DiS., učite lka ZUŠ, sbormistryně  

 „Je to paní „na svém místě!“  

Učite lka ZUŠ, sbormis tryně  

„Velmi příjemná, kult ivovaná paní, rád se  s ní potkávám.“  

Učite l 1. stupně ZŠ 


