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1  ÚVOD 

„Musica proxima nobis naturalis est.  - Hudba nejpřirozenější nám jest“
1
 

Jan Amos Komenský 

 

Hudba je neodmyslitelnou součástí našeho života od nejútlejšího věku. Od prvních 

dětských melodií, které nám zpívali rodiče přes hudbu, kterou denně slyšíme z médií 

(filmy, reklamy, rádio, internet, televize) až po cílený poslech námi vybrané hudby 

z telefonu, tabletu, počítače či MP3 přehrávače. Dalo by se říci, že hudba je s námi  

na každém kroku. Také během školní docházky bychom měli být cíleně vedeni 

a kultivováni k hudebním dovednostem. Realita je bohužel dle některých výzkumů 

poněkud jiná. Převážná většina hodin hudební výchovy je vedena zastaralým modelem 

vyučování. To v praxi znamená, že žáci při hudební výchově nejsou například vedeni  

ke správné technice zpěvu či převážnou většinu hodiny zpívají a ostatní činnosti hudební 

výchovy jsou zařazeny jen okrajově.
2
 Jsem přesvědčena, že jednou z cest k zatraktivnění 

hudební výchovy žákům i učitelům je právě etnická hudba. 

V dnešní době nepřeberných zdrojů máme nečekané možnosti, co se týče stylů 

a žánrů hudby. S dobrým internetovým připojením máme během pár sekund přístup 

k hudbě z celé Asie od Japonska přes Čínu a Indii po Vietnam. Stačí kliknout a již se nám 

načítá hudba původních obyvatel severní i jižní Ameriky či Austrálie anebo stisknutím 

tlačítka PLAY přehrajeme hudbu Afriky, popřípadě hudbu židovskou, arabskou nebo 

romskou. Díky internetu a sociálním sítím máme na dosah celý svět. Avšak během celého 

vzdělávacího procesu „vstřebáváme“ naše hudební kulturní dědictví, ze kterého následně 

vycházíme při vnímání odlišných postojů k hudbě v jiných kulturách. Je proto velice 

důležité, abychom byli schopni porozumět tomu, co nám jiné hudební kultury, tradice  

a zvyky přináší a čím nás samotné mohou obohatit. Bohužel, jak píše Nedělka (2004)
3
 

v úvodu knihy Průvodce učitele praktickou harmonií: „Přirozená pohodlnost vede 

dnešního člověka k přijímání hudby, která vyžaduje jen minimální poslechovou aktivitu  

a již vůbec nestimuluje potřebu jakýchkoli hudebních činností.“ Převážně estetické 

vnímání hudby v současnosti tak upozaďuje vnímání hudby z emocionálního  

                                                 
1
 KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Vyd. v nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2007. 

s. 60 
2
 TICHÁ, Dominika. Současný stav výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ [online]. Hradec Králové, 2015 

[cit. 2016-11-07]. Dostupné z: https://theses.cz/id/1tfyj3/STAG69037.pdf. Diplomová práce. Univerzita 

Hradec Králové. Vedoucí práce PhDr. Helena Karnetová. 
3
 NEDĚLKA, Michal. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2004. s. 3 
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či smyslového hlediska. Právě proto je důležité, abychom se všichni v této oblasti dále 

vzdělávali. Na následujících řádcích se dozvíme základní informace o celkovém kulturním 

bohatství Nepálu a přínosnosti nepálské lidové hudby pro naše kulturní obohacení. 

1.2  Zařazení, cíl, struktura práce a literatura 

Diplomová práce se zabývá využitím folklórní hudby Nepálu k seznámení  

se s oblastí Himálaje a navrhuje postup práce s tímto tématem učitelům prvního stupně 

základních škol. Toto téma lze zařadit z pohledu učitele 1. stupně hned do několika 

kategorií. Ve vzdělávacích oblastech a oborech, jak určuje Rámcový učební plán
4
, se nabízí 

jako první hudební výchova. Tuto látku však lze využít i v mezipředmětových vztazích 

jako matematika, český jazyk nebo v předmětu člověk a jeho svět. Z průřezových témat 

poté můžeme aplikovat Multikulturní výchovu, Výchovu k myšlení v evropských  

a globálních souvislostech, nebo též Enviromentální výchovu. Práce se řadí mezi 

psychologicko-didaktické, které se snaží reagovat na problémy v současné hudebně 

výchovné praxi. Cílem diplomové práce je navrhnout metodicky správnou a vyváženou 

hodinu hudební výchovy s tématem Hudba Nepálu pro použití v různých typech 

vzdělávacích programů od běžné základní školy s 45 minut trvající vyučovací hodinou přes 

školy se Step by step programem, Kritickým myšlením či projektovým vyučováním  

a obohatit metodické listy etnomuzikologie o další zemi a kulturu, se kterou se bude 

učitelům dobře pracovat. Principy jednotlivých programů budou stručně popsány 

v praktické části této práce, stejně jako rozbor ukázkové hodiny. 

Multikulturní výchova a multikulturalita se v současné době skloňuje v různých 

médiích snad ve všech pádech. Zaznívají hlasy, ve kterých se bohužel multikulturní 

výchova vyskytuje ve značně negativních konotacích. Dlouhodobou praxí se však ukazuje, 

že všechna setkávání s ostatními kulturami obohacují náš život, jelikož nás nutí například 

k vnitřnímu definování vlastní kultury či komparaci mé a cizí kultury. Tím přispívají 

k pochopení a toleranci mezi lidmi. 

Teoretická část se věnuje stručně nejdůležitějším tématům, která by měl čtenář 

obsáhnout, aby mohl pochopit širší souvislosti, do kterých je tato diplomová práce 

zasazena. Proto se v tomto oddílu nachází krátká kapitola o vlivu hudby na člověka, 

stručný úvod do etnomuzikologie a hudební výchovy, jejich vymezení v rámci výchovy  

                                                 
4
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2007 [cit. 2016-11-19]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-

kterym-se-meni-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-2 
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a vzdělávání následované zasazením Nepálu do geopolitického kontextu, charakteristikou 

nepálské lidové hudby a hudební analýza vybrané písně. Praktickou část otevírá stručný 

přehled didaktiky hudební výchovy následovaný návrhem metodického postupu práce 

s písní pro jednotlivé typy vzdělávacích programů, popis realizace ukázkové hodiny 

hudební výchovy a její evaluace. Součástí této práce je i multimediální nosič se všemi 

soubory, které byly ve vzorové hodině použity. 

Literatura pro toto ojedinělé téma existuje pouze v omezeném množství. Asi 

nejvýznamnějším zdrojem pro mou práci je The Garland Encyclopedia of World Music 

(2000)
5
 s obšírným popisem nepálského hudebního folklóru v pátém svazku. Tato rozsáhlá 

publikace je považována jako spolehlivý zdroj pro etnomuzikology. Z česky psaných 

pramenů jde zejména o práci dvou význačných českých muzikologů Vlastislava Matouška 

a Zuzany Jurkové. Tato práce by také nevznikla bez didaktické literatury, která se váže 

k hudební výchově, zvláště Didaktiky hudební výchovy na prvním stupni základní školy 

(Sedlák, 1985), Didaktiky hudební výchovy I (Synek, 2004) a mnoha inspirativních 

hudebních praxí, náslechů i teoretických seminářů pod vedením doc. PaedDr. Hany 

Váňové, CSc., PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D., PhDr. Kateřiny Hurníkové a Ph.D., Mgr. 

Ludmily Vackové. 

1.3  Zdůvodnění práce 

K práci s Nepálskou hudbou mě dovedla vlastní zkušenost, jelikož jsem měla 

příležitost v roce 2011 strávit více než měsíc ve vysokohorské nepálské vesnici jako 

dobrovolná učitelka anglického jazyka. Nepál s jeho rozmanitostí a bohatostí kultury  

mi od první vteřiny učaroval a já se nemohla dočkat, až s veškerými nabitými zkušenostmi 

přijedu zpět do České republiky a budu moci své zážitky sdílet s ostatními. Obzvlášť 

v dnešní době je důležité si uvědomovat, že svět je plný různých národů, od kterých  

se můžeme mnohé naučit a je dobré učit se respektu k jiným kulturám, zvykům nebo 

náboženstvím. Proto jsem si při volbě tématu diplomové práce zvolila hudbu Nepálu.  

Další úvahy mě vedly cestou etnické hudby jako takové. V rámci přípravy na práci 

s etnomuzikologickým tématem jsem si malým vzorkem absolventů (převážně mých 

spolužáků), kteří následně vstoupili do učitelské praxe, nechala vyplnit krátký dotazník,  

ve kterém jsem zjišťovala četnost využívání etnické hudby. Výsledek bohužel nebyl 

nepřekvapující. Skoro polovina učitelů nezařazuje etnickou hudbu do hudební výchovy 

                                                 
5
 NETTL, Bruno, Ruth M. STONE, James PORTER a Timothy RICE. The Garland encyclopedia of world 

music. New York: Garland Pub., 2002. Garland reference library of the humanities, v. 1169, 1191, 1193 
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vůbec a ani s ní nemá žádnou zkušenost. Pouze v jednom případě byla etnická hudba 

realizována na škole pomocí externího workshopu. Někteří učitelé zařazují etnické hudební 

nástroje jako alternativu k Orffovým, jiní používají etnickou hudbu například  

při relaxačních chvilkách. Celkově je však potenciál etnické hudby naplňován jen zřídka. 

Proč je tedy důležité seznamovat žáky s etnickou hudbou již na prvním stupni? Odpověď 

nám nabízí kupříkladu Jurková (2001)
6
 v úvodu svého metodického materiálu:  

Proč plnit již tak k prasknutí přeplněné hlavy své i svých svěřenců dalšími 

novými informacemi. Proč se vlastně máme bavit o hudbě lidí, kteří žijí tisíce 

kilometrů od nás, když se nám nadto zdají jejich písničky v lepším případě 

hodně podivné? Proč se máme pokoušet ty podivné písničky aspoň trochu 

pochopit nebo dokonce nějak napodobit? Proč vlastně? Důvodů je víc. Jedním 

z nich je to, že ta hudba prostě existuje! Je součástí světa, v němž žijeme, a 

někdy součástí velice podstatnou. […] Druhým, velmi pragmatickým 

důvodem snahy o poznání „exotických“ hudebních projevů je móda world 

music, která bezesporu zaplavuje i nás […] a nemáme-li být hudební outsideři 

dnešní populární hudby, musíme něco vědět i o jejích kořenech. […] 

S podobou hudby souvisí ovšem nejen to, jaká je společnost, která ji 

produkuje, ale také to, jak ta společnost hudbu chápe. […] Třeba se nakonec i 

my zamyslíme nad tím, čím pro nás hudba je a co vypovídá o naší kultuře. 

Z vlastní zkušenosti si vzpomínám, že za celou dobu mé základní školní docházky 

jsem se, kam mi paměť sahá, setkala s hudbou, která by se dala zařadit  

do etnomuzikologie, pouze dvakrát. V prvním případě během výchovného koncertu 

zaměřeného na představení kytary jako hudebního nástroje, v rámci nějž proběhla také 

ukázka španělského Flamenca, ve druhém případě si vybavuji na druhém stupni poslech 

romské hudby (Věra Bílá – Paš O Paňori) s navazující aktivitou: Zkuste přijít na to, o čem 

se v písni zpívá.  

I má dosavadní praxe mě utvrdila v názoru, že hudební výchova je mnohdy 

upozaďovaný předmět se svými specifickými problémy
7
, který je leckterými pedagogy 

chápán jako odpočinková a nenáročná hodina. Jak uvádí Crha (2010)
8
: „Z dostupné 

literatury a pramenů však není znám žádný výzkum, jehož účelem a cílem by bylo zjištění 

současného stavu hudební výchovy na základních školách, tedy všeobecné hudební 

                                                 
6
 JURKOVÁ, Zuzana a Kateřina HORÁKOVÁ. Etnická hudba ve škole: metodický materiál pro 

seznamování s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách. Praha: Multikulturní centrum, 

c2001. s. 9-10 
7
 PRCHAL, Jan. 80 let Společnosti pro hudební výchovu a reflexe současného stavu hudebního vzdělávání u 

nás [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-09-18]. Dostupné z: http://chr.nipax.cz/download/Studie_Prchal.pdf. 

Studie. s. 11-12 
8
 CRHA, Bedřich, HALA, Petr (ed.). Aktuální stav všeobecné hudební výchovy v ČR 2010 [online]. Brno, 

2010 [cit. 2016-11-07]. ISBN 978-80-210-5388-5. Dostupné z: 

http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxii.pdf. Sborník prací 

pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č.246 Řada hudebně výchovná č. 21. Masarykova univerzita. s. 

6-29 
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výchovy, kterou vždy prochází celá populace.“ Absence výzkumů o dodržování časové 

dotace hudební výchovy, plnění cílů RVP ZV nebo dodržování metodické a formální 

správnosti jednotlivých odučených hodin, vnímám jako problém. V tomto a minulém roce 

vznikly ojedinělé a dle mého názoru důležité práce Dominiky Tiché (2015)
9
, která  

se zabývá současným stavem hudební výchovy na základních školách a práce Marie 

Poláčkové (2016)
10

, která zkoumala současný stav práce s poslechovými činnostmi. 

Osobně si myslím, že obě práce na toto téma jsou velice přínosné a témata mapující 

současný stav hudební výchovy by se mohla objevovat mezi diplomovými pracemi častěji. 

Další důležitý faktor, který bezesporu přispěl ke vzniku této práce, je nutnost 

opravdu pečlivě promyšlené multikulturní výchovy, která bude citlivě zasazena  

do vzdělávacích plánů škol. Jak již bylo zmíněno výše, nejen v České republice, ale  

i ve světě se jedná o stále aktuálnější téma. Ačkoli v porovnání s ostatními státy Evropy  

a světa je česká společnost víceméně homogenní,
11

 je důležité, aby žáci měli možnost  

se seznámit s jinými kulturami ve školním prostředí a předcházelo se tak vzniku 

intolerance, stereotypních předsudků, rasismu nebo dokonce xenofobie, které se mohou 

během mezikulturních kontaktů objevit. Nebo jak také řekl významný český psycholog 

Radkin Honzák v rozhovoru pro DVTV 25. února 2016: „[My] jsme se jakž takž naučili 

komunikovat já a ty, dokonce já a my, ale už jsme se nenaučili komunikovat my a oni.“  

A také: „Je otázka, nakolik já zůstanu tím dinosaurem a budu se bránit nebo utíkat  

a nakolik budu tím člověkem, abych dokázal zvážit a spočítat si, že ta spolupráce 

se mi vyplatí více než to soupeření.“ 

S dnešními možnostmi vycestování a pobytu v zahraničí, ale i přílivem turismu  

a migrace do České republiky je klíčové uvědomění si, že Česká republika je součástí 

Evropské unie, Evropy a světa. Abychom mohli žáky plnohodnotně připravovat na život  

v globálním světě, ve kterém žijeme, musí být připraveni na kulturní rozmanitost, která  

                                                 
9
 TICHÁ, Dominika. Současný stav výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ [online]. Hradec Králové, 2015 

[cit. 2016-11-07]. Dostupné z: https://theses.cz/id/1tfyj3/STAG69037.pdf. Diplomová práce. Univerzita 

Hradec Králové. Vedoucí práce PhDr. Helena Karnetová. 
10

 POLÁČKOVÁ, Marie. Současný stav poslechových činností v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ a didaktické 

návrhy na zapojení těchto činností ve výuce [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/162415/. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce 

PhDr. Leona Stříteská, Ph.D 
11

 dle Českého statistického úřadu za rok 2015, který vychází ze zdrojů cizinecké policie MV ČR, je na 

našem území 465 tisíc cizinců, z toho 260 tisíc má trvalý pobyt. Dostupné z: https://www.czso.cz 
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je její nedílnou součástí. A právě hudba, jak zmiňuje Štoudková
12

 (2006), by mohla  

být tím mostem: 

Hudba je odjakživa způsobem komunikace nejen mezi námi a tím, 

co nás přesahuje, ale také mezi lidmi navzájem. […] Pochopíme-li podstatu 

hudebního myšlení jiných národů, staneme se součástí mnohem většího celku, 

překonáme hranice, za nimiž je smír mezi lidmi. Hudební jazyk je ten 

nejuniverzálnější, proto může napomoct bourat bariéry a předsudky, které 

stále mezi jednotlivými národy jsou. Žijeme v Evropě, která přijímá mnoho 

emigrantů, zajímá se o země třetího světa. Globalizace sice přináší řadu 

problémů, ale v její hloubce je touha po jednotném světě. Řada problémů 

přitom vzniká z nepochopení kulturního a sociálního vývoje jednotlivých 

společností. Hudbě nikdo neřekne ne. Seznámíme-li se s kulturou jiných 

národů, budeme lépe rozumět rozlišnostem, které mezi lidmi jsou. Budeme 

také lépe respektovat původ každého z nás. Tuto diferenci jsme díky umění, 

a především hudbě a tanci schopni vnímat také jako obohacující naši vnitřní 

zkušenost a naše myšlení. Hudba je natolik specifický prostředek k 

naslouchání druhým, že není možné ji přehlížet. Hudbu dokáže každý zakusit 

přímou osobní živou zkušeností, prožitkem, který nelze z paměti vymazat. 

