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Abstrakt
Diplomová práce zkoumá Orffův Schulwerk jako systém myšlenek, použitelných ve výuce
hudební výchovy a jeho uplatnění na Základní škole generála Františka Fajtla DFC
v Praze 9 – Letňany. V první části stručně seznamuje s osobností Carla Orffa – pedagoga.
Dále popisuje vznik Orffova Schulwerku v Německu, jeho základní myšlenky, adaptaci
v Československu a vznik České Orffovy školy. Podrobně se věnuje škole, na které se
vyučuje hudební výchova podle principů Orffova Schulwerku – Základní škole generála
Františka Fajtla DFC v Letňanech. Několik kapitol je také věnováno zakladatelce této
koncepce Lence Pospíšilové a jejím dalším projektům. Poslední část práce představuje
výuku hudební výchovy ve třídách s hudebním zaměřením na prvním a druhém stupni této
základní školy. Na základě výzkumu porovnává výuku dvou prvních tříd – s hudebním
zaměřením a bez hudebního zaměření ve školním roce 2016/2017.
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Abstract
The diploma thesis examines Orff Schulwerk as a system of thoughts applicable to music
education and its use at General František Fajtl DFC Primary School in Prague 9. It briefly
introduces Carl Orff as a pedagogue in the first part. It further describes the formation of
Orff Schulwerk in Germany, its basic thoughts, its adaptation in Czechoslovakia and the
birth of the Czech Orff’s School. This thesis focuses in detail on a school, where music
education is taught according to principles of Orff Schulwerk – General František Fajtl
DFC Primary School in Letňany. Several chapters are also devoted to the founder of this
concept Lenka Pospíšilová and her other projects. The last part of the thesis deals with the
teaching of music education in classes with musical specialisation in the first and second
grade of this primary school. Based on the research, it compares the teaching process of the
two first-year classes with and without musical specialisation in the school year
2016-2017.
KEYWORDS
Carl Orff, Orff Schulwerk, Czech Orff’s School, Lenka Pospíšilová, Body Percussion,
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Úvod
Jakmile se zeptáte lidí, jaká byla jejich výuka hudební výchovy na základní škole,
většina vám odpoví, že neví, jelikož si to nepamatuje, protože si většinou z hodin
neodnesla žádné zážitky, nebo, že byla výuka odstrašující. Já bych jako odpověď nepoužila
ani jednu z nich a hrdě bych odpověděla, že byla skvělá. Chodila jsem totiž na Základní
školu Rychnovská v Praze 9 – Letňanech, kde po vzoru Pavla Jurkoviče založila Lenka
Pospíšilová rozšířenou výuku hudební výchovy a také školní orchestr Hrajeto a později
se svojí kolegyní Kateřinou Tůmovou i rodičovský sbor Ajeto. Se svými spolužáky jsem
měla to štěstí prožívat radostné chvíle v hodinách hudební výchovy.
Když jsem jednou jako dítě stála na konci koncertu orchestru Hrajeto na pódiu,
plná pocitů štěstí a naplnění, bleskla mi hlavou myšlenka: „Tohle je můj život, tuhle práci
chci jednou dělat!“ Tento moment si pamatuji dodnes. A mé přání se vyplnilo, když mi
před třemi lety Lenka Pospíšilová nabídla, jestli bych s ní chtěla v Letňanech učit. Tak
jsem se vrátila na svou domovskou základní školu, kde se jako žačka odchovaná podle
idejí Orffova Schulwerku snažím ve stejném duchu učit. Také vedu dětský orchestr
Hrajeto. Společně se svými bývalými učitelkami, nyní již kolegyněmi Lenkou
Pospíšilovou a Kateřinou Tůmovou vedu smíšený rodičovský sbor Ajeto.
V této diplomové práci se zaměřuji především na Orffův Schulwerk dle jeho
základních idejí a na jeho adaptaci v Československu. Dále představuji osobnost Lenky
Pospíšilové, pokračovatelky Orffova Schulwerku, pedagožky, skladatelky a zakladatelky
tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy na Základní škole generála Františka Fajtla DFC
v Letňanech. V poslední části práce srovnávám práci hudebních a nehudebních tříd na již
zmíněné základní škole a to na základě svých vlastních zkušeností a poznatků. Cílem
výzkumné části práce je porovnat, jak na hudební činnosti, vedené na principu Orffova
Schulwerku, reagují děti z hudební a výtvarné třídy. Tím tak potvrdit či vyvrátit
využitelnost myšlenek Orffova Schulwerku v pedagogické praxi.
Jako hlavní zdroj pro tuto práci posloužila česká i německá vydání Orffova
Schulwerku, dále publikace Lenky Pospíšilové, ale především osobní rozhovory a společné
nejen hudební chvíle a zážitky s ní i s jejími spolupracovnicemi.
Pro potřeby práce jsem zvolila citační metodu pomocí průběžných poznámek.
Do textu jsou vloženy automaticky generované číselné odkazy ve formě horního indexu,
jejichž číslovaný seznam je uveden pod čarou na konci každé stránky.

Pro větší přehlednost všech použitých zdrojů jsem vytvořila celkový seznam
bibliografických záznamů citované literatury, který je uvedený na konci této práce. Použité
zdroje jsou vzhledem k přehlednosti rozděleny na zdroje zahraniční a české. Záznamy jsou
vytvořeny v souladu s pravidly uvedenými v českém překladu mezinárodní normy
ČSN ISO 690.

1. Carl Orff
Carl Orff je známý především jako skladatel významného hudebního díla, scénické
kantáty Carmina burana. Vzhledem k zaměření práce se však zabýváme osobností Carla
Orffa – pedagoga a spoluzakladatele nového pedagogického směru Orffův Schulwerk
a jeho inspiračními zdroji, které pravděpodobně hrály roli při formování Orffova
Schulwerku. Skladatelskou činnost proto uvádíme pouze okrajově.

1.1. Hudební dětství
Carl Orff se narodil 10. července 1895 v Mnichově do rodiny bavorského
důstojníka a pianistky. Otec byl také vášnivým klavíristou, doma často hráli Orffovi rodiče
čtyřručně. Nejprve malý Carl sedal u piána, když hrála jeho matka. Poté, když už jej
nechávala hrát samotného, zkoušel různé experimentální zvuky. Dokonce ve svých
pamětech popisuje, že vzal potají z kuchyně paličku na maso a bouchal s ní silně
do klavírních klapek. U toho byl ale hned přistižen a klavír byl uzamčen. Útěchou mu byl
bubínek, který dostal, přesto to nebyla dostačující náhrada. Bubínek jej po chvíli nudil
a tak začal vymýšlet příběhy, písničky a rýmy o bubínku. Brzy dostal další různé hudební
nástroje – trumpetu, kterou nemohl kvůli jejímu zvuku vystát a zvonkohru, ze které měl
velkou radost. Dalším nástrojem byla foukací harmonika, na kterou hrál také s velkým
nadšením. Na zvonkohru a harmoniku si potichu hrál, improvizoval a vymýšlel různé
písničky. Tyto hudební počátky se odehrávaly v době, kdy Orrfovi ještě nebyly ani čtyři
roky.
Ve čtyřech letech ho poprvé otec vzal na loutkové divadlo, kterým byl fascinován.
Doma si pak takové provizorní divadlo vyrobil, k Vánocům pak dostal opravdové.
S loutkami pak improvizoval a vymýšlel si svoje divadelní příběhy a pohádky.
Od pěti let jej jeho matka učila hrát na klavír, byla trpělivá učitelka. Prstová cvičení
ho nebavila, raději chtěl fantazírovat a hrát tak, jak ho vedly prsty. Velice se zajímal
o notový zápis a čtení z not. V této době vznikla jeho první kompozice, zkomponoval svou
první ukolébavku, ke které si vymyslel i vlastní text. To vše zvládl pouze s drobnou
pomocí své matky, která píseň zapsala do not. Dovednost, ve které se cvičil nejvíce, byla
hra z listu, často také hrál se svou matkou čtyřručně.
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V šesti letech nastoupil do školy, kde ale moc spokojený nebyl. Doma se učil číst,
psát i počítat, výuka ho tedy dost nudila. A jeho spolužáci byli zcela jiní než on, měli
rozdílné zájmy a těžce s nimi navazoval kontakt.
V roce 1903 navštívil svůj první koncert, na kterém mimo jiné zazněla i Malá noční
hudba od Wolfganga Amadea Mozarta a 1. symfonie od Ludwiga van Beethovena.
Byl okouzlen a od této chvíle navštěvoval koncerty s rodiči i prarodiči pravidelně.
V deseti letech mu maminka darovala další loutkové divadlo, po jeho dědečkovi.
To byl znovu impuls pro vymýšlení dalších her a příběhů. Výsledkem bylo mimo jiné
improvizované dílo na vlastní hudbu i text Im Zauberwald, v českém překladu
V kouzelném lese. Orff jej provedl pro rodinné publikum společně se svými kamarády
ze sousedství, kteří se také zajímali o hudbu. Tím, že dílo nejen napsal, ale také sám
provedl, naučil se mnoho nového 1.

1.2. Období studií
Ve stejném roce (1905) jej přijali na gymnázium Ludwigsgymnasium, kde jeho
nejoblíbenějším předmětem byla latina. Během studií hodně četl a začal psát svou vlastní
knihu. Při psaní dbal na správné vyjadřování, uvědomoval si důležité spojení mezi hudební
melodií a melodií slov v literatuře.
V roce 1907 přestoupil na Wittelsbacher–Gymnasium. Toto gymnázium bylo nově
postaveno a bylo blíže k jeho domovu. Záhy byl přijat do chrámového sboru, ve kterém
díky svému vysokému sopránu zpíval často sólové party. Také sbor během zkoušek
doprovázel na klavír a varhany. Ve sborové zkušebně trávil Orff mnoho času, cvičil zde
na varhany a preludoval.
Roku 1912 byl přijat na Akademie der Tonkunst, na vysokou školu, na které
se studovala hudba. Orff považoval akademii za konzervativní a zastaralou. Přesto zde
potkal několik inspirativních lidí. Od roku 1915 do roku 1917 vedl komorní orchestr
v Mnichově, ale 1. srpna 1917 byl povolán k válečné vojenské službě. Musel absolvovat
šestitýdenní výcvik a byl poslán na východní frontu. Zde onemocněl úplavicí a poté byl při
náletech a dělostřelecké palbě zasypán v zákopu. V bezvědomí ho nejprve přepravili
do tamější polní nemocnice, poté byl označen jako neschopný bojovat ve válce a byl
1

ORFF, Carl a Werner THOMAS. Carl Orff und sein Werk: I Frühzeit. Tutzing: Schneider, 1975, 348 s.
ISBN 37-952-0154-3. s. 21–28. (Překlad z německého jazyka autorka DP).
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poslán zpět do Mnichova. V létě 1918 byl místo vojenské služby povolán jako výpomoc
do orchestru Národního divadla v Mannheimu. Zde působil rok jako kapelník2.
V létě 1920 se oženil se zpěvačkou Alicí Solscher, o půl roku později se jim
narodila dcera Godela. Od roku 1921 do počátku 30. let nastal pro jeho kompoziční tvorbu
zásadní okamžik. Začal studovat díla starých mistrů, především z 16. a 17. století. Také
začal pracovat na Schulwerku. Ve dvacátých letech založil s Dorotheou Günther
v Mnichově Güntherschule. Podrobněji toto období popisujeme v kapitole o vzniku
Orffova Schulwerku v Německu.
Mezi nejznámější díla Carla Orffa patří již zmíněná scénická kantáta Carmina
Burana, napsaná pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr, ve kterém hrají mimořádnou
roli bicí nástroje. Zhudebňuje zde středověké básně se světskými náměty. Carmina
Burana, společně s díly Catulli carmina a Trionfo di Afrodite tvoří triptych s názvem
Trionfi. Dále jsou to opery Měsíc a Chytračka, které ztvárňují dvě pohádky bratří Grimmů.
U Orffových děl je možné uvést několik specifických rysů jeho práce. Prvním
z nich je instrumentace, u které se často soustředí na nejrůznější hudební nástroje. Jen málo
jeho děl je určeno pro klasický symfonický orchestr. Dalším rysem je vztah k minulosti –
co se týká volby námětů, užíval vždy náměty z historie – starověké, křesťanské,
středověké, díla starých básníků a dramatiků, ale také lidové pověsti. Orff k této
skutečnosti sám napsal: „Často se ptám, proč pro své nynější scénické práce skoro vždy
vybírám starý materiál, pověsti a legendy. Necítím je jako staré, ale především jako
přesvědčivé. Časové momenty mizí a zůstává jen duchovní síla. Mám hlavní zájem
o vyjádření spirituální reality. Píši pro divadlo, abych vyjádřil duchovní vztahy. …“ 3
Asi nejvýraznějším prvkem v jeho tvorbě je rytmus. Ve svých skladbách užíval náročné
a často i neobvyklé rytmické figury. Při rytmizaci se inspiroval slovem i pohybem.
Už v této skutečnosti nacházíme spojení s myšlenkami Orffova Schulwerku, který později
vytvořil.

2

ORFF, Carl a Werner THOMAS. Carl Orff und sein Werk: I Frühzeit. Tutzing: Schneider, 1975, 348 s.
ISBN 37-952-0154-3. s. 32–64. (Překlad z německého jazyka autorka DP).
3

PILKA, Jiří, ed. Osobnosti hudby 20. století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966, 74 s. s. 30.
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1.3. Na sklonku života
Po úspěšných skladatelských letech vyučoval od roku 1950 do roku 1960
kompozici na Státní vysoké škole pro hudbu v Mnichově. V tomto období již Mnichově
nebydlel, přestěhoval do Gräfeltingu, kde vyhledával spíše klid a samotu, světská sláva ho
nelákala4. O dvanáct let později mu byl na Univerzitě v Mnichově udělen čestný doktorát.
V roce 1974 pak získal Cenu Romana Guardiniho za vynikající zásluhy o interpretaci své
doby. Sedm let před smrtí začal pracovat na rozsáhlé dokumentaci Carl Orff und sein Werk.
Dílo vyšlo v osmi svazcích, v každém Orff vypráví chronologicky o svém životě a popisuje
mnoho zážitků. Každý svazek je navíc doplněn notovým materiálem. Carl Orff zemřel
29. března 1982 v Mnichově.

