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Abstrakt
Tato práce se zabývá hodnocením učebnic nakladatelství SPN od autorů Charalambidise,
Císaře, Pilky a Matoška, které jsou schváleny Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
a doporučeny k výuce hudební výchovy na základní škole.
V prvním oddíle praktické části je podrobně popsána učebnice, která je určena pro sedmý
ročník.

Pozornost

byla

věnována

její

organizační

struktuře,

obsahu,

metodickým

a doplňkovým materiálům a klíčovým kompetencím.
V druhém oddíle praktické části byly kapitoly celé série učebnic rozčleněny do tematických
celků. Poté byl detailně zkoumán celek hudební teorie, který se objevuje ve všech ročnících.
Práce se věnuje jeho obsahu, provázanosti, cvičením a aktivitám v něm obsaženým
a doporučením, jak s tímto oddílem nejlépe pracovat.
V poslední části je představen dotazník, který obsahoval otázky směřované na znalosti
hudební teorie, která je v učebnici obsažena, a na písně, které se v učebnicích nachází.

Abstract
This diploma thesis deals with an evaluation of textbooks issued by SPN publishing house by
authors Charalambidis, Císař and Matoška. These textbooks are approved and recommended
by Ministry of Education as a teaching material in music lessons.
In the first section of practical part, the textbook for the seventh class in elementary school is
described. Attention was paid to the structure, content, methodological, supplementary
materials and key competencies.
In the second section, all chapters in the whole series of textbooks were divided into several
thematic groups. After that, the section of musical theory was studied because it was included
in all textbooks. The thesis is focused on the content, interconnections, exercises, activities
found in the section. The recommendations how to teach effectively with the textbooks were
introduced.
The last part of the diploma thesis includes a questionnaire that was filled in by the students
of the last class in elementary school. The questions were from the field of musical theory that
comes from the particular textbooks and the selection of folk and artificial songs sung by the
students during musical lessons.
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1. Úvod
Tato diplomová práce bude věnována problematice hodnocení učebnic. Toto téma je velice
rozsáhlé, proto byly zkoumány učebnice hudební výchovy na druhém stupni základní školy,
které jsou schváleny Ministerstvem školství. Je zřejmé, že doporučení této autority využívá
mnoho škol. Podle těchto učebnic sestavují osnovy daného předmětu, používají je při výuce
a pevně věří v jejich kvalitu. Z tohoto důvodu je hodnocení těchto učebnic na místě, tím
spíše, že se tímto tématem žádné instituce ani jiná pracoviště nezabývají. Navíc k němu
neexistuje dostatečné množství literatury, protože je toto téma velice specifické. Za základní
literaturu k tomuto tématu byla považována Didaktika hudební výchovy na druhém stupni
Františka Sedláka, která je i přes starší datum svého vydání obrovským zdrojem inspirace a
cenných rad, a Obecná didaktika od Jarmily Skalkové. Další literaturou byly převážně knihy
věnované obecné didaktice, pedagogice, sborníky katedry hudební výchovy a články
v pedagogických časopisech.
Ve své práci se zaměřím na hodnocení učebnic z hlediska porovnání tematických celků
ajejich vzájemné provázanosti. Konkrétně se zaměřím na část hudební teorie a její prezentaci
ve výukových materiálech. V hodnocení tematicky stejných celků byly použity hlavní
didaktické zásady v hudební výchově, jak je vymezil Sedlák [26].
Vyjdu z poznatků, které jsem nabyla během mého působení na základní škole v Teplicích,
kde jsem od září 2006 učila hudební výchovu a k dispozici jsem měla pouze učebnice od
nakladatelství SPN, kterou používají pedagogové učící hudební výchovu na druhém stupni.
Mým předpokládaným výsledkem je, že učebnice ne zcela odpovídají soudobým požadavkům
na současné výukové materiály, což bych ráda dokázala pomocí postupů, které jsou popsány
v teoretické části.
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2. Teorie hodnocení učebnic HV
2.1.1 Dostupnost informací
Problematika tvoření a hodnocení učebnice je, jak již bylo předesláno, velice široká. Zdálo by
se, že počet knih, které se tomuto tématu věnují je vysoký, avšak pokud do nich nahlédneme,
vztahuje se k němu velice málo kapitol.

2.1.2 Historie problematiky
Když v padesátých a šedesátých letech dvacátého století nastala reforma kurikula, byly v té
době investovány velké finanční prostředky do tvorby nových učebnic. Zakázky byly
zadávány týmům autorů a nebyla očekávána zpětná vazba od pedagogů, kteří podle učebnic
učili. Výsledkem bylo, že pro jeden předmět existovala pouze jedna učebnice nebo jedna řada
učebnic, podle které byl vyučován celý populační ročník [30]. Nebylo možné, aby pedagog
napsal svoji vlastní variantu, která by reagovala na nedostatky, které dostupná a schválená
učebnice vykazovala [27],
V sedmdesátých letech probíhaly výzkumy a analýzy, které se věnovaly teorii učebnic i
empirickým výzkumům. Nebyly omezeny na oblast ČSSR, ale probíhaly i v zahraniční,
konkrétně například v Rakousku, Skandinávii atd.
Po revoluci v roce 1989 se trh s učebnicemi otevřel. V této době došlo k prolomení
mnohaletého monopolu na tomto trhu a autoři se snažili reagovat na požadavky pedagogů.
Jejich cílem bylo vytvořit učebnici, která by respektovala snahy o komplexnější výuku
hudební výchovy u nás. Výsledkem jsou učebnice, které jsou zaměřeny na ty oblasti aktivit,
které jsou autorům blízké, a proto se staly dominantním prvkem učebnice [34],
Nesmí být opomenuto, že trh s učebnicemi není řízen nabídkou a poptávkou, protože není
jednoduché rychle reagovat na poptávku po určité učebnici. Pro její vytvoření a pro nalezení
vhodného nakladatele je nutné větší množství času [30]. Výrazným regulačním prvkem je
v tomto případě i politika schvalování a publikování učebnic. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy má právo vybrat učebnice, které jsou nabídnuty školám. Pokud je učebnice
vybrána, je opatřena schvalovací doložkou a je uveřejněna ve Věstníku MŠMT ČR.
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2.1.3 Postoje k tvoření učebnic
Pokud se podíváme na tvoření knih blíže, zjistíme, že tato problematika je těsně spjata
s metodikou vyučovacího procesu, strukturou učiva, učební strategií a obsahem výukových
materiálů. Toto všechno je podmíněno autorovo metodikou i strukturou vědeckého poznání
dané doby.
V posledních desetiletích se ustupuje od pojetí tradiční učebnice. Toto pojetí se drželo
pravidla, že učebnice je k tomu, aby žákům učivo pouze předkládala. Nebyl v ní prostor pro
vlastní žákovy úvahy nebo otázky a obsah učebnice se důsledně držel školních osnov.
V posledním desetiletí se ve tvorbě učebnic objevují nové trendy. Evropská unie dává na
jejich používání důraz. Jedním z trendů je použití klíčových dovedností v učebnicích. Tyto
dovednosti jsou komplexní a velice blízké reálnému životu a měly být obsaženy i v hudebně
výchovné učebnici. Mezi ně patří například dovednost umět se učit, „společenský a
pedagogický akt, řešení konfliktu, zvládání stresu nebo relaxace"

1

[27],

Dochází také k pojetí učebnice jako komplexního celku [27]. Učebnice předkládá žákům
nejenom učivo. Stává se prostředkem řízení učení žáků, které je založeno na jejich vlastní
aktivní činnosti. Skalková uvádí největší změny, se kterými se můžeme v tomto komplexním
pojetí učebnice setkat :
•

Vztahy mezi texty a mimotextovými komponenty učebnice.

•

Zařazení úkolů respektující samostatnou práci žáků, jejich zkušenosti a různé druhy
praktických činností.

•

Využívání nových organizačních forem vyučování.

•

Posílení komunikace mezi učebnicí a záky.

2.1.4 Zásady tvoření učebnice
Existuje několik zásad nebo principů, které jsou platné pro všechny učební předměty a mohou
být aplikovány i na učebnice. Dle Sedláka [26] „ztělesňují poznatky moderní didaktiky a jsou

1

Str.189

2

Str.91
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formulovány na základě hluboké analýzy výchovného a vzdělávacího procesu. "

3

Těchto

sedm zásad musí být respektováno během celého výukového procesu, aby bylo dosaženo
vysoce kvalitní hudebně-výchovné práce a cílů, které si pedagog určil. Všechny tyto principy
musí prostupovat výukou, ale nebudou efektivní, pokud učebnice, kterou se pedagog rozhodl
používat, tyto parametry nesplňuje. Proto by je měli autoři důsledně respektovat při
zařazování veškerého učiva do učebnice. Cílem není, aby všechny zásady byly stejně
procentuálně zastoupeny, což ani nelze, ale aby byly všechny ve výuce obsaženy. Je
přirozené, že význam každé ze zásad se během výuky mění.
První je zásada aktivity žáků. Žáci by neměli být jen pasivním posluchačem informací bez
otázek. Jejich aktivní spolupráce by měla být učebnicí a pedagogem podporována. Všechny
elementy v hodině by měly směřovat k situaci, jejíž vyústěním je právě žákova aktivita.
Ta nemusí být pouze omezena na učební hodinu, ale i mimo školu. Jako příklad bych uvedla
vhodné zařazení písně. U žáka vzbudí chuť se ji naučit a zazpívat v hodině, doma si vyhledá
informace o jejím interpretovi.
Klíčovou roli hraje ve výuce motivace, která podporuje žáka nejen v hudebních aktivitách. Při
výuce by měla být dávána přednost především motivaci niterné, která může být posilována
tím, že se žák účastní na formulování cílů a řešení problémů v hodině. Amabile popisuje
několik znaků, podle kterých je pedagog schopen určit, je-li žák niterně motivován [1],
•

Žák je na úkol zvědavý a úkol ho povzbuzuje.

•

Ze zadané úlohy plyne pocit, že se dá zvládnout.

•

Žák vnímá úkol jako činnost, která není příliš závislá na kontrole zvenčí.

•

Žák se cítí jako v průběhu hry, ne jako ve škole.

Oproti minulosti žák není pouze pasivním doplňkem výukového procesu, ale stává se jeho
důležitou součástí. Pedagog ustupuje do pozadí, poskytuje žákovo projevu více prostoru a
podporuje ho v tvorbě, aktivitě a zodpovědnosti.
Další zásadou je zásada názornosti. V hudební výchově můžeme považovat tuto zásadu za
jednu z nejdůležitějších, protože má mnohem větší působnost než v ostatních předmětech
„vzhledem k abstraktnosti hudebně výrazových prostředků a zvláštnostem hudební řeči" 4.

3

Str. 85

4

Str. 87
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Tuto zásadu zastupuje v hudební výchově [26] hra pedagoga i žáků na hudební nástroje,
pohyb podle hudby, vhodná ilustrace či diagram v knize, nástěnky, plakáty nebo další
didaktické prostředky. Jak říká Howard [15], „expert je obvykle lepší než technika" 5, a proto
by pedagog neměl trpět předsudky a pozvat si do hodin hudebníka, který žákům předvede,
jak který nástroj zní, žáci si na nástroj budou moci zahrát, poznají, jak funguje, seznámí se
s novými hudebními díly a zažijí bezprostřední hudební zážitek. Další možností je například
vhodně připravený a realizovaný výchovná koncert, který se stane příjemným vybočením
z dlouhodobého vyučovacího stereotypu [13].
Zásadou názornosti by se měli řídit pedagogové či autoři učebnic na obou stupních základní
školy, zejména pak na stupni prvém.
Zásada přístupnosti a přiměřenosti

je jednou ze zásad psychologických. Nabádá

k respektování žákova vývoje, což předpokládá jeho podrobnou znalost. Váže se jak k výběru
hudebního materiálu, tak k výběru vyučovacích metod.
Ve výběru učebnic by měla být tato metoda zohledněna zejména v obsahu, v jeho kvalitě i
kvantitě, metodické a rytmické výstavbě, v hlasovém rozsahu, obtížnosti instrumentálních
doprovodů, v pestrosti úkolů nebo délce kapitol či cvičení.
Howard dodává, že počet učebních úloh, které překračují pět až deset minut by měl být
eliminován na minimum. Představuje pojem habituace, který se přímo váže k zásadě
přiměřenosti u Sedláka. Říká, že „ jakmile nový podmět nepokračuje, aniž by měnil kvalitu
nebo kvantitu, naše smyslové receptory se utlumí. Dojde khabituaci, na monotónní podnět si
zvyknou. Proměna kvality nebo kvantity podnětu receptory znovu nabudí. " Tím je vysvětlena
ztráta pozornosti u žáků.
Čtvrtou zásadou je zásada soustavnosti a posloupnosti.
hudební výchovy, zákonitostmi vývoje dítěte

Tato zásada je podmíněna cíli

a také výstavbou hudebního díla. Je

uplatňována jak v teoretických oddílech učiva, tak v situacích, v nichž se utváří hudební
dovednosti a návyky.
Jak zdůrazňuje Sedlák [26], na druhém stupni základní školy je velmi důležitá návaznost na
zvládnuté učivo z prvního stupně. Pokud tato podmínka není splněna a učivo předešlých let
není dokonale osvojeno, pak výuka na druhém stupni není úspěšná.

5

Str. 263
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Pokud pedagog nachází

veliké rozdíly mezi znalostmi žáků, musí se k těmto základním termínům vrátit a procvičit je.
K návaznosti se vyjadřuje i Howard.

Doporučuje, aby si pedagog vyžádal přehled

předchozích učebních materiálů nebo obsah hodin, neměnil velice rychle obsah činností bez
toho, aby existovala jejich propojenost. Důvodem je fakt, že na některé jedince mohou rychlé
změny nepropojených činností působit rušivě.
Jedním z rysů této zásady je soustavnost, která může být podpořena kvalifikací, prověřováním
znalostí, čímž je pedagogovi poskytnuta zpětná vazba o úspěšnosti či neúspěšnosti jeho práce.
Pokud jsou žáci během roku testováni, nejen že naplňována zásada soustavnosti, ale i jak tvrdí
Fischer [14], paměť žáků je vylepšována.
Zásada trvalosti, jak vyplývá už z názvu, směřuje k trvalému osvojení dovedností a
vědomostí. Ty se stávají trvalejšími, pokud při jejich osvojování zapojí žák co nejvíce smyslů
a bude k jejich osvojování přistupovat aktivně, což může ovlivnit pedagog i učebnice. Sedlák
doporučuje, aby žák poznal raději menší množství písní, ale aby si je osvojil tak, aby se staly
trvalou součástí jeho hudebního vědomí.
Zásadu trvalosti reprezentuje opakování a procvičování, které navazuje na předcházející
činnosti, i opakování kontinuální. Nezáleží v tomto případě na časových intervalech.
Howard doplňuje, že cíleným procvičováním a opakováním látky se posilují a zacílí nervová
spojení, která se při učení tvoří.
V učebnici by měly být vhodně zvoleny formy opakování a procvičování vědomostí, čímž
dochází k zautomatizování učiva. Tyto formy procvičování by měly být v co největší míře
střídány, aby se pedagog vyhnul monotónnosti. Opakovači cvičení by měla být založena na
konkrétním materiálu, aby byly podpořeny intelektové dovednosti.
K trvalosti se váže i zpětná vazba. Měla by být poskytována pedagogem i spolužáky. Měla by
být co nejvíce přiměřená, jelikož přílišná zpětná vazba je spojena se snížením sebedůvěry a
motivace [14].
Předposlední, ale neméně významnou je zásada nutnosti spojení teorie s praxí. Pedagog by
neměl v hudební výchově pracovat pouze s teorií, protože během výuky v tomto předmětu
praxi nelze oddělit od teorie a naopak. Podle Sedláka je to tím, že „ hudba je umění, které je
těsně spjato s životem jednotlivců, celých generací a národů,"6 Howard [15] doporučuje, aby

6

Str. 92
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si žáci vše vyzkoušeli v konkrétní situaci, protože řada z nich není dostatečně motivovaná
k tomu, aby si teoretické znalosti vyzkoušeli v praktickém použití. Také navrhuje, aby se
pedagog ptal na věci a uváděl příklady, které jsou blízké zkušenostem žáků. Pedagog by
neměl být tím, kdo informace žákům předává, ale měl by žákům radit, jak najít vztah mezi
zkušeností a učivem.
Poslední zásadou, která se stala neoddělitelnou součástí výuky hudební výchovy, je zásada
vědecké správnosti. Výuka určitého předmětu se dotýká mnoha vědních disciplín, například
psychologie, pedagogiky, didaktiky, sociologie a jejich dalších odvětví.
K řádnému osvojení látky je důležitá žákova orientace v základních hudebních termínech,
které se v předmětu používají, a které byly převzaty z různých vědních oborů.
Aby pedagog přiblížil žákům učivo, používá ve výuce příliš mnoho slov a mimohudebních
představ anebo příliš mluví, zdůrazňuje teorii a hudba ustupuje příliš do pozadí. Tyto dva
postupy se nazývají vulgarizace a formalismus a pedagog by se jim měl vědomě vyhýbat.