Všechny výše uvedené důvody jsou motivem k napsání práce, která jak věřím, bude 

ku prospěchu nejen pedagogů, ale i žáků prvního stupně základních škol. 

1.4  Metodika výzkumu 

Pro svou práci jsem zvolila metodu experimentu a experimentálního vyučování, 

která se řadí do sféry metod empirického výzkumu. Čábalová (2011)
13

 přibližuje využívání 

experimentu v situacích, kdy jde o: „zjišťování efektivity, výsledků či důsledků vlivu 

inovací, změn zavedených do pedagogické reality (např. zavedení nové výukové metody  

do výuky, změna chování učitele, změna obsahu učiva apod.).“ Jak uvádí definice 

experimentu v knize Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice (Maršálová  

a Mikšík in Váňová a Skopal, 2007): „Experiment je možné definovat jako pečlivě 

dokumentovanou výzkumnou situaci, v níž se sleduje kauzální vztah mezi dvěma nebo více 

proměnnými tak, že se záměrně vyvolává změna v jedné nebo více nezávisle proměnných  

a za kontroly nežádoucích proměnných se sleduje změna v závisle proměnných.“
14

 Zimney 

(in Johnson, 2008)
15

 definuje experiment jako „Vývoj prostředí, ve kterém se výzkumník, 

typicky nazývaný experimentátor, pokouší objektivně pozorovat fenomény, které  

                                                 
12

 ŠTOUDKOVÁ, Soňa. Etnická hudba v hudební výchově. Mgr. Petr Knecht. In Výzkum aktuálních 

problémů pedagogiky a oborových didaktik. Pedagogická fakulta MU. Brno: Centrum pedagogického 

výzkum PdF MU, 2006. s. 261-265, 5 s. s. 264-265 
13

 ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). s. 114 
14

 VÁŇOVÁ, Hana a Jiří SKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 2., aktualiz. vyd. 

V Praze: Karolinum, 2007. s. 39-47 
15

 JOHNSON, Burke. a Larry B. CHRISTENSEN. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed 

approaches. 3rd ed. Los Angeles: Sage Publications, c2008. s. 292 
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se vyskytují v přísně kontrolovaných situacích, ve kterých se mění jedna nebo více 

proměnných zatímco ostatní zůstávají konstantní.“ Obecněji o experimentu hovoří Štefl 

(1970)
16

: „Obecně můžeme pod tímto pojmem rozumět záměrnou organizaci nových forem 

školní činnosti (zavedení nové metody výchovně vzdělávací práce, hodnocení žáků, nové 

učební pomůcky nebo jejího efektivnějšího využiti apod.) v určitém omezeném měřítku (v 

jedné třidě, na několika školách) s cílem vědeckého zkoumání těchto nových forem  

ve srovnání s průběhem a výsledky tradičních nebo běžně užívaných forem.“  

V rámci tohoto experimentálního vyučování bude pracováno se skupinou žáků, 

která se bude seznamovat s novou, pro ně neznámou látkou. Jedná se tedy dle Skalkové 

(1983) o terénní experiment technikou jedné skupiny. Jelikož se v pedagogických 

výzkumech u experimentu může stát, že badatel (učitel) nemá k dispozici dvě skupiny  

a pracuje pouze s jednou skupinou, výsledky pak srovnává se stavem před zavedením 

nezávisle proměnné.
17

  

Experimentální skupinu tvořili žáci 2. ročníku Základní školy Open Gate School.
18

 

Open Gate School je soukromé gymnázium a základní škola, která od roku 2005 respektive 

2010 poskytuje kvalitní vzdělání nadaným žákům. Škola zařazuje ve svém programu 

mnoho z inovativních prvků moderní pedagogiky jako je Kritické myšlení, Projektové 

vyučování, či Začít spolu. Její učební plány jsou plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a s mezinárodně uznávaným 

programem IB „The Primary Years Programme“. Prioritou školy je jazyková vybavenost 

žáků, proto se anglický jazyk vyučuje v rámci některých předmětů a také ve zvýšené 

hodinové dotaci již od první třídy.  

Při vytváření experimentálního plánu jsem oslovila Mgr. Terezu Kasalovou  

a v jejím zastoupení vedení školy Open Gate School, které mi následně umožnilo v její 

třídě realizovat projekt s názvem Země Himálaje – Hudba Nepálu. 

Vyučovací den se skládal ze dvou částí. Jedné 45 minut trvající vyučovací hodiny 

hudební výchovy a poté vyučovacího bloku o délce 90 minut, ve kterém byli žáci rozděleni 

do center aktivit dle programu Začít spolu. Jelikož se žáci se na prvním stupni ZŠ 

seznamují v hodinách hudební výchovy převážně jen českými lidovými písněmi  

s durovými (ve smyslu diatonická durová stupnice v jónském modu) i mollovými 

                                                 
16

 Pedagogika: Časopis pro vědy a vzdělání o výchově [online]. Praha, 1970, (4) [cit. 2017-02-01]. ISSN 

2336-2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=8862&lang=cs 
17

 SKALKOVÁ, Jarmila aj. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu: vysokošk. učebnice pro 

studenty filozof. a pedagog. fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1983. 204 s. Učebnice pro vysoké školy. s. 77-78 
18

 Open Gate School. Open Gate School [online]. 2017 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 

http://www.opengate.cz/cs/ 
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melodiemi a pravidelnými rytmy, které jsou pro české lidové písně typické, nemají mnoho 

šancí setkat se s jinými stupnicemi, mody nebo rytmikou, která by jim rozšířila přehled. 

Během zúčastněného pozorování se budu snažit prozkoumat míru kulturního a hudebního 

obohacení žáků. Z charakteru vybrané nepálské písně následně vyvstaly tyto hypotézy  

pro experimentální výuku: 

H 1: Dokážu skrz nepálskou hudbu naučit žáky citu k lydické melodii 

a synkopickému rytmu?  

H 2: Přispěje užití nepálské hudby k obohacení rytmického a melodického 

fondu žáků? 

H 3: Přispěje užití nepálské hudby ke kulturnímu obohacení žáků? 

Při vymezení pojmu rytmický a melodický fond musíme nejprve definovat slovo 

fond. Ústav pro jazyk Český interpretuje v rámci internetové jazykové příručky  

ve slovníku spisovné Češtiny termín fond jako: 1. soubor hmotných a finančních 

prostředků k určitému účelu: mzdový fond; fond kulturních a sociálních potřeb; 

Mezinárodní měnový fond; literární fond instituce s úkolem podporovat literární, hudební 

a jinou tvůrčí činnost; základní slovní fond jádro slovní zásoby obsahující pojmově  

a slovotvorně nejdůležitější slova 2. zdatnost, schopnost: tělesný, hlasový fond
 19.

 Současná 

čeština však definici slova ze Slovníku spisovného jazya českého
20

 dále rozvíjí.  

Dá se chápat také jako otevřený soubor, zásoba nebo základní stav, který se dá dále 

rozšiřovat. Proto zde také mluvíme o obohacování nebo rozšiřování. Rytmický fond je tedy 

v této práci chápán jako soubor rytmů, které umíme pojmenovat, reprodukovat, adekvátně 

se k nim pohybovat nebo je při jejich poslechu analyzovat. Podobně je také chápán 

melodický fond, tedy sbírka melodií, kterou umíme zazpívat, zahrát na hudební nástroj 

nebo ji při poslechu analyzovat. Na rozdíl od rytmického fondu, melodický fond nelze 

ztvárnit pohybem, jelikož melodie je sice sama o sobě sled tónů, avšak není oproštěna 

od rytmu.  

K ověření hypotéz byly vytvořeny a následně předloženy žákům kontrolní zjišťující 

aktivity, pracovní list a do závěru hodiny byl zařazen rozhovor. Pro první hypotézu byly 

v závěru hodiny hudební výchovy předneseny učitelem dvě písně A tam dole při Jurmíně 

zahrádečka a Beskyde, Beskyde. Zkoumalo se, zda žáci objeví shodnost lydické melodie  

a synkopického rytmu s právě představenou písni Resham Firiri. Žáci ještě před 

                                                 
19

.Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk Český [online]. 2008 [cit. 2017-15-01]. Dostupné z: 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fond 
20

 Nechybujte.cz: Slovník současné češtiny [online]. Lingea [cit. 2016-11-19]. Dostupné z: 

http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/fond 
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ukončením přednesu první písně určili, že totožnost obou písní je právě v lydickém modu. 

Po přednesu druhé písně se žáci shodli a určili rytmus jako pojítko mezi oběma písněmi. 

Z toho vyplývá, že první hypotéza byla potvrzena a skutečně lze pomocí písně Resham 

Firiri vyvolat u žáků citlivost pro lydický modus i synkopický rytmus. Pro ověření druhé 

hypotézy byli žáci v rámci rozhovoru při závěrečném zhodnocení hodiny požádáni, aby 

charakterizovali vlastními slovy melodii nové písně a vytleskáním rytmu vyjádřili pocit 

z písně. Většina žáků na píseň reagovala pozitivně a charakterizovala melodii jako zvláštní, 

nezvyklou, veselou, znějící cize, nebo dokonce divnou. Tyto charakteristiky značí, že žáci 

se s celolydickým modem v lidové písni nesetkali a došlo tak skutečně k rozšíření jejich 

melodického fondu. Při vytleskávání pocitu z písně se mezi převážně rychlými rytmy 

objevila několikrát výrazná synkopa vytleskaná správně a dvakrát pokus a synkopu. Proto  

i výsledek této aktivity nasvědčuje tomu, že došlo k obohacení rytmického fondu žáků.  

K ověření třetí hypotézy došlo jak v rámci rozhovoru, tak pomocí pracovního listu. Ten 

sloužil primárně k vypracovávání úloh a úkolů během projektové části dne, avšak při 

hodnocení celého dne na konci pracovního listu z 19 zúčastněných žáků napsalo 8 jako 

nejlepší aktivitu dne právě zpěv nepálské písně. Žáci také projevili zájem improvizačně si 

zatančit při puštěné nahrávce během přestávky před druhou částí dne. Z reakce žáků na 

danou píseň tedy vyplývá, že i třetí hypotéza byla potvrzena a došlo ke kulturnímu 

obohacení žáků. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Význam hudby v životě člověka 

Abychom mohli s hudbou vhodně pracovat a byla nám v praxi přínosem, 

potřebujeme znát její vliv na člověka. Výchova k hudebním dovednostem a jejich význam 

je již od antického Řecka neodmyslitelnou součástí kultivace osobnosti jedince  

od nejranějšího věku. Z toho, jak Platón ve své  Ústavě psal: „Není-li [...] vychování 

hudbou proto nejúčinnější, že při něm nejvíce vnikají do nitra duše rytmus a harmonie  

a nejsilněji ji uchvacují, přinášejíce ladnost, a je-li kdo dobře vychováván, činí jej 

ladným...“
21

 a jeho žák Aristoteles, který na Platóna navazoval: „…jest jakési vzdělání, 

které se má dáti synům ne proto, že by bylo užitečné nebo potřebné, nýbrž proto, že jest 

ušlechtilé a krásné,“
22

 je patrné, že již v antice se přistupovalo k hudbě a hudebním dílům 

nejen jako k výchovným prostředkům směřujícím ke kráse, ale hudbě byla přisuzována 

schopnost působit očistně a zábavně, tedy že si do značné míry už staří Řekové 

uvědomovali působení hudby na lidské emoce. Také se snažili definovat krásnou hudbu 

vymezením žádoucích a nežádoucích modů, rytmů, slov a nástrojů
23

. Dalším mezníkem  

ve vnímání hudby bylo vydání pedagogických spisů Jana Ámose Komenského, především 

v dílech Informatorium školy mateřské, Didaktica a předmluvě ke Kancionálu se dívá  

na hudbu, zpěv žalmů a náboženských textů jako na jednu z cest ke zbožnosti a vyzdvihuje 

její význam. Přestože se v průběhu času význam hudby posunul od magicko-rituálních, 

léčitelských a náboženských obřadů do dnešního převážně konzumního (masmédia), nebo 

elitářského (koncerty) způsobu přijímání hudby
24

, stále se potvrzuje, že lidé hudbu 

potřebují, protože uspokojuje celou řadu jejich potřeb tělesných, duševních i složitějších 

společenských.
25

 Sedlák (1988) dále také zdůrazňuje hlavní funkce hudby, které by si měl 

pedagog uvědomovat: 

1) Estetická, která umožňuje poznání krásy. Působí na celou lidskou bytost  

a vnitřně přetváří a ovlivňuje vnitřní bytostné síly. 

                                                 
21

 PLATÓN. Ústava. 3., opr. vyd. Přeložil František NOVOTNÝ, přeložil Emanuel PEROUTKA. Praha: 

OIKOYMENH, 2001. Knihovna antické tradice, III. Kniha 401d 
22

 ARISTOTELÉS. Politika. 2. vyd. Přeložil Antonín KŘÍŽ. Praha: Rezek, 1998, VIII. Kniha 1338a 30 
23

 PLATÓN. Ústava. 3., opr. vyd. Přeložil František NOVOTNÝ, přeložil Emanuel PEROUTKA. Praha: 

OIKOYMENH, 2001. Knihovna antické tradice, III. Kniha 386 – 400 
24

 ZELEIOVÁ, Jaroslava. Muzikoterapie: východiska, koncepty, principy a praxe. Praha: Portál, 2007. s. 16 
25

 SEDLÁK, František a SIEBR, Rudolf. Didaktika hudební výchovy: vysokošk. učebnice pro stud. pedagog. 

fakult. Díl 1, Na 1. stupni základní školy. 2., upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 

311 s. Učebnice pro vys. školy. s. 7-8 
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2) Výchovná, formující mravní profil člověka i jeho světový názor. 

3) Specifické osvojování světa, skrz hudbu. Pokud toto poznání dále 

sdělujeme ostatním lidem, hudba se stává prostředkem komunikace. 

4) Terapeutická, která poskytuje vnitřní klid a psychické odreagování  

a vytrhuje člověka z denní všednosti. Na tomto principu je také založena 

muzikoterapie. 

2.2  Hudební výchova a Rámcový vzdělávací program 

V 60. letech minulého století  vznikala významná díla hudební pedagogiky. Jde 

zejména o zpracování Orffova Schulwerku na takzvanou Českou Orffovu školu Iljou 

Hurníkem a Petrem Ebenem nebo též nová koncepce hudební výchovy s názvem Hudba - 

škola - zítřek: projekt modernizace pojetí a osnov hudební výchovy na ZDŠ (Poledňák, 

Budík et al., 1969).
26

 Některé z principů této práce nadále přecházejí do současného 

kurikulárního dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále  

jen RVP ZV) účinného ve změnách od roku 2005.
27

  

Dle nejnovějšího RVP ZV platného od 1. září 2016 je pojetí hudební výchovy 

takovéto: 

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a 

doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především 

však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se 

následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, 

rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně 

pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový 

potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální 

instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, 

své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v 

neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého 

individuálního zájmu a zaměření. 

RVP ZV také rozlišuje v hudební výchově čtyři činnosti, při kterých dochází 

k rozvoji klíčových kompetencí a vnímání a využívání hudby jako svébytného prostředku 

komunikace. Patří sem Vokální činnosti, při kterých je stěžejní práce s hlasem, 

Instrumentální činnosti, při kterých se rozvíjí práce s hudebními nástroji, Hudebně 

pohybové činnosti, při kterých je kladen důraz na pohybovou reakci na hudbu. Čtveřici 
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uzavírají Poslechové činnosti, během kterých se žáci učí hudbu aktivně vnímat, analyzovat 

a interpretovat.  