4

PILKA, Jiří, ed. Osobnosti hudby 20. století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966, 74 s. s. 31.
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2. Orffův Schulwerk
Pro autentičtější vysvětlení pojmu Orffův Schulwerk 5 citujeme úryvek z textu,
ve kterém jej popsal sám Carl Orff: „Podstatu a účel Schulwerku si asi nejlépe vysvětlíme,
podíváme-li se na jeho vznik. Při tomto zpětném pohledu bych jej chtěl přirovnat
samorostu. Jako vášnivému zahrádkáři je mi toto přirovnání blízké. Tak jako se v přírodě
rostliny ujmou vždy tam, kde mají vhodnou půdu a kde je jich potřeba, tak také vznikl
Schulwerk z dobových myšlenek, které v mé práci našly příhodnou půdu. Schulwerk tedy
nevznikl podle předem stanoveného plánu – tak dalekosáhlý plán bych si byl ani nemohl
vymyslet – nýbrž z potřeby, kterou jsem jako takovou poznal. Je starou zkušeností,
že samorost roste zvlášť bujně, zatím co nám plánovitě založené porosty často přinášejí
zklamání.
Z této charakteristiky je možno vyčíst jeho vlastnosti, jeho výhody i nevýhody.
Důslední systematikové z něho zpravidla nemají velkou radost, zato tím větší sympatie
vzbuzuje u umělecky založených a temperamentních improvizátorů. Stále vás Schulwerk
ve všech proměnách podněcuje k samostatnému dotváření; není nikdy úplný a ukončený,
nýbrž je neustále ve vývoji, v pohybu, v růstu. V tom je samozřejmě také veliké nebezpečí,
nebezpečí vývoje nesprávným směrem. Samostatně pokračovat může jen ten, kdo prošel
důkladným odborným školením a kdo se důvěrně seznámil se slohem, s možnostmi a cílem
Schulwerku.“6
Důrazně odmítáme časté označení Orffova Schulwerku pojmem metoda. Schulwerk
metodou rozhodně není, od tohoto pojmu se distancoval i sám Orff. Jedná
se o pedagogický směr, jakýsi ukazatel cesty, kudy by se výuka hudební výchovy mohla
ubírat, aby byla komplexní a přitom zábavná, emotivní a plná příjemných chvil
při společném muzicírování.

5

Z německých slov die Schule – škola a das Werk – dílo, tvorba; volně lze přeložit jako Škola hrou.

6

ORFF, Carl. Schulwerk – Pohled do minulosti a do budoucnosti. In: KURKOVÁ, Libuše. Sešity dramatické
výchovy, Hudba a divadlo I.: Využití orffovských nástrojů v práci dětských dramatických kolektivů. Praha:
Pražské kulturní středisko, 1989, s. 6–16. ISBN 80-85040-01-8. s. 6.
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2.1. Vznik a vývoj Orffova Schulwerku v Německu
Po vzoru Jaques–Dalcroze7 začalo v Německu ve dvacátých letech 19. století
vznikat mnoho škol pro tanec a gymnastiku. Takovou školu založil i Carl Orff společně
s Dorotheou Günther v Mnichově – Školu D. Günther, Güntherschule. Vzniklo tak unikátní
spojení myšlenek dvou lidí – hudebníka a tanečnice, což se brzy odrazilo ve výuce.
Hudební stránka se již od základu začala měnit – do té doby jednostranné zaměření
na harmonii se přesunulo na rytmus. Avšak základem nebyla pohybová výchova
s doprovodem klavíru, nýbrž rytmických nástrojů a to ze strany studentů. Orff se snažil
o aktivizaci žáků vlastním muzicírováním, improvizací. Tím vznikala nová hudba jako
doprovod k pohybovým činnostem. Ke společnému muzicírování bylo nutné zvolit vhodný
instrumentář. Rytmických bicích nástrojů bylo v té době k dispozici dostatek.
„… Ale bez melodických a bordunových8 nástrojů bylo vybudování samostatného
instrumentáře nemožné. Nejprve jsme tedy postavili melodické bicí nástroje s dřevěnými
a kovovými kameny – rozmanité druhy xylofonů, metalofonů a zvonkových her. Dílem
to byly nové konstrukce, dílem napodobeniny středověkých nebo též exotických vzorů.
… Výrobce klavíru Karel Maendler z Mnichova, ujal se ochotně pokusů podle mých
návrhů. Jím nově vyvinuté tvary xylofonů a metalofonů, jak je dnes zná celý svět, vnesly do
našeho instrumentáře ničím nenahraditelný, nesrovnatelný zvuk a spolu se zvonkohrami
tvořily jeho základní jádro.“9
Pro tento instrumentář bylo ale nezbytné vytvořit nový repertoár nebo ten starý
upravit, výchozím pramenem byl především domácí a cizí folklór. A tak v průběhu let
1930–1935 vyšly první sešity Schulwerku – Rytmicko-melodická cvičení, Elementární
klavírní cvičení, Elementární cvičení pro bicí nástroje a bubínek, Elementární taneční
cvičení a další. Poté následovalo několik let systematické práce, která však byla přerušena
nepříznivou politickou situací, která odsoudila všechny orffovské myšlenky jako
nežádoucí. V průběhů událostí navíc vyhořela Škola D. Günther, ve které shořela také

7

Émile Jaques–Dalcroze (1860–1950) byl švýcarský hudební skladatel narozený v Rakousku. Více než
svými skladbami proslul originální technikou výuky hudby za pomoci pohybu.
8

Bordun je označení pro prázdnou kvintu, pomocí které se často vytváří hudební doprovody na melodické
bicí nástroje (xylofony, metalofony…). Např. v C dur jsou to noty c, g; v D dur – d, a; A dur – a, e atd…
9

ORFF, Carl, ref. 2, s. 7.
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většina nástrojů Orffova instrumentáře. Práce na původně plánovaných dílech Orffovy
školy byla přerušena 10.
Nový impuls přišel v roce 1948, když Orffovi zatelefonoval Dr. Panofsky,
spolupracovník bavorského rozhlasu. „… Otázka zněla: „Můžete nám tímto způsobem
napsat hudbu pro děti, kterou by si mohly samy zahrát? Domníváme se, že tato hudba
dětem zcela mimořádně odpovídá. Máme na mysli několik vysílání na pokračování.“11
Orff, který v tu dobu pracoval na partituře opery Antigona, se od dob přerušení práce
na Schulwerku pedagogickou problematikou nezabýval. Kvůli vyhoření Güntherschule
neměl k dispozici téměř žádné nástroje a finance na výrobu nových nebyly. Nejzávažnější
problém bylo, že „Schulwerk byl svého času vytvořen pro učitele pohybové výchovy, tedy
více méně pro dospělé, a nebyl v této své podobě použitelný pro děti.“12 Orff však věděl,
že rytmická výchova by měla začínat u dětí školního či předškolního věku, tato nabídka
tedy pro něj byla velkou výzvou, a proto ji přijal. Ve starém zpracování zcela chyběl zpěv
a mluvené slovo. U zpracování nového se říkadlo, slovo a zpěv staly rozhodujícím
východiskem. Pohyb, zpěv a hra se poprvé spojily v jednotu. Vysílání bylo zahájeno
na podzim roku 1948 a dočkalo se obrovského úspěchu, odezva dětí – posluchačů byla
velice pozitivní a i další děti chtěly tímto způsobem muzicírovat. Rozhlas tedy vyhlásil
soutěže, kdy měly děti „… k daným říkadlům a textům najít a napsat melodii
s doprovodem.“13 Cenami byly především hudební nástroje. Také se množily dotazy, kde
se takové nástroje dají zakoupit. Mladý nástrojař Klaus Becker, žák Karla Maendlera,
výrobce prvního Orffova instrumentáře, se ujal výroby. Postupem času si založil vlastní
firmu na výrobu hudebních nástrojů – Studio 49, které vyrábí kvalitní nástroje dodnes.
Rozhlasové relace trvaly celkem pět let a výsledkem bylo pět přepracovaných verzí
Orffova Schulwerku, které vyšly v letech 1950–1954 – I. Im Fünftonraum / V pětitónovém
prostoru, II. Dur: Bordun – Stufen / Dur: Bordun – stupně, III. Dur: Dominanten / Dur:
Dominanty, IV. Moll: Bordun – Stufen / Moll: Bordun – stupně, V. Moll: Dominanten /
Moll: Dominanty. Významnými Orffovými spolupracovníky na všech těchto dílech byli
Wilhelm Twittenhoff a Gunild Keetman.

10

LIESS, Andreas. Carl Orff: Idee und Werk. Zürich: Atlantis Verlag, 1955, 171 s., s. 150.

11

ORFF, Carl, ref. 2, s. 10.

12

ORFF, Carl, ref. 2, s. 10.
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ORFF, Carl, ref. 2, s. 12.
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Zájem lidí o přepracované verze byl veliký, rostly také dotazy, kde je možné získat
autentické vzdělání pro učitele Schulwerku. Tyto skutečnosti a zjištění, že ne všude
je Schulwerk správně interpretován, vedly k rozhodnutí založit centrální vzdělávací ústav.
S tím Orffovi pomohl Dr. Preussner, ředitel Akademie hudby a dramatického umění –
Mozarteum Salzburg. Vznikl tedy první Orffův institut, určený pro práci se Schulwerkem
a jeho rozvoj.
Na závěr této stati uvádíme myšlenku Carla Orffa: „Naším úkolem je rozvinout
fantazii a schopnost zážitků v raném, k tomu účelu jedinečně předurčeném věku. Vše, co
dítě v tomto období zažije, co jsme probudili a pěstovali, je rozhodující pro celý jeho další
život. V těchto letech může být zanedbáno mnoho, co později nepůjde dohonit, může zůstat
nevyvinuto, co už nepůjde vyvinout.“14

2.2. Základní ideje Orffova Schulwerku
V této stati jsme se pokusili vytyčit hlavní ideje, myšlenky či hesla Orffova
Schulwerku, kterými by se měl řídit každý učitel hudební výchovy a která jsou základními
stavebními kameny pro výuku podle idejí Orffova Schulwerku. Nejedná se jen o pouhá
vytržená hesla bez kontextu, jednotlivé myšlenky spolu úzce souvisí, dost často se
i prolínají a některé ideje nemohou být funkční bez ostatních. Jedná se tedy o jakousi
spojenou nádobu myšlenek.

2.2.1. V centru dění stojí jednotlivec, avšak nedílnou součástí je
spolupráce
Orffův Schulwerk je demokratickým přístupem, ve kterém má místo každý jedinec
a vyzdvihuje důležitost každého jednotlivce. Nemyslí se tím ale, že by byl významnější
než skupina, ba naopak. Hudební vyjádření každého člověka stojí jako základní stavební
kámen. Když se ale vnitřní pocity a tužby každého muzikanta spojí ve společné
muzicírování a tím i společný prožitek, může přinést možná i více radosti ze společného
díla. Každý jedinec nemá to sebevědomí či odvahu vystoupit a přednést své pocity jako
sólista. Schulwerk umožňuje hudební vyjádření i méně průbojným, introvertním, často ale
velice nadaným muzikantům. Umí také dát prostor i těm průbojnějším. Velké množství

14

ORFF, Carl, ref. 2, s. 15–16.
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aktivit Orffova Schulwerku je založeno na spolupráci a komunikaci verbální i neverbální
mezi jednotlivými účastníky. Tímto se tedy ukazuje i silný sociální podtext Orffova
Schulwerku. Nepřímo děti formuje v komunikačních a sociálních dovednostech.

2.2.2. Správné rozfázování činností
Základem všech činností je správné rozfázování na elementární složky –
od nejjednodušších aktivit po nejnáročnější. Například pokud začne učitel nácvikem písně
u dětí v první třídě tím, že jim celou, popř. polovinu z ní zazpívá a očekává okamžitou
imitaci ze strany dětí, je nemožné, aby se dočkal správného výsledku. Je třeba nácvik
rozdělit na menší části a teprve ve chvíli, kdy budou mít děti upevněné jednotlivé složky,
je postupně dávat dohromady. Pokud dojde k dalšímu kroku a zjistí, že ten předchozí ještě
není u dětí upevněn, měl by se vrátit a tuto skutečnost napravit. Jinak bude práce daleko
náročnější a možná i bezvýsledná. Stejný způsob platí i u nácviku instrumentálních
či pohybových činností.
Ukažme si příklad správného rozfázování činností na jednoduché dětské písničce
Když jsem chodil do školy. Nejprve by měl učitel celou písničku dětem zazpívat, aby měly
představu o hudebním celku. Jednou z možností, jak nácvik začít, je naučit děti deklamovat
text již v rytmu dané písně a vyžadovat od dětí přesnou imitaci. Je nezbytné dělit jednotlivé
úryvky do krátkých, ale logických celků a stále dodržovat pulzaci. Když takto projdeme
celou první sloku, můžeme pomocí imitace projít text ještě jednou, ale už po větších, ale
stále logických celcích. Dále můžeme děti naučit zpívat melodii na jednu slabiku, která
je vhodná pro vokální aktivity, např. vo, mo a další. Čistotu zpěvu můžeme podpořit
znázorňováním melodie pohybem ruky před tělem, kdy si děti představí melodii vizuálně,
což vede také k rychlejšímu nácviku. Pokud není melodie složitá, můžeme tuto aktivitu
vynechat a rovnou předzpívat dětem část písně již na slova a vyžadovat, aby daný úryvek
zopakovaly. Postup je pak stejný jako při nácviku textu. Když se děti naučí celou písničku,
je možné přidávat další sloky či doprovod pomocí hry na tělo nebo na hudební nástroje
apod.

2.2.3. Hrát (si) může každé dítě
Další z hlavních idejí Orffova Schulwerku je, že hrát (si) může opravdu každé dítě.
V Orffově Schulweku je hlavním prostředkem pro učení se nových věcí právě zmíněná
18

hra. Snahou by mělo být zapojení každého dítěte do hry. Je vědecky dokázáno,
že amuzikálních lidí jsou pouze 3% z celé populace. Takže častá tvrzení „Já nemohu zpívat
nebo hrát na tento nástroj, já nemám hudební sluch“ jsou většinou pouze výsledkem
nedostatečně rozvinutého nebo sníženého hudebního vnímání daného jedince. Existují děti,
jejichž hudební vývoj je buď rychlejší nebo pomalejší. Jsou také děti více či méně nadané,
hrát ale může každé dítě dle svých možností a schopností. Každé dítě může být zapojeno
i podle míry hudebního nadání – u méně nadaných dětí je vhodné začít snazšími
rytmickými či pohybovými úkoly, až poté se přesunout k náročnějším aktivitám jako
je např. instrumentální hra. Také pokud jsou aktivity správně rozfázované, postupně
se mohou zapojit všechny děti a každé dítě se může na své úrovni zdokonalovat. V Orffově
Schulwerku se nejedná o dril ani touhu po dokonalosti. Učitel a žáci si užívají společných
hudebních chvil a muzicírování bez ukazování jeden na druhého, který žák je lepší a který
horší.