2.1.5 Funkce učebnice
Učebnice je důležitým prvkem vyučovacího procesu. Nepůsobí izolovaně, ale s pomocí
několika dalších didaktický prostředků. Má větší počet funkcí, je tady polyfunkční.
Mezi základní funkce učebnice patří:
•

Prezentace učiva

•

Řízení učení a vyučování

•

Funkce organizační (orientační)

Pomocí této klasifikace můžeme hodnotit učebnice a zjišťovat jejich didaktickou vybavenost.
[30] Pokud má učebnice plnit účel něčemu žáky naučit, musí v sobě zahrnovat složky, které jí
k tomu dopomohou. Proto by i tyto funkce měli mít autoři učebnic na zřeteli.

2.1.6

Zdůvodnění výběru problematiky

Během mého působení na Základní škole Bílá Cesta jsem nastoupila v září roku 2006. Tento
rok byl nabit událostmi. Největší událostí bylo odevzdávání školního vzdělávacího programu.
Učila jsem hudební výchovu ve dvou třídách, a to v sedmém a osmém ročníku. Jednu třídu
jsem i po mých počátečních protestech vyučovala v učebně českého jazyka, bez jakéhokoli
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vybavení pro výuku hudební výchovy. Mé stížnosti nebyly vyslyšeny i přes několikeré
opakování tvrzením, že můj věk je nedostatečný a každý pedagog v nevybavené učebně
začínal. Mé námitky, že hudební výchovu nelze efektivně vyučovat bez pomůcek, byly
zbytečné. Jedinou pomůcku, kterou jsem měla plně k dispozici byla učebnice nakladatelství
SPN.
Během zběžného prolistování jsem usoudila, že učebnice by měla vyhovovat mým i žákovým
požadavkům. Zdálo se mi výhodné, že učební plán je utvořen přesně podle učebnice. Obsah i
hodinová dotace byly naprosto totožné. Mé počáteční nadšení bylo samozřejmě vystřídáno
skepsí. I když jsem se částečně ve výuce držela učebnice, moje výuka měla pozitivní odezvu
jen tehdy, pokud jsem čerpala z jiných materiálů než z učebnice a vymýšlela jsem jiné
aktivity než v učebnici obsažené. Tento stav byl ale vzhledem k ekonomickým podmínkám,
zejména omezenému kopírování, neudržitelný.
Proto jsem se rozhodla, i vzhledem k učebnímu plánu, používat učebnici v co největší možné
míře. Upravovala jsem aktivity v ní obsažené, vymýšlela jsem, jak lépe pracovat s poslechem,
jinak jsem doprovázela písně a snažila jsem různě pracovat s materiálem, který je v učebnici
přítomen. Učebnic bylo dostatečné množství, pro každého žáka jeden exemplář, a byla to
nová vydání. Zakoupení nových učebnic škola zamítla, protože peníze na knihy byly již v září
vyčerpány. Zajímalo mne, proč byla tato učebnice zakoupena a dostalo se mi odpovědi. Byla
doporučena MŠMT, a proto si všichni mysleli, že bude kvalitní a práce s ní bude žáky i
pedagogy bavit. Když se snažili zjistit, jaká je jiná možnost alternativy, mnoho informací již
nenalezli a proto škola investovala nemalé finance do jejího zakoupení. Mým cílem tedy bylo
poradit mým kolegům, jaké má učebnice klady a zápory, aby je nemuseli diagnostikovat
během školního roku, či až po několika měsících jako já. Přečtením této diplomové práce
pochopí stavbu učebnice, její celkovou provázanost, provázanost mezi tematickými celky i
celými učebnicemi v jednotlivých ročnících.
Z mé pozice nechci říkat, jak mají pedagogové s učebnicí pracovat, chci jim jen poskytnout
inspiraci a pokud mi to dovolí, tak poradit. Protože v době, kdy hudební výchova je řediteli
škol v mnoha případech opomíjena, profese pedagoga si mnoho lidí neváží, a je to přesně
naopak než říkal Aristoteles: „ Lidé, kteří dobře učí děti, by měli být ctěni dokonce více než
jejich rodiče, neboť rodiče pouze dávají dětem život, zatímco učitelé je učí umění žít
správně.", by mohla moje práce vyřešit alespoň jeden problém, který trápí některé z kolegů,
kteří učí hudební výchovu anebo se na to alespoň připravují.
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3. Praktická část
K výuce hudební výchovy na základní škole Bílá Cesta se používá učebnice od nakladatelství
SPN s názvem Hudební výchova. Na prvním stupni pedagogové pracují s Hudební výchovou
pro 1. až 5. ročník od autorů M. Liškové a L. Hurníka. Na stupni druhém se v sérii těchto
učebnic pokračuje, avšak autoři se liší, jsou to: A. Charalambidis, Z. Císař, J. Pilka a D.
Matoška. Používání této učebnicové řady je na základních školách s nerozšířenou hudební
výchovou běžné, protože pedagogové tvrdí, že nemají možnost jiné, vhodnější alternativy.
V tomto oddíle diplomové práce bych se chtěla nejprve podrobně zabývat strukturou
a obsahem jedné z těchto čtyř učebnic a poté porovnat celou učebnicovou řadu z různých
hledisek.
S pomocí vlastních kritérií se budu snažit nalézt odpověď na otázku, jak by měl pedagog
učebnicí nejlépe v hodinách využít, a upozorním na

chyby, kterých by se měl při práci

s učebnicí vyvarovat. Poradím, jak nejvhodněji zařadit kapitoly hudební teorie do výuky.
Navrhnu řešení, jak obměnit některá ze cvičení v učebnici, aby byla ve výuce co nevíce
efektivní. Nakonec pojmenuji klady a zápory učebnice.
Nyní se budu podrobně věnovat učebnici pro druhý stupeň - Hudební výchova pro 7. ročník.
Na ni použiji vlastní kritéria, jež by měla moderní učebnice alespoň uspokojivě splnit. V této
části se také pokusím navrhnout několik řešení, která by daný stav učebnice mohla zlepšit,
a poradit pedagogům, jak učebnici lépe využít. Kritéria jsem rozdělila do několika skupin.
Nejprve jsou vymezena kritéria obecného rázu, jež se vážou k organizační struktuře učebnice.
Tato kritéria by mohla být aplikovatelná nejenom na učebnici hudební výchovy, ale i na
ostatní učebnice jiných předmětů.
Další skupinou jsou kritéria vážící se k vlastnímu obsahu učebnice, která jsou více specifická
a některé z nich lze aplikovat jen na učebnici hudebně výchovnou.
Poslední dvě skupiny kritérií, uzavírající celou tuto sekci, jsou: kritéria vztahující se
k metodice učebnice a jejím doplňkovým materiálům, dále pak kritéria, jež se váží
k prohlubování žákových kompetencí.
Všechna kritéria spolu navzájem souvisí.
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3.1

Kritéria

3.1.1 Organizační struktura učebnice:
•

Je velikost knihy vhodná k výuce? Kniha má velikost A5, a je tedy podle mne svou
velikostí vhodná k výuce.

•

Jaká je její grafická úprava? Písmo je ve dvou barvách: černé (text) a zelené
(podtržení kapitol, čísla slok, stránek a ukázek.).

Tučně jsou vyznačeny důležité

termíny, což pomáhá snazší orientaci v textu, kurzívou jsou vyznačena jména písní
a skladeb. Menší velikostí písma jsou napsány popisky pod obrázky a dodatky k textu.
•

Co učebnice nabízí kromě vlastní kapitoly? Na začátku učebnice se nachází obsah,
na konci učebnice stránka pro učitele, abecední seznam písní a seznam poslechových
skladeb.

•

Obsahuje

učebnice

dostatečné

množství

barevných

obrázků?

Odpovídají

obrázky textu? V celé učebnici se nachází čtyřicet jedna obrázků. Všechny jsou
vytištěny v zelené a černé barvě. Pouze jediný obrázek je barevný a nachází se na
obálce knihy. V knize nalezneme i několik ilustrací v zelené barvě. Počet obrázků
v jednotlivých kapitolách je nestejnoměrný. V kapitole Hudební přehrávače a nosiče je
pět obrázků černobílé a zelené barvy, v kapitole O sonátě a sonátové formě pouze
jeden. Obrázky odpovídají textu, ale jejich počet je občas nelogický, např. v kapitole
Lidské nešvary a hudba je obrázek zpěvačky Courtney Love na jedné stránce dvakrát,
jednou v zelené a jednou černobílé barvě, totéž se opakuje s obrázky z muzikálu Starci
na chmelu.
•

Jsou kapitoly seřazeny logicky? Ano. Kapitoly tvoří několik tematických oddílů:
výklad hudebních forem, výklad hudební nauky, poučení o drogách, výklad
o interpretačním umění, taktování, vývoji hudební techniky a hlasové hygieně a tři
samostatné kapitoly písní.

•

Je každá kapitola logicky řazená? (Má dostatečný úvod a shrnutí nových
informací?) Každá z kapitol má velmi krátký úvod, někdy pouze jeden či dva řádky,
které rychle naznačí, jaké je v dané kapitole téma. V druhém odstavci bez zdržení
začíná výklad, který je proložen krátkými ukázkami dané hudební formy nebo
popisem tance. Na konci chybí shrnutí nejdůležitějších faktů, termínů nebo alespoň
stručný odkaz k předchozím kapitolám. Učivo tedy není dostatečně propojeno.
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Na konci každé kapitoly se nachází námět na činnost, který se lehce dotýká tématu
dané kapitoly.
•

Odkazuje učebnice i na jiné zdroje? Učebnice neustále odkazuje na vlastní žákovu
poslechovou diskotéku, CD k učebnici a hudební slovník

•

Jsou informace přesné a nezastaralé? Informace týkající se starších období i doby
nedávné jsou přesné, informace o technice jsou zastaralé, což je pochopitelné
vzhledem k datu vydání učebnice - rok 2002.

•

Odpovídá text věku žáků? Text věku žáků téměř odpovídá. Bohužel, vyskytují se
v něm výrazy, které již nejsou běžné, jsou zastaralé např. „Možná máte doma
v poslechové diskotéce"1', což dnes u dnešních dětí vzbuzuje úsměv. Text je chvílemi
nepřehledný a obsahuje komplikovaná souvětí.

3.1.2 Obsah učebnice
•

Poukazuje učebnice na vazby učiva s jinými předměty? Učebnice explicitně
nenavazuje v prezentaci učiva na ostatní předměty.

•

Je učivo jasně a stručně vysvětleno? Učivo je jasně vysvětleno, ale je bohužel
zbytečně nahuštěno. Například v kapitole Harmonická moll aneb Bez legrace... je
veškeré učivo vysvětleno na třech stránkách, užívá se mnoho pro žáky nových
termínů: harmonická mollová stupnice, hiát, cikánská mollová a durová stupnice.
Dále autoři připomínají učivo, se kterým se žáci již měli setkat, a to aiolská stupnice a
melodická stupnice moll, ale pokud se s nimi nesetkali již dříve, tak informace o nich
nejsou uvedeny. Vede to podle mne ke zbytečné zmatečnosti. Vyskytuje se mnoho
termínů pospolu a nedochází k porovnávání termínů dříve osvojených.

•

Odpovídají činnosti věku žáků? Náměty na činnosti, které jsou k dispozici na konci
každé kapitoly, považuji pro žáky jakc vhodné, jelikož u nich mohou vzbudit zájem o
učivo a další prohloubení znalostí a dovedností: Několikrát

si přečtěte text, který si

vyberete, abyste získali představu o rytmu, taktu a tempu. Vymyslete pak jednoduchou
melodii a zapište ji do not. K doprovodu budou pro začátek stačit Orffovy nástroje. " 8
Bohužel, některé se jistě se zájmem na běžné základní škole nesetkají ,JPokud to

7

Str.63

8

Str. 134
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rodiče dovolí, přineste ukázku do školy. Jistě si i vaši spolužáci rádi rozšíří znalost
koncertních skladeb. " 9
•

Respektuje učebnice různé zájmy žáků v předmětu hudební výchova i jejich
individuální učební strategie? Ne, nerespektuje. Nenavrhuje ani různorodé formy
práce. Obsah učiva je prezentován výkladem.

•

Připomíná učebnice vazby na učivo již probrané? Ano, ale jen několika příklady.
Je to nedostatečné. Vazby jsou připomenuty například v kapitole Harmonická moll
aneb Bez legrace... s pomocí menšího písma, v kapitole Polyfonie neboli vícehlas.
Kánon a fuga je vazba na předchozí učivo nedostatečná. Ke komplexní integraci
nového učiva s již osvojeným nedochází.

•

Podporuje kniha samostatnou práci žáků? Ano, ale jen v některých kapitolách.
Například v kapitole Hudební přehrávače a hudební nosiče neexistuje na ni ani jeden
návrh. Výklad nového učiva by mohla nahradit právě samostatná nebo skupinová
práce. Pedagog by tímto ušetřil čas na žákovu aktivní instrumentální či vokální
činnost, na kterou je potřeba dostatek času.

•

Obsahuje učebnice povinné a nepovinné úkoly? Obsahuje povinné i nepovinné
úkoly. Nepovinné jsou všechny náměty na činnost na každém konci kapitoly, ty jsou
skoro vždy pro žáky z celé kapitoly nejzajímavější.

•

Povinné jsou všechny úkoly v kapitole. V kapitole věnující se vícehlasu

10

začínají

autoři lidovými písněmi a pokouší se s žáky vytvořit vokální polyfonii. Vynechání
jednoho úkolu by mělo za následek nezvládnutí dalšího, proto je řazení úkolů povinné.
•

Podněcuje učebnice vnitřní motivaci žáků? Ano. Daří se jí to nepovinnými náměty
na konci kapitol., avšak obsah kapitol samých jejich vnitřní motivaci nijak
nepodněcuje.

•

Odpovídá obtížnost písní pokročilosti žáků? Téměř všechny písně v učebnici jsou
písně lidové, které často neodpovídají věku žáků např.: Já husárek malý. Písně umělé
jsou zastoupeny písněmi nevhodnými např. Jednou ráno od skupiny Buty, kde se
neustále opakuje jeden motiv. Z hlediska melodie ani textu se žák nesetká s ničím

9
10

Str.63
Str.50
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zajímavým, co by ho mohlo nějakým způsobem obohatit. Do učebnice byla tato píseň
paradoxně zařazena kvůli zpestření a je uvedena slovy: Tato kapitola byla pro vás
možná zajímavá, ale rozhodně naprosto „povídavá".
nějakou písničku?"

Co takhle alespoň na závěr

Předpokládáme-li, že tuto píseň bude pedagog doprovázet na

elektronické nástroje, což asi z důvodu charakteru písně bude, je vhodné nadepsat
notový záznam tempem či stylem, který si má pedagog zvolit. V metodice nám autoři
radí, že by tato píseň měla být k dispozici na CD, zbývá otázka, proč ji na CD
nezařadili. Podobný případ se týká písně Klobouk ve křoví, kterou nám autoři
doporučují nejlépe v původní nahrávce se všemi rušivými zvuky, ale opět na
doprovodném CD chybí.

Nepochopitelné je pro mne napsání instrumentálního

doprovodu jen do metodické příručky. Následné přepisování

instrumentálního

doprovodu na tabuli nepomáhá pedagogovi uspořit čas, který by mohl být využit na
jiné činnosti, do kterých se žáci aktivně zapojí. Píseň od skupiny Buty nás donutí
přemýšlet o problému vhodnosti písní. Skupina Brontosauři je představena

třemi

písněmi a to: Stánky, Ptáčata, Valčíček. Podle mého názoru by měli autoři projevit
více fantazie, protože zařazení písně Stánky je sice populárním krokem, ale pedagog
má mnoho zdrojů, kde notové záznamy této písně může nalézt. Neměla by učebnice
představovat

autory

méně

známé?

Existuje bezpočet jiných

písní,

mnohdy

s kvalitnějším instrumentálním doprovodem, či kvalitnějšími texty, nebo spíše lépe
využitelnými texty, které by mohly upozornit na existenci mezipředmětových vztahů.
Navrhuji místo písně Stánky například Válku růží od stejného interpreta.

3.1.3 Metodika k učebnici a doplňkové materiály
•

Jaké má učebnice doplňující materiály? Pedagog má k dispozici metodickou
příručku a CD.

•

Jsou doplňkové materiály v dobré kvalitě a odpovídají učivu obsaženému v
učebnici? Metodická příručka je logicky řešena a zcela odpovídá učivu v učebnici.