Ačkoli jsou stávající kurikulární dokumenty České republiky v souladu s trendy 

současné pedagogiky, jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, současný stav hudební 

výchovy na základních školách není dle dostupných pramenů dobře zmapován. Všeobecně 

jsou vnímány jako hlavní problémy převážně v nedostatečné časové dotaci, nedodržování 

metodicky správného vedení hodin a také nedostatečné následné vzdělávání učitelů  

v současné praxi. Především učitelům s dlouholetou praxí, ale také učitelům, kteří  

si nezvolili hudební výchovu jako specializaci, chybí znalost aktuálních vzdělávacích 

trendů v hudební výchově a chuť podle nich učit. V následujících kapitolách proto nabízím 

úvod do nepálského diskurzu a následně přehled úloh a aktivit, které se s žáky 

v jednotlivých hodinách dají realizovat. 

2.3  Etnomuzikologie a její předmět 

Vymezení pojmu etnomuzikologie je dle neustálenosti definic složité. Ačkoli  

se pojem vyskytl poprvé oficiálně teprve v 50. letech dvacátého století v názvu knihy 

autora Jaapa Kunsta - Musicologica, A study of the nature of ethno-musicology, postoje 

k etnomuzikologii ještě nejsou zcela vyhraněné. Některé definice zahraničních autorů 

popisují etnomuzikologii z širšího, jiné z užšího pohledu. Jak cituje Jurková (Nettl in 

Jurková, 2001)
28

 na začátku své knihy Kapitoly z mimoevropské hudby: „Nejednota (mezi 

badateli) existuje pouze v definování vnějších hranic tohoto pole“ a dále Jurková „vývoj 

jde směrem k poznání a popsání fenoménu hudba v celosvětovém rozměru – a porozumění 

takto široce koncipovanému jevu.“ Z toho plyne, že etnomuzikologie se zabývá  

jak mimoevropskou hudbou, tak také lidovou hudbou západního světa, tedy evropského 

folklóru.  

Jak bude popsáno v pozdějších kapitolách, nepálská lidová hudba se, stejně jako 

lidová hudba na území České republiky (česká, moravská, slovácká atd.), dělí dle mnoha 

etnických a kastovních skupin. Proto je v této práci chápána česká a nepálská lidová hudba 

z pohledu územní celistvosti obou států. V kapitole, která se věnuje společným znakům 

české a nepálské lidové písně je hudba Nepálu v rámci této práce pojímána 

z etnomuzikologického hlediska, zatímco česká lidová píseň je rozebírána pouze z čistě 
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formálního hlediska, což je jen malá výseč hudební folkloristiky tak, jak ji vnímáme 

dnes.
29

 

2.4  Multikulturní výchova ve vzdělávání 

Průcha (2001) vychází z definice v Pedagogickém slovníku (Průcha et kol, 1998, s. 137)  

a vymezuje pojem takto: „Termín multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet 

prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury 

než svou vlastní. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči 

imigrantům, příslušníkům jiných národů, ras apod.“ Dále rozděluje pojem Multikulturní 

výchova do oblasti vědecké teorie, výzkumu, informačních a organizačních infrastruktur  

a praktické edukační činnosti.
 30

 Zejména poslední uváděná oblast je pro tuto práci 

důležitá. V kurikulárních dokumentech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha (2001, s. 15) 

uvedeno, že: „Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se 

společnosti rozšiřuje předchozí cíl o další úroveň. Znamená usilovat o život bez konfliktů  

a negativních postojů ve společenství nejen druhých lidí, ale i jiných národů, jazyků, 

menšin a kultur, být schopen přijmout a respektovat i značné odlišnosti mezi lidmi  

a kulturami dnešního propojeného světa.“ a dále v RVP ZV
31

 je Multikulturní výchova 

zařazena do takzvaných průřezových témat, která jsou povinnou součástí základního 

vzdělávání a jsou definována a blíže specifikována takto:  

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů 

současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního 

vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, 

vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou 
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spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů  

a hodnot. 

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech 

žáků. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají 

osobnostnímu a charakterovému rozvoji. Tematické okruhy průřezových 

témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení 

vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků  

a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku  

a uplatňovat širší spektrum dovedností.  

Multikulturní výchova tedy dle RVP ZV (2016): „Umožňuje žákům seznamovat  

se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti 

si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. 

Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování 

neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti.“ 

2.5  Nepál - kulturní a sociální rámec práce 

Abychom mohli pochopit tuto práci z hudebního a kulturního hlediska, je potřeba 

seznámit čtenáře se základními informacemi o Nepálu, které nalezne v této kapitole. 

Problémem při psaní této časti práce je hlavně transliterace. Jak píše Reed (2003)
32

: 

„Ačkoli písmo dévanágarí se píše foneticky, jeho přepis do latinky je nesplnitelný úkol. 

Nepálci vyslovují hlásku „b“ někde mezi „b“ a „v“, hlásku „r“ zase mezi „r“ a „d“ a 

například „s“ zní spíše jak „š“, „z“ zase jako „dz“ nebo „dž“, „č, p, t“ se někdy vyslovují 

s přídechem „čh, ph, th“. Například řeka protékající hlavním městem – Bágmatí (Filipský, 

2003), Bagmati/Baghmati (anglický název), Bagmáti (výslovnost, se kterou jsem se setkala 

v Nepálu). Pokud je dostupná ve zdroji, používám primárně verzi zápisu dle  

I. A. S. T. (International Alphabet of Sanskrit Transliteration). K názvům v cizojazyčných 

pramenech uvádím originální název ze zdroje v případech, ve kterých jsem nenalezla český 

ekvivalent.  

2.5.1  Stručná historie Nepálu 

Historie osídlení území dnešního Nepálu je značně ovlivněna geografickou polohou 

dnešního státu. První nálezy známek osídlení sahají do období paleolitu (starší doba 

kamenná) a mezolitu (střední doba kamenná). Tito osadníci byli příslušníci austroasijských 
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etnik, nejstarších obyvatel indického subkontinentu, kteří byli postupně vytlačeni 

mongolskými kmeny Kirátů a Liččhavijů.
33

 

O Kirátském státě, který vznikl okolo roku 600 před naším letopočtem a jeho 

vnitřním uspořádání, se nedochovaly žádné spolehlivé prameny, avšak k jeho tradici 

se dodnes hlásí nejstarší etnické skupiny himálajského regionu – Névárci, Rájové, 

Limbuové, Sunvárové a další. Období prvotního kulturního rozmachu a rozvoje sanskrtské 

vzdělanosti a árjovské civilizace je spjaté s nástupem Liččhavijského království mezi 

1. a 2. stoletím našeho letopočtu. Přes období nestability trvalo až do 9. století, 

kdy Liččhavije ve vládnutí vystřídala hinduistická dynastie Thákurů. Za jejich vládnutí 

se na konci 12. století říše rozpadla na tři státní útvary (Káthmándú, Pátan, 

Bhaktapur/Bhádgáon), kterých se následně zmocnila dynastie Mallů. Avšak ani Mallové, 

kteří vládli až do roku 1768, nedokázali říši sjednotit. Mallovské rodiny mezi sebou vedly 

bratrovražedné války a oslabená země nezvládala reagovat na útoky zvenčí. Výpad 

muslimských vojsk v polovině 14. století prakticky srovnal Káthmándskou kotlinu a její 

kulturu se zemí. Z dochovaných pramenů víme, že se pozice hlavy království Ličhaviů, 

Thákurů i Mallů nazývala mahárádža.
34

  

Od druhé poloviny 18. století dobývají vnitřními nepokoji zdecimovanou říši 

Ghurkové. Po postupné kapitulaci všech tří království na trůn usedá kníže Prithví Nárájan 

Šáh, který ustanovuje Káthmándú hlavním městem a rozšiřuje nadvládu Ghurků na celé 

území Nepálu, jak ho známe v dnešní podobě. V roce 1816, po válce s East India Company 

Nepál postupuje hraniční území Britům a dovoluje nepřetržitou účast britského residenta 

u dvora. Ten však nijak nezasahuje do vnitřních záležitostí země a pouze volně kontroluje 

vnější zájmy. Po osamostatnění Indie v roce 1947 padl vliv Britů i v Nepálu, který 

se následně v roce 1951 stává konstituční monarchií.
35

 Více tento úsek historie přiblížím 

v kapitole Nepálská folklórní hudba a lidová píseň. 

Od roku 1996 probíhala na více než polovině území občanská válka, kterou 

vyvolaly guerillové skupiny maoistů. Ty následně zahájily ozbrojený boj za zrušení 

monarchie, zavedení ústavních reforem a znovunastolení takzvané „demokracie lidu“.
36

 

Válka se postupně rozšířila na celé území a první pokusy o mír začaly vyjednáváním 
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v Káthmándú v dubnu roku 2003. To a další dvě ovšem skončila krachem. Situace 

eskalovala až do vyhlášení výjimečného stavu v roce 2005. Následující rok panovník 

podlehl tlaku masových demonstrací a nepokojů a přislíbil uspořádání voleb. Díky tomuto 

prohlášení se obnovily mírové rozhovory a jednání s maoistickými povstalci. Míru  

se nakonec podařilo dosáhnout díky omezení moci panovníka na minimum. Intenzivní 

vyjednávání, která trvala po celý rok 2007, vyústila 28. prosince schválením zákona,  

ve kterém byl Nepál prohlášen republikou. O pět měsíců později potvrdilo ústavodárné 

shromáždění zrušení monarchie, král Gjánéndra se stal řadovým občanem. 

Prvním prezidentem byl zvolen Rám Baran Jádav.
37

 Současnou prezidentkou země 

je Bidhya Devi Bhandari, dlouholetá bojovnice za práva žen, která kandidovala z pozice 

zástupce Komunistické strany Nepálu (Sjednocená Marxisticko-Leninská).
38

 

2.5.2  Geografie 

Pohoří Himálaje, na kterém leží největší část území Nepálu, je nejvyšší horstvo 

světa. Tvoří hranici, která odděluje Indický subkontinent od centrální Asie a Tibetské 

náhorní plošiny a táhne se více než 2 000 kilometrů od Kašmíru na západě po Myanmar 

(dříve Barma) na východě.  

Protože se stát nachází v místě, kde na sebe naráží Euroasijská a Indická tektonická 

deska, je zde opakovaný výskyt ničivých zemětřesení. Poslední ze tří silných zemětřesení, 

které se objevily v rozmezí pouhých čtyř let, se odehrálo v dubnu 2015. Zahynulo při něm 

více než 8 000 lidí a způsobilo značné a v některých případech nevratné škody  

na památkách UNECSO.
39

 Vezmeme-li v úvahu, že se podle poslední zprávy
40

 OSN - 

Organizace spojených národů (Angl. United Nations) Nepál řadí na 145. místě do seznamu 

rozvojových zemí s vysokým počtem obyvatel na kilometr čtvereční, je nám jasné,  

že přírodní katastrofa tohoto rozsahu způsobí v tak špatně přístupné oblasti humanitární 

katastrofu. 

Geograficky se země nacházející se mezi 27. a 30. rovnoběžkou řadí 

do subtropického až tropického pásu severní polokoule se střídajícím se obdobím dešťů 
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(červen až konec září) a obdobím sucha (říjen až květen). Naopak teplotní klima Nepálu 

je velice kontrastní v závislosti na nadmořské výšce, ve které se člověk v danou chvíli 

nachází. Můžeme ho rozdělit do tří základních skupin (HAGEN, 1971)
 41

:  

1) Nížiny (Terai) – Postupně odlesňovaná džungle na jihu země, podnebí 

odpovídá tropickému pásmu s velmi vysokou vlhkostí i teplotami. 

2) Střední pásmo vrchovin a hornatin - Nejosídlenější část země, která také 

zabírá největší plochu. Jedná se převážně o zemědělskou plochu, která 

se využívá k pěstování zeleniny, ovoce a obilovin. Teplotně odpovídá 

mírnému pásu. 

3) Vysoká Himálaj – Pohoří s nejvyšší horou světa, Mt. Everest (8 848), 

se nachází na severu země. Přibližně od 5 000 metrů nad mořem pokrývá 

zem pouze sníh a led. 

Rozloha Nepálu číní 147 181 km2 a v žebříčku států řazených dle rozlohy 

je 94. největší zemí světa. Jako vnitrozemský stát sousedí na severu pouze s Čínou 

(Tibetem) a na západě jihu a východě Indií. Oficiálním jazykem je nepálština. Tou hovoří 

přibližně 44% populace. Na základě sčítání obyvatelstva z roku 2011 však v Nepálu 

existuje celkem 123 různých dialektů, kterými hovoří celkem 125 etnických skupin  

a kast.
42

 Hlavní město Káthmándú se nachází v nadmořské výšce 1 400 metrů nad mořem 

v Káthmándském údolí, kterým protéká řeka Bágmatí.
43

 Úředním jazykem je dle ústavy 

Nepálština, která je psaná písmem Devanāgarī (देवनागरी), jenž se vyvinululo z Brāhmī. 

Jedná se o slabičné písmo psané zleva doprava. 

2.5.3  Obyvatelstvo 

Dle Centrálního Statistického úřadu
44

 se oficiální sčítání obyvatelstva v Nepálu 

koná každých deset let. Podle posledního sčítání z roku 2011 se počet obyvatel zastavil na 

čísle 26 494 504.
45

 Odhad současného počtu obyvatelstva (r. 2016) se dle průměrného 

přírůstku dosti liší. The World Fact Book uvádí, že počet obyvatel k červenci 2015  
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je 31,5 miliónů, naproti tomu Organizace spojených národů (OSN) a její divize zabývající 

se populací odhaduje na rok 2016 pouze necelých 29 miliónů; k roku 2015 28,5 miliónů.
46

 

Pestrost obyvatelstva dokládá existence 125 etnik a kast s vlastním jazykem  

a kulturou. V tomto významu je termín etnikum chápáno jako soubor atributů, které jsou 

stejné pro danou skupinu (jméno, zvyky a tradice, legendy či lokace). Ačkoli se ve městech 

etnické a kastovní rozdíly stírají, na venkově, kde žije 75% obyvatelstva je dodržování 

instituce kast stále klíčové. Z pohledu zastoupení v populaci jsou nepočetnějšími obyvateli 

Čhetriové a následně Báhunové (bráhmani), Magarové, Tharuové, Tamangové a Névárci.
47

 

Nejstarší a historicky nejvýznamnější obyvatelé Nepálu jsou bezesporu Névárci, podle 

kterých se (dle jedné z mnoha teorií) také země jmenuje. Společnost těchto obyvatel 

Káthmándské kotliny do sebe postupně integrovala mongolské i indoevropské rasy, proto 

můžeme v jejich řadách nalézt obě dvě hlavní vyznání – Hinduismus a Buddhismus.
48

 

Mezi další významné skupiny obyvatel patří Tamangové. Reed (2010) dokonce píše,  

že Tamangové jsou největší nepálskou národnostní menšinou a shodně s Vavrouškovou 

(2004) je zařazuje do mongolského typu obyvatelstva, které přišlo v dávných dobách 

z Tibetu. 

Obyvatelstvo můžeme dělit z více hledisek, těmi hlavními jsou rozdělení dle kasty 

nebo etnické menšiny. Kastovní systém dělí obyvatelstvo dle povolání, určuje jejich 

společenské postavení a povoluje, s kým se smí a nesmí stýkat.
49

 Také autoři používají 

různá dělení. Kupříkladu Vavroušková (2008) používá etnické dělení takto: „V současné 

době žijí ve východní a severní oblasti země hlavně etnické skupiny mongolského typu (…) 

z Tibetu, na jihu a západě převažuje indoevropské (árjovské) obyvatelstvo původem 

z Indie.“ Naproti tomu The Garland encyclopedia of world music (2002) a Broughton 

(2000) ve své World music dělí obyvatelstvo dle kast na základě povolání. 
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2.5.4  Náboženství, umění a kultura  

„Duchovní svět obyvatel Káthmándské kotliny vždy charakterizovala nevšední 

myšlenková pružnost, snášenlivost a přizpůsobivost.“
50

 I přes na první pohled zdánlivou 

neslučitelnost jednotlivých náboženství, vládne mezi lidmi v zemi náboženská tolerance  

a Nepál se tak stává poklidným místem pro hledání duchovního klidu. První zmínky  

o buddhistických klášterech a hinduistických chrámech postavených mírumilovně vedle 

sebe jsou dokonce již ze 7. století.
51

 Hlavně v oblastech kam začíná pronikat křesťanství,  

je zajímavé pozorovat mísení křesťanských tradic s těmi původními hinduisticko-

buddhistickými. Naskytne se nám poté obrázek obrovské náboženské tolerance,  

kde původní rodina kmene Tamang žijící ve vysokohorské vesnici Tipling, má hlavu 

rodiny buddhistického Lámu, naproti tomu Amma (v překl. maminka) spolu s jednou 

z dcer při obhospodařování dobytka dodržují Tihar a nejmladší syn chodí každou neděli  

na katolickou mši do místní modlitebny. 