2.2.4. Prostor pro kreativitu a improvizaci
Přesto, že by se dalo říci, že je Schulwerk pouze předepsaný několikadílný svazek
not, písní a skladeb, při kterých nezbývá prostor pro kreativitu a improvizaci, je to spíše
naopak. Sám Orff uvádí, že Schulwerk nemá být „pouhým“ notovým materiálem, který
mají děti „bezhlavě“ hrát. Má být jakýmsi ukazatelem cesty, inspirací pro další aktivity
a skladby, které často mohou vzniknout při improvizaci. Jestliže není k dispozici nástroj,
předepsaný v partituře, je žádoucí nahradit jej jiným. Pokud naopak dítě hraje na nějaký
hudební nástroj, který není předepsaný v partituře, je dobré jej do hry zapojit a part pro něj
vymyslet nebo ještě lépe ho nechat improvizovat. Improvizace se dá často realizovat
na nástroje z Orffova instrumentáře. Zpočátku se improvizuje na nástroje nemelodické bicí
jako jsou dřívka, tamburína, triangl, buben atd. a poté se mohou přidávat nástroje
melodické – xylofony, zvonkohry, metalofony. K Orffovým nástrojům můžeme později
přidat také flétny, housle, kytary a další nástroje, na které děti hrají nebo se učí na základní
umělecké škole. Při prvních improvizacích je třeba dětem vymezit tónový prostor
a stanovit formu a seznámit je s pravidly, jak mohou v rámci této formy s danými tóny
pracovat. Improvizace a kreativita však není spojená jen s instrumentální hrou, nýbrž se dá
výborně využít v pohybových aktivitách, vokální melodizaci říkadel aj.
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2.2.5. Cílem není výsledek, nýbrž samotný proces
Jedním z dalších hesel Orffova Schulwerku také je, že cílem není výsledek, nýbrž
samotný proces. Při muzicírování by mělo jít o společné zážitky, o probuzení emocí
pozitivních, někdy také i negativních, formování vlastního hudebního názoru a hudebního
myšlení. Dalším již zmíněným faktorem je sociální aspekt a komunikační dovednosti.
Všechny tyto formy prožitku by neměly být zastíněny touhou po dokonalosti, drilem,
povinnostmi a příkazy. Vše by se mělo dít podle předem nastolených pravidel, ale nikoli
jako práce nebo splnění úkolu. Učitel by měl žáky povzbuzovat a motivovat k dalším
hudebním aktivitám. Je také důležité, aby učitel i žáci pracovali v příjemné atmosféře,
kterou si sami vytvoří. Pouze v takovém prostředí je dostatek prostoru pro vytváření
a získávání nových hudebních zážitků a pocitů. Jedině tak může být proces společného
muzicírování naplněn.

2.2.6. Propojení řeči, rytmických, pěveckých, instrumentálních a
pohybových činností
Téměř každý, kdo někdy slyšel pojem Orffův Schulwerk ví, že se jedná o spojení
různých hudebních činností. Elementární složkou je řeč, které je v Schulwerku věnováno
dost pozornosti ve formě různých říkadel, slovních hříček a podobně. Už v počátcích
by mělo díte správně rozdělovat slova na slabiky a rozlišovat slabiky dlouhé a krátké.
Přes slovo vede cesta k rytmu, který je v každém z nás. Jako nejdůležitější rytmus je brán
tlukot našeho srdce. Jednoduchá cvičení začínají spojením slova, rytmu a krátké melodie,
kterou si často dítě vymýšlí samo. Od melodických úryvků je už blízko k písničce. Cesta
Orffova Schulwerku vede dál k propojení písní s instrumentálními aktivitami
či pohybovým doprovodem. Obě tyto složky umocňují zážitek ze zpívané písně.
Každé z těchto činností by měla být věnována pozornost a mělo by se dbát
na rovnoměrné zdokonalování těchto aktivit. Protože teprve spojením všech aktivit
dohromady přichází ten dokonalý požitek z hudby. Když se aktivně účastní celé naše tělo,
můžeme se tak ponořit do vnímání hudby, všechno vyzkoušet na vlastní kůži a zapojit
své emoce.
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2.2.7. Teorii lze odvodit z praxe nikoli obráceně
Domníváme se, že lidé, kteří často o praxi pouze vypráví a teoretizují, bez toho,
aniž by šlo o popis reálných situací, ve skutečnosti toho o ní moc nevědí. Jedním z hesel
České Orffovy společnosti je „Povídej – zapomenu, Ukaž – budu si pamatovat, Zapoj mě –
porozumím.“15 Orff považuje za nezbytně nutný prožitek, o který se musí každý sám
pokusit, nejvíce si totiž člověk zapamatuje právě silné emoce. Základem hudebních aktivit
je hudební tvořivost – dítě si musí určité emoce, pocity a hudební chvíle prožít, musí dát
prostor své vlastní fantazii, aby se mohl následně hudebně sebevyjádřit. Pokud by si o tom
člověk četl jen v knize, těžko by si představoval, jak se u toho cítí, co v něm daná situace
vyvolává, co pro něj znamená, zda je to těžké či nikoli atd. Po prožitku každého
jednotlivce je pak daleko snazší si o pocitech a zážitcích popovídat a poté z nich vyvodit
teoretické poznatky než naopak. Také s tím souvisí teoretizování o schopnostech dítěte.
Jelikož výuka dle Orffova Schulwerku by měla být elementárně rozfázovaná, neměl by zde
být prostor pro chybu, protože pokud člověk neodhadne a mírně nadsadí schopnosti dětí,
ví, že může udělat krok zpět a jednotlivé činnosti rozfázovat a tím se rychleji a efektivněji
dostat k tíženému výsledku. Tohle by však zkoumáním bez praxe a zkušeností s dětmi
nezjistil.

2.3. Aktivity pro výchovu dítěte dle Orffova Schulwerku
Následující aktivity úzce souvisí s předchozí kapitolou o základních idejích Orffova
Schulwerku. Zde jsou však popsány spíše konkrétní možnosti realizace a jednotlivé
činnosti, které jsou s Orffovým Schulwerkem úzce spojeny. Jsou to činnosti, které by spolu
měly jít ruku v ruce a být při výuce v rovnováze, aby byly rovnoměrně zdokonalovány
a aby se pomocí nich dítě rozvíjelo ve všech oblastech hudební výchovy. Jsou to rytmická
výchova, hra na tělo a Orffův instrumentář, pohybová a pěvecká výchova.

15

Česká Orffova společnost. In: Česká Orffova společnost [online]. [cit. 2017-07-05]. Dostupné z: http://
www.orff.cz
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2.3.1. Rytmická výchova, hra na tělo a nástroje Orffova
instrumentáře
Jak již bylo řečeno, rytmus považuje Orff za základní stavební kámen. Rytmus nás
provází již od narození, je tedy zcela běžnou součásti našeho života. Proto je dítěti
přirozený a od něj je tedy možné všechny další aktivity rozvíjet.
„Důležitým prvkem pro rozvoj rytmického cítění je hra na tělo. Za ni považujeme
tleskání, pleskání (údery rukou na stehna), dupání, luskání apod. Hraní na různé části
našeho těla nám skýtá různě barevnou škálu zvuků, připomínající hru na všeliké hudební
nástroje. Hra na tělo může být prováděna různými způsoby, vždy by však měl zůstat
důležitý prvek a tím je hra. Může to být hra na ozvěnu, kdy učitel předehraje rytmus dětem
a ony jej v nezměněné podobě opakují. Ve vyšších ročnících základní školy může převzít
roli učitele žák. Je ale třeba mít na paměti srozumitelnost a přesnost předehraného rytmu.
Náročnější variantou je hra na na otázku a odpověď neboli rozhovor, kdy se řídíme
předvětím a závětím daného rytmického motivu.“ 16
Teprve ve chvíli, kdy se dítě naučí hrát na své vlastní tělo, může pokračovat hrou
na další hudební nástroje. Je to jakási rytmická průprava ať už pro nástroje klasické jako
jsou kytara, housle či klavír, nebo nástroje z řady Orffova instrumentáře.
Výhodou Orffových nástrojů je přístupnost všem dětem – jak zkušeným
muzikantům, tak začátečníkům, méně či více hudebně nadaným nebo i tělesně postiženým.
Hlavním posláním je, aby si mohlo zahrát opravdu každé dítě, proto je hra na tyto nástroje
poměrně snadná. Užití těchto nástrojů v hodinách hudební výchovy vede k oživení výuky,
aktivizaci dětí a často v nich vzbuzuje velké nadšení. Při používání kvalitně vyrobených
Orffových nástrojů17 slouží k zdokonalování sluchového vnímání. „Dále usnadňují rozvoj
senzorických schopností, rozvíjejí nervově svalovou koordinaci, jemnou motoriku prstů
a paží, vedou ke kázni i k navázání sociálních kontaktů.“18
Vývoj původních nástrojů Orffova instrumentáře jsme již popsali v kapitole,
zabývající se vznikem Orffova Schulwerku. Je však nezbytné zmínit možnost výroby
16

KOŇAŘÍKOVÁ, Karolína. Pavel Jurkovič – hudební pedagog. Praha, 2015. Bakalářská práce.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
17

Orff odmítal nekvalitní dětské hudební hračky, které nemají přesné ladění a kazí dětem hudební sluch.

18

SEDLÁK, František et al. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1977, s. 236.
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vlastních nástrojů z dostupných materiálů, například: z uzavíratelné nádobky a rýže
vznikne shaker, z kyblíku a šátku improvizovaný buben, z plastového hrnečku a gumičky,
kterou se cvrnká o dno – drnkadlo. Svůj specifický zvuk mají také vydlabané kokosové
skořápky. Všemi těmito improvizovanými nástroji lze Orffův instrumentář výborně oživit.
Orffovy nástroje jsou povětšinou nástroje bicí, které můžeme dále rozdělit do dvou
skupin – nástroje melodické bicí a rytmické bicí. Rytmické bicí nástroje zná snad každý,
jsou jimi například dřívka, tamburína, bubínek, triangl, drhlo a spousta dalších. Hra na ně
je o něco snazší než na melodické bicí nástroje – xylofony, metalofony a zvonkohry.
Metalofony a xylofony mohou pak být dle hloubky zvuku sopránové, altové nebo basové.
Možná poněkud překvapivě řadíme do Orffova instrumentáře i zobcovou flétnu, která
je jeho nedílnou součástí.
Doprovody mohou být buď improvizované nebo zapsané v notách, do not se častěji
zapisují doprovody pro melodické bicí nástroje, obvyklým prvkem také bývá improvizace.

2.3.2. Pohybová výchova
Nedílnou součástí Schulwerku jsou také pohybové aktivity. „Cíl pohybové výchovy
v rámci Orffovy školy je přesně vymezen: slouží elementární hudební výchově a chce
poskytnout prostředky, abychom jednoduchým způsobem též pohybem znázornili rytmickodynamické hodnoty zážitků, poněvadž rymická vnímavost a schopnost reprodukce
je obzvláště v dětském věku velmi úzce spjata s motorickým životem.“19 Pohybová výchova
je také spojena s výchovou tělesnou. Těžištěm je vypěstování vlastního pohybového
vyjádření a především jeho následné spojení s hudbou. Je však zásadní, aby taneční formy
nebyly přespříliš komplikované, aby nebyl narušen rozvoj elementárních tanečních
schopností a osobního výrazového projevu dítěte. Učitel by měl v dětech podněcovat
vlastní ztvárnění daného tématu, nikoliv jen opakovat podle předem daného vzoru. Děti
by měly dostat prostor pro tvůrčí práci a výsledkem by měl být spontánní zážitek.
„… spontánním zážitkem se mohou stát jen ty pohybové nebo taneční útvary, které nejenže
vyrůstají z věkového stupně dítěte, ale které dítě může na daném stupni svých schopností
„hravě“ zvládnout. Jsou to takové pohybové prvky a rytmické sledy, které si pohybový
19

GÜNTHEROVÁ, Dorothea. Pohybová výchova v rámci Orffovy školy. In: GÖLLNITZ, H., D.
GÜNTHEROVÁ, K. HOFMARKSRICHTER, P. JURKOVIČ, W. KELLER, L. KURKOVÁ, C. ORFF, V.
POŠ, E. PREUSSNER, R. SCHINDLER a W. THOMAS. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově:
sborník studií. Praha – Bratislava: Editio Supraphon, 1969, 177 s. Comenium musicum, 7. s. 103.
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smysl naprosto osvojil, a které se proto nemusí „cepovat“. Se vzrůstem rytmicko-melodické
diferenciace a s rozšířením pohybového fondu bude se také zcela zákonitě stupňovat
bohatství forem, obsah a dynamické obměny tanců.“20
V dětském věku se každý pocit ať už pozitivní či negativní, nápad a každá nálada
mění v hlas, gesto či pohyb a tyto jevy jsou vždy provázeny pohyby elementárního tance.
Proto by mělo být samozřejmostí zachovat spojení elementární hudební výchovy
a výchovy pohybové, aby bylo vyjádření vlastních pocitů stále podporováno a lidé se uměli
vyjadřovat i nonverbálně a dokázali své emoce kultivovaným způsobem vyjádřit21.

2.3.3. Pěvecká výchova – intonace
Orffův Schulwerk není primárně určen pro nácvik intonačních dovedností,
ale výcvik zcela opomíjen rozhodně není. „Je k němu přistupováno netradičně, není
zdůrazňována žádná nová, ani již existující intonační metoda.“22 Intonační dovednosti
začíná dítě cvičit nejprve na dvou tónech – pátém a třetím stupni v durové tónině – interval
kukačky. K rozšiřování tónového prostoru dochází shora. Záhy jsou tyto dva stupně
doplněny o šestý stupeň. V tomto třítónovém prostoru probíhá i velké množství různých
cvičení – děti mohou pomocí improvizace na těchto tónech zhudebňovat vlastní jména,
názvy věcí apod. Také se často zhudebňují jednoduchá říkadla. Od těchto tří tónů je již
blízko k pentatonice, kterou Orff uvádí jako první a základní prostor pro intonaci písní 23.
V této tónině je napsaný celý první díl učebnice24. „Pentatonika zamezuje disonancím,
které v diatonice vznikají ze současně znějících půltónových kroků.“25

20

GÜNTHEROVÁ, Dorothea, ref. 15, s. 104–105.