•

Jsou materiály užitečné, přehledné a dobře organizované? Ano. Jediným
problémem je délka skladeb použité na CD, některé jsou příliš dlouhé a některé příliš
krátké.

49

Str. 304
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•

Podporují fantazii pedagoga? Pomáhají mu s nápady? Dávají mu na výběr více
možností? V metodické příručce jsou obsaženy nápady pro pedagoga, ale chybí
varianty doprovodu písní obsažených v učebnici a různé přepisy doprovodů pro
nástroje.

•

Obsahuje metodická příruěka návrhy na projekty? Projektové návrhy metodická
příručka neobsahuje.

•

Jsou k dispozici předtištěné listy pro studenty? Bohužel, předtištěné listy nejsou
k dispozici.

•

Obsahuje učebnice přílohu určenou ke kopírování s úkoly a notovými záznamy?
Ne neobsahuje.

•

Jsou součástí učebnice hudební nosiče? K dispozici je jen CD.

3.1.4 Klíčové kompetence
•

Dají se s pomocí knihy dostatečně rozvíjet všechny klíčové kompetence?
S učebnicí se nedají rozvíjet všechny kompetence rovnoměrně.

•

Jakou kompetenci učebnice nejvíce rozvíjí a jakou naopak nejméně? Učebnice
pomáhá nejvíce rozvíjet kompetence občanské, naopak nejméně rozvíjí kompetence
k řešení problému.

KOMPETENCE K UČENÍ
•

Nabízí učebnice rady žákovi jak organizovat učivo a pomáhá mu v dalším
studiu? Ano, rady žákovi nabízí. „Se sonátou souvisí, alespoň pokud jde o název,
další jev hudební teorie - sonátová forma.,,12 nebo „Vedle vokální, zpívané polyfonie
musí samozřejmě

existovat i polyfonní

skladby určené pro hudební nástroje

instrumenty. Je to instrumentální polyf mie. "
•

-

13

Uvádí učebnice pojmy do souvislostí? Učebnice uvádí pojmy do souvislostí, ale
mohla by více. Zde je příklad „Snad si vzpomenete i na to, že jste v nižších ročnících

12

Str.174

13

Str.57
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již zkoušeli taktovat na dvě, tři, či čtyři doby. Zopakujte si tedy základy taktování na
následujících písničkách. " 14
•

Pomáhá učebnice žákovi experimentovat a poté výsledky porovnávat? Ne,
nepomáhá mu.

•

Pomáhá učebnice žákům, aby byli samostatní? Ne, samostatnost nepodporuje.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
•

Nutí učebnice přemýšlet žáka o nesrovnalostech? Ne, nenutí. Ani mu nepomáhá
nesrovnalosti vyhledávat.

•

Musí žák vyhledávat informace k řešení problémů jinde než v učebnici? Ano, ale
jenom v hudebním slovníku a ne příliš často. Tyto kompetence jsou velice zanedbány,
přestože se na ně nyní klade obrovský důraz.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
•

Nabádá kniha používat informační a komunikační prostředky a technologie? Ne,
ani jednou. Nenabádá ho používat ani internet, který je obrovským zdrojem informací.

•

Je žák nucen při některých úkolech tyto prostředky nebo technologie používat?
Ne, ani jednou mu to není ani doporučeno.

•

Nabádá kniha k diskuzi? Nabízí k ní nějaká témata? Ano témata nabízí, ale ne
v každé kapitole.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
•

Podporuje učebnice žáka k utváření pozitivní představy o sobě samém? Ano,
pomáhá mu s řešením některých úkolů. Chválí jeho vokální činnost a dodává mu
jistoty v dalších úkolech např. „Pokud by pro vás byla píseň příliš obtížná, jistě
zvládnete alespoň její druhou část. " 15

•

Podporuje učebnice skupinovou práci? Ne přímo, ale v každé kapitole je šance pro
pedagoga jak skupinovou práci využít. Např. „Pokuste se podle schématu sonátové
formy poznat jednotlivé
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úseky kompozice.,,16
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V tomto námětu na činnost může

pedagog rozdělit třídu do skupin a poté nechat žáky, aby svá schémata navzájem
porovnali. Záleží na osobnosti či zkušenosti pedagoga, jak využije náměty k činnosti
z hlediska skupinového učení.
KOMPETENCE OBČANSKÉ
•

Respektuje učebnice odlišnosti druhých lidí? Ano. Např. „Máte - li ve třídě
spolužáka, který je příslušníkem jiného národa nebo etnika, poproste jej, ať vám
přinese ukázky „jejich" hudby, případně ať vám poví, o čem se v písních nejčastěji
r - „ 17
zpiva.

•

Podporuje učebnice kulturní život žáka a oceňuje kulturní a historické dédictví?
Ano. V celé učebnici j e k tomu dán prostor.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
•

Pomáhá žákovi učebnice využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých
vzdělávacích oblastech ve vlastní hudební činnosti? Implicitně ano.

3.2 Podrobný rozbor učebnice pro 7. ročník
Nyní bych se vrátila podrobně k této učebnici, zdůraznila její pozitiva a negativa a navrhla
bych u konkrétních případů zlepšení.
Jak jsem již předeslala, tato učebnice [4] je tvořena sedmnácti kapitolami včetně tří intermezz:
Putování za lidovou písní (a nejen naší), O lidském hlase, Harmonická moll aneb Bez
legrace..., Polyfonie neboli vícehlas. Kánon a fuga, To je koncert!, Nešvary v hudbě,
O sonátě a sonátové formě, Zpěvácké intermezzo: O lásce, My jsme hráli na cimbály, všechny
myši tancovaly, Symfonie, symfonická báseň, Zpěvácké intermezzo: Na cestě, Duchovní
a světská hudba. Kantáta a oratorium, Kucmoch, Kucmoch, ten já ráda

(opakování

taktování), Hudební přehrávače a nosiče, Muzikál, O tvorbě skladatele, skladatelově tvůrčí
vášni, Interpret a jeho místo v hudebním umění, Zpěvácké intermezzo: Na rozloučenou.
V intermezzech by měly být podle autorů soustředěny ty nej lepší písně, které se do ostatních
kapitol nevešly, či spíše, tématika kapitol neodpovídala tématům písní. Názvy tří intermezz,
tedy mezikapitol, jsou O Lásce, Na cestě a Na rozloučenou. Celkem je v nich jenom devět
písní: Láska, Bože, láska, Valčíček, Klementajn, Pocestný, Tam u nebeských bran, Tisíc mil,

32
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Na rozloučení, Rovnou tady rovnou. To znamená, že najdeme v každém intermezzu tři písně,
což není dostatečné množství, i když autoři tvrdí, že „včlenění intermezz do učebnice vyplývá
z přesvědčení, že hudební výchova v běžné škole je především zpívání a poznávání krásy a citu
18
v písničkách. "

S čímž plně souhlasím. Podle mého názoru je toto řazení písní důsledkem

nekoncepčnosti, se kterou se autoři potýkají. V době tvoření učebnice si měli zvolit témata
oddílů, jejich pořadí a poté do nich písně s odůvodněním vkládat. Tím by byla sice učebnice
ochuzena o tři kapitoly, ale struktura učebnice by byla více logická.
Zvláštní je počet a zařazení jednotlivých písní do kapitol. Například v oddíle Lidské nešvary
a hudba jsou zařazeny písničky Drnová chajda, Písnička příkladná a pro obveselení všech
mladých lidí užitečná a Ptáčata. První a poslední se svojí tematikou do kapitoly nehodí, avšak
autoři tvrdí, že „písně odrážejí určitou zkušenost jejich tvůrců.19 Dalo by se očekávat, že je
autoři doplní alespoň složitějším doprovodem, který by zapojil alespoň vícero žáků, ale ten
tam ovšem chybí. Ke každé písni je v metodické příručce jeden řádek rytmu, podle kterého
má hrát pouze kytara, notový záznam orrfových nástrojů není přítomen.
V mnoha kapitolách se nenachází píseň ani jediná např. v oddíle Symfonie a symfonická
báseň nebo Duchovní a světská hudba, kantáta a oratorium.
U všech písní by měl existovat důvod, proč se v té či oné kapitole objevují. Může být
jakýkoli: opakování písně z nižšího ročníku a přidání prokomponovaného instrumentálního
doprovodu, použití písně k vokální intonaci, k procvičení jejích tónových postupů, ukázka
nezvyklého rytmu melodie, ukázka písně jako prototypu formy, hudebního stylu a tak dále,
důvodů může být bezpočet. Propojenost je podle mne zásadní, protože pomáhá žákům se
orientovat v učivu a třídit informace.
Příklad rozumného umístění písně nalezneme v oddíle Harmonická moll anebo bez legrace...,
kde lidová píseň Já husárek malý je uvedena těmito slovy „Zkuste si dvě z těchto písniček
90
zazpívat, první je v harmonické g moll tónině, (všimněte si zvýšeného sedmého stupně)
Zde
je píseň včleněna do kapitoly správně, obsahuje ukázku stupnice. Co mě ale tíží, je fakt, že
píseň je umístěna opět za čirý výklad hudební nauky. Sami autoři píší , Je-li to stále příliš
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náročné, počkejte si na písničku, kde něco z těchto stupnic zazní."

21

Domnívám se, že bylo

pro žáky mnohem snazší a užitečnější, aby po zaznění písně sami s pedagogem přišli na již
zmíněný hiát, tóninu - g moll a poté, když budou šikovní, přijdou sami nato, že je v písní
obsažena harmonická stupnice. Ve snaze vyhnout se hromadnému vyučování, dle Sedláka
[26] „důsledné hromadné vyučování nevytváří prostor k tvořivým hudebním činnostem dětí,
potlačuje osobní aktivitu a nezajišťuje dostatečnou péči méně indisponovaným žákům."
může pedagog v tomto úkole pracovat s dětmi ve skupinách

anebo ve dvojicích.

22

,

Sami

mohou odvodit pravidlo mollové harmonické stupnice a aplikovat ho na ostatní tóniny. Je
důležité navodit situaci, ve které by žáci měli pocit, že na pravidlo přišli vlastním přičiněním,
vyvinuli úsilí, které nepřišlo vniveč a nejenom to. Pomůže jim to k snadnějšímu zapamatování
pravidla. Pouhý výklad pravidla, je podle mne tou neposlednější formou a nejzastaralejší
formou prezentace učiva, byť je nejrychlejší.
Dalším nešvarem, kterého se autoři omylem dopustili, jsou názvy kapitol. Název harmonická
moll aneb Bez legrace...se jeví jako humorný, pokud žák pochopí spojitost mezi písní Bez
legrace od Jaroslava Uhlíře, ale jako ostatní názvy Putování za lidovou písní O sonátové
formě atd. je název velice přímočarý a neobsahuje v sobě ani špetku něčeho zajímavého, což
by mohlo probudit u žáků alespoň zvědavost. Učebnice nemusí bát primárně zdrojem zábavy,
nebo být lacině humorná. V Sedlákovi [26] je atraktivnost výběru je jedním ze zásadních
kritérií výběru hudebního materiálu. Tento název

kapitoly navede žáky k myšlence, že

harmonická moll je něco opravdu vážného, co není snadno

naučitelné, a tak má v tomto

případě název moc odradit hned na začátku, i když se ještě ani s harmonickou stupnicí
nezačalo pracovat. Název kapitoly by se mohl alespoň trochu pozměnit na Bez legrace.
Podobně bychom mohli přejmenovat i ostatní kapitoly.
Zbytečným krokem je nadměrná prezentace učiva. Každá z kapitol je výkladem, není dán
prostor žákovi, aby na jakákoli fakta či pravidla přišel sám, svým vlastním myšlením,
s pomocí učiva, které si již osvojil, s postupy, se kterými se v předešlých letech seznámil.
Výborně tento postup ilustruje opět kapitola Harmonická moll 2 3 , anebo kapitola Symfonie,
symfonická báseň
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. Na všech třech jejích stránkách nenalezneme ani jeden tvůrčí úkol pro
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žáky, opět zde dochází již k předjímání učiva „dostáváme se nyní k velebným a také velmi
složitým

dílům,,25,

což způsobí opět afektivní filtr, který může odradit

žáky od

prezentovaného učiva. Výklad učiva pomáhá pedagogovi sice s problémem nedostatku času,
ale neřeší rozvoj žákových kompetencí. Žák je totiž jen pasivní součástí v hodině, ve které se
pedagog drží striktně metodické příručky z učebnice. Výklad všem svazuje ruce a ničí
příležitosti k alternativním výukovým metodám. Sedlák [26] dodává, že „výklad v hudebním
vyučování není metodou hlavní a nesmí převládat. " ~6
V posledním odstavci kapitoly najdeme i zajímavou větu: „Zaposlouchejte se do krásné a
melodické hudby, která vypovídá vše důležité o českých luzích a hájích"

. Možná by

zasloužilo zorganizovat diskusi na téma: Co všechno může hudba povídat? Možná hudba
může vypovídat něco o době, kdy byla vytvořena, může vypovídat něco o skladateli, ale
nemůže bohužel vypovídat nic konkrétního o luzích a hájích. Tato ukázka se přímo nabízí
ktomu, aby byla prezentována žákům jako hádanka, aby žáci sami mohli přijít na název,
autora nebo podrobit kus symfonické básně sémantické analýze.
Jinak a mnohem lépe by se dal zpracovat i námět na činnost v téže kapitole, který je přímo
pod ukázkou Z českých luhů a hájů a který se týká Beethovenovy Pastorální symfonie. Námět
na činnost zní: „Symfonie má zpravidla čtyři věty. Například L. van Beethoven vytvořil
symfonii o více větách a nazval ji Pastorální symfonie. Jednotlivé věty mají tyto nadpisy:
Probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov, Scéna u potoka, Veselé shromáždění
venkovanů, Nečas a bouře, Pastýřský zpěv, Š*'astné a vděčné pocity po bouři. Uměli byste si
představit, o čem tato hudba je?"

Námět na činnost by mohl znít takto: Jeden z předních

světových velikánů zkomponoval symfonii nezvykle o více větách. Nazval ji Pastorální.
Zjistíte, kdo ji napsal? Kolik vět obsahuje a jak se jmenují? Co si představíte pod pojmem
pastorální? Kde byste význam tohoto slova mohli najít? Představte si, že jste skladatelé a váš
zaměstnavatel vám dá úkol, abyste stvořili obyčejnou symfonii na oslavu vaší školy. Kolik by
měla vět a jaké byste jí dali názvy? Příští hodinu si vaše nápady porovnejte se sousedem,
vyberte ty nejpovedenější a zvolte toho nejlepšího skladatele. Tímto způsobem bychom
podpořili žákovu samostatnost, dali bychom mu větší zodpovědnost za své, byl by nucen si
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informace vyhledat s pomocí několika odkazů, musel by spolupracovat se svými kolegy
a nakonec by mohla být oceněna jeho snaha.
I po usilovném hledání pedagog nenachází v učebnici rejstřík hudebních pojmů, pokud možno
abecedně seřazených. Pokud by učebnice rejstřík obsahovala, nemuselo by se v hodině stát, že
žák, který nějakému termínu nerozumí, naruší celý průběh hodiny svojí otázkou, ale může si
kdykoli najít výraz, kterému nerozumí. Tím bychom mu opět dali k dispozici větší
samostatnost a zodpovědnost. Pokud otevřeme učebnici určenou pro 3. ročník [20], rejstřík
hudebních pojmů, které autoři používají v učebnici nalezneme. V tomto případě se měli autoři
z předchozí učebnice poučit.
V rejstříku učebnice druhého stupně by měly být nejen pojmy z dotyčné učebnice, ale
i z učebnic předešlých. S učebnicemi by se mohly vyvíjet i termíny, s jejichž pomocí jsou
pojmy vysvětleny. Může se zvyšovat taktéž počet slov, složitost vět, i použití cizích termínů.
V šestém ročníku, prvním ročníku druhého stupně, stačí jen několik základních pojmů,
vysvětlených několika slovy, v devátém ročníku mohou být pojmy složitější, nebo může být
v extrémním případě k dispozici jen sekce s odkazy, kde budou jen názvy internetových
stránek nebo encyklopedií, ve kterých je pojem nejlépe vysvětlen. Tím bychom ctili zásadu
přiměřenosti ke které odkazuje Sedlák [26], Odkazy by se mohly týkat filmů, dokumentů,
hudebních skladatelů, hudebních témat, atd. a mohly by být nejenom v českém jazyce.
Odkazy by byly k dispozici žákům, pedagogům i těm, kteří projeví zájem o danou
problematiku a učebnice jim jejich zvídavost neukojí. Také by pomohly s orientací
v nekonečném moři hudby, knih a internetu, protože každá informace, která dopomůže
k orientaci v učivu, má cenu zlata. Znakem, že dotyčné slovo se nachází v rejstříku, by mohla
být v textu určitá barva nebo kurzíva, což by ulehčovalo orientaci v textu.
Na konci učebnice chybí slovníček nejpoužívanějších slov z cizích jazyků. Samozřejmě, že
včlenění do učebnice není jedinou variantou. Slovníček by mohl stačit jen jeden pro celou
třídu a mohl by být dokupován zvlášť. Řešením absence slovníčku by také mohl být projekt,
ve kterém by žáci ve skupinách slovník sami dotvořili, každá dvojice nebo skupina by si
vybrala kapitolu, která ji nejvíce zajímá. Tím bychom respektovali jejich individuální zájmy.
Co v učebnici nalezneme, je stránka pro učitele, která by se měla spíše objevit v metodické
příručce. Autoři na stránce podotýkají, že Jato učebnice respektuje názor učitelů, kteří si
myslí, že sedmý ročník je přelomový v tom, že žáci přicházejí do puberty a toto období je tedy
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pro ně, jejich rodiče a pedagogy problematické. " 29 Předesílají, že se učebnice zaměřuje na
výklad hudebních forem a druhů např. fuga či sonáta, dále že bude řeč o lidové písni či
o jejích podobách a znacích, muzikálu a také vysvětlí pojem harmonická mollová stupnice
a hiát. Kapitoly, jak říkají, tvoří jednotné svébytné celky, a to proto, aby umožňovaly střídání
činností, což se mi zdá velice sporné. O neprovázanosti kapitol jsou zmínky i v učebnici např.
„A musíme jít dál. Jak je naším zvykem, zase úplně jinam. Tentokrát hlavně
a k trochu složitějšímu zpívání - totiž k vícehlasu. "