Hlavním náboženstvím v Nepálu je Hinduismus, který je vyznáván více než 80 

procenty obyvatelstva. Za ním následuje Buddhismus s necelými 10 procenty, Islám (cca 

4%), Kirant (šamanismus cca 3%)
52

, Křesťanství (necelých 1,5%) a další. Přestože 

procento populace vyznávající křesťanství od posledního sčítání podstatně vzrostlo, je stále 

oproti ostatním náboženstvím jen ve velmi malém zastoupení.
53

  

Nejstarší dochovanou sochařskou památkou je kamenné lingam z období před 5. 

stoletím, které nalezneme v Pátanu. Rozvoj sochařství a řezbářství se rozvíjel do 7. století 

pod vlivem indických výtvarných škol. K nejkrásnějším výtvarným dílům patří práce 

névárských řezbářů. Tyto dřevořezby, nejčastěji z tvrdého sálového dřeva, dodnes zdobí 

nejen chrámy a paláce, ale také okenice a tórany (půlkruhové portály nad vstupními 

dveřmi)
 
na obytných domech historických center měst. Vedle kamenných reliéfů a soch  

se dochovalo i mnoho bronzových a terakotových figurek světského charakteru  

ze 4. a 5. století.
 54

 Řemeslná výroba nepálských kovolitců, koželuhů a tkalců se dobře 

prodávala i na indických trzích. Řemeslníci byli zaměstnáváni ve státních dílnách, které 
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pracovaly na objednávku královského dvora.
55

 Mnoho těchto památek bylo závažně 

poničeno během posledního zemětřesení v roce 2015, jak píše zpráva UNESCO.
56

 

Jak se píše v populační monografii: „Nepal is a multi-ethnic, multi-cultural, multi-

religious, and multi-lingual country. Caste/ethnicity is the main variant of diversity that 

carries meaning of cultural heterogeneity as well as cultural assets of the Nepalese 

population“
57

, což ve volném překladu můžeme chápat tak, že nepálská kultura je plná 

nepřeberného množství etnik, náboženství a jazyků, které mají své vlastní svébytné tradice, 

ze kterých vychází kulturní různorodost. Ta je nositelem kulturního bohatství Nepálu. Díky 

tomu, že je celý himálajský region izolovanou křižovatkou a útočištěm pro velkou část 

Asie po celá staletí, bylo umožněno přežít mnoha unikátním a starobylým tradicím. Avšak 

rozdíly mezi jednotlivými etniky mají velice široký záběr. Na jedné straně se nachází 

kočovný kmen Raute, který je známý pro svůj životní styl lovců opic druhu Hulmanů  

a Makaků a sběračů lesních hlíz, ovoce a zeleniny, na straně druhé jedna 

z nejsofistikovanějších kultur Asie, Névárci.
58

  

V následujícím přehledu nejdůležitějších kulturních svátků, které uvádí Vavrušková 

(2004, s. 105) a Reed (2010, s. 484-487) uvádím se stručným popisem významné slavnosti, 

které mají důležitost napříč etniky a náboženstvími. 

1) Lósar – tibetský Nový rok a počátek buddhistického kalendářního roku  

se slaví na přelomu února a března. Předchází mu třídenní oslavy 

s hodováním a tancem. 

2) Nava Barsa – nepálský Nový rok, který začíná 13. nebo 14. dubna. Vrcholí 

oslavami Bisket (Biskjátra) a velkou soutěží v přetahování lana a velkým 

hudebním průvodem okolo města. 

3) Buddha Džajanti – Buddhovy narozeniny připadají na první květnový 

úplněk. Obřadníci před stúpami (buddhistické tavby se symbolikou klidu  

a míru naplněné buddhistickými relikviemi) předvádějí rituální tance. 

4) Dasain – nejdelší nepálské oficiální celostátní svátky, které se slaví patnáct 

dnů na přelomu září a října. Úřady a školy jsou zavřené na devět dnů, oslavy 
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vrcholí sedmý (Fulpatí), devátý (Navamí) a desátý den  

(Bídžaja Dasami) - připomenutí vítězství bohyně Durgy nad zlým 

démonem). To vše je doprovázeno rituálními tanci a zpěvy. 

5) Tihár (Díválí) – hinduistický svátek světel, který začíná dva dny před 

novoluním na přelomu října a listopadu. Jídlem se uctívají zvířata a zapalují 

se svíčky a lampičky na počest bohyně Lakšmí, která sesílá štěstí  

a bohatství. 

2.6  Nepálská folklórní hudba a lidová píseň 

Stejně jako celá Nepálská kultura, je i nepálská folklórní hudba
59

 ovlivňována 

dvěma hlavními proudy. Tím prvním je Tibetská hudba ve vyšších nadmořských výškách 

na severu země. Tibetský vliv na hudební kulturu Nepálu se projevoval již od starověku, 

kdy se kultury přirozeně prolínaly díky obchodním stykům, ale až migrační krize 

způsobená okupací Tibetu v polovině dvacátého století vedla k mnoha variacím různých 

nejen hudebních tradic, které se implementovaly do nepálské kultury.
60

 Druhý, výraznější  

a silnější proud, je hudba Indie
61

, hlavně takzvaná severní Hindustani klasická hudba, která 

se do Nepálu dostávala od 17. století společně s migrační vlnou severoindických 

hudebníků a plně se integrovala s vládnoucí rodinou Rana kolem roku 1800.  

Následující možné dělení nepálské hudby je dle Becha (1975)
62

 pomocí 

geografického rozložení horských hřebenů a tří hlavních řek kombinovaných s hlavními 

obrysy jednotlivých území nepálských etnik. Mohou být uvedeny následovně:  

1) Nejzápadnější: Simiot Bhote, Dolpa Bhote, Dandeldhura-Jumia, Tharu, 

Sallyan-Puitan 
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2) Západní: Magar, Gurung, Gaine, Cepang, Pokhara-Ghorka, Tamang, 

Newar 

3) Východní: Sherpa, Limbu, Rai, Mají, Mitala, Okhaldhunga-Ilam 

Těchto osmnáct široce definovaných skupin pokrývá možná 90% nepálské hudební 

rozmanitosti. 

Další vliv na folklórní hudbu měla od padesátých do devadesátých let minulého 

století změna politické situace v zemi. Než se Nepál stal konstituční monarchií, 

neexistovalo zde žádné rádio ani nahrávací průmysl
63

. Až takzvaný režim paňčájatů, tedy 

královského absolutismu Mahéndry Bír Bikram Šáha
64

, který zejména pomocí médií Radio 

Nepal
65

 (založeno 1951) a později Nepal Television
66

 (založeno 1985), ale i dalších 

institucí, propagoval takzvanou národní unifikaci, měla značné dopady na folklórní hudbu  

i lidovou píseň. Jak se také blíže dočteme v The Garland Encyclopedia of world music 

(2002, s. 705): „V té době byla veškerá etnická hudba a písně v kmenových dialektech 

značně omezena a do popředí se dostala takzvaná nová folklórní hudba zpívaná pouze 

Nepálsky. Navzdory této snaze si však na lokálních úrovních etnická hudba zachovala svou 

významnou pozici.“ 

Rovněž The Garland Encyclopedia of world music (2002, s. 701) uvádí,  

že rozmanitost nepálské folklórní hudby a lidových písní je dána silnou vazbou nejen  

na náboženství, ale také na hlavní události týkající se života vesnice, kupříkladu svatba, 

narození syna, sklizeň či pohřeb. Pestrost je také vázána na mnoho etnických skupin, které 

se v Nepálu nachází, těžkou přístupností mnohých oblastí nebo též rozvrstvením 

společnosti na kasty, které mohou produkovat hudbu. Tato rozmanitost a pestrost však není 

striktně rozdělena mezi jednotlivé kasty nebo etnika, ačkoli etnikum hraje roli v užití 

jazyka, stylu či nápěvu. Přesto se stále spíše jedná o variace a různá překrývání repertoárů 

za soustavného udržování vlastních hudebních praktik a zvyklostí. 

Claus (2003, s. 570) dělí nepálskou lidovou píseň do tří kategorií. První jsou písně 

beze slov, druhá je recitovaná píseň a třetí kategorie je píseň s textem. Vokální hudba beze 

slov je nejčastěji slyšet na cestách a v lesích, kde lidé melodii pískají, hrají na zkroucený 

list trávy, jódlují nebo zpívají nesmyslné slabiky. Tyto bezeslovné písně mohou tvořit 
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základy pro další etnické melodie, například Tamaṅ Selo (hudba etnika Tamang) nebo 

Guruṅ Bhākā (hudba etnika Gurung) 

2.6.1  Hudba z pohledu etnik 

Pokud se bude nahlížet na nepálskou folklórní hudbu nejprve z pohledu etnik  

a posléze z pohledu kast, bude zjištěno, že tato oblast je poměrně neprobádaná vzhledem 

k vysokému počtu jednotlivých etnik žijících v celém Nepálu. Pouze částečně byla 

zmapována hudba Névárců, Tamangů a Gurungů. 

Névárci 

Névárské etnikum je o něco složitější, než ostatní etnika, jelikož jeho kultura  

má kořeny v obou historických směrech. Névárský jazyk patří do skupiny tibetobarmských 

jazyků, ale z důvodu soustavného kontaktu s obyvateli severní Indie se Névárci žijící 

v jižnější části země nábožensky odlišili. Proto v Névárské kultuře existují Névárci 

buddhistického i hinduistického vyznání. Zároveň je toto etnikum rozděleno na kasty, které 

mají například během svátku Dasain své úkoly dle sociálního postavení. Kasta Gāthā 

(zahradníci) mají za úkol ztvárnit taneční drama bohyně Durga. Tanečníci jsou 

doprovázeni skupinami bubnů a činelů.
67

  

Neodmyslitelným hudebním nástrojem Névárců je válcovitý buben dhimay, který  

je od pradávna součástí identity a náboženského života této etnické skupiny.
68

 Tradiční 

hudební skupina dhimaybājā. je tvořena hudebníky hrajícími na bubny dhimay (Obrázek 

1a, 1b) a mosazné činely několika velikostí. Hudebníci se učí hrát na buben ústně, 

používáním slabik, pod vedením mistra. Učební proces zahrnuje také mnoho obětování 

zvířat. 

Naproti tomu kasta Nāy (řezníci), kteří jsou na samém dně névárské rituální 

hierarchie, hrají důležitou roli při městských rituálech, kupříkladu pohřbech. Hudební 

skupina této kasty nazývaná nāykhībājā je složena s hudebníků hrajících na dvouhlavý 

válcový buben nāykhī a dva mosazné činely sichyāh.
69

 Videoukázka zpěvu (Příloha č. 1) 
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pochází z kanálu Britské knihovny na YouTube, která vlastní unikátní kolekci etnické 

hudby natočenou nizozemským etnomuzikologem Dr Arnoldem Adriaanem Bakem.
70

 

 
Obr. 1a vlevo: Hudebník na dhimay během Névárského festivalu jātrā. Franck Bernède, 2006 

Obr. 1b vpravo: Hudebník na Yalepvaḥ dhimay (menší dhimay buben). Franck Bernède, 2006 
Zdroj: BERNÈDE, Franck. Musical Apprenticeship among the Newar Farmers, 2016 

Gurungové 

Jak dále uvádí Nettl (2002, s. 702-703), Gurungové, coby další z představitelů 

tibetobarmského etnika a animistického vyznání, žijí převážně v horách středního Nepálu. 

Pro Gurungy je přístup k hudbě jejich určující identitou a chápou hudbu jako kolektivní 

dílo. Nejdůležitější svátek jejich etnika se slaví během květnového úplňku. Po tři dny  

se tančí dramatický rituální tanec ghāṭu v pentatonických nápěvech předváděný 

panenskými tanečnicemi. Hudba provází toto etnikum také během pohřební ceremonie. Při 

probíhající kremaci hudebníci hrají na śaṅkha (lasturovou trumpetu), sjō (bronzový zvon), 

ngā (rámový buben) a jhyāli (cimbály) na Obrázku 3.  

Tamangové 

Tamangské etnikum s největší pravděpodobností pochází z Tibetu a hlavním 

náboženstvím této etnické skupiny je buddhismus. Oblast jejich výskytu je rozsáhlá, 
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jelikož patří k jednomu z nejlidnatějších etnik.
71

 Typický hudební nástroj Tamangů  

je kruhový buben damphu vyrobený z kozí kůže, kterou drží napnutou 32 dřevěných 

kolíčků (Obrázek 2). 

Obr. 2: Kruhový buben damphu 
Zdroj: http://lungtanepal.com/instrument/damphu.html 

Písně zpívané za doprovodu damphu se nazývají ohai a tancuje se tanec s názvem 

Damphu (Tamang) Selo.
72

 Tohoto tance se obvykle účastní dívky i chlapci, kteří společně 

také zpívají. Písně vyjadřují radosti a strasti každodenního života (Guruna a Lama, 2004 in 

Subba, 2008).
73

 

2.6.2  Hudba z pohledu kast 

V Nepálu existují tři kasty, ve kterých se dědí hudební profese. Nazývají se Dāmai, 

Gāine a Bādi. Jsou na samém dně sociálního i ekonomického žebříčku ve čtvrté varně, 

která zahrnuje dělníky, umělce a služebnictvo. Jejich pozice z nich dělá takzvané 

nedotknutelné. Až do roku 1964 tyto kasty nemohly vlastnit půdu a mnozí ji nevlastní 

dodnes. Vzhledem k pokroku a modernizaci hospodářství a kultury se kastovní rozdíly, 

především ve větších městech (jak již bylo zmíněno výše), stírají a budoucnost těchto  

kast jako tvůrců a nositelů tradiční hudby je nejistá. 
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Dāmai 

Pro kastu Dāmai je charakteristický ansámbl celkem pěti hudebních nástrojů 

nazývaný pāncai bājā
74

 nebo také paanchai baajaa
75

 (Obrázek 3). 

 
Obr. 3: Ukázka všech hlavních hudebních nástrojů kasty Dāmai 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Pancai_baja#/media/File:PancheBaaja.jpg 

Dle The Garland encyclopedia of world music obsahuje hudební nástroje śahnāī 

(zahnutá trubka podobná šalmaji, 1), damāhā (velký buben, 2), tyāmko (malý buben, 3), 

ḍholakī (dvojitý buben, 4) a jhyāli (cimbály, 5). Naproti tomu Reed (2003) uvádí místo 

malého bubnu tyāmko nástoj zvaný narsinga (roh/trubka ve tvaru písmene C, 6). Dále také 

píše, že „Navzdory názvu, je kapela složená ideálně z devíti hudebníků – jedenáct je legální 

maximum.“ Další možné složení nabízí Bech (1975)
76

, který popisuje složení kapely 

v sestavě dva zahnuté rohy narsinga, dva hudební nástroje zvané karnal (dlouhý rovný 

roh, 7), jeden buben damāhā a jeden buben tyāmko, jeden śahnāī, cimbály jhyāli a dvojitý 

cylindrický buben, na který se hraje z jedné strany rukou a z druhé paličkou - ḍholakī. 

Historické prameny hovoří o hudebních nástrojích kasty Dāmai poprvé v roce 1609, 

avšak její původ je pravděpodobně mnohem starší. Předpokládá se, že původ sahá  

do 11. století do oblasti středního východu. Hudba zaznívá nejčastěji při svatbách, 

pohřbech nebo dalších náboženských rituálech (Obr. 4). Repertoár této kasty je sekulární  

a je vázán převážně na zemědělský cyklus roku, používá se ale i v náboženském kontextu 
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v chrámech ve středním Nepálu. Až na výjimky sezónních skladeb, které v sobě mají 

komplexnější melodický materiál, převládající většina písní a melodií se skládá 

z pentatonických nápěvů.
77

 

 
Obr. 4: Hudebníci kasty Dāmai hrající na śahnāī.Fotografie Pirkko Moisala, 1985.  

Zdroj: The Garland encyclopedia of world music, s. 699 

Gāine 

Kasta Gāine a její pro ni typický hudební nástroj sāraṅgī (nástroj podobný houslím) 

fungovala až do poloviny dvacátého století jako „zpívající noviny“. Je také nazývána 

kastou žebráckých muzikantů.
78

 Hudebníci hráli všem obyvatelům, kteří byli ochotni 

zaplatit nebo jim výměnou za zpěv dát právě sklizené plodiny jako rýži, kukuřici nebo 

fazole. Jejich písně předávali denní zprávy, příběhy nebo mýty. Přestože jejich důležitost 

klesla s vývojem a rozšířením médií, jejich role „poslů“ je stále součást jejich identifikace 

s tradicí. Tato kasta je smířená se svým nejnižším postavením a přijímá svou roli jako 

součást karmy. Považují svůj talent ke tvoření hudby jako dar od bohů, kteří tímto 

způsobem tiší bolest chudoby a nízké postavení. Vzhledem k jejich nízkému postavení  

si vytvořili své vlastní hinduistické rituály, například pūjā – uctívání sāraṅgī jako svých 

předků. 