21

GÜNTHEROVÁ, Dorothea, ref. 15, s. 106.
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SEDLÁK, František et al. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1977, 280 s. s. 241.
23

Pentatonika je také velice vhodná pro improvizaci (jak vokální, tak instrumentální) a souborovou hru.

24

ORFF, Carl a Gunild KEETMAN. I Im Fünftonraum. Mainz: Schott, 1950, 153 s. Orff – Schulwerk: Musik
für Kinder, 3567.
25

SEDLÁK, František et al. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1977, 280 s. s. 239.
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Hned na začátku druhé učebnice 26 rozšiřuje Orff tónový prostor o čtvrtý stupeň.
Při nácviku čtvrtého stupně užívá nejprve stupnicové a terciové postupy, poté skoky.
V prvních cvičeních užívá často se opakující motivky, čímž si dítě intonaci čtvrtého stupně
upevní. V počátcích začíná kukačkovým intervalem a přes nově přidaný čtvrtý stupeň
se vrací zpátky ke stupni pátému. V dalších cvičeních už přidává terciové postupy, které
záhy doplňují skoky. V polovině druhého dílu přidává Orff stupeň sedmý, který zbývá jako
poslední do celé stupnice. Nejprve začíná stupnicovými postupy nahoru a dolů, poté
postupuje stejně jako u stupně čtvrtého – terciové postupy a skoky. Tyto metodické kroky
nastupují v rychlém sledu a dítě tedy nemá prostor na postupné zažití dané problematiky.
Doporučujeme učitelům v této fázi přidat další cvičení, která si např. vymyslí sami.
Tím, že se Schulwerk snaží o komplexní výchovu dítěte, není intonačním
dovednostem věnováno tolik prostoru, kolik by bylo záhodno pro výchovu zpěváka. Přesto
se snaží svými postupy rozezpívat všechny děti, ale jen na určité pěvecké úrovni. Tyto
dovednosti doplňuje rytmickou (ta je stěžejní) a pohybovou výchovou, o kterých jsme
se zmínili v předchozích kapitolách. Tím se stává komplexní výchova kompletní.

2.4. Výuka hudební výchovy v 50. a 60. letech v Československu
Výuka hudební výchovy byla v padesátých letech ovlivněna diktaturou tehdejšího
komunistického režimu a byla izolována od západních vlivů.
V létě roku 1964 se situace začala postupně měnit. Díky Zoltánu Kodálymu,
tehdejšímu maďarskému ministru školství, se konala konference Mezinárodní společnosti
pro hudební výchovu (ISME) v Budapešti, kam se mohli dostavit i českoslovenští učitelé.
Mezi nimi například Vladimír Poš nebo Ladislav Daniel. Ti se zde setkali s Wilhelmem
Kellerem27 a poprvé uviděli jeho práci s hudebními nástroji, která je díky své kreativitě
oslovila.

To

dokazuje

i

zpráva

československých

účastníků

budapešťské

konference: ,,Vracíme se povzbuzeni, poučeni, vnitřně obohaceni, avšak s vědomím viny,
neboť cítíme vlastní odpovědnost za to, že následkem nezdravé izolace kulturní i politické
a pro silné podcenění humanitních předmětů, a tím hudební výchovy na všeobecně
vzdělávacích školách, došlo u nás k silnému zaostávání hudební výchovy za světovým

26

ORFF, Carl a Gunild KEETMAN. II Dur: Bordun-Stufen. Mainz: Schott, 1952, 122 s. Orff – Schulwerk:
Musik für Kinder, 3568.
27

Wilhelm Keller (1920–2008) byl ředitelem Orffova institutu v Salcburku.
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průměrem.“ 28 Po návratů domů pozvali učitelé Kellera do Československa, který ještě
téhož roku přijel a vyučoval učitele na seminářích o využití Orffova Schulwerku v praxi29.

2.5. Orffův Schulwerk v Československu
Jak jsme již popsali výše, situace, týkající se výuky hudební výchovy
v Československu, nesplňovala požadavky inovativní hudební výchovy. Prvními záblesky
pro zlepšení situace byly návštěvy Wilhelma Kellera a pořádání seminářů pro učitele
hudební výchovy. Postupně navštívil různá místa Československa, na kterých předával
a demonstroval myšlenky Orffova Schulwerku. Českoslovenští učitelé hudební výchovy
byli nadšení a práce na české verzi Orffova Schulwerku na sebe nenechala dlouho čekat.

2.5.1. Česká Orffova škola
Po návštěvě v Československu dostal Keller doporučení na skladatele Petra Ebena
a Ilju Hurníka, ti byli vybráni pro transformaci Schulwerku do českého jazyka. V 60. letech
přišlo skladatelům pozvání k návštěvě Orffova institutu v Salcburku. Neméně důležité ale
bylo naučit někoho vyučovat Schulwerk v praxi, proto byli vybraní Pavel Jurkovič 30
a Libuše Kurková 31, kteří také odjeli do Salcburku. Po návratu Ebena a Hurníka
do Československa začala práce na české verzi Orffova Schulwerku. „Nešlo jen o pouhý
překlad z německého do českého jazyka. Bylo neuskutečnitelné přeložit německou verzi
do češtiny, jelikož slova písní a říkadel vychází z přirozené dikce jazyka, kterou by nebylo
možné zachovat při pouhém doslovném překladu. Došlo v podstatě k transformaci díla,
původní zůstala koncepce, ostatní museli Eben s Hurníkem vymyslet sami. Vycházeli

28

POŠ, Vladimír. Mála historie Orffovy školy v ČSSR. In: GÖLLNITZ, H., D. GÜNTHEROVÁ, K.
HOFMARKSRICHTER, P. JURKOVIČ, W. KELLER, L. KURKOVÁ, C. ORFF, V. POŠ, E. PREUSSNER,
R. SCHINDLER a W. THOMAS. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově: sborník studií. Praha –
Bratislava: Editio Supraphon, 1969, 177 s. Comenium musicum, 7. s. 137.
29

KOTŮLKOVÁ, Jarmila. Osobní rozhovor. Praha, 4. 3. 2015.
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Pavel Jurkovič (1933–2015) byl hudební skladatel, pedagog, zpěvák a muzikant. Jako jeden z prvních
Čechoslováků získal možnost studovat na Orffově institutu v Salcburku.
31

Libuše Kurková (1936) je hudební pedagožka, která se zabývá hudebně pohybovou složkou a jejím
praktickým užitím ve výuce hudební výchovy, společně s Pavlem Jurkovičem studovali jako první studenti
z Československa na Orffově institutu v Salcburku.
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z českých říkadel, z českých a moravských lidových písní, další skladbičky také sami složili,
aby odpovídaly požadavkům Orffova Schulwerku.“ 32
V roce 1969 vyšly v nakladatelství Supraphon první dva díly České Orffovy školy,
na kterých s Ebenem a Hurníkem úzce spolupracoval i Vladimír Poš a který je také
autorem úvodních pokynů a vysvětlivek. První díl vyšel s podtitulem Začátky, druhý nese
název Pentatonika. Při práci na třetím dílu Dur–moll vystřídal Vladimíra Poše Pavel
Jurkovič, díl vyšel ještě v nakladatelství Supraphon v roce 1972. Čtvrtý díl na sebe nechal
poměrně dlouho čekat, když přes dvacet let ležel v nakladatelství Supraphon. Zásluhou
Zbyňka Štillera, z nakladatelství Muzikservis, vyšel zatím poslední díl s podtitulem
Modální tóniny v roce 1996 – s mírným zpožděním ke stému výročí narození Carla Orffa 33.
Původně bylo plánováno vydání ještě pátého dílu, který měl obsahovat výběr původních
Orffových skladeb z originálních německých pěti dílů Orffova Schulwerku (Musik für
Kinder), ještě se tak ale nestalo. Všechny díly české verze jsou navíc obohaceny
metodickými pokyny pro učitele, které popisují elementární improvizaci, práci s říkadly,
správnou hru na dětské nástroje i vysvětlivky k hudebně pohybové výchově. Orff
považoval českou verzi za jednu z nejzdařilejších, a to především díky novátorství, které
Eben i Hurník při transformaci Schulwerku do češtiny projevili. Přesto zachovali základní
myšlenku Orffova Schulwerku, jeho koncepci i metodické postupy.
„Výčet lidí, kteří se významně podíleli na vzniku České Orffovy školy je velice
rozsáhlý: Ilja Hurník a Petr Eben – autoři opravdu české Orffovy školy, Eva Kröschlová
zprostředkovala první setkání s Carlem Orffem a byla iniciátorkou pohybové složky
v prvním díle České Orffovy školy, Vladimír Poš – propagátor a editor, byl činný
publicisticky a společně s Boženou Viskupovou i prakticky s dětmi, Karel a Věra Alingerovi
se spolu s Janem Dostalem stali prvními autory orffovských hudebních a slovesných
materiálů a v neposlední řadě Ladislav Daniel jako tvůrce původního českého orffovského
instrumentáře, když byl německý finančně nedosažitelný.“34
Někteří lidé si i v dnešní době myslí, že vyučovat podle principů Orffova
Schulwerku znamená pouze používat nástroje Orffova instrumentáře. Tímto názorem však
32

KOŇAŘÍKOVÁ, Karolína. Pavel Jurkovič – hudební pedagog. Praha, 2015. Bakalářská práce.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
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Carl Orff (1895–1982).
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KOŇAŘÍKOVÁ, Karolína. Pavel Jurkovič – hudební pedagog. Praha, 2015. Bakalářská práce.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
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zůstává celý tento směr nepochopen. Proto je nezbytné, aby ti, kteří chtějí správně
vyučovat dle principů Orffova Schulwerku, navštěvovali semináře pro učitele hudební
výchovy. Dříve to byla Československá hudební společnost, která pořádala kurzy
modernizace hudební výchovy pro učitele, na kterých učili Vladimír Poš, Božena
Viskupová nebo Pavel Jurkovič. Každý z nich se specializoval na jinou oblast
Schulwerku – Poš zkoumal hudebně–pedagogické hledisko, specializace Viskupové byl
pohyb a Jurkovič vyučoval improvizaci a práci s Orffovými nástroji. V současné době
se stará o vzdělávání v oblasti správného pochopení a interpretace Orffova Schulwerku
Česká Orffova společnost.

2.5.2. Česká Orffova společnost
V roce 1995 při České hudební společnosti došlo k založení České Orffovy
společnosti. Bylo tomu u příležitosti stého výročí narození Carla Orffa. Od počátku
fungování až do roku 2000 byl jejím předsedou Pavel Jurkovič. Když po pěti letech Pavel
Jurkovič usoudil, že dál nemůže vykonávat funkci předsedy, byla ve hře o jeho
nástupnictví dvě jména – Jarmila Kotůlková a Lenka Pospíšilová. Nakonec svou funkci
předal Jarmile Kotůlkové, sám až do své smrti zůstal ve funkci čestného předsedy. Jarmila
Kotůlková dlouhých devět let o Českou Orffovu společnost pečovala a až v roce 2014
předala své žezlo do té doby místopředsedkyni Lence Pospíšilové.
Sama Česká Orffova společnost popisuje svou činnost takto: „ČOS se snaží
oslovovat a inspirovat všechny, kterým není lhostejný celistvý vývoj člověka. Nabízí ucelený
názor na múzickou výuku v duchu ideí Carla Orffa žákům a vyučujícím všech typů škol,
včetně škol vysokých. Nabízí semináře, dílny, koncerty a setkávání pedagogům a veřejnosti.
Všem, kteří mají vztah k hudbě ve všech jejích formách.“35
Česká Orffova společnost nyní pokračuje ve své činnosti, pořádá pravidelně
hudební semináře v Letňanech a v Blansku. Její lektoři učí v programech České
filharmonie nebo Hudebního klubu Fík, který spolupracuje se Symfonickým orchestrem
hl. města Prahy FOK. Mezi lektory České Orffovy společnosti patří významné osobnosti
české hudební pedagogiky, např. Zuzana Vlčínská, Rafaela Drgáčová, Kateřina Tůmová,
Pavla Sovová a další.
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3. Základní škola generála Františka Fajtla DFC
Jedna ze základních škol, ve které se hudební výchova učí dle idejí Orffova
Schulwerku a uplatňuje se zde princip rozšířené výuky hudební výchovy, se nachází
v pražských Letňanech. Z dalších škol, které se hlásí k odkazu Carla Orffa jmenujme
například Základní školu Na Výsluní v Brandýse nad Labem či ZŠ Bohumila Hrabala
na Praze 8.
Základní škola generála Františka Fajtla DFC nese tento název od roku 2002. Do té
doby byla označována názvem Základní škola Rychnovská, podle ulice, kde sídlí starší
budova této školy36. Slavnostní jmenování školy proběhlo 26.6.2002 za účasti generála
Františka Fajtla a dalších významných osobností.
Škola má dlouholetou tradici, je nejstarší základní školou v Letňanech 37. Pro tuto
diplomovou práci je však stěžejní historie až od roku 1992, kdy do školy nastoupila jako
učitelka hudební výchovy PaedDr. Lenka Pospíšilová.