30

kposlechu

Proč se autoři bojí vazeb na předešlé

učivo? Odkazem na návaznost pomohou žákům a pedagogům se zvládnutím učiva předešlého
a pomáhají žákům s motivací a zároveň s osvojením učiva následujícího.
Myslím si, že v hodinách hudební výchovy nemá pedagog potíž

s pestrým střídáním

činností. Na základní škole s nerozšířenou výukou hudební výchovy trvá učební jednotka 45
minut a předmět hudební výchova se vyučuje jedenkrát týdně. V jiném případě se hudební
výchova vyučuje po dvou učebních hodinách jednou za čtrnáct dní a v případě, že by pedagog
měl zvládnout vše, co je ve školním učebním plánu, potažmo ve školním vzdělávacím plánu,
na jednu činnost mu zbývá velice málo času. I když má pedagog všechny nástroje, zpěvníky
a jiné pomůcky předem připraveny, na instrumentální hru a vokální činnosti mu v hodině
musí vystačit maximálně dvacet minut, protože jen rozdání a vybrání orffových nástrojů je
nadlidský úkol. Je pravda, že se minuty dají ušetřit větší kázní během hodiny. Pokud se ale
pedagog snaží v hodinách zachovat uvolněnou atmosféru, protože pedagog - diktátor by
tvůrčí atmosféře ve třídě v ničem nepřispěl, musí menší nekázeň ve třídě tolerovat.
V dotyčné učebnici se nachází k dispozici seznam poslechových skladeb, jež jsou řazeny dle
toho, jak se v kapitolách objeví, což je užitečné pro žáka i učitele. Zcela zde chybí časová
osa anebo tabulka, ve které by měl žák možnost utřídit si informace či by mohl zřetelně vidět,
do jakého období který skladatel či interpret patří, časový výskyt hudebních forem či umělců
jež v daném období tvořili. V tabulce by mohli být přítomni umělci, kteří působí v jiných
sférách umění. Spojení s výtvarnou výchovou by se mi zdálo vhodné, alespoň z toho důvodu,
že spolu s hudební výchovou tvoří skupinu oblast kultury a umění v rámcově vzdělávacím
plánu.
Absence těchto doplňků textu se jeví jako veliký nedostatek.
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V další části se zaměříme zejména na návaznost a provázanost jednotlivých tematických
celků v učebnicové řadě. Autoři tvrdí v příručce [7], že „učebnice hudební výchovy pro 6.-9.
ročník základní školy tvoří ucelenou řadu učebnic pro výuku tohoto předmětu na 2. stupni
základní školy a volně navazují na obdobnou řadu pro 1. stupeň. " 31

3.3 Porovnání tematických

celků

S porovnáním tematické návaznosti, by nám mělo pomoci přehledné seskupení kapitol
v učebnicích dle tematického obsahu.

3.3.1 Rozdělení kapitol do tematických celků
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy
Lidová píseň: lidový dvojhlas a typy (1. kap.)
Dějiny hudby artificiální: česká opera (14. kap.)
Dějiny hudby nonartificiální: mimo lidové písně není artificiální hudba přítomna
Hudební teorie: předznamenání (4. kap.), stupnice moll melodická (7. kap.), akord, terciová
skladba akordu (11. kap.),
Hudba a tanec: balet a výrazový tanec (16. kap.)
Hudba a slovo: melodram a scénická hudba (17. kap.)
Hlasová výchova: samostatně není přítomna
Hudebně výrazové prostředky: melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva (2. kap.)
Hudební nástroje: hudební nástroje v lidové hudbě (3. kap.)
Hudební formy: Píseň a její proměny (12. kap.), opereta, opera, muzikál, hudební revue (13.
kap.),
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy
Lidová píseň: její typy, česká a zahraniční (1. kap.)
Dějiny hudby artificiální: polyfonie (4. kap.), vývoj duchovní a světské hudby (12.kap.)
Dějiny hudby nonartificiální: nejsou obsaženy
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Hudební teorie: stupnice mollová harmonická, hiátus (3. kap.)
Hudba a tanec: lidový tanec, balet, výrazový tanec, společenské tance (9. kap.)
Hudba a slovo:melodram obsažen není
Hlasová výchova: lidský hlas, hlasová hygiena
Hudebně výrazové prostředky:
Hudební nástroje: nejsou samostatně obsaženy
Hudební formy: kánon, fuga (4. kap.), koncert (5. kap.), sonáta, sonátová forma (7. kap.),
symfonie a symfonická báseň (10. kap.)
Plus: muzikál (15. kap.)
Hudební výchova pro 8. ročník základní školy
Lidová píseň: není obsažena
Dějiny hudby artificiální: hudba 20. století (15. a 17. kap.), romantismus (14. kap.),
klasicismus (12. kap.), baroko (10. kap.), renesance (kap. 7. kap.), středověk, gotika (5.kap.),
pravěk a starověk (2.kap.)
Dějiny hudby nonartificiální: 70. a 80. léta 20. století (16. kap.), 60. léta ve VB (11. kap.),
rock and roll a country and western v USA v 50. letech (9. kap.), jazz a swing (6. kap.),
přípravné jazzové období (3. kap.)
Hudební teorie: stupnice, tónina, modální stupnice (4. kap.), akordové značky (13. kap.)
Hudba a tanec: není obsaženo
Hudba a slovo: není obsaženo
Hlasová výchova: není obsažena
Hudebně výrazové prostředky: nejsou samostatně obsaženy
Hudební nástroje: moderní hudební nástroje (13. kap.)
Hudební formy: nejsou samostatně obsaženy
Hudební výchova pro 9. ročník základní školy
Lidová píseň: není obsažena
Dějiny hudby artificiální: 20. století včecké hudbě (16. kap.), české baroko (6. kap.),
klasicismus v Čechách (9. kap.), romantismus v Čechách (12. kap.)
-30-

Dějiny hudby nonartifíciální: úvodní přehled české populární hudby (2. kap.), big beat 60.
léta (14. kap.), 9o.léta v české hudbě (17. kap.), trampská píseň (7. kap.), jazz a swing (5.
kap.), renesance v Čechách (4. kap.)
Hudební teorie: tonika, dominanta, subdominanta, dominantní septakord (8. kap.),
kvintakordy na vedlejších stupních, kytarové značky (13. kap.)
Hudba a tanec: není obsaženo
Hudba a slovo: divadla malých forem (10. kap.)
Hlasová výchova: není obsažena
Hudebně výrazové prostředky: rytmus, metrům, tempo (3. kap.)
Hudební nástroje: nejsou obsaženy
Hudební formy: nejsou samostatně obsaženy

Pokud se jedná o ucelenou řadu, pedagog předpokládá, že prezentace učiva na sebe navazuje
a je dostatečně provázána v jednotlivých ročnících. Podrobme analýze například okruh, který
se týká hudební teorie, a zjistěme, jestli tomu opravdu tak je.

3.3.2 Učebnice pro 6. ročník
V učebnici pro šestý ročník [3] se žáci poprvé setkávají s posuvkami - křížky a béčky. Obsah
učiva je opět nevhodně uveden Nemusíme

si jistě dlouze vysvětlovat, jak jsou

posuvky

v hudbě důležité! Leccos o tom víme. " 32. V učebnici se nedočkáme promyšleného navázání
na již osvojené znalosti.
Musí existovat důvod, proč je učivo v kapitole obsaženo. Žáci ani pedagog ho však v učebnici
nenaleznou.
Není samozřejmě nutné, aby byl tento důvod vyjádřen explicitně - slovy. Důvod, proč si
novou látku osvojit, by měl být alespoň uměle vytvořen. Bylo vhodné ukázat žákům úkoly,
které splní na konci kapitoly s pomocí nové látky. Zde by názorně viděli, proč je nutné, aby
bylo nové učivo představeno a jakého pokroku dosáhnou, pokud danou kapitolu správně
pochopí a osvojí si nové učivo.

32
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V Charalambidis et al. [3] na konci strany 33 dole je menším písmem poznámka, aby si žáci
zopakovali vše o durových stupnicích. Zejména, co je to půltón, kde se v durové stupnici
nachází atd. Metodika v tomto místě radí hru založenou na drilu. Jiné rady k procvičení učiva
se v metodice nedočkáme. Věnuje se pouze písním, které jsou v kapitole uvedeny. Místo
připomínky k zopakování učiva by se zde hodilo praktické cvičení nebo vhodný kviz, ve
kterém by si žáci učivo z minulých ročníku mohli připomenout.
Na začátku správně autoři začali s opakováním stupnice C dur. Popis tvoření durové stupnice
„ Chceme-li zahrát durovou stupnici například od tónu g, musíme zvýšit 7. stupeň, abychom
získali půltón mezi 7. a 8. tónem"

33

je dokladem, že autoři rezignovali na jakékoli netradiční

pojetí prezentace nového učiva. Tento strohý popis není doplněn osnovou, ve které bychom
nalezli umístění půltónů, které autoři k vysvětlování používají.
Učivo, které se týká předznamenání, by mchlo být rozděleno do dvou kapitol nebo více
kapitol. Jedna by se zabývala zvyšováním tónů a druhá jejich snižováním. V první kapitole by
autoři žáky seznámili s principy zvyšování tónu a v kapitole následující by žáci byli
připraveni na samostatné úkoly, ve kterých by mohli používat principy pro jejich snižování,
které jsou velice podobné. Toto učivo je vhodné k praktickým úkolům, ve kterých by měli
žáci použít hudební nástroje.
Musím konstatovat, že v tomto znění je kapitola vhodná pouze k závěrečnému opakování
učiva. Vysvětlování učiva jen s pomocí učebnice je pro žáky nezáživné a příliš složité. Pokud
si pedagog přeje, aby žáci pracovali samostatně bez jeho pomoci, není to možné. Metodická
příručka [7] nám pomocnou ruku nepodává, jen říká, že „metodicky je kapitola sestavena tak,
abychom podle ní mohli postupovat bez dalších metodických poznámek. " 34
V další kapitole se již žáci setkávají se stupnicí moll melodickou. Začíná čtyřmi otázkami.
Poslední z nich zní „Kde má půltóny moll stupnice přirozená (aiolská)? " 35 Což se mi zdá pro
žáky šesté třídy nepřiměřeně obtížné. Nicméně je z této otázky zřejmé, že autoři považují
mollovou aiolskou stupnici za učivo osvojené a úvodní otázka je zde považována za
opakování. Pokud žáci nemají dostatečné znalosti z prvního stupně o mollové aiolské
stupnici, pedagog, který na druhém stupni vede hudební výchovu, by měl věnovat tomuto
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úseku více času. Autoři by mu měli pomoci tak, že zařadí cvičení, která důkladně teorii
z prvního stupně zopakují. Obávám se, že na některých školách k opakování ani nedojde,
protože pedagog bude muset začít teorii vykládat úplně od začátku. Znalosti žáků jsou
nedostatečné nebo nekvalitní.
Vraťme se ještě na chvíli k otázkám, které kapitolu otevírají. Všechny se týkají pouze teorie.
První dvě z nich hudebním termínů „Co je to stupnice? Co je to půltón a celý tón?"

36

Pokud autoři považují tyto termíny za zásadní, měli by je alespoň doplnit o praktické otázky:
Dokážeš stupnici zahrát na klavír? Od jakého tónu? Jakou stupnici zahraješ nejsnadněji?
Ve které nepoužiješ žádné černé klapky na klavíru? Tímto způsobem autoři žáka připravili na
nové téma: stupnici mollovou aiolskou.
Dalším úkolem je intonování stupnice C dur a c moll aiolské v terciových postupech. Autoři
předpokládají, že žáci již obě stupnice dobře znají. Z tohoto důvodu zařadili tento úkol.
Vhodnějším postupem by bylo zaintonování obou stupnic bez terciových postupů, ve kterých
by žáci měli možnost si tyto dvě stupnice sami porovnat. Prakticky, a to zazpíváním,
teoreticky podle notových osnov. Pokud by v tomto úkole nebyli úspěšní, pedagog je musí
podpořit několikerým zahráním příslušných stupnic na klavír. Toto procvičování

pomáhá

nejen v rozvoji tonálního cítění žáků, v rozvoji poslechových dovedností ale i v intonačních
dovednostech.
Nejprve musí mít žák jasnou představu o znění durové stupnice a mollové aiolské bez
terciových postupů. Tuto představu nezíská, pokud stupnici opakovaně neuslyší v celém
tónovém sledu nejen několikrát za sebou v jedné hodině, ale i vícekrát v měsíci, protože
se naše hudební vnímání utváří a zlepšuje se neustále.

Jak potvrzuje Sedlák, „naše hudební

percepce se utváří v jednotě s každodenním běžným vnímáním a osvojuje si rysy nejen
hudební,

ale i společenské praxe."