Sāraṅgī jako hlavní hudební nástroj reprezentující tuto kastu je vyroben z jednoho 

kusu dřeva. Horní část je otevřená a slouží k uchovávání kalafuny, popřípadě vydělaných 
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peněz. Dolní část je překryta kozí kůží a tvoří ozvučnou skříň. Někteří hudebníci přivazují 

na konec smyčce zvonečky k rytmickému doplnění hrané písně. Nejčastěji hraná melodie 

sleduje nápěv a zdobí jej trylky či obloučky (Obr. 5).
79

  

 

Obr. 5: Hudebník kasty Gāine hrající na sāraṅgī v údolí Klinu. Fotografii pořídil Matti Lahtinen, 1976 

Zdroj: The Garland encyclopedia of world music, s. 698 

Často je k nástroji připevněna pletená kožená smyčka umožňující přenášení 

nástroje.
80

 Ladění čtyř strun je podmíněno hlasovým rozsahem hráče. Dvě prostřední 

struny jsou unisono v tónice zvolené tóniny, spodní struna je laděna jako kvarta dolů, horní 

struna naopak jako kvinta nahoru.
81

 Např. d1-g1-g1-d2 (Příloha č. 2) z YouTube Music from 

the Himalayas [Resham Firiri]Nepali sarangi tuning by Ram Chondra, kde hudebník Ram 

Chondra vysvětluje ladění sāraṅgī
 
 a uvádí název tónu Sa (odpovídající v solmizaci slabice 

do - 1. stupeň) a Pa (odpovídající v solmizaci slabice sol – 5. stupeň).
82
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První zmínky o kastě Gāine jsou datovány na konec sedmnáctého století,  

ale obyvatelé s největší pravděpodobností přišli do nepálské kotliny již mezi třináctým  

a čtrnáctým stoletím z indického Rádžasthánu. Repertoár obsahuje písně taneční, lyrické, 

výpravné, náboženské, písně o lásce a naději, o těžkosti běžných dnů či o konkrétních 

událostech (například o dobytí hory Mt. Everest).
83

 

Bādi 

Kasta Bādi se dostala z Indie do Nepálu ve čtrnáctém století. Muži se převážně živí 

rybařením (pro potřebu rodiny), výrobou bubnů a dýmek, ženy se stávají v pubertě 

prostitutkami do doby, než se vdají nebo jsou tak staré, že už nenacházejí zákazníky.  

Až do vlády krále Mahéndry si kasta vydělávala na živobytí převážně kočovným životem  

a byla pod patronací místních knížectví a majitelů půdy. Tito patroni jim pokrývali 

základní potřeby jako přístřeší, půdu, ošacení nebo jídlo. Ženy na oplátku poskytovaly 

zábavu a pohlavní styk. Bādi putovali od vesnice k vesnici, zpívali písně, hráli na nástroje, 

tancovali a vyprávěli eposy a hindské legendy. 
84

 Na rozdíl od předchozích dvou 

zmíněných kast se do hudebních představení zapojují i ženy. 
85

 

Současná praxe 

S nástupem stále dostupnější a sofistikovanější techniky, mobilních telefonů, 

smartphonů nebo internetového připojení, které je dostupné i ve vysokohorských 

vesnicích, se postoj k hudbě nezadržitelně proměňuje. Z mého pozorování při pobytu 

vyplývá, že převážná většina mladých Nepálců, kteří vlastní mobilní telefon 

s integrovaným hudebním přehrávačem vyhledává pro odpočinkový poslech především 

západní POP music nebo Hindi Pop.  

Také díky snadnějšímu přístupu k hudbě, následnému jednoduchému sdílení 

pomocí bluetooth technologie v podobě hudebních souborů a videí všech možných formátů 

je přirozené, že Nepálci preferují jakoukoli „hudbu do kapsy“, stejně jako je tomu  

ve zbytku moderního světa.  
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Proto například během oslav Dasain, kterých jsem měla možnost se zúčastnit, hrála 

reprodukovaná hudba z výkonného ampliónu. Přestože byla hudba v jazyce Tamang, bylo 

jednoznačné, že se jedná o hudbu z moderní produkce. Naproti tomu během rituálních 

tanců s maskou a zpěvů bylo použito místních hudebních nástrojů. Při návštěvě místní 

katolické modlitebny byla pro část mše se zpěvy používána jako doprovod kytara patřící 

kazateli. 

Obr. 6: Tamangové tancují během oslav svátku Dasain. Fotografii pořídila Tereza Hladíková  

Zdroj: Soukromý archiv 

 
Obr. 7: Doprovod rituálních tanců místními hudebními nástroji. Fotografii pořídila Tereza Hladíková  

Zdroj: Soukromý archiv 
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1  Píseň Resham Firiri 

Díky opravdu veliké pestrosti nepálské lidové hudby, která byla popsána výše, 

nebylo jednoduché vybrat jednu jedinou ukázkovou píseň. Píseň Resham Firiri, kterou 

jsem vybírala tak, aby se s písní dalo co nejlépe pracovat, měla dostupný text a případně  

i překlad, je jednou z nejznámějších nepálských lidových písní. Je velice rozšířená jak 

mezi místní obyvatele, tak také mezi turisty, kde získala mnoho textových úprav. 

Popularitu této písně dokládá také mnoho ztvárnění nejrůznějšími interprety či hudebními 

uskupeními. Asi nejznámější a nejrozšířenější je verze od hudebního uskupení Sur Sudha
86

 

z CD Famous Folk Songs of Nepal – The Himalayan Lores.
87

 Jedná se o horskou píseň 

z oblasti Pokhary, která vyjadřuje romantické city mladých lidí. Záznam o této písni udělal 

sběratel Buddhi Pariyar. Volný online přístup k písni je možný pomocí webu YouTube.
88

 

Na Obrázku 8 je notový zápis písně v původní tónině G lydická s fonetickým textem pro 

anglickou výslovnost (Udera jau ki). Pro další práci níže je píseň transponována do tóniny 

E lydická tak, aby lépe vyhovovala hlasovým možnostem žáků prvního stupně, text písně 

je upraven foneticky pro český jazyk (Udera džau ki). 

Obr. 8 
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Resham Firiri 

Nepálská lidová píseň (notový zápis Tereza Hladíková, zápis textu v úpravě pro 

anglickou i českou výslovnost a překlad Tereza Hladíková  

z https://aabhash.com.np/resham-firiri a http://www.magicalnepal.com/blog/resham-firiri-

song-lyrics-english-meaning/). 

Použitá nahrávka: Sur Sudha - Famous Folk Songs of Nepal – The Himalayan 

Lores, 1996, Nepal – CD nosič. 

3.1.1  Text a obsah písně 

Resam firiri, Resam firiri,  

Udera džau ki danda ma bhandžang, Resam 

firiri. 

R: Resam firiri, Resam firiri, 

Udera džau ki danda ma bhandžang, 

Resam firiri. 

Udera džau ki danda ma bhandžang, 

Resam firiri. 

 

1) Kuku ralaj kuti ma kuti biralo la-aj suri  

Timro hamro ma-ja priti, dobato ma kuri  

R. 

2) Ek nale bunduk, duj nale bunduk, mi-rga laj 

take ko. 

Mirgalaj majlej take ko ajna ma-ja laj dau kej 

ko. 

R. 

3) Akaš ma džahaz, sadak ma motor, naa ba-je 

gada cá 

Jo mana jasto tjo mana baje ta-gata-j gada cá 

 

R. 

4) Sano ma sano gajiko bačho bi-rajma-a, 

Ram, Ram. 

Sodreh džauna sakena majlej, baru ma-ja 

songaj džaum. 

 

Resam firiri, Resam firiri, 

Udera džau ki danda ma bhandžang, Resam 

firiri. 

R. 

Tak jako hedvábný šátek poletuje volně ve 

větru, chtěl bych přeletět přes hory. 

R: Tak jako hedvábný šátek poletuje volně 

ve větru, tak jako hedvábný šátek poletuje 

volně ve větru, chtěl bych přeletět přes hory 

tak, jako hedvábný šátek poletuje volně ve 

větru. 

Chtěl bych přeletět přes hory tak, jako 

hedvábný šátek poletuje volně ve větru. 

1) Na psa voláme štěně, štěně, na kočku, čiči. 

Naše láska čeká na křižovatce. 

R. 

2) Hlavně pušky míří na jelena. 

 

Nemířím na jelena, ale volám na svou lásku. 

R. 

3) Letadla na obloze, vozy na silnicích, vozík 

tažený býčkem. 

Pokud vaše srdce cítí stejně jako já, pak láska 

přijde. 

R. 

4) Telátko je v nebezpečí nad propastí, nemohl 

jsem ho tam nechat.  

Pojďme ruku v ruce, má lásko.  

 

 

Tak jako hedvábný šátek poletuje volně ve 

větru, chtěl bych přeletět přes hory. 

R. 

 

https://aabhash.com.np/resham-firiri
http://www.magicalnepal.com/blog/resham-firiri-song-lyrics-english-meaning/
http://www.magicalnepal.com/blog/resham-firiri-song-lyrics-english-meaning/
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3.1.2  Hudební rozbor písně 

Píseň začíná předehrou na tradiční nepálské hudební nástroje bansuri (Obrázek 9)  

a sāraṅgī, kombinovanou se zvuky přírody (zpěv ptáků, ozvěna). Dále je píseň 

doprovázena na buben madal (Obrázek 10). Metrum písně je ve čtyřčtvrťovém taktu, 

tempo Moderato ♩ = 90. Rytmus je v zásadě pravidelný s výjimkou tečkované čtvrťové 

noty v prvním taktu refrénu a synkopy v prvním taktu třetí sloky. Tónina je G lydická, 

rozsah písně leží v rámci jedné oktávy e-e1. Melodicky píseň začíná na I. stupni tóniny 

verzí refrénu zkrácenou o repetici. Rozsah tónů v refrénu se nachází mezi g a e1, tedy 

velká sexta. V této části písně, konkrétně ve třetím taktu refrénu, nacházíme zvýšený čtvrtý 

stupeň cis, který indikuje lydický modus. Dále v rámci refrénu vidíme největší tónový skok 

čistá IV nahoru a dále se vyskytuje zmenšená sekunda dolů a velká tercie dolů. Ve zbytku 

refrénu písně jsou diatonické postupy. Sloka začíná melodicky na III. stupni tóniny a klesá 

až na spodní sextu. Tóny ve slokách jsou v rozsahu e-h. Vyskytuje se zde tedy fis, citlivý 

sedmý tón. Volné nástupy ve slokách jsou tercie dolů a také ze spodní VI na horní III, tedy 

kvinta nahoru. Dynamika písně zůstává po celou dobu konstantní ve střední hlasitosti. 

Konec písně je v takzvaném fade out (zeslabení do ztracena). 

Hudební nástroje použité v nahrávce jsou tradiční lidové nástroje široce rozšířené 

po celém území Nepálu. Prvním z výše uvedených je příčná flétna bansuri. Tento 

bambusový aerofon má na sobě sedm nevrtaných vypalovaných dírek, z toho šest je pro 

prsty a poslední je otvor pro dech. Některé současné flétny mají ještě o jednu dírku více 

pro dolaďování tónů. 

Obr. 9: Flétna bansuri 

Zdroj: 

https://omeka1.grinnell.edu/MusicalInstruments/files/original/a65b43488a9dae71b2a6963b3f43d01b.jpg 



41 

Ladění flétny záleží na délce, čím delší flétna, tím hlubší ladění a obtížnější  

hra nejen vzhledem ke hmotnosti. Rozsah flétny jsou dvě až dvě a půl oktávy. Druh 

bambusu, ze kterého se flétny vyrábí, roste volně v džungli na severu Indie. K výrobě 

flétny je potřebné mít bambus s dlouhými internody (prostor mezi dvěma kolénky 

bambusu). Flétny se vyrábí v délkách mezi 30 a 75 centimetry. Díky poměrně jednoduché 

výrobě a především snadné přenosnosti je jedním z nejrozšířenějších hudebních nástrojů 

Nepálu.
8990

 

Dalším široce rozšířeným lidovým hudebním nástrojem Nepálu je ruční buben 

mādal. Jedná se o dvouhlavý membranofon kuželového tvaru vyrobený z pevného kusu 

dřeva. Na stranách má úderové plochy různé velikosti. Primární kruhové membrány 

zakrývají otvory a jsou překryty sekundárními prstenci z kůže, které jsou společně spojené 

koženými šňůrami po celé délce bubnu ve vzoru "V".
91

 Na obou hlavách bubnu  

je nanesena lepkavá rýžová pasta nebo pasta s příměsí jemných kovových pilin, která 

ovlivňuje zvuk bubnu.
92

 K bubnu je připevněn také kožený pásek, který si hráč zavěsí 

okolo krku tak, aby mohl hrát oběma dlaněmi.
93

 

Obr. 10: Buben mādal 

Zdroj: https://omeka1.grinnell.edu/MusicalInstruments/items/show/442 
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 THAKUR, Pradeep. Indian music masters of our times - I. Indie: Pradeep Thakur, 2010. ISBN 978-81-

908705-6-6. str. 166-167 
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 Grinnell College Musical Instrument Collection: bansuri. VETTER, Roger and Toby Austin. Grinnell 

College Musical Instrument Collection [online]. USA, 2015 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: 
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 Grinnell College Musical Instrument Collection: madal. VETTER, Roger. Grinnell College Musical 

Instrument Collection [online]. USA, 2015 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: 

https://omeka1.grinnell.edu/MusicalInstruments/items/show/442 
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 WARING, Dennis. Making drums. Winnipeg: Tamos Books, c2003. ISBN 1-895569-90-7. str. 17. 
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Chordofon sāraṅgī byl popsán blíže na stranách 35 a 36 této práce. 

Formální hledisko písně zahrnuje úvodní introdukci následovanou variací refrénu, 

slokou a mezihrou vše v repetici. Jedná se tedy o rozšířenou malou písňovou formu. Určení 

funkce písně je v současné době složitější. Stále se jedná o lidovou milostnou píseň,  

ale díky její rozšířenosti a popularizaci mezi turisty a také mnoha následnými úpravami  

a variacemi textu například od místních průvodců se její funkce posouvá do písní, které 

jsou představovány při mezikulturním setkávání.  

3.2  Společné rysy nepálské lidové písně a českých lidových písní 

Při porovnání písně Resham Firiri s českým folklórním zázemím, nalezneme 

jednotlivé jevy v rámci několika lidových písní, na kterých můžeme tyto prvky přiblížit 

žákům. Jedná se především o výskyt lydického modu, synkopy a rozšířené malé písňové 

formy (sloka, refrén).  

Pojem lydický modus se v dnešní hudební nauce používá pro diatonickou stupnici 

zahranou od jejího čtvrtého tónu. V případě C Dur je to tedy f-g-a-h-c-d-e-f.  

Je charakteristický zvýšeným IV. stupněm. V českých lidových písních lze nalézt částečné 

lydické mody například v koledách Půjdem spolu do Betléma nebo Narodil se Kristus pán. 

Celolydické písně nalézáme v oblasti Moravy, Slovenska nebo Horňácka.
94

 Pro přirovnání 

celolydické melodie jsem vybrala A tam dole pri Jurmíně zahrádečka (Obrázek 11).
95

 

Z rytmického hlediska je nepálská píseň zajímavá výskytem synkopického rytmu 

(♪♩♪)ve třetí sloce. Z českých písní je nejznámější výskyt synkopy v písni Beskyde, 

Beskyde. Mezi mnoha dalšími méně známými písněmi obsahující synkopu je ratibořická 

Chodívali chlapci k nám (Obrázek 12).
96

 

Dalším méně obvyklým jevem v českých písních, který se vyskytuje v písni 

Resham Firiri je malá rozšířená písňová forma s mezihrou (c), tedy (b‘ b c a b c a b c a b c 

a b‘ b). Z českých písní podobnou formu tvoří například píseň Já jsem muzikant (b a c b a c 

b a c b a c). Před uvedením písně Resham Firiri je dobré, aby žáci znali výše uvedené písně 

s předkládanými jevy proto, aby mohli sami vyvozovat porovnání, popřípadě si uvědomit 

podobnosti, které z písní vyplývají. 
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Obr. 11: Notový zápis písně A tam dole pri Jurmíně zahrádečka 

Zdroj: Horňácké písně 

Obr. 12: Notový zápis písně Chodívali chlapci k nám  

Zdroj: Vałaské pěsničky: I díl 
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3.3  Návrhy práce s písní z didaktického hlediska 

Na následujících řádcích se budu věnovat základní didaktice, která se váže 

k předkládané písni. Návrhy aktivit v této části práce jsou individuální a je na zvážení 

učitele, zda předkládanou nabídku činností do výuky zařadí. Používám rozdělení  

a didaktická doporučení publikovaná v knihách Jaromíra Synka Didaktika hudební výchovy 

I
97

 a Františka Sedláka Didaktika hudební výchovy 1
98

. 