3.1. Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová se narodila 29. listopadu 1960 v Praze a od narození bydlela
v Letňanech. Hudba ji provázela od útlého dětství. Doma se vždy aktivně hrálo, zpívalo
a muzicírovalo. Nejvíce to byla hudba lidová, oba rodiče pocházeli z Moravy. „… Největší
poděkování patří patří mojí mamince38, která mě lidovou písničkou přímo odkojila,
a tatínkovi39, který je s velkou chutí zpíval.“ 40 Jistě také proto je její vztah k lidové písni
i dnes velmi silný a považuje ji za velký zdroj inspirace nejen pro výuku hudební výchovy.
„Lidové písně jsou již po staletí výpovědí o životě našich předků, o jejich radostech,
trápeních, ale především obrovské chuti do života a nekonečné fantazii, kterou vkládali
36

Škola sídlí v současné době ve dvou budovách – tzv. staré budově (v ulici Rychnovská) a nové budově (v
ulici Třinecká).
37

V městské části Praha 18 – Letňany jsou celkem tři základní školy – Základní škola Fryčovická, Základní
škola Tupolevova a Základní škola Rychnovská.
38

Maminka Anna Huječková (1928) je výborná muzikantka, klavíristka, hráčka na akordeon a bývalá
korepetitorka tanečního oddělení Pražské konzervatoře.
39

Tatínek Zdeněk Huječek (1926–2016) byl leteckým inženýrem a odborníkem na letecké vrtule. Byl však
také vášnivým hudebníkem, doma si sestavil několik varhanních portativů.
40
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do hudebního i slovesného projevu. … Lidové písničky jsou však zároveň jedinečným
zdrojem nejrůznějších hudebně–pohybových aktivit, které jsou i pro dnešní děti přitažlivé
a mohou je v mnoha směrech obohatit. Je proto nesmírně důležité, abychom se snažili ať
už jako učitelé, vychovatelé nebo rodiče najít tu správnou cestu, jak dětem zprostředkovat
setkání s lidovými písničkami, a tak jim umožnit ono porozumění radostem i starostem
našich předků.“ 41
V dětství chodila Lenka Pospíšilova do základní umělecké školy na klavír a zpěv.
„Měla jsem velké štěstí na paní učitelku Vaňkovou, skvělou, která mě učila oba obory! Byla
to výborná muzikantka.“42
Středoškolská studia započala vzhledem k jejímu současnému povolání poměrně
nečekaně. Avšak vzhledem ke vzdělání a profesi jejího tatínka – leteckého odborníka již
tato skutečnost tolik překvapivá není. V roce 1975 začala studovat na střední průmyslové
škole strojnické, obor letectví, kde také o čtyři roky později odmaturovala. Během studia
navštěvovala soukromé hodiny klavíru u paní profesorky Böhmové, autorky známé
Klavírní školy pro začátečníky, tzv. BGS. Po střední průmyslové škole ji přijali
na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu hudební výchovy a českého jazyka.
V roce 1986 získala doktorát a poté byla přijata na Státní konzervatoř v Praze jako
korepetitorka pohybové výchovy, stejně jako kdysi její maminka.
Důležitým mezníkem v jejím profesním životě byla návštěva Letního semináře
hudební výchovy na Orffově institutu v Salcburku v roce 1988, kde se seznámila s Pierrem
van Hauwem, se kterým dále spolupracovala na seminářích v Čechách i v zahraničí.
Ve stejném roce začala Lenka Pospíšilová učit po boku Pavla Jurkoviče na Základní škole
Umělecká v Praze 7. Takhle vzpomíná na společné pedagogické chvíle i na pozdější
rozhodnutí, pokusit se o stejný typ výuky hudební výchovy v místě svého bydliště –
v Praze v Letňanech. „První osobní setkání bylo na Základní škole v Umělecké ulici, kam
jsem k němu přišla jako studentka na praxi. Bylo to myslím v roce 1984. ... Velmi mě
překvapilo, s jak obrovskou pokorou ve škole působil, protože já jsem ho znala už jako
renomovaného umělce z gramofonových desek a z divadla. A pořád jsem přesně
nerozuměla tomu, jak to, že je na té základní škole, co tam vlastně dělá. On sám mi pak
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prozradil, že to bylo jeho osobní rozhodnutí, jít touto cestou, že je za to rád. ... Já sama
jsem hned po praxích nechtěla jít učit na základní školu, dělala jsem nejprve korepetitorku
na konzervatoři a Pavel mě pomaličku lákal do školy, že by ještě někoho k sobě potřeboval.
Takže jsem tam nejprve učila pár hodin, měla jsem i nějaké hodiny češtiny, to bylo těsně
před revolucí. Takže vedle sebe jsme vlastně působili jen 3 roky. Kromě rytmických slabik
a spousty dalších věcí jsem se hlavně od něj naučila skutečné pokoře. I on jako obrovský
muzikant, s velkým hlasovým fondem, který objel svět, se vždy rád vracel na základní školu,
nešel za žádným pozlátkem. …“43
V současné době učí Lenka Pospíšilová stále na Základní škole gen. Františka
Fajtla DFC hudební výchovu a vede dětský orchestr, dále předává své hudební nadšení
na Gymnáziu PORG v Praze v Libni. Také je předsedkyní a lektorkou České Orffovy
společnosti, lektorkou Hudebního klubu Fík, spolupracujícím se Symfonickém orchestrem
hl. města Prahy FOK a pracuje s dětmi z různých základních škol na svých autorských
programech v Českém muzeu hudby. Každoročně je zvána k účasti na českých
i mezinárodních kurzech nejen pro učitele hudební výchovy. V zahraničí již vyučovala
v Evropě, Americe, Austrálii i Asii. Sama také kurzy v České republice organizuje – přes
dvacet let letní dílny Muzicírování a malování pro rodiče s dětmi a letňanské semináře
pro učitele hudební výchovy.
Takto popisuje Lenka Pospíšilová smysl hudební výchovy: „Elementární hudební
výchovu vnímám v co možná nejširším kontextu s ostatními výchovami a se silným
sociálním podtextem. Společné muzicírování je především důvodem ke společnému
prožitku, radosti a vyjádření svých vnitřních pocitů a tužeb.“44

3.1.1. Lenka Pospíšilová – skladatelka a textařka písní
Lenka Pospíšilová nevyniká pouze v oblasti výuky hudební výchovy, nýbrž je také
skladatelkou a textařkou písní. Většina písní, které píše, je určena právě pro děti, které učí.
Písně vychází z praxe a naprosté znalosti, jak školák zpívá, jak si zapamatuje slova
či melodii, co je pro něj atraktivní a zábavné. Stejné rysy nalezneme i u písní Pavla
Jurkoviče, který také psal „přímo do pusy“ dětským zpěvákům.
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Všechny písně ale nebyly vydány knižně. Velké množství písní je živé a ve školách
či sborech se zpívá, ale nenalezneme je v žádné publikaci. Lenka Pospíšilová skládá pro
aktuální potřeby – pro již zmíněné školní děti, ale také na hudební semináře pro učitele
v České republice i v zahraničí. I proto začala postupně své skladby sbírat a sama je
pod nakladatelstvím Hrajeto vydávat. Zatím vyšlo pět publikací45, které níže podrobněji
popíšeme. Písně z těchto publikací slouží jako základní repertoár pro výuku hudební
výchovy dětí na Základní škole generála Františka Fajtla DFC, kde Lenka Pospíšilová
vyučuje.

3.1.1.1.

Housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa

Tato cestovatelská edice, s podtitulem aneb jak si hrají děti na jiných kontinentech
má celkem tři díly. První díl se nazývá Afrika a je z roku 2011, druhá je Amerika, Austrálie
z roku 2012 a třetí jako nejnovější publikace z roku 2015 – Asie, Evropa. Ve všech třech
publikacích je jako první uvedena cestovatelská písnička, začínající slovy Ententýna,
mandolína, pojedeme do Kolína, housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa… Sama
autorka popisuje začátky tohoto cestování: „Když jsem tento verš téměř před dvaceti lety
našla ve sbírce Karla Plicky, nechala jsem se jím inspirovat k projektu Cesta
po kontinentech. K tomuto tématu jsem se pak snažila najít hudební materiál, který
by jednotlivé světadíly charakterizoval. Bylo však velmi obtížné najít původní dětské
písničky nebo hry z daných oblastí, které by dětem vzdálené země poutavě přiblížily.
Častokrát jsem se musela spokojit s písničkami pro děti od českých autorů, které se danou
částí světa pouze nějak inspirovaly nebo ji popisovaly.“46
Všechny tři publikace nejsou jen zpěvníkem, jednotlivé písně jsou propojené
celistvým cestovatelským příběhem, plným nejrůznějších říkadel, pohybových her
a množstvím aktivit a hudebních doprovodů, kterými se dané písně dají obohatit. Zároveň
publikace nabízí i několik dramatických a výtvarných aktivit.

45

Publikace, jejichž autorkou je Lenka Pospíšilová vyšlo celkem šest. Ale u jedné z nich Nastal přeradostný
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Tůmová a Markéta Demartini, proto ji zde v podrobnějším popisu neuvádíme.
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I.

Afrika
První publikace obsahuje celkem 15 písní z různých částí Afriky. Najdeme zde

písně ze Zimbabwe, Libérie, Tanzánie, Ghany či Zambie. Kromě dvou písní Ententýna
a V Egyptě, jejichž autorkou je Lenka Pospíšilová, se jedná o písně originální,
popř. Lenkou Pospíšilovou upravené.
Na začátku se děti s písní Ententýna vydávají na cestu, předvádí různé aktivity
cestovatelů a vymýšlí, čím mohou cestovat. Zde je vybrán jako dopravní prostředek létající
balón, který pomocí vlastní představivosti děti vytvoří a také do něj nastoupí. Učitel
pomocí látky a plyšových zvířat vytvoří prostředí u africké řeky Nil. Dále se děti mohou
naučit některé z afrických pozdravů – pozdrav ze Zimbabwe Salibonani, doplněný hrou
na tělo či Funge alafia z Libérie s gestikulací, vyjadřující význam slov. Následuje
pohybová aktivita, při které si děti hrají na domorodce a zkoumají neznámý předmět –
židli, kterou využijí pro další píseň Simama kaa. Všechny pohyby jsou zde znázorněny
obrázky, je předepsán i doprovod pro zvonkohru a xylofon. Další aktivita opět úzce souvisí
s následující písní. Začíná se rytmickou rozcvičkou na tělo pomocí slabik či – tlesk a go –
plesk, děti si hrají na ozvěnu. Postupně tak vzniká improvizovaná rytmická hra, která může
vyústit ve vytvoření rytmického ostinata 47, kterým mohou děti buď doprovodit nějakou
píseň, kterou již umí (např. Simama kaa) nebo si jej mohou zahrát jako kánon. Pojítkem
s další písní je právě slabika go, která se v písni neustále opakuje a děti na ni mohou
pleskat na stehna. Lenka Pospíšilová také nabízí možnost vyrobit si improvizovaný tradiční
africký nástroj – buben, a to pomocí plastového kyblíku a šátku. Na něj je možné
zopakovat hru na ozvěnu a poté v písni A let a go go slabiky go zahrát na buben 48.
V dalších hrách Botendere, Tsche tsche kule a Chili go go go rozvíjí děti pomocí různých
aktivit svou obratnost, pohotovost, koordinaci pohybů a soustředění. Najdeme zde i písně,
které se dají zpívat jako kánon – Banuwa, Amaibu a Senjua. Výhodou těchto písní je,
že nejsou tolik náročné. Píseň Banuwa obsahuje několik samostatných melodických
úryvků, lze tedy vybrat jen několik z nich. Amaibu je píseň pouze na jeden řádek a Senjua
je snadný dvojhlasý kánon. Dají se tedy dobře využít ve výuce i na základní škole
v počátcích vícehlasého zpěvu. Na konci publikace najdeme ještě písně Salibonani, Sana
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Stálé opakování melodického nebo rytmického motivu.
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Sananina a Ententýna ve vícehlasé úpravě a navíc jednu autorskou píseň Lenky
Pospíšilové V Egyptě.
II. Amerika, Austrálie
Tak jako u předchozí publikace jsou písně, přibližující život nejen původních
obyvatel propojené příběhem, který hned v úvodu popisuje sama autorka: „V Severní
Americe si společně s indiány sjedeme kousek divoké řeky, projedeme se po horských
cestách a u jezera si zahrajeme některé hry, v nichž vyzkoušíme svůj postřeh a svoji
vnímavost pro okolí. Na chvíli vykopeme i válečnou sekeru, rozloučíme se však v dobrém.
Nakonec získáme amulet, který nás bude ochraňovat na další cestě před nebezpečím.
V Texasu potkáme kovboje, bez kterých si „Divoký západ“ ani nedovedeme představit,
a vyzkoušíme si, jak vypadá den v koňském sedle. Večer si po náročném dni společně
zatančíme v salónu. K Americe patří i Havaj, kde se proměníme v havajské tanečnice nebo
tanečníky a rozezníme naše tělo jako doprovodný nástroj. Samba nás potom zavede přímo
do karnevalové vřavy v Brazílii, odkud se letadlem vydáme dále do Austrálie.“ 49 Písně
jsou, stejně jako v předchozím díle, v původním jazyce. Na rozdíl od afrického dílu jsou
navíc často opatřeny také texty českými, které převážně vytvořila sama autorka.
Knížka opět začíná písní Ententýna, tentokrát ale s obměněnými slovy, místo
původního „pojedeme do Kolína a pojedeme do světa“ je slovo pojedeme vyměněno
za poplujeme, protože jako dopravní prostředek budou děti používat loď. Následuje
námořnická rozcvička a děti si vyrobí z papíru svoji loďku. Dále vytvoří pomocí modré
látky moře, na které postupně vyplouvají všechny lodě. První setkání je s kovboji v písní
Kovbojská za předepsaného doprovodu zvonkohry, xylofonu a basového nástroje, která
se dá zpívat jako kánon. Tanec v salónu představuje píseň Zuzana, která také obsahuje
instrukce, jak si takový tanec zatančit. Indiánské zvyky se objevují v mnoha písních, zde
uvedených. Jako první je to The earth is my mother, která je doplněná o hru na buben
a dřívka a také pohybové aktivity. V další písni děti pracují s kameny tak, jak
to pravděpodobně dělaly indiánské děti. S nimi si za zpěvu písně Hey hename zahrají
rytmicko-pohybovou hru, ve které je smyslem posílání kamene v kruhu. Divokou řeku
připomíná píseň My paddle’s keen and bright s českým textem Mé pádlo nezkrotné.
Ta nabízí dvě varianty pohybových aktivit, a to buď ve skupinách utvořit loď a společně
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pádlovat nebo ve dvojicích zatančit drobný taneček s tleskáním. K písni Now I walk
in beauty je uvedena činnost, při které si děti vyměňují kartičky, na které nakreslily krásný
obraz, který viděly nedávno v přírodě. Následuje indiánský tanec Uataka uataka a píseň
o svobodě, dvojhlasý kánon Hey wichi chaioh. Poslední dvě písničky o indiánech jsou
Evening rise s pohybovou aktivitou v kruhu a Hey ya hey ya s doprovodem bubnu,
tamburíny, xylofonu a zvonkohry. Výlet na Havajské ostrovy reprezentuje píseň Epo i tai,
která je u dětí velice oblíbená, zvláště pro svou rytmicko-pohybovou aktivitu. Další píseň
z Brazílie je Samba, která je zde uvedená jako rondo, kdy se zpívaný refrén střídá s říkadly
v češtině o ovci, kocourovi, cvrčkovi a kozlovi.
Na cestu do Austrálie se děti mohou vydat opět pomocí písně Ententýna, tentokrát
však letadlem, kdy místo slova poplujeme použijí poletíme. Následuje rozcvička před
letem a následný let. U prvních dvou písní Klokan psavec a Australská napsala Lenka
Pospíšilová hudbu na texty Jiřího Žáčka a Martina Tůmy Tlamicha. Obě písně mají čtyři
sloky a u dětí jsou oblíbené. Lze je také zpívat s přípravnými odděleními dětských
pěveckých sborů. Další píseň je o ledňáčkovi a jmenuje se Kookaburra, kterou je možné
snadno doprovodit na zvonkohru nebo xylofon, dá se také zazpívat jako čtyřhlasý kánon.
Děti si k ní mohou samy vytvořit ostinátní rytmický doprovod a to libovolným seřazením
kartiček jednotlivých zvířat a vytleskání slabik jejich názvů – klokan, koala, kookaburra,
čert (tasmánský čert). Poté mohou každému zvířeti přidat jeden konkrétní rytmický bicí
nástroj – dřívka, bubínek, tamburína, drhlo aj. Poslední písnička této knížky Tralalá
je určena spíše menším dětem a je k ní předepsán opět doprovod na Orffovy nástroje.
III. Asie, Evropa
Knížka začíná tradičně písní Ententýna, tentokrát cestují děti ponorkou, z papíru
si vytvoří periskopy. Jelikož je tato třetí publikace nejrozsáhlejší, vybrali jsme pro ukázku
jen některé písně a aktivity.
Vybrané asijské písně O kina taiko, Omočiwo cukimašó a Rybářská jsou
z Japonska. První zmíněna píseň vypráví o dvou hudebních nástrojích – o bubnech (taiko)
– velkém (o kina) a malém (čísana). Tato píseň nabízí aktivity různé obtížnosti.
Od nejjednodušší hry na tělo přes hru s velkými a malými obručemi. Také je zde prostor
pro dětskou improvizaci. Píseň je v pentatonice, takže mohou děti hravě vymýšlet své
doprovody i na melodické bicí nástroje – xylofon, metalofon nebo zvonkohru. Pokud jde
dětem improvizace snadno, můžeme také každému nástroji přidělit svůj vlastní rytmus
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a podle něj improvizaci přizpůsobit. Omočiwo cukimašó je rytmická hra, která popisuje
přípravu tradičního rýžového koláče. Aktivita se dá realizovat buď ve skupině, kdy
všechny děti předvádí to stejné a nebo náročněji ve dvojicích, kdy jeden předvádí přípravu
koláče a druhý tvoří jakési ostinato a udává pulzaci. Dlaně má v horizontální poloze
a předvádí pohyb s tleskáním, jako když čáp klape zobákem. Jeho dvojice se musí vejít
do prostoru, který mu jeho spoluhráč omezuje, čímž si děti cvičí vzájemnou souhru
a spolupráci. Rybářská píseň přináší opět netradiční hru, tentokrát s pohybujícími
se bambusovými tyčemi, které znázorňují rybářskou síť a vytváří pulzaci. Dvojice
tanečníků představuje pomyslné ryby a jejich úkolem je se do sítě nenechat chytit a pomocí
koordinovaných pohybů se pohybující síti vyhnout.
Téměř posledním dopravním prostředkem, kterým děti na těchto výpravách ještě
necestovaly, je vlak, kterým se vydávají z Asie do Evropy. Jako první se naučí písničku
plnou pozdravů v různých evropských jazycích Hey, hello a pozdraví se pomocí tleskací
hry se svými spolucestujícími. V dalších písních navštíví Francii, Anglii, Španělsko, Itálii,
Maďarsko, Finsko, Polsko a nakonec se vrátí domů do Čech.
Tyto tři publikace jsou studnicí nápadů, které jsou velice dobře využitelné nejen
na základních školách, ale také v přípravných hudebních výchovách v základních
uměleckých školách nebo v mladších odděleních dětských pěveckých sborů. Na základní
škole s nimi lze velmi dobře vystavět i průběh celého školního roku, např. pod názvem
Cestování po kontinentech. Děti se naučí písně cizích národů a poznají nové kultury
a zvyky. Zároveň se zdokonalí ve hře na Orffovy nástroje, v improvizaci na své tělo
či improvizaci instrumentální, v koordinaci vlastního těla během pohybových her a vylepší
své rytmické dovedenosti. Především však vedou všechny výše popsané aktivity
ke zlepšení kolektivu a vztahů ve třídě, k vzájemné komunikaci a toleranci, a také si děti
užijí mnoho zábavy a radosti ze společného muzicírování.