37

Dle mého názoru by pedagog měl postupovat po

malých krocích, neočekávat, že žák poté, co několikrát stupnici uslyší, ji ihned začne
reprodukovat. V hudebnosti žáků jsou často značné rozdíly.
V posledním ročníku nebo spíše ve třídách s větším množstvím nadaných žáků, může
pedagog zařazovat obtížnější cvičení, ve kterých může opouštět tonální centrum, rozrušovat
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ho nebo se věnovat cvičením mimo

dur-moll tonalitu. V běžných třídách je však toto

nereálné.
Jak již jsme v této části zmínili, důležitá je představa durové a mollové stupnice. Zde již
termíny „veselá" a „smutná" nebudou pro žáky dostačující. Těmito cvičeními lze obě stupnice
procvičit: pedagog nejprve hraje celé stupnice a žáci poznávají, která je durová a která je
mollová. Poté pedagog hraje stupnice o méně tónech nebo jejich základní kvintakordy a žáci
znovu poznávají, která stupnice je durová a mollová. Sami mohou odhadnout, u kterého tónu
již stupnici bez váhání poznají a proč. Pokud tato cvičení zvládnou, mohou se rozdělit do
skupin. Pedagog hraje první dva tóny stupnice a před třetím tónem dá pokyn, jaká skupina má
zazpívat třetí tón stupnice durové a která třetí tón stupnice mollové. Podle Sedláka tak žáci
pracují s operativní pamětí a svojí hudební zkušeností. Dle mých zkušeností se třída v tomto
momentu musí rozdělit na několik skupin, aby bylo zapojeno co největší množství žáků a
pedagog měl možnost pracovat s žáky i individuálně.
Toto cvičení může mít různé varianty. Skupiny mohou dozpívávat celou stupnici, jednotlivé
stupně v durové či mollové stupnici, mohou zpívat jednotlivě, dvojicích, skupinově, mohou
stupnice nejen zpívat, mohou je hrát na nástroje nebo zapisovat.
Teprve po utvoření jasné představy stupnice, může pedagog s těmito stupnicemi v hodině
pracovat dle rad autorů učebnice. Žák již bude schopen stupnice intonovat, po řádném
osvojení durové a mollové v terciových postupech. Poté se teprve pedagog může spolu
s učebnicí věnovat stupnici melodické. Tato celá aktivita by samozřejmě měla trvat pouze
krátký časový úsek a neměla jí být věnována celá učební hodina. Proto by bylo vhodné se
opakování stupnic věnovat vícekrát a nejen jeaen týden v měsíci.
V druhé části kapitoly je v notové osnově zapsána melodická moll spolu s popisem jejích
r
5n
půltónů. Ukol zní: „Zaintonujme nyní terciové postup v melodické moll"
což zaslouží
několik hodin tréninku pro nenadaného žáka, na konci možná bez úspěchu.
Stupnice mollová melodická se přímo nabízí ktomu, aby žáci sami přišli na to, z jakých
stupnic se skládá. Tento úkol by byl pro žáky vhodný i z toho důvodu, že obě stupnice aiolská
i durová byly v kapitole připomenuty. Vhodná by v tomto případě byla skupinová práce.
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Po zkontrolování řešení předchozího úkolu by mohla na řadu přijít cvičení, které jsme zmínily
v předchozích odstavcích. Byla by obměněna tak, že by spolu žáci porovnávali stupnici
aiolskou, melodickou a durovou.
K důkladnému procvičení melodické stupnice v učebnici vůbec nedochází. Úkol, který
následuje, se týká pouze jejího poslechu a intonace v terciových postupech.
Celou kapitolu uzavírá píseň Koulelo se koulelo, jako příklad užití mollové melodické
stupnice v lidové písni. Tato píseň měla být zařazena hned na začátek kapitoly do úvodu jako
spojovací prvek.. Tímto krokem by se dosáhlo propojenosti mezi písní a hudební teorií.
Další kapitolou, ve které se opět setkáváme s hudební teorií, je kapitola s číslem jedenáct
Akord, terciová skladba akordu. Zde se poprvé setkáme s vhodným úvodem. Na úryvku
z písně Ovčáci, čtveráci ukazují autoři stavbu kvintakordu. Zpětně se k tomuto praktickému
příkladu vracejí, znovu ho popisují a žákům vysvětlují uspořádání tónů. Postup je tedy
od praxe k teorii, což je postup správný a žáci byli do něho aktivně zapojeni. Jedinou výtkou
v této části zůstává, že autoři v učebnici nezdůraznili či neprocvičili intervaly, které budou
v této kapitole potřebné: velkou, malou tercii a čistou kvintu.
V druhé části kapitoly se autoři vrací ke svému osvědčenému postupu a to opět k prezentaci
učiva. Výklad je časově nejméně náročný pro pedagoga nebo pro autory učebnic, ale méně
efektivní z toho důvodu, že žáci jsou velice pasivní a nevyžaduje se od nich žádná aktivita.
Od snadnějších kvintakordů durových a n.ollových po dvou stránkách autoři dokonce
přecházejí k přednášce o kvintakordech zmenšeném a zvětšeném, dále o sextakordech
a kvartsextakordech a v poslední části kapitoly dokonce představují septakord, což podle mne
věku ani pokročilosti žáků neodpovídá. Procvičení septakordů bylo věnováno jedno
čtyřtaktové cvičení, obratům kvintakordu ani jedno. Autoři správně usuzují, že toto učivo je
příliš složité.
V metodické příručce autoři vytyčují cíl této kapitoly, kterým je zopakování a prohloubení
znalostí o akordu. Doporučená hodinová dotace je jedna až dvě učební hodiny. Tato dotace je
naprosto nereálná i pro školy s rozšířenou hudební výchovou. Hlavním problémem zde
shledáváme nahuštění velkého obsahu učiva do jedné kapitoly.

Bazálním prvkem je zde

znalost stupnic a intervalů, na které nejsou žáci dostatečně připraveni.
Časová náročnost, kterou doporučují autoři se nesnoubí s požadavky pedagoga. Chybí zde i
zdůraznění metodického postupu, který se týče
pedagogové žákům hudební teorii představit.
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zařazení kapitol, ve kterém by měli

3.3.3 Učebnice pro 7. ročník
V sedmém ročníku je hudební teorii věnována pouze jediná kapitola, přičemž v předchozím
ročníku byly teorii věnovány kapitoly tři. Vhodné by bylo zařazení přibližně stejného počtu
hudebně teoretických kapitol do příslušného ročníku. Pokud se autorům zdá, že není nutné
představovat žákům nové učivo, bylo by vhodné zařadit kapitolu opakovači, zaměřenou na
durovou a mollovou stupnici, základní intervaly či kvintakordy.
Kapitola třetí má název Harmonická moll aneb bez legrace. Je navázána na kapitolu sedmou,
v učebnici pro šestý ročník. Předpokládá se zde, že si již žáci osvojili učivo - stupnice moll
melodická. Autoři připomínají stupnici aio'skou a melodickou, poté v prezentaci učiva
odvozují stupnici mollovou harmonickou. Kapitola je podrobně popsána v předchozích
odstavcích.

3.3.4 Učebnice pro 8. ročník
V tomto oddíle učebnice [5] nacházíme tři kapitoly pojednávající o hudební teorii.
Kapitole čtvrtá se nazývá Stupnice, tónina, modální stupnice 39. U ukázek tónin nenacházíme
řešení, což může být považováno za dobrý nápad. Pedagog by toto cvičení mohl využít jako
dobrovolný nebo skupinový úkol. Novému učivu, církevním stupnicím, jsou věnovány dva
odstavce a nepovinný text je vytištěn kurzívou.
Příklady církevních stupnic nejsou prezentovány v notovém záznamu, ale jsou jim věnovány
jen poslechové ukázky. To naprosto dostačuje pro žáky osmých tříd. Jako zajímavý příklad
dórské tóniny je zde uvedena píseň Chrabrý rytíř Jan od Ilji Hurníka. V učebnici je její notový
přepis, ale na CD píseň chybí, což je chyba. Bylo by totiž vhodné, aby si ji žáci nejprve
poslechli. Pokusili se odhadnout církevní stupnici, ve které je píseň složena a pokud by nebyli
úspěšní, mohli by si pomoci notovým záznamem na konci kapitoly. Teprve poté by si mohli
píseň zazpívat. Nejdříve všichni dohromady, poté jako kánon ve skupinách. Druhá uvedená
píseň Andělíku rozkochaný je dle mého názoru příliš obtížná a její nácvik trvá velice dlouho.
Doporučená hodinová dotace je nereálná, i přesto, že by se pedagog věnoval této kapitole
celých čtyřicet pět minut. Vhodnou dotací by byly nejméně tři hodiny, otázkou je, jestli je
výuka církevních stupnic v osmé třídě vhodným učivem.
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Další kapitolu s tematikou hudební teorie nalezneme v první části učebnice. Věnuje se
akordovým značkám. Na první stránce autoři navazují na učivo šestého ročníku. Otázkami
autoři testují znalosti žáků, které se dotýkají zejména akordů, jejich stavby, septakordů, obratů
kvintakordu a kvintakordu zmenšeného a zvětšeného. K přímému opakování nedochází.
Pokud žáci neodpoví bezpečně na všechny otázky, je jim doporučeno opakování s pomocí
učitele. Pokud se ohlédneme zpět do šestého ročníku, nalezneme v učebnici učivo 40, které se
týká zmenšeného, zvětšeného akordu a sextakordu, kvartsextakordu, ale je tam popsáno jako
doporučené. Toto učivo, jak se dočteme v metodické příručce [7], mělo být probráno dle
vyspělosti kolektivu. V osmém ročníku o tomto faktu není ani zmínka. Všechno učivo
v šestém ročníku je nutné pro kapitolu v ročníku osmém. Akordové značky jsou vysvětleny až
po následujících dvou písničkách, což je vhodný postup od praxe k teorii. Nejprve jsou
vysvětleny snadné akordy, poté přijdou na řadu složitější, často s vysvětlením jejich stavby.
Nepovinné informace jsou zobrazeny opět menším písmem.
Na konec kapitoly umístili autoři píseň od Karla Plíhala Akordy a Třešně zrály od Waldemara
Matušky. První píseň je do kapitoly velice vhodně zvolena. Z důvodu nevhodné polohy písně
je doporučeno její transponování. V případě, že by třída nebyla schopna píseň interpretovat by
bylo vhodné umístit píseň na doprovodné CD.

3.3.5 Učebnice pro 9. ročník
V posledním oddíle učebnice [6] se nachází dvě kapitoly s tematikou, kterou hledáme. Jsou to
kapitoly věnované zcela novému učivu - poprvé se na základní škole objevují základy
harmonie. Jak říká Sedlák, „ harmonické cítění se v ontogenezi rozvíjí později než tonální
cítění, které je jeho předstupněm,,

41

a proto autoři zařazují tuto problematiku

až

do posledního ročníku. Ta je zde zastoupena oddíly, které se nejprve věnují hlavním
harmonickým stupňům a poté stupňům vedlejším.
Celá osmá kapitola, první ze dvou věnovaná harmonii, je výkladem. Pouze na konci nachází
žáci melodii, kterou mají za úkol zharmonizovat. Předchází ji několik pravidel, jež by žákům
měli pomoci s harmonizací. Autoři zde používají k vysvětlování nových pojmů a postupů
termíny známé z předchozích ročníků. Podle mého názoru však byly v předchozích dílech
vysvětleny nedostatečně, a z tohoto důvodu by měly být opět důkladně připomenuty.
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Pro pochopení harmonizace písně, která je složitým procesem, je perfektní znalost staršího
učiva základním kamenem. Absence praktických cvičení na osvojení postupů harmonizace
písně je chybou. Bylo by také vhodné zařadit na CD písně, ve kterých mohou žáci poznávat
tonické kvintakordy nebo se vědomě naučit rozeznávat změny harmonického podkladu.
Pokud by to pro žáky bylo obtížné, mohli by alespoň poznávat v harmonickém doprovodu
změny. Námět na činnost bohužel v této kapitole chybí.
Na tuto kapitolu navazuje kapitola třináctá Něco z harmonie - harmonizace. Zde se již
objevuje nejen tonika, subdominanta a dominanta, ale i kvintakordy postavené na vedlejších
stupních. V tomto místě autoři uvádí koledu v tónině C Dur, nejdříve zharmonizovanou jen
hlavními a poté i vedlejšími stupni. Bylo by skvělé, aby tuto zharmonizovanou píseň autoři
umístili na CD. Žáci by mohli slyšet harmonizaci hlavními harmonickými stupni a poté
mnohem bohatší zharmonizování písně stupni vedlejšími, kontrastně by tu mohly zaznít i dva
krátké úseky vedle sebe. Motivace žáků by mohla tímto krokem být velice podpořena.
Místo toho, aby druhý pokus harmonizace autoři ponechali na žácích a zvolili co
nejjednodušší typ písně, aby si žáci vše mohli vyzkoušeli v praxi a důkladně se postup lehké
harmonizace alespoň s hlavními stupni naučili, začíná výklad. Týká se harmonizace písní
v mollové tónině, opět bez lehčího praktického příkladu či úkolu, byť třeba i nepovinného.
V druhé části kapitoly se nachází praktičtější část, prezentace akordových značek z hlediska
harmonie. Autoři v této kapitole žákům vysvětlují, jak využít harmonii v praxi a k čemu je
dobré vědět, co akordová značka nad slovy znamená. Zde je poprvé jasně vysvětlen důvod,
proč se harmonií zabývat a k čemu je dobré ji využít. Tento důvod by mohl být v tomto
případě vynechán, pokud by prakticky autoři ukázali praktické využití harmonie spolu
praktickým hraním na nástroje. Slova by v tomto případě byla zbytečná.
Po krátkém teoretickém výkladu o akordech, mají žáci úkol doplnit píseň Ach synku, synku
kytarovými značkami. I přes jednoduchost úkolu by bylo užitečné i na příkladu předvést jak
doplnit melodii kytarovými značkami a teprve poté bych zařadila tento úkol. Jinou možností
je důkladné vysvětlení použitých akordových značek na již známé písni a hned poté nabídnout
žákům jinou píseň, ve které by akordové značky chyběly.

Šťastným řešením je opětné

zařazení písně od Karla Plíhala, která se objevila v osmém ročníku. Svojí tematikou se do
kapitoly hodí a je k dispozici i na doprovodném CD. Chtěla bych zdůraznit, že zařazení této
kapitoly je velice vhodné. Pokouší se propojit praxi s teorií a konečně ukazuje žákům, jak se
dají hudební znalosti využít v reálném životě.
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V tomto středně školním věku se u žáků začínají rozvíjet hudební zájmy, pokud se ještě
neobjevily. Podle Sedláka, „dospívající touží své vnitřní prožitky samostatně vyjádřit, což
vede v tomto věku k časté umělecké tvořivosti"
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, například zakládají různá hudební uskupení.

V těchto případech mohou využít znalosti hudební teorie, které jim doposavad nebyly
k užitku. To samozřejmě neplatí pro ty, kteří navštěvují základní uměleckou školu. Bohužel
musím říci, že jejich počet neustále klesá a v klasické základní škole se jejich počet snižuje.
Na základní škole Bílá Cesta nalezneme žáka navštěvujícího ZUŠ pouze v každé druhé třídě.
Poslední odstavec je věnován transpozici, které se autoři dotkli již u zmíněné písně Akordy.
Transpozice je zde opět teoreticky popsána, ale praktický příklad chybí. V tomto momentu by
měl být přítomen alespoň kratičký notový záznam transpozice, na kterém by mohl pedagog
žákům ukázat opět praktické využití obou těchto kapitol. Je samozřejmě možné, aby pedagog
v hodině žákům praktický příklad ukázal bez učebnice, ale učebnice by mu v tomto případě
mohla podat pomocnou ruku a alespoň jednu transpozici písně zařadit. Podpořilo by to jistě
i samostatnost žáků. S pomocí již přetransponované písně mohou žáci sami popsané postupy
aplikovat na jinou píseň a mohou být v tomto případě částečně nezávislí na pedagogovi, který
může fungovat jen jako rádce a pomáhat jen v případě, když ho žáci poprosí o pomoc.
Nepovinný námět na činnost transpozici nabíz1, ale není to dostatečné. Zdá se mi důležité, aby
alespoň v této kapitole praxe zvítězila nad teorií, jelikož tato kapitola je de facto posledním
setkání žáků na základní škole s akordy a hudební naukou.

3.3.6 Porovnání hudebně teoretických celků
Pokud porovnáme oddíly hudební teorie v celé učebnicové řadě, musíme konstatovat, že
učivo na sebe tematicky i obsahově navazuje. Provázanost je přítomna ve všech kapitolách.
Na začátku každé kapitoly je vždy odkaz na učivo z minulých ročníků, které je předpokladem
k osvojením učiva nového.
Jak bylo již předesláno dříve u popisu kapitol samotných, opakování učiva není zcela
dostatečné. Pouhý jeho popis nebo odkaz na něj nestačí. Tím, že autoři nepropojují učivo
mezi sebou, porušují zásadu trvalosti a posloupnosti. Patří mezi obecné principy vyučování,
které by se měly objevovat v učebních předmětech. Jak říká Sedlák [26], „tato zásada se
uplatňuje jak v teoretických partiích učiva, tak zvláště v pedagogických situacích, v nichž se
vytvářejí hudební dovednosti a návyky, které nemohou vzniknout bez soustavného cvičení a
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automatizace. "4i