3.3.1  Dělení a metodická doporučení pro vybranou píseň dle Jaromíra Synka 

Hlasová výchova 

Dětský hlas v hodinách hudební výchovy musí být správným způsobem kultivován. 

Je třeba systematicky a důsledně dbát na vytváření správných pěveckých dovedností, 

návyků a hlasovou hygienu u žáků. Významnou roli hraje v tomto ohledu dobré 

rozmluvení a rozezpívání, vhodné držení těla při zpěvu, správně naučené brániční dýchání, 

náležité nasazení tónu měkkým hlasovým začátkem a samozřejmě výběr repertoáru spolu 

s vhodnou tóninou, ve které se bude zpěv realizovat. Všechny tyto složky spolu s cíleným 

rozšiřováním hlasového rozsahu patří bezesporu k naprostým základům hlasové výchovy, 

které by měl každý učitel hudební výchovy dodržovat. Při rozmluvení a rozezpívání 

můžeme použít některá slova písně, aniž bychom prozradili žákům, že se jedná  

o fragmenty textu. Rozmluvení tedy může sloužit jako motivace. 

Intonace 

Protože se intonace významně podílí na rozvoji hudebních schopností žáků, 

můžeme pro předkládanou píseň použít metodu Ladislava Daniela v principech volných 

nástupů v refrénu (I. stupeň) a slokách (III. stupeň). Vzhledem k lydické melodii, která  

je odlišná od diatonických postupů jónské popřípadě aiolské stupnice, je však tato metoda 

vhodná až po systematickém nácviku lydického modu. 

Nácvik jednohlasé písně 

Samotný nácvik jednohlasé písně má více fází. V úvodní fázi je nutné motivovat 

žáka, aby se chtěl píseň naučit. Pro zvolenou píseň je v nižších ročnících nejvhodnější 

metoda nácviku vokální imitací – nápodobou. Proto je důležité, aby učitelův přednes písně 
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byl bezchybný a zajímavý. Je žádoucí si před samotným nácvikem písně popovídat o textu, 

melodii nebo také dojmu z písně. Při samotném nácviku dělíme píseň nejlépe  

po dvoutaktích, následně spojujeme do čtyřtaktí. Je důležité od začátku dodržovat repetice 

tak, jak jsou uvedeny v písni. Vzhledem k náročnosti textu i melodie se doporučuje 

upevňovat píseň i mimo hodinu hudební výchovy. V následující hodině se může práce 

s písní prohloubit a dále pracovat na rytmickém, instrumentálním nebo pohybovým 

doprovodu písně. 

Dále se uvádí postup nácviku obtížnějších skladeb tzv. od konce, kdy začínáme 

poslední částí, a když navážeme část přecházející, pokračuje se již známým závěrem. Efekt 

ukončenosti melodie spolu s pocitem, že se vstupuje do již známého, působí pozitivně.  

Ve vybrané písni tímto způsobem pracuje refrén písně, kterým píseň začíná. Je to jedna 

z výhod písně.  

Ve vyšších ročnících (4. a 5. třída) může být zvolen (s přihlédnutím k dovednostem 

třídy) postup nácviku vokálně-intonační metodou s prvky imitace. Nesporná výhoda této 

metody je analýza celé písně samotnými žáky. Díky ní mají prostor si uvědomit melodické, 

rytmické a textové zvláštnosti písně.  

Rytmus 

Smysl pro rytmus je u dětí a žáků důležité rozvíjet od nejútlejšího věku. Svou 

nezastupitelnou roli mají aktivity na imitaci rytmu – hry na ozvěnu. Jak již bylo zmíněno 

výše, při rozmluvení je možno použít prvky textu vybrané písně k deklamaci. V rámci 

tohoto průpravného cvičení můžeme deklamační úlohu gradovat tím, že po vytleskání 

rytmu přidáme již známá slova. Během hry na ozvěnu je dobré žáky pomocí gradovaných 

úloh seznámit s rytmicky nejtěžšími pasážemi písně – v tomto případě s šestnáctinovými 

notami, tečkovaným rytmem a synkopou, u kterých je vhodné použít rytmické slabiky. 

Vždy je nutné vycházet ze schopností žáků a zvolit vhodné tempo (Andante ♩ = 63)  

pro hru na tělo. Stejné cvičení, ale se zavřenýma očima je vzhledem k náročnosti vhodnější 

až ve vyšších ročnících. 

Instrumentální doprovody 

Instrumentální doprovody jsou klíčovou částí každé hudební výchovy. Každý učitel 

by měl ovládat alespoň jeden melodický hudební nástroj tak, aby byl schopen doprovodit 

vokální činnosti žáků. Nejrozšířenějšími hudebními nástroji jsou v českých školách 

takzvané nástroje Orffova instrumentáře. Dají se rozdělit do dvou kategorií, na rytmické  
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a melodické. Vytvořila jsem ukázku partitury instrumentálního doprovodu tak,  

jak by mohla být realizována s žáky (Obrázek 13). 

Rytmické nástroje 

Jako příklad instrumentálního rytmického doprovodu k předkládané písni lze uvést 

nástroje: 

 Buben (různé velikosti) – Pro doprovod většího bubnu je vhodné metrum. 

Malý buben lze použít pro libovolný ostinátní rytmus. 

 Ozvučná dřívka (Claves) – Lze použít pro doprovod rytmem či ostinátem 

(Re-sam fi-ri-ri nic). 

 Dřevěný blok (rourový) – Můžeme použít pro uvědomění taktu. Přízvučná 

doba je hrána na levou část, nepřízvučné na pravou. 

 Tamburína – Je vhodná pro doprovod ostinátního rytmu nebo metra. 

V uváděném příkladu je zvolen ostinátní synkopický rytmus. 

Doprovod rytmem je vhodný pro žáky mladšího školního věku za použití hry  

na tělo popřípadě ozvučných dřívek. Z dalších rytmických nástrojů lze použít například 

rumba koule nebo drhlo. 

Melodické nástroje 

Bezesporu nejrozšířenějším melodickým nástrojem Orffova instrumentáře  

je zvonkohra. Je vhodná společně s metalofonem a xylofonem k tónickému doprovodu. 

Tónický doprovod v tomto případě není pravidelný, a proto je nutné věnovat nácviku 

pozornost. Předpokladem pro tuto aktivitu je tonální cítění a znalost not. Mezi další 

melodické nástroje, které lze použít patří klavír, kytara, flétna, housle atd. Všechny tyto 

nástroje mohou použít klavírní melodickou linku pro doprovod. Dále je přiložen Obrázek 

14, na kterém je možné najít akordové značky pro kytaru.  
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Obr. 13: Možný instrumentální doprovod 
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Obr. 14: Možný kytarový doprovod 

3.3.2  Didaktické zásady pro práci s písní v hudebním vyučování dle Františka Sedláka 

Tvořivé aktivity 

Tvořivá aktivita vychází z vnitřní motivace pro daný úkon. Nejběžnějším projevem 

takové aktivity je například zpěv. Aktivizujícím činitelem může být samotné dílo (zájem 

žáka naučit se novou píseň), nebo didaktická interpretace díla učitelem (např. zajímavé 

pozadí vzniku písně). Proto jako učitelé nesmíme na motivaci žáků zapomínat. Při nácviku 

vybrané písně, vzhledem k její rytmické, melodické i textové náročnosti, se především 

v nižších ročnících jeví jako přínosné věnovat se pouze vybraným slokám a následně 

poskytnout žákům prostor pro tvořivou práci při improvizaci rytmického doprovodu písně 

na Orffův instrumentář, případně možnost se pohybově vyjadřovat. 

Vědeckost vyučování 

Hudební pojmosloví a teoretické poznatky, které si dítě osvojuje v elementární 

podobě, nesmí být v rozporu s hudební teorií, historií nebo estetikou. V rámci respektování 

vývoje zavádíme jednotlivé pojmy tak, aby odborná úroveň žáků odpovídala jejich stupni 

rozvoje. Pokud bude učitel přirozeně používat při výkladu přesnou terminologii, žáci  

si budou přirozeně osvojovat jednotlivé pojmy nápodobou. Při zavádění nového pojmu  

je vždy důležité termín vysvětlit a názorně s ním pracovat. Při prvotním setkání žáků  

se synkopou je nezbytné osvětlení tohoto výrazu a následná praktická ukázka.  

Soustavnost a posloupnost 

Hudební vývoj žáků se realizuje soustavnou hudební činností a osvojováním  

si hudebních dovedností. Vzhledem k rozdílům mezi hudebností žáků je nutné  

si uvědomovat, že to, co zvládnou ti nejšikovnější jedinci třídy, není dosažitelné pro žáky 

méně hudebně rozvinuté. Je proto na učiteli, aby v nabídce činností měl škálu aktivit různé 

obtížnosti, ze kterých si žáci mohou vybrat dle svých možností a zažijí tak úspěch  

při realizaci těchto činností, který jim bude motivací pro jejich budoucí hudební tvořivost. 



49 

Zároveň je však nutné pokusit se cíleným rozvojem a individuální prací vyrovnat 

nejpropastnější rozdíly mezi jednotlivými žáky. Při realizaci rytmického a intonačního 

cvičení můžeme předpokládat problémy s procvičováním (seznamováním se) synkopy  

a intonační čistotou IV zvýšeného stupně.  

Přiměřenost a pochopitelnost 

Tato zásada vychází ze znalosti žáků a učitelových dobrých organizačních 

schopnostech při výběru aktivit. Jak již bylo zmíněno výše, je velmi důležité, aby si žáci 

mohli volit aktivity, které jsou přiměřené jejich vývoji. Popřípadě by měla výuka být 

organizována tak, aby se všichni žáci zapojili a rozvíjeli schopnosti na svojí úrovni.  

Je klíčové, aby se žáci v rámci postupného rozvíjení svých schopností setkávali 

s aktivitami a učivem, které je pro ně pochopitelné a nevytváří tak další mezery v jejich 

hudebním vývoji. Práce s předkládanou písní bude tedy vypadat jinak v prvním a jinak 

v pátém ročníku. V prvním ročníku bych doporučila zařadit píseň do poslechových aktivit, 

popřípadě aktivit k pohybové improvizaci, od druhého ročníku se mohou děti píseň naučit 

(zohledníme-li náročnost textu) a dále se na ní hudebně rozvíjet. 

Názornost 

Jako jednu z nejúčinnějších forem názornosti u žáků mladšího školního věku uvádí 

Sedlák „živý“ pěvecký a/nebo instrumentální přednes dané skladby učitelem. Je podstatné, 

aby byl učitelův projev v tomto směru vzorový, jelikož slouží jako příklad k nápodobě. 

Nejpřesnějším zrakovým názorem je však notový zápis předkládané skladby, která pomůže 

žákům budovat tónové a hudební představy. Notový zápis předložený žákům (Obr. 15):  

Obr. 15: Notový zápis v tónině E lydická  
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Jednota konkrétního a abstraktního 

Znějící hudba je konkrétním objektem, který žákům předkládáme. 

Zprostředkováním teoretických poznatků o stavbě hudebního díla se otevírá abstraktní 

poznání, pomocí kterých na nás hudba celkově myšlenkově a emocionálně působí. 

Předkládaná píseň tedy v žákovi vyvolá pocit, náladu či asociaci, kterou můžeme 

prostřednictvím rozboru písně konkrétně analyzovat. 

Trvalost  

Trvalosti lze docílit pouze soustavným intenzivním a systematickým opakováním  

a upevňováním již nabitých vědomostí a dovedností za předpokladu, že žáci mají vnitřní 

motivaci k učení, se zájmem přistupují k vnímání či provozování hudby a aktivně  

se zapojují do tvořivého procesu. Vzhledem k časové dotaci hudební výchovy na běžných 

základních školách bohužel neexistují dobré předpoklady pro naplnění této zásady.  

Aby se předkládaná píseň stala trvalou, musí mít žák motivaci ji sám zpívat, opakovat, 

poslouchat popřípadě vytvářet hudební či hlasové doprovody k písni. To bude zjištěno 

dostatečným upevňováním písně během následujících týdnů, přičemž bude dán prostor 

tvořivé práci s písní. 

3.4  Návrhy aktivit pro práci s písní v různých formách hodin hudební 

výchovy 

V rámci práce a realizace aktivit si učitelé mohou stanovit různé cíle a výstupy  

z jednotlivých typů hodin. Návrhy aktivit nejsou členěny dle ročníků. Učitelé, kteří třídu 

znají a ví, jaké jsou možnosti jejich žáků, si mohou dle principu individuálního přístupu 

vybrat a zadat úlohy s různým stupněm obtížnosti, které mohou dále modifikovat dle svého 

uvážení, popřípadě se touto nabídkou nechají inspirovat a vytvoří vlastní aktivity vhodné 

pro žáky jejich tříd. Jednotlivé aktivity také mohou být použity v různých typech hodin  

i v rámci různých vzdělávacích programů. Každý druh vyučovací hodiny bude stručně 

nastíněn tak, aby bylo v rámci této práce jasné chápání jednotlivých typů vyučovacích 

hodin. 

3.4.1  Návrhy aktivit pro standartní vyučovací hodinu hudební výchovy 

Každá vyučovací hodina hudební výchovy by měla po formální stránce mít úvodní 

část, průpravnou část, hlavní část a závěrečnou část. Základní rozdělení hodin hudební 
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výchovy je dle Sedláka (1988) na hodiny věnované osvojováním nových písní, hodiny 

zaměřené na poslech skladby a hodiny opakovací.  

Motivace 1) Nepál – Co to je? 

2) PPT prezentace (Příloha č. 4) 

3) Příchod učitelky v tradičních šatech - sárí 

4) Fotografie tradičních hudebních nástrojů – představení nástrojů 

5) Využití nezvyklých jevů v písni během průpravné části hodiny 

Písně v češtině, 

které se pojí s 

oblastí Nepálu 

1) Jaroslav Wykrent – V Himálajích (Příloha č. 5) 

2) Hráči – Čumulangma (Příloha č. 6) 

3) Waldemar Matuška – Himálaj (Příloha č. 7) 

4) Ondřej Bednář – Yetti song (Příloha č. 8) 

Píseň z 

navštívené země 
Resham Firiri (Příloha č.3) 

Organologie Bansuri – Aerofony 

Sāraṅgī – Chordofony 

Mādal – Membranofony 

Hudebně-

praktické 

aktivity 

1) Rozdýchání, rozmluvení, rozezpívání 

2) Improvizace: vokálně zpěv III., zvýšeného IV. a V. stupně 

3) Hra: Kolik 4/4 rytmů najdeme? 

4) Hra: Vytvoř ostinato 

Hudební teorie 

nová látka či 

možnost 

opakování 

1) Tón a melodie 

 Zvuk – tón x hluk (začátek písně) 

 Barva – poslech hudebních nástrojů 
2) Tonalita a stupnice 

 Lydický modus – přirovnání Narodil se Kristus pán, A 
tam dole při Jurmíně zahrádečka 

3) Rytmus 

 Synkopa – Beskyde, Beskyde, Chodívali chlapci k nám 

 Tečkovaný rytmus 

 Šestnáctinové noty 

 Ostinato 
4) Forma 

 Refrén a sloky – Já jsem muzikant 

Pohybové 

aktivity 

1) Tanec – improvizace s rekvizitami a šátky 

2) Nepálský kruhový tanec 

Relaxace Om mani padme hum
99

 (Příloha č. 9) 
Tibetská mísa 

Reflexe žáků 1) Slovní - v kolektivu třídy 

2) Písemná – individuální 

  

                                                 
99

 Om mani padme hum. In Youtube [online]. 27. 7 2008 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=iG_lNuNUVd4&t=49s 
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3.4.2  Upřesnění metodických postupů v rámci standartní vyučovací hodiny 

Úvodní část/průpravná část - Motivace 

Ad 1) Na tabuli se napíše slovo Nepál. Žáci hádají, vzpomínají nebo hledají 

význam slova, popřípadě slovo definují a vybavují si, co o zemi již vědí. 