3.1.1.2.

Ta naše zemi, zemička aneb Staré pověsti české

V předchozí trojici publikací Housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa byly
převážně všechny uvedené písně sesbírané z různých koutů světa a autoři písní byli spíše
neznámí. V této publikaci je většina písní z pera Lenky Pospíšilové a to texty i hudba. Jak
již napovídá název, pracuje zde Lenka Pospíšilová s tématem starých pověstí českých
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a nabízí možnost prožít si pověsti o praotci Čechovi, Krokovi a jeho dcerách, Bivojovi,
kněžně

Libuši,

Přemyslovi,

Křesomyslovi

a

Horymírovi.

Autorkou

některých

dramatických a výtvarných aktivit je její spolupracovnice Jana Machalíková 50, se kterou
spolupracovala na letních dílnách pro rodiče a děti, kde byl tento celek poprvé s dětmi
proveden.
Průvodní texty, které spojují celý příběh v jeden celek, jsou citacemi ze Starých
pověstí českých Aloise Jiráska. Úvodní písničkou je píseň Ta naše zemička, která
je doplněna drobnou pohybovou aktivitou. Dále si děti zvolí ve skupině radu stařešinů,
která celou výpravu povede. Vydávají se společně na cestu s písní Cesta daleká, v níž
mohou vymýšlet různá připodobnění, jakým způsobem (rychle, pomalu apod.) by cestou
měli jít. Tím mohou tvořit další nové sloky. Na cestu si mohou vyrobit amulet z různých
korálku, látek a provázků. Následuje pověst o praotci Čechovi a hoře Říp a také
stejnojmenná písnička Hora Říp s doprovodem xylofonu a pohybovou aktivitou. Poté dává
Lenka Pospíšilová návod, jak vytvořit zvukový obraz a také výtvarnou aktivitu,
jak vytvořit obraz okolní krajiny. Další příběh, vyprávějící o Krokovi a jeho dcerách,
je znovu spojen s obrazem, tentokrát pomocí dramatické aktivity. Píseň Kazi, Teta, Libuše
umožňuje pouhými třemi gesty – atributy pro jednotlivé ženy skvěle zapojit celou skupinu
dětí. Ke Kazi se pak vztahují ještě následující dvě písně – Kořenářka od Pavla Jurkoviče
s doprovodem Orffových nástrojů a finská lidová píseň Ó vitamíny51. Tu mají děti velmi
rády, obsahuje totiž jen jedno české slovo a citoslovce Ó vitamíny. V této písni je opět
prostor pro dětskou kreativitu, děti rády vymýšlí své různé verze jako např. Ó makaróny,
Ó my se máme 52 a další. Zbytek textu tvoří už jen slova trulan a trulalalalei. Pověst
o Bivojovi je zhudebněna ve dvou písních – Příšera od Pavla Jurkoviče a Bivoj od Lenky
Pospíšilové. Poslední píseň o jedné ze tří Krokových dcer se jmenuje Kněžna Libuše
a v refrénu se v ní zpívá o hře kněžny Libuše na lyru. Refrén je možné doprovodit
na xylofon a zvonkohru a děti předvádí hru na lyru. V knize nalezneme i zástupce české
lidové písně Na Bílé hoře, kterou Lenka Pospíšilová obohatila o předehru, druhý hlas
a doprovod na xylofon a zvonkohru. Poslední pověsti jsou o Křesomyslovi a Horymírovi
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Jana Machalíková – vedoucí dětských divadelních souborů, trenérka improligy, improvizátorka, pedagog
na Pedagogické fakultě UK a na Katedře dramatické výchovy na DAMU, přítelkyně a spolupracovnice
Lenky Pospíšilové na dílnách pro rodiče s dětmi a pro učitele.
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Vymysleli žáci 5. třídy ze ZŠ gen. Františka Fajtla DFC.
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a k nim náleží písničky Stříbrná zář a Hop koníčku. Stříbrná zář je spojená s velice efektní
hrou se stříbrnými poháry (plechovkami), které se posílají po kruhu nebo ve čtveřicích,
poté si s nimi děti přiťukávají a připíjí. Knížku ukončuje písnička o koni Šemíkovi
s doprovodem hry na tělo.
Hravou a zábavnou formou ztvárněné nejvýznamnější pověsti české historie dětem
představují staré příběhy a otvírají jim cestu k přečtení knih Aloise Jiráska. Opět, stejně
jako u předchozí trojice knih, vedou aktivity v této publikaci k posílení hudebních znalostí
a dovedností dětí a také se podílí na zlepšení sociálního klimatu ve třídě.

3.1.1.3.

Český rok v lidových písních a říkadlech

Publikace z roku 2014, doplňující zatím pětici vydaných knih Lenky Pospíšilové,
nabízí písně ročních období, tradic a zvyků. Písně jsou seřazené chronologicky podle
průběhu kalendářního roku. Pojetí je stejné jako u předchozích knih: „V publikaci, která
se k vám nyní dostává, jsou písničky i říkadla propojeny s pohybem, dramatikou, tancem
a vybaveny jednoduchým rytmickým nebo melodickým doprovodem, jenž je vytvořen tak,
aby byl pro děti snadno hratelný i zapamatovatelný. Často jsou to melodická ostináta nebo
jednoduché figury, která vycházejí z harmonie písně, a podporují tak u dětí jejich
harmonické cítění. … Předkládám jen to, co se mi za více než 25 let pedagogické praxe
na poli HV osvědčilo a bylo zdrojem radostného prožitku při společném muzicírování
s dětmi.“53
Z lidových tradic zde najdeme průvod třech králů, masopust, vítání jara,
Velikonoce, královničky, posvícení či Vánoce. Například k masopustu se vztahují písně
Masopust držíme, Hojačky, které umožňuji všeliké pohybové kreace během hraní a zpívání
této písničky, Skákej medvěde a Jemine, domine. Dalším z tradičních zvyků je vítání jara
a s ním spojené vynášení smrti 54, ke kterému nezbytně patří píseň Vrby se nám zelenají,
která skýtá možnost jednoduchého trojhlasu v krátkém refrénu Radujme se, veselme se.
Dále Černá neděla, která se skládá ze třech kontrastních částí a pro děti je tak poměrně
netradiční a Nesemy Mařenu, opět s jednoduchou možností vícehlasu.
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Nebo též Mařeny, Moreny, Morany, Mořeny, která představuje zimu. Vynášením smrti vyhání lidé zimu
pryč a vítají jaro.
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Domníváme se, že je velice dobře, že Lenka Pospíšilová tuto publikaci vydala
a snaží se propagovat, aby byly lidové písničky stále živé a zpívaly se. Děti, které přichází
do školy, často ani základní lidové písničky neznají. Proto je na každém učiteli hudební
výchovy, aby velkou část repertoáru, který bude s dětmi zpívat, věnoval lidovým
písničkám, jejich moudru, krásné češtině a tradicím, které popisují a přinášejí.

3.2. Založení rozšířené výuky hudební výchovy
V letech 1988–1992 působila Lenka Pospíšilová na Fakultní základní škole
Umělecká na Praze 7 po boku Pavla Jurkoviče. Takto vzpomíná na pozdější rozhodnutí
pokusit se o stejný typ výuky hudební výchovy v místě svého bydliště – v Praze
v Letňanech. „V roce 1992, kdy okolnosti způsobily to, že již nebudu moci dojíždět za prací
do školy v Umělecké ulici, jsem se rozhodla, že se pokusím aplikovat rozšířenou hudební
výchovu na základní škole v Letňanech. Pavel Jurkovič mi to nejdřív trochu zazlíval, bál
se, že chci úplně odejít od této práce, ale když po pár letech zjistil, že jsem u výuky hudební
výchovy zůstala a ještě se to poměrně dařilo, byl nakonec rád. Místo mě nastoupila vedle
Pavla Jurkoviče Jana Žižková, která později po něm jeho roli v Umělecké převzala a učí na
škole ještě dnes.“ 55
V roce 1992 nastoupily do ZŠ Rychnovská první děti do tzv. hudební třídy. Začal
se tedy rozvíjet projekt rozšířené hudební výchovy.

3.3. Spolupracovnice Lenky Pospíšilové
Na počátku založení rozšířené výuky hudební výchovy stála Lenka Pospíšilová
sama, postupně se však začaly hudební třídy rozrůstat a Lenka Pospíšilová potřebovala
někoho, kdo by jí s vedením hudebních tříd pomohl. Do školy chodilo velké množství
studentů na náslechy. Všichni byli povětšinou ohromeni, jelikož tento formát byl unikátní
a studenti se nadšeně hlásili k Lence Pospíšilové na praxi. Mezi nimi byly například
Kateřina Tůmová (za svobodna Urbanová), Magdalena Kožnarová, Veronika Dvořáčková
Žofáková, Lea Esserová (Šebešová) či Markéta Demartini (Nosková).
Tyto pedagožky spolupracovaly delší dobu nejen při výuce hudební výchovy, ale
také při zkouškách školního orchestru. Nacvičily s dětmi i mnohá vystoupení pro vánoční
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a závěrečné koncerty. Jejich jména jsou v současné době na poli hudební výchovy nebo
sbormistrovství dosti známá.
Magdalena Kožnarová je úspěšnou sbormistryní Dětských sborů Prostředníček
a Paleček na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Novém městě nad Metují 56.
Veronika Dvořáčková Žofáková je také sbormistryní a to v pražských Čakovicích, kde
vede dětský sbor Camerata a jeho přípravná oddělení Broučci a Kamarádi57. I Lea
Esserová se vydala sbormistrovskou cestou a vybudovala sbor Pražská kantiléna
na Základní umělecké škole Jižní město. V současné době má sbor dvě koncertní oddělení
– Dětský a Dívčí sbor Pražská kantiléna a tři přípravná oddělení Kuřátka, Koťátka
a Kantilénka. Tři nejstarší oddělení se každý rok účastní českých i mezinárodních soutěží
a pravidelně získávají nejvyšší ocenění. Poslední dvě jmenované spolupracovnice byly
s hudební výchovou v Letňanech zásadněji spjaty, proto jim věnujeme následující řádky.
Výše zmíněné sbormistryně a učitelky potvrdily, že praxe po boku Lenky
Pospíšilové byla inspirací a motivací pro jejich budoucí povolání.