Autoři měli na výběr hodně způsobů jak učivo, které je nutné k pochopení

nového zábavně připomenout. Vhodnou písničkou na začátku kapitoly, kvizem, hrou anebo
samostatným úkolem, který se týká již probraného učiva. Během jeho řešení by žáci mohli
mít k dispozici sešity a učebnice z minulých ročníků, ve kterých se učivo objevuje. Pokud by
vyřešení problému nebylo v jeho silách, může požádat o pomoc pedagoga či si informace
vyhledat. Tímto způsobem byl veden k větší samostatnosti zároveň by po malých krůčcích
zlepšoval kompetence týkající se řešení problému a pracovní kompetence.
Rozložení hudebně teoretických kapitol do učebnic není rovnoměrné. V šestém ročníku jsou
obsaženy tři, v sedmém jedna, v osmém a devátém ročníku dvě. V sedmém ročníku se tedy
setkají žáci s hudební teorií pouze jednou a to se stupnicí mollovou harmonickou, což je
považováno za nedostatečné. Ani jedna z kapitol není věnována opakování, všechny obsahují
prezentaci nového učiva. Bylo by vhodné, aby se počet hudebně teoretických navýšil právě
o ono opakování. Již není nutné přidávat nové učivo, ale je potřebné stávající učivo
procvičovat.
Autoři by měli v učebnicích a v metodických příručkách zdůraznit, které učivo je pro žáky
povinné a které pouze doporučené. Stává se, že v učebnicích autoři upozorňují na učivo,
které není nutné k osvojení. V následujícím ročníku se však toto doporučené učivo považuje
za učivo povinné. Tato rychlá změna v přístupu autorů k učivu způsobuje problémy. Nejenom
pedagogovi, který vyučuje žáky hudební výchovu během celého druhého stupně, ale i pro
pedagoga, který třídu přebírá v sedmém, osmém či devátém ročníku. Informace v učebnici
o tom, že učivo mělo být probráno v předešlém ročníku je pro něj zavádějící. Tímto postupem
autoři porušují zásadu trvalosti. Jak říká Sedlák [26], „k vytváření trvalých

hudebních

dovedností a návyků je třeba vymezit základní učivo a stanovit základní úkony, které si dítě
musí osvojit, aby mohlo úspěšně pokračovat v dalších složitějších hudebních činnostech. "44
K opakování hudební teorie je možné využít písně, se kterými se žáci v předešlých učebnicích
seznámili, i písně neznámé. Do první fáze opakování by pedagog měl zařadit píseň žákovi
dobře známou, na které si nové učivo např. poznávání intervalů vyzkouší. Znalost písně by
mu v tom měla velice pomoci. Pro opakování učiva již osvojeného je vhodnější použít píseň,
která se v hodině hudební výchovy ještě neobjevila. V tomto momentě by se žák již v učivu
měl bezpečně orientovat a je na řadě jeho aplikace na materiál, který je pro něj neznámý.
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Na vhodně vybrané písni lze ilustrovat jak použití předznamenání v šestém ročníku, tak
akordové značky v ročníku sedmém i kvintakordy na vedlejších stupních v ročníku devátém
a zároveň opakovat již probrané učivo. Toto se netýká samozřejmě jen hudební teorie. Tento
postup práce mnoho pedagogů, kteří vyučují

hudební výchovu při své práci v hodinách

využívá. To ovšem neznamená, že by toto propojení praxe s teorií nemělo být přítomné
v učebnici. Pokud tímto způsobem budou autoři učivo v knize prezentovat, tak žák, který
chyběl několik hodin či látce důkladně neporozuměl, si bude schopen učivo samostatně
s učebnicí zopakovat. Zároveň během neustálého připomínání probraného učiva se žákovy
znalosti upevňují.
Je nutno konstatovat, že učivo je v hudebně teoretických kapitolách propojeno. Provázanost
učiva mezi tematicky různými kapitolami však neexistuje, jelikož autoři předpokládají, že
pořadí kapitol si pedagog volí sám. V každé z učebnic na stránce pro učitele autoři akcentují,
že řazení kapitol je jen doporučením a nejen tam. V metodické příručce [7] se dozvídáme, že
řazení kapitol není pro učitele závazné (snad pouze u kapitol osvětlující dějiny hudby by bylo
lepší zachovávat jejich chronologii
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), avšak nikde není zdůrazněna obligátnost probrání

určité kapitoly. Z toho faktu vyplývá, že pokud pedagog vynechá jednu či dvě kapitoly
v příslušném ročníku, není možné navazovat na příslušný tematický oddíl v učebnici další.
V čem pokračovat může, je kapitola, která je rozdílná tematicky. Ta není hudebně teoretickou
kapitolou podmíněna ani provázána.
Postup, který autoři zvolili má mnoho kladů, ale i záporů zároveň. Je otázkou, zda by nebylo
vhodnější učebnici sestavit tak, že řazení kapitol do výuky by bylo povinné. Kapitoly by
nebyly od sebe rozděleny podle toho, jaký typ učiva je v nich obsažen, například hudební
teorie nebo hudebně výrazové prostředky jako je tomu doposavad, a v obtížnosti i obsahu
učiva by na sebe navazovaly. Tyto sekce by obsahovaly pro žáky povinné i nepovinné úkoly,
ve kterých by se objevily všechny činnosti, které by měly být v hudební výchově přítomny.
Záleželo by jen na žácích a pedagogovi, které z nepovinných úkolů vybere. Jejich splnění či
nesplnění by nemělo žádný vliv na zvládnutí povinných úkolů v další kapitole. Povinné úkoly
by byly pro žáky obligatorní, jelikož by ve svém celku měly vliv na plnění povinných výstupů
na konci druhého stupně. Jejich výběr a obsah by byl samozřejmě klíčový. Důmyslné
rozdělení učiva do příslušných ročníků by velice pomohlo méně zkušeným pedagogům, pro
pedagogy zkušené by učivo sloužilo jen jako vodítko, linie, které by se mohly jen lehce držet
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při výběru písní, poslechu atd. Pokud by pedagogové učili žáky velice hudebně nadané, nebyli
by spoutáni učebnicí a měli volné ruce, používat své vlastní materiály. Ty by samozřejmě
mohly mít mnohem větší obtížnost.
Autoři uspořádali hudebně teoretické učivo do kapitol, které spolu nejsou provázané. Je
zřejmé, že toto řazení není výhodné. Přesto mne zajímalo, jaké znalosti o hudební teorii si
žáci na konci deváté třídy odnesou z předmětu hudební výchova.
Samozřejmě, že znalosti žáků jsou podmíněny mnoha okolnostmi: osobností pedagoga i žáků,
jejich motivací, vlohami, vybavením učebny atd. Nicméně učebnice pomáhá v osvojování
znalostí a dovedností nemalým podílem, pokud ji pedagog využívá v každé učební hodině.

3.3.7 Dotazník
S pomocí anonymního dotazníku jsem se pokusila zjistit, jaké znalosti hudební teorie mají
žáci deváté třídy, kteří pracovali s řadou učebnic z nakladatelství SPN po celé čtyři roky. Na
zodpovězení otázek měli k dispozici dvacet minut. Mnozí z nich těchto dvaceti minut
nevyužili, vyplnění dotazníku jim trvalo méně než minut deset.
Dotazník vyplňovalo třicet sedm žáků devátých tříd, z toho dvacet chlapců a sedmnáct dívek.
Základní škola Bílá Cesta je školou, která je specializována na integraci žáků se specifickými
vadami učení. Předmět hudební výchova je v ní vyučován s hodinovou dotací týdně a učební
plán je vytvořen přesně podle všech učebnic ze série

Hudební výchova. Jedna kapitola

učebnice odpovídá přibližně třem učebním hodinám.
Dotazník obsahoval deset otázek. Všechny byly zaměřeny na hudební teorii, která byla
obsažena v učebnicích od šestého až po devátý. Otázky byly směřovány na znalosti, které
podle mého názoru patří do všeobecného rozhledu žáka dokončujícího základní vzdělání.
Žáci, kteří vyplnili můj dotazník, jsou dostatečným vzorkem. Není jisté, jestli bychom došli
k přesnějším výsledkům, pokud by počet žáků byl mnohem vyšší. Je nemožné sehnat vzorek
žáků, kteří využívají učebnici ve stejné míře a mají stejné podmínky k osvojování hudební
teorie.
Zde jsou otázky spolu se správnými odpověďmi:
1. Jaké znáš hudebníposuvky a k čemu slouží? Křížek - zvyšuje tón, béčko - snižuje tón.
2. Z kolika tónů se skládá kvintakord? Ze tří.
3. Jaké předznamenání má stupnice A dur? 3 křížky.
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4. Jaká značka ruší platnost posuvek? Odrážka.
5. Vzpomeneš si na jinou stupnici než durovou? Mollová stupnice (aiolská, melodická,
harmonická, církevní, exotická)
6. Víš, na jakém stupni leží subdominanta a ostatní hlavní harmonické stupně? Na
čtvrtém stupni. Tonika na pátém, subdominanta na čtvrtém.
7. Nad slovy písně, se objevuje malé c a velké C. Kdo se těmito značkami řídí a co
znamenají? C moll a C dur. Řídí se jimi doprovodný nástroj.
8. Co znamená značka A 7? Durový septakord postavený na tónu a.
9. Jaká stupnice durová je bez křížků? C dur.
10. Jaká stupnice mollová je bez křížků? a moll.
Před vyplněním dotazníku byli žáci upozorněni na to, aby si předem přečetli otázky
a odpovídali co nejpřesněji.
U pouhých třech otázek dosáhli žáci úspěšnosti více než 50%. Na jednu otázku nevěděl
odpověď ani jeden žák.
Nejvíce žáků odpovědělo správně na otázku č. 2 a to 78 %. Ti, co odpověděli špatně,
nejčastěji odpovídali, že se kvintakord skládá z tónů pěti.
Druhou nejúspěšnější otázkou byla otázka č. 5. Očekávanou odpovědí byla odpověď mollová
stupnice. 64% žáků tuto odpověď vyplnilo, nikdo z nich však neuvedl další její typy. Autoři
věnovali mollovým stupnicím celkem tři kapitoly, z toho po jedné kapitole stupnici melodické
a harmonické, zbylá kapitola byla určena stupnicím modálním.
Třetí nejúspěšnější otázkou z pohledu správných odpovědí byla otázka č. 1. V této otázce bylo
57% žáků schopno vyjmenovat nebo nakreslit dvě posuvky, pouze dva žáci správně doplnili
jejich funkci. Odpověď jsem považovala za správnou, i když nebyla jejich funkce zapsána.
Tomuto učivu byla věnována celá kapitola v šestém ročníku, termíny křížek, béčko a posuvka
byly používány v každé hudebně teoretické kapitole. Procentuální výsledek je překvapující,
protože frekvence užití termínů byla častá.
Na shodném místě se 41% procenty se umístily otázky č. 4 a č. 9. Odpověď odrážka jsem
počítala za správnou, i když byla jen nakreslena. Stupnici durovou bez posuvek správně
jmenovalo 41% žáků, stupnici mollovou bez posuvek však dovedlo pojmenovat pouze 11%
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procent žáků. Mnohem úspěšnější byly žáci v určování předznamenání u durové stupnice.
Vyjmenovat či nakreslit tři křížky zvládlo procent 30%.
Mezi tři nejméně úspěšné otázky, patřili otázky z kapitol týkajících se harmonie a akordů,
tedy z 8. a 9. ročníku. V nich byli žáci úspěšní jen v 5 %. Pouze 2 žáci znali správnou
odpověď. Žádný z žáků přesně neodpověděl na otázku, kde se nachází hlavní harmonické
stupně. Otázku jsem považovala za správnou při uvedení odpovědi, že subdominanta leží na
stupni čtvrtém a další základní harmonické funkce jsou dominanta a tonika. U otázky č.7.jsem
považovala za správnou odpověď, že c je akord mollový a C je akord durový. Tři žáci
doplnili, že se jimi řídí dirigent anebo „ten člověk, co hraje."
Otázku, na kterou z žáků nikdo přesně neodpověděl, byla otázka č. 8. Pouze několik se
pokusilo o odpovědi, ty však byly jenom částečné.

Zněly takto: akord, septakord, akord

o sedmi tónech. Správnou odpovědí byl septakord A Dur.
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Obrázek 1 Výsledky hudebně teoretického dotazníku

Výsledky dotazníku vypovídají mnohá fakta. Dotazník obsahoval deset otázek. Otázky číslo
1., 2., 3., 4., 5., 9. a 10. obsahovaly učivo pouze ze šestého ročníku. Ostatní se týkaly ročníku
sedmého, osmého a devátého. Z toho vyplývá, že sedmdesát procent otázek by po
absolvování šestého ročníku měl žák úspěšně zodpovědět, pokud by si osvojil učivo tak, jak
autoři předpokládají.
Zde zřetelně vidíme úskalí řazení kapitol, které autoři zvolili. Prvním problémem je fakt, že
pedagog se setkává se svými žáky poprvé v šesté třídě, což je běžnou záležitostí na české
základní škole. Můžeme hovořit o štěstí, pokud je na škole přítomen šikovný a nadšený učitel
prvního stupně, který vede hudební výchovu od první do páté třídy. Mnohdy tomu tak
bohužel není.

Někteří pedagogové, kteří učí na prvním stupni hudební výchovu, jí nevěnují
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tolik pozornosti, kolik si zaslouží a věnují se činnostem, které bezpečně ovládají. Pokud
neumí hrát dostatečně na klavír, s dětmi nezpívají, ale věnují se vytleskávání rytmu,
zapisování slov písniček či poslechu, který je mnohdy pro žáky nevhodně zvolen.
Rozvíjení hudebnosti by se měli rodiče a pedagogové věnovat po celou dobu výchovy dětí.
První stupeň je pro rozvoj hudebnosti důležitý z toho důvodu, že se žáci v tuto dobu
rozhodují, jestli začnou docházet do ZUŠ. Právě v tuto dobu by bylo vhodné využít nadšení
mladších dětí, nadchnout je pro hudbu a zpěv a hlavně nezanedbat rozvoj hudebnosti, kterému
se začali věnovat pedagogové již v mateřské školce. Pedagog nesmí zapomenout na fakt,
který Sedlák [26] připomíná a to, že „hudební schopnosti nejsou neměnné, ale že účinnou
výchovou a vhodnou motivací je možno vyrovnávat i jejich značné rozdíly"
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. Proto by

pedagogové prvního a druhého stupně měli naplňovat společné cíle, správně žáky motivovat
a pozitivně formovat jejich osobnost.
V tuto dobu by měl pedagog pečlivě hlídat, aby činnosti, které do hudební výchovy zařazuje,
vyváženě formovaly osobnost žáka a zároveň ho připravovaly na plynulý přestup na druhý
stupeň. Aby znalosti, dovednosti a správné návyky, které by žáci měl mít osvojeny během
prvního stupně a aby je pedagog nepoznával až během samostatného vzdělávání. Měl by
o všech dovednostech a znalostech, které má žák mít když opouští první stupeň vědět předem.
Jak dodává Váňová [16] „hudební
podmíněnosti,
z druhé"47,

činnosti je

třeba chápat

v jednotě

a vzájemné

neboť se nejenom posilují ve svých účincích, ale často vyrůstají jedna

a proto je vhodnější, aby hudební výchovu učil pedagog, který má je v předmětu

hudební výchova aprobován a má k hudbě silný sítový vztah.
Tím, že pedagog, který učí hudební výchovu na prvním stupni žáky dostatečně připraví,
předejde překvapení pedagoga v šestém ročníku nad neznalostmi a špatnými návyky žáků.
V Sedlákovi [26] se dozvídáme, že „mnozí se v předcházejících ročnících nenaučili správně
ř
r r
48
zpívat, nemají vytvořeny základní intonační dovednosti a často neznají notové písmo"
,
sčímž nelze nic jiného než souhlasit. Na druhém stupni je již příliš pozdě na horečné
opakování či představování učiva prvního stupně, na které by měl pedagog na druhém stupni
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navazovat.

Vyučovat hudební výchovu je tedy na druhém stupni velice náročné i z toho

důvodu, že, je podle Sedláka [24] toto období středního školního věku

nejnáročnější49.

Učebnice pro šestý ročník by měla žákům připomenout učivo prvního stupně, upevnit ho
a plynule na něj navázat. Měla by se pečlivě věnovat osvojení termínů, které budou v dalších
kapitolách a ročnících zásadní. Celý šestý ročník by mohl být celý věnován opakování a jen
mírnému prohlubování hudebně teoretických znalostí. Z dotazníku vidíme, že žáci se
v základních termínech neorientují, jen 57% z nich si bylo schopno vzpomenout, že existují
hudební posuvky a jen 30% z nich bylo schopno odvodit, kolik křížků má stupnice A Dur.
Zvládnutí sedmi otázek ze šestého ročníku je základním předpokladem k učivu v dalších
sedmi ročnících. Pokud žák není schopen správně se orientovat alespoň v základních
termínech a hudebních souvislostech, i usilovná práce pedagoga v ostatních ročnících je
k ničemu.
Výsledek testu mne donutil přehodnotit myšlenku, kterou jsem doposud považovala za
správnou. Byla jsem přesvědčena, podobně jako autoři učebnice, že je důležité v osmém
a devátém ročníku konečně začít s praxí. Autoři neměli k praktickému využití teorie přikročit
v osmém a devátém, ale již v ročníku šestém.
Začít používat teorii v praxi j e v osmém a devátém ročníku pozdě, i z toho důvodu, že
z důvodu nevhodného řazení hudebně teoretických kapitol se žáci v sedmém a osmém ročníku
již v učivu neorientují. Učivo by mělo obsahovat jen ty nejzákladnější informace a principy,
které by se neustále opakovaly, to vše by mělo být podpořeno praxí od prvního momentu.
Z hudební teorie by měli autoři v učebnici představit jen to, co využijí ve svém životě nebo
spíše dále v učebnici. Pokud žák projeví jakýkoli zájem o informace navíc, může mu pedagog
nabídnout zdroje, ze kterých může žák čerpat dále. Jakákoli informace nadbytečná, která se
nevztahuje k pochopení hudebně teoretických principů a není nutná k pochopení učiva, které
následuje, nemusí být v učebnici uvedena, stačí pouhý odkaz.
Pokud prezentují autoři teorii žákům v oddělených kapitolách bez praktických příkladů
a výklad učiva je pro žáky nezáživný a zdlouhavý, nejenom že je obsah učiva nezajímá, ale
kvůli graficky nelogickému uspořádaní se informace v těchto kapitolách špatně vyhledávají.