Ad 2) V případě, že je třída vybavena interaktivní tabulí, lze vytvořit 

Powerpointovou prezentaci s fotografiemi, texty, obrázky a dalšími multimediálními 

odkazy, které přiblíží žákům kulturu Nepálu. 

Ad 3) Pokud má učitelka v šatníku tradiční oděv sárí, je vítaným zpestřením  

pro žáky ukázka vázání sárí nebo jen představení tohoto oblečení. 

Ad 4) Před začátkem hodiny dojde k uvedení hudebních nástrojů, které žáci uslyší. 

Dle obrázků mohou hledat podobnosti s hudebními nástroji, které znají.  

Ad 5) V rámci průpravných cvičení, (rozdýchání, rozmluvení, rozezpívání)  

před samotnou realizací zpěvu písně, se mohou zařadit nezvyklé jevy z písně  

do jednotlivých částí cvičení. Tyto aktivity jsou popsány v podkapitolách 3.3.1 a 3.3.2. 

Úvodní část/hlavní část - Písně v češtině, které se pojí s oblastí Nepálu 

Písně lze použít v rámci projektového vyučování v úvodu hodiny k navození 

tématu případně k obohacení písňového fondu žáků. Dle schopností žáků může jednotlivé 

písně vybrat učitel, nebo si zvolí sami žáci. Nahrávky těchto písní jsou součástí  

CD přílohy. 

Ad 1) Jaroslav Wykrent – V Himálajích 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=vRdagqDnLz0 

2. Jak léta běží a pořád jen sněží,  

zapadne klášter tam v Himálaji.  

Otevřeš oči a uznáš, že končí  

ta pohádka krásná tam v Himálaji. 

R: Sněžný muž ti přijde vlasy svázat… 

3. Probuď se, svítá, a tebe dnes vítá  

snad stokrát den lepší, než v Himálaji.  

Za kousek lásky ti snad na otázky  

odpovím líp, než tam v Himálaji.  

R: Sněžný muž ti přijde vlasy svázat…. 

Obr. 16: Ukázka kytarového doprovodu 

Zdroj: http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idpiesne=8722  

http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idpiesne=8722
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Ad 2) Hráči – Čumulangma 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=9NcW3tT6uZ4 

2. Dlouhá léta chodil, prošel světa kraj  

i hima hima hima hima hima Himálaj.  

Když se blíži k cíli tam kde končí kleč  

tam v hima hima hima Himálaji dostal v noze křeč.  

S životem se loučil, valem ztrácel sílu,  

tu ho yeti yeti yeti yety zachránil.  

Asi tenkrát děda slušně vypadal,  

když ho yeti yeti yeti yeti do rodiny vzal.  

Dál o tom vím už jen doušku maličkou,  

z Nepálu vrátil se tenkrát s babičkou.  

A pak měl dům ve Velké nad Veličkou  

a mámu mou  

3. I já chtěl bych poznat jiný mrav i kraj  

i hima hima hima hima hima Himálaj.  

Tak, jak tenktrát děda, mám už dvacet let  

a v hima hima hima Himálaje táhne mě to zpět.  

Z dědečkova glóbu tajnou cestu znám,  

tam v hima hima hima Himálajích příbuzné prý mám. 

Nechte si ten smogem zamořený svět,  

já v hima hima Himálajích budu písně pět.  

Tak třeba máčulang ma Himálaj,  

nečeká máčulang ma Himálaj.  

Má láska máčulang ma Himálaj,  

toť mužů ráj. 

Obr. 17: Ukázka kytarového doprovodu 

Zdroj: http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/hraci/cumulangma 

Ad 3) Waldemar Matuška – Himálaj 
Zdroj:https://play.spotify.com/track/5yyfVwxm3gplhiFslUkhFg?play=true&utm_source=open.spotify.com&

utm_medium=open 

 

1. Himálaj, ten můj Himálaj, 

Himálaj, ten můj Himálaj, 

Himálaj, ten můj Himálaj, 

ten můj Himálaj. 

2. Věčně bílý Himálaj, 

symbol síly – Himálaj, 

řekám svým dal proud Himálaj, 

ten můj Himálaj. 

3. To co vzal ti Himálaj,  

těžko vrátí Himálaj. 

Budí úctu Himálaj,  

ten můj Himálaj. 

Rec: Himálaj. Vypíná se do nekonečné 

výšky a ty slyšíš jeho tajemný sten. 

Skláníš se před bílou horou, která 

pokořila i neúprosný čas miliónů 

let. 

4. S větrem smí si hrát Himálaj,  

skrývá noc a den, Himálaj, 

ničím spoutaný Himálaj,  

ten můj Himálaj. 

5. Himálaj, ten můj Himálaj, 

Himálaj, ten můj Himálaj, 

Himálaj, ten můj Himálaj, 

ten můj Himálaj, ten můj Himálaj 
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Ad 4) Ondřej Bednář - Yetti song 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=L3LzZLUqiOg

1. V Himálaji bydlí yetti, 

je to skoro na tuty. 

Umí sotva dvě tři věty, 

zato loví mamuty. 

2. S prknem, kyjem nebo holí 

číhá na ně u nory. 

Jednou ranou jich pár skolí, 

uvaří k nim brambory. 

3. Pozve všecky strýce, tety, 

sestřenice, bratrance. 

Ať si dají do trumpety, 

ať se dají do tance. 

 

Průpravná část/hlavní část - Hudebně-praktické aktivity 

Ad 1) Během rozdýchání, rozmluvení a rozezpívání, jak již bylo popsáno výše, 

můžeme použít části textu i melodie tak, aby tato průpravná část sloužila také jako 

motivace k pozdějšímu zpěvu písně. To, že se jedná o části písně, můžeme i nemusíme 

žákům prozrazovat.  

Ad 2) Abychom při intonačních cvičeních zdůraznili lydický modus s jeho 

zvýšeným IV. stupněm, je dobré rozdělit žáky do tří skupin. V případě, že intonujeme  

v E lydická, bude první skupina intonovat tercii (gis1), druhá skupina bude intonovat 

kvintu (h1) a třetí skupina bude intonovat zvýšenou kvartu (ais1). Když vybraní žáci 

ukazují (improvizují) jednotlivé skupiny, které budou právě intonovat, na klavír bude znít 

k jednotlivým střídáním první stupeň (e1) tak, aby tóny dohromady utvořily klíčové 

intervaly, které následně povedou žáky k uvědomění a ukotvení si lydického modu.  

Ad 3) Do notového sešitu žáci zapíší libovolný 4/4 rytmus tak, aby ho byli schopni 

vytleskat. Následně v tempu každý žák vytleská svůj vytvořený rytmus. V případě,  

že se některým žákům bude rytmus shodovat, utvoří skupinu. Cílem hry je najít co nejvyšší 

počet 4/4 rytmů. Opět můžeme zvolit žáka, který bude v tempu „vyvolávat“ jednotlivé 

rytmy a vytvoří tak vlastní rytmickou řadu. 

Ad 4) Jak již bylo zmíněno výše, necháme žáky v rámci práce s písní  

při instrumentálním doprovodu na Orffovy nástroje vytvářet vlastní ostinátní rytmy, 

popřípadě můžeme nabídnout vytvoření také deklamačních rytmů z textu.  

Hlavní část - Hudební teorie 

Ad 1) Začátek písně na nahrávce je tvořen nejprve zvuky různých druhů ptáků  

a jejich ozvěnou, následně se přidávají hudební nástroje s předehrou. Nabízí se možnost 

zopakovat si rozdíl mezi hlukem a tónem i vlastnostmi tónu (síla, výška, délka a barva). 
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Během opakování vlastností tónů lze právě dle barvy charakterizovat jednotlivé hudební 

nástroje a vyvodit tak, jak by mohly případně vypadat. 

Ad 2) Píseň je dle původní nahrávky v tónině G lydická, avšak tato poloha 

nevyhovuje žákům prvního stupně. Jak je již na Obrázku 15 uvedeno, transpozice  

do tóniny E lydická je vyhovující. Dle ročníku a zkušeností žáků lze nechat nacházet žáky 

další jim známé písně s lydickou melodií popřípadě představit české lidové písně, které 

tento požadavek splňují. 

Ad 3) V rámci průpravných cvičení či rozboru písně se lze věnovat vytleskávání 

synkopy, tečkovaného rytmu či šestnáctinovým notám. Během práce s písní je také možno 

nechat žáky vytvářet ostinátní rytmy pro Orffovy nástroje (Obrázek 13).  

Ad 4) V průběhu práce s písní se dá zopakovat, vyvodit či nalézt mezi lidovými 

písněmi malá rozšířená forma písně stejně tak, jak je tomu u této písně.  

Hlavní část - Pohybové aktivity 

Ad 1) Při poslechu písně žáci volně tančí, k dispozici mají šátky, stuhy a další 

rekvizity dle uvážení učitele. 

Ad 2) Všichni utvoří kruh a rytmicky se pohybují: 

Ze stoje snožmo úkrok vpravo s přinožením → úkrok vlevo (zpět) s přinožením → úkrok 

vpravo, levá noha kříží zepředu nohu pravou, pravá se podsouvá pod levou → levá 

dokončí přinožení k pravé (Obrázek 18).  

Obr. 18: Zápis tanečních kroků nepálského kruhového tance 
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Závěrečná část – Reflexe žáků 

Ad 1) V závěru hodiny v kolektivu třídy stručně zopakujeme veškeré realizované 

aktivity a každý žák odpoví na jednu z otázek: 

a) co se dnes naučil nového 

b) co se mu povedlo/nepovedlo 

c) co ho bavilo/nebavilo 

Ad 2) Na konci hodiny každý žák samostatně shrne do sešitu, učebního deníku, 

pracovního listu atd. pocity a dojmy z hodiny, reflektuje vlastní zapojení do hodiny  

a přínos, jaký pro něj hodina měla. 

3.4.3  Návrhy aktivit pro třífázový model kritického myšlení 

Kritické myšlení je vnímáno jako aktivní, interaktivní, uspořádaný a komplexní 

poznávací proces, díky kterému žáci získávají klíčové kompetence k učení. Třífázový 

model E-U-R se stal východiskem pro kritické myšlení a pomáhá realizovat efektivní 

výuku za předpokladu respektování principů a dodržení posloupnosti fází. V průběhu 

evokace si žáci aktivně vybavují, co si o daném tématu myslí a sami si pokládají otázky, 

 na které budou následně hledat odpovědi. Během uvědomění si významu žáci procházejí 

novou zkušeností a propojují nové informace. Ve fázi reflexe si žáci dotvářejí novou 

představu o tématu a debatují nad nově nabitými vědomostmi.
100

 

Evokace: 

1) brainstorming nebo myšlenková mapa na tabuli pro slovo Nepál 

2) obrázky Himálaje a cestovatelské fotografie – Kam dnes cestujeme? 

3) obrázky hudebních nástrojů – Čemu se tyto nástroje podobají? 

4) úvodní přečtení cestovatelského příběhu – Najdi jméno země, ve které se příběh 

odehrává (Nepál). 

5) hledání-Co mají předměty či obrázky společného? 

6) navození atmosféry přivoněním ke koření (koriandr, kari) – Co je to za koření?  

7) předložení přeloženého textu písně - O čem píseň je, dává překlad smysl? 

8) pojem synkopa, lydický modus, refrén, sloka – Znám význam těchto slov? 

  

                                                 
100

 GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 

Olomouc: Hanex, 2007. Edukace (Hanex). ISBN 978-8085783-73-5. str. 14-36 
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Uvědomění si významu:  

1) poslech a následné přiřazování zvuků k hudebním nástrojům 

2) rozbor textu písně 

3) přiřazení pojmů synkopa a lydický modus ke konkrétním hudebním dovednostem 

4) spojení pojmů refrén a sloka s jejich významem 

Reflexe: 

1) povídání v kruhu – každý žák svými slovy zformuluje svůj poznatek z hodiny 

2) v rámci pracovního listu žák formuluje odpověď na otázku, kterou si kladl na začátku 

hodiny 

3) reflexe ve dvojicích – žáci si navzájem ve dvojicích prezentují své poznatky 

4) reflexe ve skupině s prezentací – žáci prezentují své poznatky ostatním spolužákům 

5) písemná reflexe – všichni žáci svými slovy zformulují poznatek či poznatky z hodiny 

3.5  Návrhy aktivit pro různé typy vzdělávacích programů 

3.5.1  Návrhy aktivit pro program Začít spolu - Step by Step 

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém zdůrazňující 

individuální přístup k dítěti, který respektuje osobnost žáků, vede je ke kritickému myšlení 

a zodpovědnému jednání. Vyznačuje se úzkou spoluprací rodiny a školy při výchově  

a vzdělávání, využívá projektového vyučování a podnětného prostředí ve třídě díky 

netradičnímu členění třídy do tzv. center aktivit. Vyučování je organizováno  

do vyučovacích bloků nebo tematických projektů.
101

 Materiály k návrhům aktivit jsou  

k dispozici na CD ve složce Materiály k vytištění – Začít spolu. 

Ranní kruh a ranní zpráva 

Drazí cestovatelé,  

tento týden se podíváme na střechu světa. Koukejte zabalit batohy, nazout pohodlné 

pohorky, vyrážíme!  

Srdečně zdraví, Yeti.  

1) povídání v kruhu - Co je střecha světa? Kdo je Yeti? Co nás tento týden čeká v centrech 

aktivit? 
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 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4. 

str. 12-79 
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Centrum čtení a centrum psaní 

1) přečtení úryvků textů (Příloha – Materiály k vytištění) – Urči, čím se ukázky liší  

od jiných textů.  

2) Založ si na tento týden deník a každý den si do něj zapiš něco zajímavého.  

Centrum matematiky 

1) úloha - Porovnej ceny letenek (Příloha – Materiály k vytištění) a zjisti, kterým spojem  

se nejlevněji dopravíš do Nepálu. 

2) slovní úloha - Dle nepálského kalendáře jsem se narodila v roce 2048. Kolik roků  

mi je dle českého kalendáře? 

Centrum pokusy a objevy 

1) Himalájská sůl – krystalizace soli 

Pomůcky: brčko, bavlnka, sklenice, lžička, sůl  

Postup: Do sklenice s vodou přidávej sůl tak dlouho, dokud se ještě rozpouští. Na brčko 

přivaž bavlnku a polož na sklenici tak, aby se bavlnka co nejvíce ponořila. Sklenici postav 

na teplé místo a několik dní pozoruj. 

Centrum ateliér 

1) Nakresli nebo namaluj nepálskou vlajku. 

2) Nakresli nebo namaluj svému nepálskému kamarádovi, jak nejčastěji trávíš volný čas. 

3.5.2  Návrhy aktivit pro projektové vyučování 

Projektové vyučování chápe cíl výchovy jako přípravu pro život. Projekt jako 

takový je komplexní pracovní úkol, při jehož řešení si žáci současně osvojují potřebné 

vědomosti a dovednosti. Během pracovního procesu se musí vypořádat s obtížemi, díky 

kterým se při překonávání překážek zároveň učí.
102

 Na začátku musí být jasně stanovený 

cíl a výsledek projektu. 

Téma projektu: Země Himálaje - Nepál 

Časové trvání: 1 den  

Cíl: Seznámit žáky s Nepálem a jeho kulturou 

Výstup: Kniha o Nepálu 

  

                                                 
102

 JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. 4. rozš. vyd. Brno: Paido, 1997. ISBN 80-85931-43-5. str. 

35-38 
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Oblasti zaměření: Geografie – Kde se Nepál nachází, vlajka, krajina.  

Kultura a náboženství (kasty), jazyk a písmo, vzhled lidí.  

Fauna a flora. 

Organizace: žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina bude pokrývat jednu oblast, ke které 

bude získávat důležité poznatky z encyklopedií, obrázků, textů a dalších zdrojů 

(interaktivní tabule s prezentací fotografií a hudby). Do pracovního listu budou žáci 

zaznamenávat dle jejich uvážení nejpodstatnější fakta doplněná o jejich vlastní ilustrace. 

Každá skupina bude prezentovat své nově nabité znalosti a v závěru společně sestaví 

vlastní knihu o Nepálu. 

3.5.3  Návrhy aktivit pro průřezová témata RVP PV 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Průřezová témata 

je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. 