3.3.1. Kateřina Tůmová
Kateřina Tůmová se narodila 7. července 1975 v Praze, kde také od šesti let
navštěvovala Základní uměleckou školu v Čakovicích v oborech klavír a zpěv. Prvním
hudebním vzorem pro ni byl její tatínek, výborný muzikant a klavírista, který byl jejím
průvodcem ve světě hudby. Ve třinácti letech byla Kateřina vybrána do sboru Bambini di
Praga, kde krátce zpívala nejprve v oddělení přípravném a poté téměř dva roky
v koncertním oddělení. Ve sboru setrvala do svých sedmnácti let. V letech 1989–1993
studovala Gymnázium Litoměřická v Praze na Proseku, poté se vydala na roční pobyt
do Anglie jako au–pair.
V roce 1994 nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu
hudební výchovy a anglického jazyka a literatury. Ve druhém ročníku na vysoké škole
začala

zpívat

ve

vysokoškolském

sboru

Iuventus

Paedagogica

pro

vedením

prof. PaedDr. Jiřího Koláře, kde setrvala až do svého absolutoria. V roce 1997, po praxi
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u Lenky Pospíšilové, dostala nabídku učit na této základní škole. Takto vzpomíná na své
první chvíle na Základní škole Rychnovská: „Ve třetím ročníku studia na pedagogické
fakultě jsem dostala nabídku učit na ZŠ Rychnovská v Letňanech spolu s Lenkou
Pospíšilovou. Od první chvíle jsem byla okouzlena výukou hudební výchovy na této škole,
využitím tvořivosti a hudební hry, která byla otevřena pro všechny děti různých úrovní
schopností a dovedností. Jako velmi důležitý se ukázal i sociální aspekt celého systému
výuky. Na této škole jsem vyučovala hudební výchovu a vedla část orchestru Hrajeto
s přestávkou mateřské dovolené až do roku 2013. V tomto období jsem absolvovala kurzy
České Orffovy společnosti (např. Slavonice, Letňany) i mezinárodních kurzy (Strobl,
Krakov, hospitační týden v Salcburku) a posléze jsem se stala lektorkou České Orffovy
společnosti (Letňany, Plzeň, lektorská činnost na Festivalu pedagogické inspirace).“58
V současnosti učí Kateřina Tůmová na Základní škole Bohumila Hrabala v Praze,
kde založila dětský sbor Hrabalova koťata a kde také vyučuje hudební výchovu
v anglickém jazyce. Jako sbormistryně pracuje i se smíšeným sborem Ajeto, který spolu
s Lenkou Pospíšilovou založila na letňanské základní škole v roce 2001.

3.3.2. Markéta Demartini
Markéta Demartini, známá v hudební oblasti spíše pod svým dívčím jménem
Nosková, se narodila 13. května 1978 v Hradci Králové, ale celé dětství prožila v Jablonci
nad Jizerou. Od šesti let chodila do tamější základní umělecké školy na klavír
a navštěvovala dětský pěvecký sbor. Později začala hrát na varhany a zpívat v chrámovém
sboru. Po maturitě absolvovala Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod
Skalou, kde se již během studia zaměřovala na hudební výchovu, navštěvovala semináře
České Orffovy společnosti a studium ukončila diplomovou prací o životě, díle
a pedagogické činnosti Pierra van Hauweho59.
Během povinných pedagogických praxí měla Markéta Demartini možnost poznat
a na vlastní kůži vyzkoušet zcela jiný přístup k výuce hudební výchovy. A to v letňanské
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Pierre van Hauwe (1920–2009) byl nizozemský hudební pedagog, skladatel, spolupracovník a šiřitel
myšlenek Carla Orffa, pokračovatel jeho ideí, vytvořil adaptaci Orffova Schulwerku – Spelen met muziek,
překládané také jako Musik für Kinder – Hudba pro děti. Pierre van Hauwe několikrát navštívil letňanskou
školu, dokonce dirigoval tamější dětský orchestr na několika koncertech a vyučoval na seminářích pro učitele
v Letňanech.
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základní škole, kde také začala později učit a vést děti ve školním orchestru.
Při zaměstnání vystudovala obor sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Také byla účastníkem dvouletého vzdělávacího kurzu
Kreativní pedagogika na katedře Autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
Stejně jako její kolegyně Kateřina Tůmová se Markéta Demartini zúčastnila řady
kurzů v Praze, Slavonicích, Brně či Nitře, dále hospitačního týdne na Orffově institutu
v Salcburku a Orffova Symposia 2011 v Salcburku. Markéta Demartini je stále aktivní
varhanicí, lektorkou České Orffovy společnosti a v současné době je na mateřské
dovolené60.

3.4. Orchestr Hrajeto
Se vznikem hudebních tříd na ZŠ Rychnovská se začal formovat i orchestr Hrajeto,
na který měly děti možnost chodit v rámci volitelného předmětu.
I v orchestru se navazuje na snahu propojení všech aktivit podle idejí Orffova
Schulwerku. Nejedná se tak o orchestr v klasické smyslu slova. Děti samozřejmě hrají na
různé hudební nástroje, ale také hru střídají se zpěvem a doplňují ji o pohybové
či dramatické aktivity. Důležitým prvkem stále zůstává improvizace, pro kterou
je v orchestru ještě více prostoru a děti tak mohou zažít pocit vlastního hudebního
vyjádření a své kreativní práce.
Všechny děti v orchestru hrají na sopránovou zobcovou flétnu, na kterou se učí hrát
ve škole od první třídy. Také některé děti navštěvují základní umělecké školy a mohou
tak využít své nástroje, nejčastěji housle, kytary, altové a příčné flétny či klarinety
při orchestrální hře. Kromě těchto klasických hudebních nástrojů ovládají všichni
muzikanti i nástroje Orffova instrumentáře – např. zvonkohry, metalofony, xylofony, které
mají v orchestru nezastupitelnou roli a tvoří také specifický zvuk tohoto tělesa. Na pódiu
vystřídají děti i několik různých nástrojů a tak se z nich stávají mladí multiinstrumentalisté.
Hudební těleso je tedy velmi proměnlivé a živé a každý koncert bývá malým
dobrodružstvím, zda všichni svůj nástroj najdou, zda nezapomenou, že mají nástroje
vystřídat a podobně.
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http://www.orff.cz/cs/AboutUs/Lectors#lector2099
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Orchestr často hrává na různých školních akcích jako jsou zahradní slavnost, vítání
prvňáčků, ale také pořádá samostatné koncerty a to na Vánoce a na konci školního roku,
kde se potkává i se spřízněnými zpěváky ze sboru Ajeto. Také často hudbou doprovází
akce, pořádané Městskou částí Praha 18 – Letňany (Vítání občánků, Den dětí a další).
Tradicí jsou zahraniční zájezdy za spřátelenými dětskými orchestry a sbory po celé Evropě.
Za léta fungování orchestru se děti podívaly např. do Slovinska, Litvy, Polska, Portugalska,
Slovenska, Holandska, Maďarska či Německa. Repertoár je vždy přizpůsoben věku
a schopnostem dané skupiny. Děti hrají a zpívají od nejjednodušších dětských i lidových
písniček, přes díla klasické hudby až po úpravy skladeb z oblasti populární hudby.
V době největší prosperity měl orchestr tři oddělení, nejmenší byly děti od druhé
do čtvrté třídy, prostřední skupinu tvořily děti pátých a šestých tříd, nejstarší pak žáci
sedmých, osmých a devátých tříd. Ne vždy však měl orchestr dostatečnou podporu
ze strany vedení školy a tak byla období, kdy se zaplnila pouze jedna skupina. V současné
době se orchestr znovu rozrůstá, zatím je rozdělen do dvou oddělení, ale nadějné je, že se
hlásí více dětí a i rodiče jeví o tento způsob trávení volného času velký zájem.

3.5. Pěvecký sbor Ajeto
Někteří rodiče dětí, které navštěvovaly hudební třídy a školní orchestr Hrajeto, byli
nesmírně rádi za skvělou výuku hudební výchovy a práci školního orchestru. Nejprve
se při různých koncertech přidávali k dětem a zpívali s nimi. Takových akcí přibývalo
a spolupráce vyústila v založení sboru pro dospělé. V září roku 2001 vznikl smíšený
pěvecký sbor Ajeto. Jeho řady se začaly rozrůstat a postupem času se vytvořila poměrně
stabilní pěvecká základna rodičů, ale také učitelů letňanské ZŠ a přátel školy. I funkce
sbormistrovská byla posílena a to Markétou Demartini, kolegyní Lenky a Kateřiny, také
učitelkou hudební výchovy na tamní škole.
Sbor je aktivní i v současné době, téměř všichni zakládající členové zpívají
ve sboru dodnes. Sborový repertoár tvoří především úpravy lidových písní, spirituály
či písně populární. Jako host vystupuje sbor pravidelně na koncertech dětského orchestru
Hrajeto – na Vánoce a na konci školního roku na závěrečném koncertě, ale také pořádá
koncerty jako samostatné těleso. Jsou jimi například již tradiční adventní koncerty
v Kostele sv. Alžběty ve Kbelích nebo v malebném kostelíčku v Malé Úpě.
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Nedávno uspořádal sbor svůj výroční koncert k příležitosti patnáctiletého výročí
založení sboru Ajeto, na kterém zazněly nejúspěšnější a nejoblíbenější písně.
Za dirigentským pultem i klavírem se vystřídaly současné sbormistryně – Lenka
Pospíšilová, Kateřina Tůmová a Karolína Koňaříková, zadirigovat si přijela i bývalá
sbormistryně Markéta Demartini, která je v současné době na mateřské dovolené.
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4. Výuka hudební výchovy s využitím principů Orffova
Schulwerku na Základní škole generála Františka
Fajtla DFC
V rámci školního vzdělávacího programu Výchovami k výchově a vzdělání se škola
zaměřuje zejména na estetickou výchovu – hudební a výtvarnou. Tomu je přizpůsoben
i učební plán.

4.1. Hudební a výtvarné třídy
Na Základní škole v Letňanech se třídy v paralelních ročnících dělí na třídy
tzv. hudební a výtvarné, kterým se někdy říká nehudební. Přestože u nich hudební výchova
také probíhá, není jejich specializací, jako je tomu u paralelní třídy. Hudební třídy mají
dvouhodinovou dotaci hudební výchovy za týden a pouze jednu hodinu výtvarné výchovy,
u výtvarných tříd je to naopak. V začátcích výuky rozšířené hudební výchovy
se naplňovala celá jedna třída, která byla hudební, ostatní byly třídy výtvarné. V době
největší prosperity byly ve stejném ročníku dvě hudební třídy. V pátých a sedmých třídách
se ale často stávalo, že některé děti odešly na víceletá gymnázia a třídy tak musely být
spojené. Došlo tedy k promíchání dětí z původních „jednooborových“ hudebních
či výtvarných tříd a vznikly třídy smíšené. Přesto ale děti o svou preferovanou výchovu
nepřišly. Poslední čtyři roky, po době méně přející celé koncepci rozšířené hudební
výchovy, je tendence stoupající a předpokládá se, že by bylo možné původní rozdělení
hudebních a výtvarných tříd zachovat i do vyšších ročníků a tím tak navázat na původní
tradici.
Ještě předtím, než děti nastoupí do první třídy, musí absolvovat zápis do školy,
který je ale na Základní škole v Letňanech rozšířen. U dětí, jejichž rodiče mají zájem,
aby děti navštěvovaly hudební třídu, dochází k tzv. přezkoušení. Nejedná se však
o přezkoušení v klasickém smyslu slova. Hravou formou se u dětí zjišťují nejen jejich
schopnosti a dovednosti, ale především hudební předpoklady a zájem. Ten je samozřejmě
stěžejní. Je zjištěno, že dítě, které není tolik hudebně nadané, ale má dostatečnou podporu
ze strany rodičů, velmi kladně přijímá veškeré aktivity a pracuje s větším nasazením než
dítě, které je více nadané, ale rodiče ho v této činnosti nepodporují. Poté se děti rozřadí
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do tříd hudebních a výtvarných. V letošním roce byl po několika letech enormní zájem
o hudební výchovu, takže bylo možné si i vybrat šikovnější žáky.
Na prvním stupni probíhají hodiny hudební výchovy téměř stejným způsobem jak
v hudebních, tak ve výtvarných třídách. Zásadní rozdíl je v již zmíněné hodinové dotaci
a také ve výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu, na kterou se učí hrát jen děti
z hudebních tříd, ve výtvarných třídách se na flétnu neučí. Ve hře na flétnu se v hudebních
třídách pokračuje až do deváté třídy. Jednu výjimku mají ještě děti z prvních a druhých
hudebních tříd – před Vánoci a na konci školního roku představují pokroky svým rodičům
na společných koncertech s orchestrem Hrajeto.
Na druhém stupni je průběh hodin v hudebních i výtvarných třídách také podobný.
Jen ve třídách výtvarných částečně ustupují vokální aktivity spíše instrumentálním
či aktivnímu poslechu.