49

Str. 304
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Nejlepším způsobem prezentace nového výkladu je žáka do celého procesu zapojit. Vytvořit
takové situace, ve kterých by s pomocí pedagoga a učebnice mohl na pravidla přijít sám.
I způsobem pokus a omyl. Tím, že se žák může na hodině podílet, pedagog přispívá kjeho
motivaci. Úkoly, které jsou pro něj určeny, by svou obtížností neměly být pro něj
nemotivující, to znamená ani příliš těžké ani lehké. V případě, že je úkol příliš snadný, není
pro žáka výzvou jej vyřešit. Pokud je tomu naopak a úkol je pro něj příliš složitý, po několika
neúspěšných pokusech žák svou snahu vyřešit úkol vzdá a nemá vůli ani nadšení pouštět se
do úkolu nového. Často se stává, že odhadnout obtížnost úkolu je mnohdy složité a trvá delší
dobu, než pedagog své žáky zná natolik, že přesně vybere úkol, který se pro ně hodí. Často
je vhodné, aby obtížnost úkolů byla přizpůsobována jednotlivým žákům. Bohužel,
v podmínkách škol je to mnohdy nemožné. Počet žáků ve třídě to nedovoluje.
V celé sérii učebnic jsou úkoly týkající se hudební teorii obtížné avšak odpovídají učivu, které
je v učebnici obsaženo a o kterém si autoři myslí, že by si je měli žáci osvojit. I pokud
bychom brali učivo v učebnici za závazné a nehleděli bychom na jeho objem v kapitolách,
autoři by měli uvádět v učebnici úkoly, které lze využít ve skupině slabých i nadaných žáků,
lze je upravovat a pracovat s nimi vícekrát než jednou. Pokud je v učebnici k dispozici notová
osnova

s aiolskou stupnicí, měli by se autoři chovat ekonomičtěji.

Měli by toho využít

připravit více cvičení, které různou nadanost žáků respektují.
Špatné výsledky testu jsou také důsledkem absence neustálého opakování a připomínání
hudební teorie, se kterou žáci měli být již seznámeni na prvním stupni. Pedagog druhého
stupně často ani netuší, v jak velkém rozsahu mělo být učivo na prvním stupni probráno,
protože s osnovami prvního stupně není seznámen a komunikace s ostatními kolegy učící
stejný předmět je nulová.
Umístit kapitolu týkající se praktické harmonie by bylo vhodné již do šestého nebo sedmého
ročníku a učivo by se mělo po malých krocích rozvíjet až do ročníku devátého. Delší čas by
měl být věnován opakování.
Je naprosto nemožné, aby si žák pamatoval teorii, pokud ji nepoužívá v praxi. Praxe a teorie
jsou od sebe neodlučitelné. Pokud si žák teorii přečte, nebude si ji pamatovat. Pokud ji
použije na praktickém příkladu a pochopí aplikaci teoretických pravidel v písni, bude si ji
pamatovat snáze.
S durovými stupnicemi se setkává žák v šestém ročníku a k jejich důkladnému zopakování
během druhého stupně nedochází. Z jakého důvodu se jejich tvoření v šestém ročníku
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věnoval, když je po celé další čtyři roky dt facto nepotřeboval a svoje znalosti nevyužil.
Z celých dvou devátých ročníků nikdo nechodí do ZUŠ a jen dva žáci hrají amatérsky
na elektrickou kytaru. Na typy stupnice mollové si ani jeden žák nevzpomněl, přitom jejím
druhům jsou věnovány celé tři kapitoly, které na sebe v jednotlivých ročnících navazují.
Výsledky dotazníku dokazují, že autoři podcenili řazení a obsah kapitol v učebnici.
Neprovázanost staršího a nového učiva způsobuje, že žáci si učivo nepamatují, nevyužívají
toho, co už se dříve naučili a osvojování nového učiva je tedy neefektivní. Nedostatek
opakování již osvojeného učiva a nedostatek prostoru k vysvětlení učiva nového v učebnici
pro šestý ročník způsobuje nepochopení učiva v dalších ročnících. K tomu přispívá i
nerovnoměrné rozmístění hudebně teoretických kapitol do odpovídajících ročníků. Hudebně
teoretické kapitoly jsou nedostatečnou pomůckou pro pedagoga, pokud chce žákům
poskytnout alespoň základní přehled v hudební teorii. Obsah učiva je mnohdy pro žáky
velkým soustem a pedagog je mnohdy zmatený, jaké učivo považují autoři za povinné a co za
doporučené. Mylné kroky pedagoga v zařazování učiva způsobují mnohdy u žáků ve
znalostech mezery, které se velice špatně zacelují a působí potíže v dalším osvojování učiva.

3.3.8 Zařazení písní
Jedním ze zásadních problémů, se kterým se autoři při tvorbě učebnice potýkají je výběr
písní. Autoři by měli zvážit důvod, proč jednotlivé písně zařazují. Může jich být několik:
píseň je charakteristickým reprezentantem hudebního slohu nebo se nějakým způsobem slohu
vymyká, v tomto případě žáci mohou na ní hledat odchylky od standardní formy. Obsahuje
použití hiátu, posuvek či dynamických rozlišení, které se v hudebních teoretických kapitolách
objevují anebo je natolik zajímavá, rytmem, slovem či melodií, že autoři jsou přesvědčeni, že
jejím umístěním by mohli podnítit u žáků zájem o dané období, jev, či interpreta a píseň by se
mohla stát oblíbenou.
Je nutné podotknout, že učebnice není jediným materiálem, který by měl pedagog využívat a
žádná učebnice na tomto postupu netrvá. Je ale vhodné, aby učebnice zahrnovala pokud
možno co nej větší škálu písní, aby pedagog nebyl nucen používat rozmnožené materiálu
nadmíru. Není dobré, když pedagog rozdává za hodinu více než dva oboustranně potištěné
archy papíru. Pokud je opravdu nutné představit žákům více učiva než je obsaženo v učebnici,
měl by pedagog využít jiné vizuální pomůcky, pokud je škola poskytuje, například zpětný
projektor, video, nástěnky atd. [22]
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V dnešní době se předpokládá, že zakoupení většího množství učebnic je podmíněno jejich
využíváním v hodině a to co nejdéle možnou dobu. Důsledkem je, že se učebnice stává po
několika letech zastaralou, nereflektuje nejnovější hudební trendy a neobsahuje písně, které
jsou právě moderní. Jediným řešením, které by tento problém vyřešilo, by byl výtisk
doplňovací brožury, který by se objevil například jednou za tři roky. Ale toto je nereálná
představa. Právě z tohoto důvodu je vhodné, aby pedagog používal množství hudebních
zdrojů, zpěvníků, výběrů, sbírek, aby se hodiny staly pestřejšími a zábavnějšími. Tím se
pedagog stává flexibilnějším k požadavkům žáků a může reflektovat jejich různé učební
zájmy. Pokud nalezne píseň v různých úpravách, může je zařadit do hodin a porovnávat je
spolu s žáky mezi sebou nebo výběr písní požadavkům žáků přizpůsobit a zvolit do hodin ty
písně, které nejlépe vyhoví jejich znalostem, nejsou pro ně příliš jednoduché, ale obsahují
prvky, které mírně přesahují žákovy znalosti a schopnosti.
Otázkou zůstává, jestli by autoři učebnic měli hudební trendy ve výběru písní reflektovat
hudební trendy. Domnívám se, že nikoli. Autoři by se měli spíše držet tradičního repertoáru,
který je nepoplatný své době. Písně, které jsou momentálně populární a žáci je vyžadují
zpívat v hodinách, často velmi rychle zapadnou v zapomnění. Neznamená to ovšem, že by se
jejich zařazení měl pedagog vyhýbat. Může je samozřejmě do vyučování zařadit, i když
nejsou obsaženy v učebnici. Pokud zájem o píseň opadne a pedagog uzná, že píseň není
vhodná ani k zařazení do učebního plánu výuky svým tématem či obsahem teorie, může ji
z hodin ihned vyřadit.
S nevhodně zařazenou písní se setkáváme v učebnici pro 7. ročník. V případě písně od
skupiny Buty se autoři podvolili trendu, který na ně působil v době jejího tvoření. Pro žáky je
v roce 2007 píseň Jednou ráno nezajímavá, protože skupina Buty není populární a světu
komerce kraluj jiné hvězdy a hvězdičky. Píseň neobsahuje obzvláště zapamatovatelnou
melodií či slova, i z tohoto důvodu ji žáci nemají chuť v hodině zpívat. Zde vidíme, že pokud
je jediným důvodem zařazení oblíbenost písně, je to důvod zanedbatelný a píseň by se
v učebnici objevit neměla.
Předtím, než si pedagog vybere učebnici, se kterou bude v příštích letech pracovat, zhodnotí
pohledem výběr písní, který je v ní obsažen. Pokud pedagog učebnici nevyužívá k výuce,
během prvního letmého pohledu na notový zápis či prvního zahrání taktu písně na klavír není
schopen odhadnout, která z písní může být u žáků oblíbená. Samozřejmě, že pedagog při
tomto přemýšlení používá svoji zkušenost, která není neomylná. Každý žák má svoje vlastní
kritéria, která používá při hodnocení písně.
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Pedagogy ale zajímá, jestli učebnice obsahuje písně, které se mohou potenciálně stát u žáků
oblíbenými. A učebnice, ve které tyto písně najde, může být pedagogovi užitečnou oporou.
Zajímalo mne, které lidové a umělé písně si žáci v učebnici oblíbili nejvíce, z jakého období
pochází a pokud je píseň umělá, jaký autor je zastoupen nejčastěji.
Rozdala jsem anonymní dotazníky s otázkami, které měly zjistit, jestli série učebnic SPN
obsahuje písně, ke kterým si žáci našli vztah a oblíbili si je. Dotazník byl zaměřen na lidové a
umělé písně. Čas, který žáci mohli využít k vyplnění dotazníků byl neomezen.
v

Záci odpovídali na tyto otázky:
1. Vzpomeneš si na lidové písně, které si během posledních čtyř let zpíval/a. Z jakého
důvodu šije pamatuješ? Co bylo impuisem, že si schopný si je vybavit?
2. Jaké umělé písně (ne lidové) tě nejvíce zaujaly? Proč si pamatuješ právě tyto?
3. Kdyby si měl/a možnost vybrat si dvě písně z učebnice, které by sis chtěl v hodině
hudební výchovy zazpívat, které by to byly?
4. Jsi autorem nové učebnice pro hudební výchovu, jaké písně bys do ní zařadil? Písně
od jakého interpreta či žánru ti v učebnici chybí?
Výsledky dotazníku ukazují, že žáci si vzpomínají na množství lidových i umělých písní.
Vzpomněli se nejen na lidové písně české, ale i na dvě původem zahraniční lidové písně
Avignon a Král Václav, známou anglickou koledu s českým textem.
Žáci měli často problémy se zařazením písní do kategorií, uváděli lidové písně do umělých a
naopak. Nesprávně uváděli do písní lidových Stánky, Klobouk ve křoví, nebo Když mě brali
za vojáka. Naopak se tento omyl často nevyskytoval, nesprávně byla zařazena jen píseň Pec
nám spadla. Důvodem, proč se tak stalo je podle mne špatné přečtení zadání. Protože tato
píseň je do kategorií umělá píseň a lidová píseň snadno zařaditelná.
V otázce č. 1. se objevovali nejrůznější jména. Nejčastějšími jmenovanými jsou lidové písně
Kdyby byl Bavorov, Macejko, Macejko, Ó řebíčku zahradnický, Skákal pes, Vyletěla
holubička a Holka modrooká. Tyto písně se opakují v mnoha odpovědích, jen některé písně se
objevily pouze jednou a to Rybička maličká, Žádnej neví, co sou Domažlice nebo Beskyde,
Beskyde.
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Sv. Václav
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Obrázek 2 Lidové písně, které si žáci nejvíce pamatují

Téměř všechny písně, které se v odpovědích na otázku ě. 1 objevily, jsou z učebnicové řady
SPN, nejčastěji z učebnic pro šestý, sedmý a devátý ročník. Písně z osmého ročníku se
neobjevují, jelikož písně jsou především z dvacátého století a jsou umělé.
Zde vidíme, jak velikou moc autoři mají nad písní, kterou do učebnice zařadí. Hudební
výchova je pro mnoho dětí jediným místem, kde se s lidovou písní mohou setkat. Pokud žáci
pracují s učebnicí často, vidí píseň téměř vždy, kdy učebnici otevřou a pokud je upoutá slovy
nebo textem, mají chuť šiji zazpívat.
Ani jeden žák neuvedl lidovou píseň, kterou zná pouze z domova a která není obsažena
v učebnici, což dokazuje, že hudbě se většina z nich ve volném čase nevěnuje.
Z výsledku je zjevné, že pedagog jiné materiály při výběru lidové písně než učebnici
nepoužívá. Obdobně jako jeho kolegové.

Mnoho pedagogů využívá doplňkové materiály

k hledání umělých písní, ale výběr lidových písní přenechají autorům učebnic. Nespornou
výhodou co se týče schopností je pedagogova aprobace v předmětu

hudební výchova a

nástroj. V tomto případě není limitován interpretačním zvládnutím písně, kterou si pro žáky
vybere. Pokud pedagog učí dva nebo tři různé předměty, často mu nezbývá čas, ve kterém by
se důkladně na interpretaci písně připravil. Na druhou stranu je velice zvýhodněn ten, který
má aprobace rozdílné. Například v aprobaci hudební výchova a cizí jazyk, může pedagog
využívat nespočet zahraničních zdrojů a není limitován co se cizího jazyka týče. Může se
inspirovat v koncepci hodin a aktivit na internetu, může propojit výuku cizího jazyka
s hudební výchovou a naopak.
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Pedagog často netuší, s jakou odezvou se u žáků s písní setká. Jestli se zařadí do skupiny písní
nejzpívavějších a čas, který nad interpretací strávil bude odměněn právě tím, že se stane u
žáků písní oblíbenou anebo píseň zazní v hodině jednou nebo dvakrát a žáci ji již nebudou
chtít zpívat.
.
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O b r á z e k 3 U m ě l é p í s n ě , k t e r é si ž á c i n e j v í c e p a m a t u j í

Otázka č. 2. byla věnována písní umělé. Písně, které si žáci zapamatovali jsou umístěny ve
všech učebnicích druhého stupně. I přesto, že v osmém ročníku je naprostá většina písní
umělých, tak paradoxně v písních, které žáci jmenovali je osmý ročník zastoupen pouze
dvakrát a to písněmi Třešně zrály od Waldemara Matušky a Stará archa od Spirituál kvintetu.
Nejčastěji objevovanou písni v této otázce je píseň Severní vítr od Jaroslava Uhlíře. Velice
blízko za ní se umístily písně od Jaromíra Nonavici Když mě brali za vojáka a Sportu zdar,
z nichž druhá z nich se v učebnici neobjevuje. Žáci ji zpívají z doplňkových materiálů. Další
písně, které se objevily jsou Pojďte, děti, nakreslíme dům, Řekni, kde ty kytky jsou a Stánky.
Není snadné, najít společné pojítko mezi písněmi, na které si žáci nejčastěji vzpomenou.
Nejraději by si žáci zazpívali v hodině písně umělé. Pouze dvě české lidové písně se dostaly
do seznamu a jsou to Macejko, Macejko a Kdyby tady byla. Třetí neumělou písní je Dobrý
Král Václav, Good King Wenceslas s českým textem. Nej oblíbenějšími písněmi žáci zvolili
píseň Holubí dům, Pojďte, děti, nakreslíme dům a Když mě brali za vojáka.
Oblíbenost písně Holubí dům mne příjemně překvapila. Zdá se, že v oblíbenosti písní vůbec
nehraje fakt, kdy píseň vznikla ani kdo ji zpívá. Žáci nejsou zatíženi předsudky.
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Jednu píseň použili autoři v osmé a deváté třídě dvakrát, jelikož na ní zároveň opakovali
učivo. Byla to píseň Akordy od Karla Plíhala. Tu i přes opětné uvedení, jednou dokonce na
doprovodném CD, nenapsal ani jeden z žáků, i když píseň byla několikrát v hodině zpívána.
Dvakrát do učebnice autoři zařadili písně od skupiny Buty. V sedmém ročníku to je píseň
Jednou ráno a v devátém ročníku Demáček.