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem 

konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných  

ve škole i mimo školu. Každé průřezové téma je rozděleno do několika tematických 

okruhů
.103

 Tyto tematické okruhy lze v rámci práce naplnit. V rámci Přílohy lze uplatnit 

powerpoinovou prezentaci číslo 10 s fotografiemi vztahujícími se k průřezovým tématům. 

Multikulturní výchova  

Tematický okruh Multikulturalita:  

V rámci tématu povídání o rozdílech v jazyku a významu gest, pozorování vzhledu 

a oblečení lidí z fotografií, videí či jiných zdrojů. Kladení otázek: Potkal jsem někdy 

cizince? Byl jsem někdy já v roli cizince? Co jsem cítil? Jak jsem se dorozumíval?  

Co mi to přineslo? 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh Evropa a svět nás zajímá: 

V rámci tématu povídání nad fotografiemi a dalšími zdroji informací o rozdílech  

v životě nepálských dětí a žáků v České republice a Evropě. 

  

                                                 
103

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: [se změnami provedenými k 1.9.2016]. Praha: 

Národní institut pro další vzdělávání, 2016. [online]. [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf 
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Environmentální výchova  

Tematický okruh Vztah člověka k prostředí: 

V rámci tématu povídání nad fotografiemi a dalšími zdroji informací o tom, jak to 

vypadá, když je problém s umisťováním odpadu. Co by se dalo v tomto problému 

podniknout? 

3.5.4   Návrhy aktivit pro mezipředmětové vztahy 

Vzdělávací oblasti týkající se prvního stupně základních škol, v rámci nichž  

lze realizovat aktivity spojené s tématem Nepálu jsou: 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

1) využití práce s encyklopediemi, turistickými průvodci – jak pracovat s rejstříkem 

2) práce s textem – vyhledávání informací v textu 

3) psaní velkých a malých písmen 

4) hledání a překlad známých slov v anglické verzi textu písně 

Matematika a její aplikace  

1) porovnávání (symboly <, >, =) – rozloha, počet obyvatel, nadmořská výška 

2) kombinatorika – najdi nejkratší/nejdelší cestu 

3) rozdíl – nadmořská výška, počet obyvatel, rozloha 

4) slovní úlohy 

Informační a komunikační technologie 

1) národní doména nejvyššího řádu .cz/.np 

Člověk a jeho svět  

1) podnebné pásy 

2) práce s mapou, atlasem 

3) hory, pohoří, velehory 

Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

1) zpěv a nástrojový doprovod písně Resham Firiri 

2) nakresli/namaluj – zvíře, které žije v Nepálu 

Člověk a zdraví (Tělesná výchova) 

1) zacvičíme si jógu 
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Člověk a svět práce  

1) Výroba vlastního membranofonu 

2) Výroba masky na oslavu svátku Dasain 

3.6  Příprava a realizace hodiny HV na ZŠ Open Gate 

Třída: 2. ročník 

Počet žáků: 19 

Téma: Země Himálaje – Hudba Nepálu 

Cíle: Seznámit skrz hudbu Nepálu žáky s lydickým modem a synkopou, Nastínit žákům 

kulturu Nepálu 

Úvodní část (3 min): Co se dnes bude dít? Budeme hrát na ozvěnu, poslouchat typickou 

nepálskou píseň, kterou se naučíme zazpívat 

Nepál a Himálaj – co to je, kde to je? Brainstorming zápis 

odpovědí na tabuli 

Průpravná část (14 min): Rytmická cvičení – hra na ozvěnu - střídání skupin 

dívky/chlapci/všichni 

Obr. 19: Zápis rytmických cvičení 

Dechová cvičení – a) Vzpřímený stoj, nohy rozkročené na šířku pánve, 

představíme si, že jsme vysoko v Himálajích a 

zhluboka se nadechneme nosem a nasajeme vůni hor 

b) Zapojení bránice, představíme si, že jdeme  

do kopce a už nemůžeme, nádech do břicha  

a vydechování UF 

c) Zapojení bránice, na jeden nádech zkusíme tříkrát 

odfouknout UF, UF, UF 

d) Zapojení bránice, představíme si, že už jsme 

konečně vyšplhali na kopec. Nadechneme se nosem 

a dlouze vydechneme Ufffff 
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Rozmluvení – a) Jazyková gymnastika –  mávání jazykem nahoru/dolů 

– hýbání jazykem ze strany  

na stranu 

– zadrhávání špičkou jazyka o 

horní ret (čertík) 

b) Text písně – Výrazně artikuluji text písně a žáci opakují, 

v závěru prozradím, že se jedná o text 

písně, kterou se budeme učit 

Rozezpívání – a) brumendo každý na svém tónu (představíme si včelí úl) 

b) brumendo od d1 po půl tónech na f1 

c) mo mo mo mo mo (12321) od d1 po půltónech do gis1 

v různých obměnách 

d) vono vono vono vono vá (123454321) od c1 po půltónech 

do e1 

e) jo jo jo (135) od e1 po půltónech do g1 

Hlavní část (18 min): a) Poslech písně s projekcí textu a překladu na interaktivní tabuli, 

zamyšlení se nad významem slov v písni 

b) Nácvik písně vokální imitací (nápodobou) - refrén, 1. a 3. sloka 

Závěrečná část (10 min): a) Ověření hypotéz experimentální výuky – přednes písní 

Beskyde, Beskyde a A tam dole pri Jurmíně zahrádečka – 

hledání společných znaků písně 

b) Reflexe žáků – Jak jsi zvládnul naučit se píseň? 

3.6.1  Evaluace hodiny 

Plán a struktura hodiny 

Podařilo se mi dodržet plán vyučovací hodiny a splnit tak cíle, které jsem  

pro hodinu stanovila, ačkoli jsem z plánovaného pořadí aktivit musela vynechat nácvik 

tance. Závěrečná reflexe sice nebyla adekvátně dlouhá, avšak posloužila svému účelu.  

Při ověřování hypotéz žáci bezpečně poznali synkopický rytmus a určili podobnost 

v lydické melodii přesně tak, jak bylo v cílech hodiny zamýšleno.  

Průběh hodiny, úkoly a aktivity 

Vyučovací hodina probíhala klidně, díky dynamickému střídání aktivit žáci  

po celou dobu práce udržovali pozornost, byli aktivní a motivovaní. Všechny aktivity vyšly 

dle plánu, jen v rámci průpravné části hodiny bylo znát, že nejsou k těmto činnostem 
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důsledně vedeni. Během nácviku písně bylo třeba více času k upevnění intonačních 

zvláštností, které se v písni vyskytují. V rámci celé hodiny se mi celkem dařilo mít přehled 

o práci žáků, větší pozor budu věnovat dodržování mnou zadávaných instrukcí. Chování 

všech bylo bezproblémové, díky průběžné motivaci pracovali do jednoho nad očekávání 

dobře. 

Žákovská reflexe 

Po zopakování hlavních bodů hodiny se v žákovské reflexi vyskytly kladné ohlasy 

na všechny její části. To naznačuje, že v každé fázi hodiny byla alespoň část žáků silně 

motivována pro práci. Jako nesložitější bod hodiny popisovali výslovnost textu, který  

jim částečně komplikoval učení písně. Tato komplikace byla očekávaná, z toho důvodu 

jsem na tyto obtíže byla připravena průběžně a pružně reagovat.  

Reflexe učitele 

Hodina naplnila požadované cíle. Reakce žáků mě potěšily, jelikož byly pozitivně 

laděné. Zároveň je hodina bavila a byla jim přínosná do další části dne. 

3.7  Příprava a realizace projektového vyučování na ZŠ Open Gate 

Třída: 2. ročník 

Počet žáků: 19 

Téma: Země Himálaje 

Cíle: Seznámit žáky s Nepálem, jeho kulturou a přispět tak ke kulturnímu obohacení žáků 

Očekávaný výstup: Pracovní list a obrázek pro kamaráda do Nepálu zařazený  

do učebního portfolia 

Centrum čtení 

Cílem práce v tomto centru bylo procvičit si práci s rejstříkem a zjistit  

tak z encyklopedií a dalších knih a zdrojů důležité informace o Nepálu.  

1) Najděte a vypište z encyklopedií vše, co se dá zjistit o Nepálu a Himálajích. 

Centrum psaní 

Cílem práce v tomto centru bylo procvičit a zdokonalit písemný projev žáků. 

1) Piš v písance o Tibetu na straně 11. 
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Centrum matematiky 

Cílem práce v tomto centru bylo procvičit znalost hodin a schopnost hodiny sčítat. 

1) Z Prahy letí letadlo do Káthmándú v 9:30 ráno. Letadlo z Frankfurtu vzlétá v 8:00. 

Které letadlo přiletí do Káthmándú dříve? O kolik hodin? 

Centrum ateliér 

Cílem práce v tomto centru bylo vést žáky k představě multikulturního vnímání 

světa, kde se mohu kamarádit s dětmi ze všech koutů planety. 

1) Nakresli obrázek kamarádovi do Nepálu 

Centrum pokusy a objevy 

Cílem práce v tomto centru bylo poznat suroviny typické pro nepálskou kuchyni  

a díky vytvoření vlastního receptu si uvědomovat rozdílnost ve skladbě potravy.  

Ukázkové suroviny: vejce, bílá rýže, brambora, sójové boby, kukuřice, kmín, koriandr 

(celý), sůl, čaj 

1) Na první řádek pojmenujte všechny suroviny, které poznáváte. Zkuste odhadnout, které 

z nich se v Nepálu jedí nejčastěji. 

2) Vytvořte vlastní recept. 

Centrum Bonus 

Cílem práce v tomto centru bylo seznámení se s některými běžnými předměty denní 

potřeby Nepálců, které nám jsou neznámé a rozvoj představivosti při kladení si otázek: 

K čemu to asi slouží? 

1) Vyber si jeden předmět, popiš z jakého je materiálu a zkus uhodnout, k čemu slouží. 

Vystavené předměty: budhistická modlitební šála, sárí, korále, mudžo (bambusová  

tyč na rozfoukávání vyhaslého ohně), hinduistická soška boha Ganéši ve sloní podobě, 

ručně vyřezávaná soška na ochranu proti zlým démonům, bindi (tečka na čelo pro štěstí)  

a modlitební praporky 

Pracovní list i zadání jednotlivých úloh do center aktivit jsou k vytištění nebo 

nahlédnutí na přiloženém CD (Příloha – Materiály k vytištění). Jednotlivé aktivity každého 

centra byly plánovány na 10 až 15 minut. Pro nejrychlejší žáky bylo zařazeno centrum 

BONUS. 
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3.7.1  Evaluace projektu 

Plán a struktura projektu 

Žáci jsou zvyklí pracovat v centrech aktivit, proto organizačně nebyl problém 

s jejich rozdělením do skupin a následným dodržením časového plánu. Žáci dostali velký 

prostor pro vzájemnou komunikaci a kooperaci. Závěrečná reflexe byla dostatečně dlouhá 

a při ověřování hypotézy se prokázal kladný výsledek. 

Průběh projektu, úlohy, úkoly a aktivity 

Ve všech centrech žáci pracovali v rámci své skupiny samostatně, protože zadání 

instrukcí bylo pro žáky srozumitelné. Větší problémy byly v centru matematiky, kde jsem 

měla žákům poskytnout cvičné hodiny tak, aby se jim názorně lépe pracovalo a věnovat 

více místa pro řešení úlohy v pracovním listu. Problém byl vyřešen pomocí interaktivní 

tabule, kde byly vyobrazeny velké hodiny pro názornost. V centru pokusy a objevy jsem 

k určování surovin mohla vytisknout možnosti a první úlohu realizovat přiřazováním 

názvů surovin k jednotlivým ukázkám. Práci žáků jsem stíhala sledovat a tam,  

kde si skupiny nebyly jisté, jsem poskytovala oporu při řešení jednotlivých úloh. Žáci 

přistupovali k práci aktivně, s nadšením a zájmem. 

Žákovská reflexe 

Žáci dokázali formulovat klíčové body vztahující se ke kultuře Nepálu, v rámci 

diskuze jsme si dovysvětlili některá fakta, která jim nebyla zcela jasná. Největší problémy 

popisovali v centru matematiky z důvodu absence cvičných hodin. Nejvíce se jim líbilo 

vymýšlení vlastního receptu a aktivity v centru BONUS. Celkově hodnotily všechny 

aktivity pozitivně. 

Reflexe učitele 

Až na drobné problémy, které jsme v průběhu bloku spolu s třídní učitelkou 

odstranily, se mi pracovalo velice dobře, interakce žáků vůči mé osobě byly pozitivní. Žáci 

se nebáli mě požádat o pomoc a atmosféra ve třídě byla uvolněná.  
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4  ZÁVĚR 

Tato práce usiluje o zviditelnění Nepálu a nepálské hudby v učebním procesu 

základních škol a podání uceleného a metodicky kvalitně zpracovaného pohledu na to,  

jak by se s tímto tématem dalo pracovat. Vedle teoretických informací spadajících  

do etnomuzikologie nabízí konkrétní návrhy práce v různých formách jak hudební 

výchovy, tak typech vzdělávacích programů. Nejdůležitější částí výzkumu byla realizace 

mnou vedené experimentální výukové hodiny, ve které jsem pozorováním získala 

odpovědi na stanovené hypotézy. 

V rámci etnomuzikologie existují publikace zabývající se mimoevropskou hudbou 

na 1. stupni základních škol. Zpracovávají většinou široká témata africké, indické nebo 

čínské hudby. Tato práce je ojedinělá volbou tématu, jelikož v takovémto rozsahu  

a zaměření zatím nikdo jiný nepracoval a tématikou Nepálu se nezabýval. Největší 

překážkou pro aplikaci návrhů aktivit ve vyučování vidím ve vztahu vyučujících k tématu. 

Multikulturní rozměr práce, který je daným tématem neoddělitelný, se do jisté míry 

vytrácí, jelikož osobní zkušenosti a zážitky je nepřenositelné a použité rekvizity a nepálské 

předměty nejsou běžně k dispozici. Dá se tedy předpokládat, že příprava projektů o Nepálu 

na základních školách má před sebou ještě dlouhou cestu. 

Přínos nejen etnické hudby pro člověka je nezpochybnitelný. Některé současné 

výzkumy však naznačují, že přes veškerou snahu hudebních pedagogů a vybavenost 

metodickými příručkami je hudební výchova stále opomíjeným vedlejším předmětem, 

který se metodicky ne vždy vyučuje správně (chybějící úvody hodin a reflexe, absence 

průpravných cvičení, kontrola dobrých pěveckých návyků). K návrhům pro budoucí 

hudebně-pedagogický výzkum by bylo dobré zařadit nejen zkoumání kvality metodického 

a formálního vedení hodin hudební výchovy nebo četnost využití etnické hudby v hudební 

výchově, ale především zpracování dalších lidových písní z hudebního hlediska 

opomíjených zemí světa (Ázerbajdžán, Mongolsko, Kolumbie atd.).  

Hlavním praktickým cílem této práce, ke kterému byla směřována, je využitelnost 

práce pro pedagogy a nástin použití nepálské hudby v praxi pro komplexní rozvoj 

osobnosti žáků.  
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5  CD PŘÍLOHA 

Prohlašuji, že NEJSEM vlastníkem autorských práv ke zvukovému a zvukově obrazovému 

záznamu na CD, avšak všechny zvukové i obrazové stopy jsem získala z veřejně 

přístupných zdrojů, které jsou pod každým materiálem v práci vždy uvedeny. CD je určeno 

pro usnadnění práce s materiály a může být použito výhradně pro výukové účely. 

Prohlašuji, že JSEM autorem a vlastníkem všech fotografií, které jsou součástí 

powerpointových prezentací. 

 

Obsah CD přílohy: 

1. Video (formát .mp4) Newar musicians Nepal 1955-56 

2. Video (formát .mp4) Music from the Himalayas [ Resham Firiri ] Nepali sarangi 

tuning by Ram Chondra 

3. Píseň (formát .mp3) Sur Sudha - Resham Firiri 

4. Prezentace (formát .pptx) Země Himálaje - Hudba Nepálu 

5. Píseň (formát .mp3) Jaroslav Wykrent - V Himálajích 

6. Píseň (formát .mp3) Hráči-Čumulangma 

7. Píseň (formát .mp3) (Waldemar Matuška - Himálaj 

8. Píseň (formát .mp3) Ondřej Bednář - Yetti song 

9. Píseň (formát .mp3) Om Mani Padme Hum – relaxace 

10. Prezentace (formát .pptx) Fotografie – Nepál 

Materiály k tisku: 

PDF/A dokument - 3_5_1_Začít spolu - Step by Step a 3_7_Open Gate Centra s 

pracovním listem 
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