I přesto, že tyto písně patří v učebnici

k nejnovějším a zdá se, že ani jedna píseň se neudržela žákům v paměti a nezařadila se do
písní oblíbených.
Na poslední otázku odpověděl málokterý žák. Pokud přece jenom odpověděl, zařadil by písně
ze svých oblíbených, které napsal do odpovědi na otázku třetí. Několikrát žáci vyslovili přání,
že by chtěli do učebnice zařadit písně od Jaromíra Nohavici. Jak z předchozích otázek víme,
jeho píseň Sportu zdar je u žáků velice oblíbená.
Všichni žáci se shodli na tom, že by přivítali více informací o nových hudebních stylech.
Zdá se, že informace v devátém ročníku jsou z jejich pohledu pro ně nedostatečné.
Jako nejčastější důvody zapamatování lidových písní žáci uvádí frekvenci opakování písní
v hodinách, vystupování s písní na školní besídce, zpívání písně mladšímu sourozenci anebo
kladný či záporný vztah k písni.

3.4 Faktory ovlivňující výuku HV na základní škole
Absence kvalitní učebnice, která by alespoň částečně respektovala trendy v hudební výchově
je jedním z mnoha problémů, které pedagoga na základní škole trápí a které jsou pro studenta
hudební výchovy nepředstavitelné. Mnohdy, právě ty problémy, které by ho ani nenapadly,
mu v mnohém ztrpčují život a z hudební výchovy se stává noční můra.
A proto si kladu otázky typu, proč si hudební výchova nezaslouží svojí vlastní učebnu, proč
je odsunována na okraj a proč je na okraji zájmu. Jak říká Váňová [33], Skutečnost,

že

hudební výchova si nevydobyla v systému vyučovacích předmětů na základní škole místo,
které jí s ohledem na její výchovné a vzdělávací možnosti právem náleží se dostává
rozporu s celospolečensky proklamovanými

zásadami o výchově všestranně a harmonicky

vyvinuté osobnosti a o rozvoji jejích tvořivých sil. " 50
Jaké jsou faktory, které tuto skutečnost ovlivňují? Existuje jich mnoho.

49

do

Str. 304
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Tím hlavním, je postoj managementu školy k hudební výchově. Ve chvíli, kdy vedení školy
uzná specifické postavení hudební výchovy v rozvoji klíčových kompetencí a jejího působení
na žákovu osobnost, může být uděláno několik důležitých kroků.
Prvním krokem, který může vedení školy pro předmět udělat je posun v čase.

Hudební

výchova se přemístí z odpoledních hodin více k hodinám ranním. Nebude se již muset dělit o
poslední hodiny s předmětem pracovní činnosti anebo tělesná výchova. Děti již nebudou
během hodiny tolik unavené a čas, kdy se žáci mohou soustředit, se prodlouží. Jediným
důvodem, proč se neučí v odpoledních hodinách je fakt, že mezi předměty přibyly předměty
jako pracovní činnosti, jejichž učební obsah se plní prací na školním pozemku.
Dalším krokem a ne posledním, který je v moci ředitele a jeho zástupců je umožnit hudební
výchově dostatečné prostory a vybavení. Ke kvalitní výuce hudební výchovy již dávno
nestačí jen klavír. Bohužel musím přiznat, že i ten mnohdy chybí. Kvalitní poslech zaručí
kvalitnější hudební vybavení, ne malý kazetový přehrávač před prostřední řadou. Také
dostatečné množství nástrojů, nejenom Orrfových. Uložení nástrojů do zamknuté skříně by
opět pomohlo ušetřit drahocenný čas, protože nosit nástroje do třídy v kufru je nejenom
fyzicky, ale i časově náročné. Ponechání nástrojů na policích se nevyplácí, v té lepší variantě
po přestávce nástroje učitel nástroje na svém místě už nenajde, v té horší si žáci navzájem
ublíží. Peníze, které by byly pedagogovi poskytnuty, by bylo možno investovat do výbavy
fonotéky anebo kvalitních hudebních knih či encyklopedií, které by se mohly využívat i ve
výchově výtvarné. Mohlo by se jich využít v různých učebních strategiích, nebo by je žáci
mohli mít během hodiny k dispozici. Prostory a vybavení ovlivňují výuku více, než se může
zdát. Jakákoli činnost v hudební výchově, mimo zapisování suchého výkladu učitele nebo
slov písní, na který se dívám velice kriticky, vyžaduje alespoň minimální vybavení. I poslech
potřebuje kvalitní hudební přístroje a nosiče. Hudba by si měla zasloužit podmínky, které
vyzdvihnou její kvality. Mnohdy se zdá, že pedagog vybral k poslechu nevhodný hudební
úryvek, ale nemusí to tak být. Nekvalitní zvuk může způsobit naprosto jiné pocity, než
pedagog očekával.
Další faktor, který ovlivňuje výuku hudební výchovy je vzdělání učitelů. U hudební výchovy
je mnohdy brzdou nedostatek nápadů a materiálů. I když je pedagog zprvu nadšeným fandou
svého předmětu, po několika letech ve školství se jeho nadšení zmenšuje a studna nápadů, ze
které desetiletí čerpal pomalu vysychá. Shánění nového a hlavně neotřelého materiálu, který
by uspokojil mnohdy rozmlsaného žáka je velice časové náročné a hlavně mnohdy nemožné.
Měl by mít možnost navštěvovat nejrůznější kurzy, workshopy a výměnné semináře. Měl by
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mít volnou ruku ve volbě dalšího vzdělávání, nejenom hudebního rázu. Není nutné
navštěvovat semináře všechny, ale může se střídat se svými kolegy, protože informace je
možné si vyměnit i na pracovišti.
Počet žáků ve třídě na základní škole je faktorem, který je noční můrou všech pedagogů
hudební výchovy. Skupinka patnácti dospívajících se dá zvládnout s vypětím všech sil, ale
pokud počet dosahuje pětadvaceti svérázných jedinců, nejedná se o učební hodinu, ale
bohužel o boj s kázní. Počet aktivit, které se dají v tomto počtu zvládnout, se výrazně snižuje
a omezuje na pasivní aktivity, kterým, by se měl pedagog vyhýbat. Improvizace nepřichází
v úvahu a aktivní skupinová práce je velice hlučná. Pokud žáci pracují ve dvojicích, docílit
toho, aby každý pár ukázal spolužákům na to, na co přišel nebo to dokonce předvedl, je
nemožné, protože množství času je nedostatečné a udržet ostatní v klidu během ukázek více
než tři minuty je nadlidský úkol. Pokud je ve skupině menší počet žáků, lze toto všechno
provést. Pedagog může využít skupinové učeuí, což mají žáci v oblibě, může ho využívat jak
v poslechu, výuce intonace ale i teorii atd. Počet žáků mu však svazuje ruce.
Pokud je počet žáků ve třídě menší, pro pedagoga je mnohem snazší mít žáky pod kontrolou..
Důležitým momentem je také odhadnutí správné příčiny stálých kázeňských problémů, což je
mnohdy nadlidský úkol. Nejběžnějším a pro pedagoga nejsnáze řešitelným problémem je
právě nevhodná práce s žáky [21], které se lze vyvarovat střídání aktivit a respektování
obecných didaktických zásad. Takto se problémy s kázní mnohdy lehce vyřeší.
Dalším faktorem, který se bohužel jako jedirý ovlivnit nedá je skladba žáků ve třídě. Na
naší základní škole je množství integrovaných žáků, kteří jsou zařazeni do běžných tříd. Mají
množství problémů, se kterými se bohužel nepotýkají jen oni. Každý integrovaný i
neintegrovaný jedinec ovlivňuje klima ve třídě a tak např. s hyperaktivitou těchto žáků
nepracuje a nevyrovnává nejen pedagog, ale i ostatní žáci. Některé vady v hudební výchově
nejsou mínusem a nedají se ani poznat, některé problémy a specifické potřeby ovšem
vyplavou na povrch. Žáci s problémovým chování mají v hudební výchově mnohem větší
problémy než v jiných předmětech a pedagogové rovněž. Udržet problémového žáka
v psychickém klidu během matematiky, kde žáci sedí na jednom místě celou hodinu a
v relativní tichosti počítají nebo sledují výklad učitele stojícího u tabule je mnohem snazší,
než mu vysvětlit, že v momentě když ostatní jdou pro nástroje, má sedět a dodělávat práci
v notovém sešitu, nebo vydržet sedět nebo ležet při poslechu nebo alespoň neprovokovat
ostatní je velice obtížné. Udržet kázeň v relativním klidu je také mnohem snazší, než ji udržet
ve třídě, kde má polovina ze třiceti žáků nástroj v ruce a nejméně pět deset z nich nevydrží, na
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nástroj hrají, kdy nemají a tímto strhnou do hraní nebo spíše hluku celou třídu. V osmé třídě,
ve které učím hudební výchovu, se nachází třináct integrovaných žáků z celkového počtu
dvaceti sedmi. V ostatních předmětech je poslední metlou na problematického žáka
hodnocení, které by mohlo znemožnit přijetí na střední školu. V krajním případě to může být
řešení, které lze použít - známka jako strašák. Ale v hudební výchově? Je nepsaným
pravidlem, že se z hudební výchovy nedávají horší známky než dvojky, trojka se dává
opravdu málokdy a musí být důkladně odůvodněna. Někteří kolegové používají jako trest
neúčast v zábavných hrách a aktivitách, vyřadí žáka mimo skupinu, aby alespoň nerušil práci
ostatních, ale to lze provést jen tehdy, pokud je ve třídě jen jeden nebo dva žáci, kteří skupinu
ruší. Při takovém obrovském počtu nelze žáky ani přesadit, protože počet lavic je
nedostatečný.
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4. Závěr
V předcházejících částech byla zhodnocena série učebnic, která je schválena MŠMT a určena
k výuce na druhém stupni základní školy. V teoretické části byla popsána historie tvorby
učebnic, zásady jejich tvoření a nejnovější trendy, které se v učebnicích projevují.
V praktické části byla podrobně prozkoumána

učebnice pro sedmý ročník.

Došlo

se k následujícím závěrům. Učebnice uspořádává učivo do kapitol, které nejsou navzájem
propojeny, proto má pedagog možnost je řadit dle svého uvážení. Kapitoly obsahují množství
obrázků, které nejsou dostatečně barevné. Grafická úprava je vhodně řešena, chybí zde však
tabulky, časové osy nebo grafické pomůcky, které by pomáhaly žákům se orientovat v učivu.
Učebnice odkazuje na již probrané učivo, ale dostatečně nepoukazuje na vazby s jinými
předměty, například výtvarnou výchovou.
Autoři se zaměřují zejména na prezentaci učiva, nepodporují žáky v samostatnosti a
opakování učiva není věnován dostatečný prostor. Tento nedostatek se stává problémem
v kapitolách, které jsou věnovány novému učivu. Vnitřní struktura kapitol je vhodná: nejprve
je přítomna prezentace učiva, poté cvičení, která se týkají nové látky a na konci jsou náměty
k činnosti, které obsahují mnoho nápadů.
Při porovnání celé série bylo identifikováno několik zásadních nedostatků, které jsou při
hodnocení pouze jedné učebnice nepostřehnutelné.
Pokud byly porovnány tematicky stejné kapitoly v jedné učebnici, učivo bylo propojeno. Při
analýze hudebně teoretického celku v celé sérii učebnic bylo dokázáno, že učivo propojeno
není a autoři se různí v tvrzeních, které učivo je pro žáka základní a které je pouze
doporučené. Tím způsobují zmatek, sami sebe popírají a důsledkem je obsáhlost učiva celku
hudební teorie. Výsledek provedeného dotazníku tento nedostatek potvrzuje a poukazuje na
to, že žákům chybí propojenost mezi učivem, neorientují se v základních pojmech a
neovládají učivo ze šestého ročníku. Zlepšit výsledky by jistě mohla pomoci aplikace teorie
na praktické příklady. V učebnici k tomuto dochází pozdě, konkrétně až v posledním oddíle
učebnice.
Velkým kladem celé série je výběr písní. Žáci souhlasí s jejich výběrem, písně si oblíbili a
nezáleží na tom, jestli je píseň lidová či uměla. V případě, že se autoři řídili při výběru písně
do učebnice trendem či oblíbeností, žákům se píseň nezalíbila. Jedinou výtkou zůstává, že
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písně se nachází v nevhodné hlasové poloze či se objevují s nevhodným doprovodem, což se
týká zejména písní umělých.
Pokud pedagog využívá tuto sérii učebnic k

výuce, musí dbát především na dostatečné

opakování a propojenost mezi tematickými celky. Při probírání

nové látky musí zjistit

v následujících učebnicích, které učivo je nuthé k osvojení, protože poznámky v metodických
příručkách o obligatornosti jsou mylné. Dále by se měl

snažit o neustálé propojování praxe

s teorií, protože autoři zařadili do těchto kapitol velice málo cvičení, které se praxi cíleně
věnují. Těmito postupy pedagog může zmírnit nedostatky, které byly v učebnici nalezeny.
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5. Slovník pojmů
Diagnostika hudebních schopností - rozpoznávání určité vlastnosti, psychické struktury
hudební schopnosti.
Formalizace - nastává z porušení jednoty a formy v hudební výchově, zdůrazňování
naukového učiva na úkor znějící hudby.
Habituace - postupné utlumování motorických reakcí na opakované podněty, které původně
aktivovaly orientační reakci, případně určitý vzorec chování. Je opakem aktivace.
Harmonické cítění - schopnost sluchově analyzovat akordy, rozlišovat konsonance a
disonance, prožívat vazby akordů a polyfonní výstavbu hudebního útvaru.
Hudební schopnosti - psychická struktura odpovídající požadavkům hudební činnosti a
zajišťující její značnou úspěšnost.
Klíčové kompetence -

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. V etapě základního
vzdělání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a
kompetence pracovní.
Motivace - vnitřní proces, který determinuje zaměření, setrvání chování a podmiňující úsilí
dospět k určitému cíli. Souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které vzbuzují, aktivují, dodávají
energii lidskému jednání a prožívání a zaměřují toto jednání určitým směrem.
Motivace intrinsická (vnitřní) - motivace, která přináší uspokojení sama o sobě.
Motivace extrinsická (vnější) - motivace přicházející zvnějšku jako pobídka.
Očekávané výstupy - stěžejní část vzdělávacího obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů.
Jsou ověřitelné, prakticky zaměřené, mají činnostní povahu a jsou využitelné v běžném
životě. Vymezují úroveň, které mají všichni žáci prostřednictvím učiva dosáhnout. Jsou
stanoveny orientačně.
Paměť - soubor psychických procesů., umožňující zapamatování, uchování, vybavení vjemů,
poznatků, pohybů a zkušeností. Funkčněji lze rozlišovat na paměť okamžitou, krátkodobou a
dlouhodobou.
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Rytmické cítění (smysl pro rytmus) - prožívání hudebního rytmu zprostředkované hudebně
sluchovými schopnostmi, postihující nejenom rytmus, ale i ostatní vzájemně s podmiňující
prostředky časového členění hudby: metrům, puls, hybnost, tempo a jeho změny.
Tonální cítění - estetickoemocionální prožívání tonality, tonálních vztahů a jejich tonálních
charakteristik. Jeho základem je vjem hudební výšky, nikoli však jednoho izolovaného tónu,
ale výškového pohybu.
Test -

standardizovaný

systematický, metodicky

a obsahově propracovaný

způsob

vyšetřování a měření, který souborem otázek a úkolů umožňuje poznání a srovnání
individuálních psychických rozdílů, schopností i výkonů a kvantifikaci výkonů.
Tvořivost - jev podmíněný společenským vědomím a sociálními souvislostmi. Označení pro
určitou kvalitu lidské aktivity, zvlášť významnou v oblasti umění a konkrétně hudby.
Učebnice - didaktický prostředek, programový projekt vzdělávání, často s lineárním
sdělováním učiva.
Věstník MŠMT - Měsíčník pokrývající tematicky školy a školská zařízení, zahrnuje oblast
ekonomiky, řízení správy školství. Obsah jednotlivých sešitů je členěn na číst normativní,
metodickou a informační. Jako Věstník MŠMT ČR vychází od roku 1993.
Vulgarizace - objasňování hudby slovem a mimohudebními představami, které nevedou dítě
k chápání „hudební řeči".
Vyučovací předmět -

forma didaktického uspořádání vzdělávacího obsahu a jeho

organizační zpracování.
Výuka - termín obsahuje synonymicky totéž co vyučování. V teoriích obecné didaktiky se
výuka objasňuje šířeji jakožto systém, který zahrnuje nejen proces vyučování,, ale především
cíle výuky.
Vzdělávací program Základní škola - Jeden ze tří vzdělávacích programů schválených
MŠMT ČR v roce 1996 pro české základní školy. Byl vypracován kolektivem pracovníků
Výzkumného ústavu pedagogického a vstoupil v platnost v roce 1996. Nyní se jim řídí většina
základních škol v ČR. Program má tuto strukturu: učební plán pro první až devátý ročník a
učební osnovy pro osmnáct předmětů vyučovaných na základní škole. Tento program je
dosud nejkomplexnějším kurikulárním dokumentem vytvořeným pro základní vzdělávání
v ČR.
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