4.2. Výuka hudební výchovy v hudebních třídách na 1. stupni ZŠ
Významnou část výuky hudební výchovy ve všech třídách na prvním stupni tvoří
hudební aktivity, spojené s tradičními událostmi kalendářního roku. V pořadí od září
do června to jsou – posvícení, příchod Mikuláše a čerta, Vánoce, příchod třech králů,
masopust, Velikonoce či vítání jara. Děti se tak seznamují nejen s tradičními českými
zvyky a tradicemi, ale především s lidovými písničkami, které téměř ve všech ročnících
tvoří největší část dětského repertoáru.
Další, důležitou část písní, které se děti naučí, tvoří písničky od Lenky Pospíšilové
a Pavla Jurkoviče, pro jejich již zmíněnou adekvátnost dětskému zpěvákovi. Z písní Lenky
Pospíšilové jsou to především ty, které jsme popsali v kapitole 3.1.1. Od Jurkoviče jsou
to písně ze Sborníků písní z kurzů Rodina zpívá, hraje a tancuje nebo tři díly publikací
Na Orffovských cestách, v nichž nalezneme nejznámější Jurkovičovy písně jako
Masožravá kytka a Cvrček, Byla jedna Káča, Zvířecí rondo, Liščí mazurka nebo vánoční
Červená, zlatá, zelená. Všechny tyto písně je možné poměrně snadno doprovodit hrou
na Orffovy nástroje.
Nedílnou součástí všech hodin hudební výchovy je hudební pozdrav Dobrý den,
který napsal Pavel Jurkovič. V první třídě jej děti jen zpívají, poté k tomu dirigují
ve 2/4 taktu. Po několika měsících se přidávají Orffovy nástroje, nejprve rytmické bicí, kdy
každá skupina hraje jiné ostinato, poté i melodické bicí, kdy už dochází k větší rytmické
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i melodické diferenciaci. Děti hrají každou hodinu na jiný nástroj, také se střídají v roli
dirigenta, který diriguje malý orchestr. Nejprve děti písničku zahrají (jednotlivé nástrojové
skupiny nastupují postupně), poté všichni zazpívají. Nakonec znovu zahrají (tentokrát
nastupují najednou). Ve druhé třídě se přidává hra na flétnu. Nejprve se děti naučí
jednoduché melodické ostinato, kterým doprovází celý pozdrav. Teprve s rozšířením
dovedností hry na flétnu hrají celou melodii pozdravu. Od první do čtvrté třídy zní hudební
pozdrav v tónině F dur. Od konce čtvrté třídy se učí hrát i v G dur a v páté třídě g moll.
Na konci čtvrté třídy děti nejprve zahrají v F dur, s postupnými nástupy, poté všichni
v F dur zazpívají pouze za doprovodu klavíru a po zpěvu začínají všichni hrát v G dur.
V páté třídě na závěr přibude ještě g moll. Většinou až do třetí třídy hraje na klavír učitel,
ve vyšších ročnících už jeho funkci rády přebírají děti, které chodí na klavír do základní
umělecké školy. Někdy hrají i šestiručně.
Na konci první třídy se děti začínají učit na sopránovou zobcovou flétnu. Začíná
se s dechovými a prstovými cvičeními, poté se postupně děti učí správný postoj, držení
flétny a nakonec jednotlivé tóny. Před koncem školního roku děti umí většinou zahrát dvě
písničky na třech tónech g, a, e – Zlatá brána a Padá šiška.
Ve druhé a třetí třídě se děti stále zdokonalují ve všech činnostech – rytmických,
pěveckých, pohybových i instrumentálních. Velký důraz je kladen na navození hlavové
rezonance, jelikož ne všechny děti umí přirozeně zpívat nahoře. K tomu se užívají různá
hlasová cvičení, dále i solmizace a naznačování melodie pohybem ruky v prostoru. Také
se děti učí orientovat v notovém zápise, učí se názvy not a postupně i noty číst a podle nich
hrát.
Čtvrté a páté třídy rozšiřují své dovednosti o vícehlas. Nejprve se začíná
přípravnými cvičeními, poté se přes jednoduché kánony a krátké vícehlasé motivy během
rozezpívání dostávají až ke složitějším trojhlasům. Také hudební pozdrav Dobrý den děti
zpívají a hrají na flétny trojhlasně.

4.3. Výuka hudební výchovy v hudebních třídách na 2. stupni ZŠ
Od šesté třídy přichází i aktivity složitější, děti se zdokonalují ve všech
dovednostech, postupně se přidávají poslechové aktivity. Od sedmé třídy se děti učí dějiny
hudby, sedmáci začínají pravěkem, přes středověk a baroko se dostávají ke klasicismu.
Nejde o rozsáhlou teorii, jedná se spíše o jakýsi vhled do problematiky. Nejdůležitější jsou
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aktivní činnosti, spojené s dějinami hudby. Žáci v osmé třídě přeskakují v historii a učí se
dějiny populární hudby. Zde přichází prostor hlavně pro aktivity žáků, jelikož se v dané
problematice často velice dobře orientují. Úkolem učitele je představit i hudebníky
a skupiny, které, přestože by se o nich dalo říci, že jsou doslova kultovní, dost často žáci
vůbec neznají. Řeč je o

muzikantech jako Louis Armstrong, Bobby McFerrin nebo

kapelách Queen, Beatles, Abba či The Roling Stones. V deváté třídě už zbývá probrat
hudbu období romantismu a 20. století.
U každého skladatele či interpreta, který se právě probírá, je nezbytné, aby děti
slyšely nějakou skladbu. Ještě lépe nejen slyšely, ale také prožily a tím si ji mohly
zapamatovat. Někdy jsou to aktivity pěvecké nebo instrumentální, ale často jde také
o tzv. aktivní poslech. Před samotnou skladbou jsou děti uvedeny do období, místa, kde
se právě nachází a mohou dostat nějaké úkoly, na co se mají při poslechu dané hudby
soustředit. Také mohou mimikou nebo pomocí předem připravených obrázků vyjadřovat
různé pocity, které v nich kontrastní části skladeb vyvolávají. Nebo mohou podle partů
jednotlivých nástrojů přiřazovat, jakému nástroji daný rytmický či melodický úryvek patří.
Další samostatnou skupinou je aktivní provozování dané skladby a to buď pohybově
pomocí různých návodů ztvárnit např. konkrétní příběh nebo podle předem vyrobené
grafické partitury si společně se skladbou zahrát na tělo nebo na nástroje Orffova
instrumentáře.
Aktivity, spojené s výukou dějin hudby jsou samozřejmě stále doplňovány všemi
hudebními činnostmi, které se často vztahují k právě probíraným skladbám. Nechybí ani
tradiční pozdrav Dobrý den, u kterého žáci vymýšlí vlastní aranže, hrají jej na netradiční
nástroje či ve 3/4 taktu.
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5. Výzkumná sonda
5.1. Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy
Předmětem výzkumu byla experimentální výuka hudební výchovy, vedená v duchu
idejí Orffova Schulwerku a sledování, jak se uplatňování principů Orffova Schulwerku
projeví v hudebněvýchovné činnosti ve třídách s odlišným zaměřením a s rozdílnou dotací
hodin hudební výchovy.

Cíle výzkumu
Hlavním cílem bylo porovnat, jak na hudební činnosti, vedené na principu Orffova
Schulwerku, reagují děti z hudební a výtvarné třídy.
Vymezení dílčích cílů

• Naučit děti rozpoznávat a interpretovat rytmické slabiky tá, tyty, nic, tyrytyry
a tájá61 a prakticky je používat v jednoduchých rytmických cvičeních.

• Nasměrovat děti k používání hlavové rezonance při zpěvu.
• Na základě předem určených pravidel seznámit děti s improvizací.
• Poskytnout dětem prostor pro dostatek pohybového vyjádření, spojeného
s mimikou a gestikulací.

Pracovní hypotézy
Námi vybrané myšlenky Orffova Schulwerku se staly východiskem pro stanovení
úvodních pracovních hypotéz (1.–5.). Hypotézy č. 6. a 7. reflektují rozdílnost objektivních
podmínek ve zkoumaných třídách.
1. Hrát (si) může každé dítě.
2. V hudební i nehudební třídě je v hodinách hudební výchovy možné propojit
všechny činnosti – řeč, činnosti rytmické, pěvecké, instrumentální i pohybové.
3. Předpokládáme, že díky správnému rozfázování činností pochopí danou aktivitu
každé dítě.
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Čtvrťová nota, osminové noty, čtvrťová pomlka, šestnáctinové noty a půlová nota.
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4. V hudební i nehudební třídě je možné dát dětem prostor pro improvizaci
a kreativitu.
5. Předpokládáme, že samotný proces výuky a aktivní angažovanost jedince v něm
bude pro děti důležitější, než naukové poznatky.
6. Předpokládáme, že děti z hudební třídy budou šikovnější a motivovanější než děti
z třídy výtvarné.
7. Děti z hudebních tříd budou zdatnější ve vokálních, improvizačních, rytmických,
i instrumentálních činnostech než děti z výtvarné třídy. Dětem z výtvarné třídy
půjdou spíše činnosti rytmické.

5.2. Organizace výzkumu a jeho metodika
Výzkum probíhal v průběhu celého školního roku 2016/2017 na Základní škole
generála Františka Fajtla DFC. Předmětem zkoumání byly dvě první třídy – třída 1.A, která
je zaměřená na hudební výchovu a 1.B, která je s výtvarným zaměřením.

Charakteristika výzkumného vzorku
Jednalo se o dvě heterogenní třídy 1.A a 1.B. 1.A navštěvovalo 22 žáků, z toho
11 dívek a 11 chlapců. V 1.B bylo 23 žáků, z toho 12 dívek a 11 chlapců.
Zásadním rozdílem v učebním plánu obou tříd byla hodinová dotace předmětu
hudební výchova – hudební třída 1.A měla dvě hodiny hudební výchovy za týden, výtvarná
třída 1.B pouze jednu hodinu týdně.
Děti přišly z různých mateřských škol, takže jejich předchozí hudební zkušenosti
byly různorodé. Proto byla učiněna vstupní kolektivní prověrka hudebnosti.

Formy výzkumu
Výzkumná sonda byla prováděna na základě experimentálního vyučování, při němž
byla využita metoda pozorování a srovnávání. Před hodinou byl stanoven plán, co se
v dané hodině dětí naučí a jaké aktivity k tomu budou využity. Po skončení průběhu každé
hodiny došlo k zápisu pozorování a vyhodnocení výsledků.
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5.3. Průběh výzkumu
Pro zmapování vstupních podmínek byla na počátku experimentálního vyučování
provedena kolektivní prověrka hudebnosti v každé zkoumané třídě, tj. hudební a výtvarné
(kapitola 5.3.1.). Následná experimentální výuka hudební výchovy probíhala v obou
zmíněných třídách komplexně. Uplatňovaly se zde dvě složky: a) průpravná cvičení
a aktivity, vedoucí k částečně vědomému zdokonalení v dané činnosti a b) samotné
muzicírování, nácvik nových písní a aplikace nabytých zkušeností a vědomostí
a tak i nevědomé zdokonalování v daných činnostech. Obě tyto složky se vyskytovaly
současně ve všech hodinách hudební výchovy a vzájemně se doplňovaly.
V omezeném rozsahu diplomové práce není možné popsat všechny aktivity. Proto
uvádíme pouze ty zásadní, na kterých demonstrujeme zkoumanou problematiku
(kapitoly 5.3.2.–5.3.6.).
Na závěr školního roku byla provedena kontrolní prověrka hudebnosti
(kapitola 5.3.7.). K tomu byl použit stejný test jako na začátku školního roku, aby bylo
možné porovnat získané výsledky.

5.3.1. Vstupní prověrka hudebnosti
Jelikož nebylo časově možné uskutečnit individuální prověrku u všech žáků ze tříd
1.A a 1.B (celkem 45 žáků), proběhla vstupní prověrka hudebnosti kolektivně. Dalším
specifikem pro tuto prověrku byla skutečnost, že v době zadání ještě děti neuměly ani číst
a psát ani rozlišovat jakýkoliv notový zápis. Proto je pracovní list pro žáky ve velice
zjednodušené podobě, nicméně tak, aby posloužil pro zaznamenání výsledků. Počítá
se se skutečností, že děti rozeznají grafický zápis číslic 1–5. Pokud by učitel zjistil, že tomu
tak není, je nutné ještě před zahájením prověrky napsat čísla na tabuli a přiřadit k nim
konkrétní hodnotu. Zadání kolektivní prověrky i pracovní listy pro děti přikládáme
v příloze 1 a 2 na konci této diplomové práce.
Prověrky se účastnily dvě třídy – hudební třída 1.A s celkovým počtem 22 žáků
a výtvarná třída 1.B s 23 žáky. Kolektivní prověrka hudebnosti zkoumala následující
hudební schopnosti – orientaci žáka v tónovém prostoru, určování výškového pohybu
melodie, úroveň rozvoje hudební paměti, rytmické paměti, rytmického a harmonického
cítění.
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První cvičení sledovalo orientaci dítěte v tónovém prostoru. Děti slyšely celkem
třikrát písničku Skákal pes, pokaždé v jiné výškové poloze. Jejich úkolem bylo rozlišit,
v jaké poloze píseň zní a podle toho zakroužkovat správný obrázek schodů, na kterých
seděl pes buď nahoře, uprostřed nebo dole. Níže poskytujeme tabulku s výsledky obou tříd.
1. ORIENTACE V TÓNOVÉM PROSTORU
Počet žáků z 1.A
(z celkového počtu 22)

Počet žáků z 1.B
(z celkového počtu 23)

3 odpovědi správně

10

5

2 odpovědi správně

7

7

1 odpověď správně

5

7

0 odpovědí správně

0

4

Ve druhém cvičení měly děti za úkol poznat, zda melodie v jednotlivých úryvcích,
které jim byly hrány na klavír, stoupá či klesá. Podle svého úsudku měly zakroužkovat buď
schody nahoru, nebo schody dolů. Na výsledcích níže je vidět, že toto cvičení bylo pro děti
velmi obtížné.
2. URČOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO POHYBU MELODIE
Počet žáků z 1.A
(z celkového počtu 22)

Počet žáků z 1.B
(z celkového počtu 23)

3 odpovědi správně

8

3

2 odpovědi správně

4

5

1 odpověď správně

6

7

0 odpovědí správně

4

8

Ve třetím cvičení, ve kterém byla prověřována hudební paměť, je patrné, že bylo ze
všech dosavadních cvičení nejsnazší. Děti v něm poznávaly úryvky třech známých
lidových písní – Skákal pes, Kočka leze dírou a Prší, prší. Je vidět téměř srovnatelná
úspěšnost dětí jak z výtvarné, tak z hudební třídy.
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3. HUDEBNÍ PAMĚŤ
Počet žáků z 1.A
(z celkového počtu 22)

Počet žáků z 1.B
(z celkového počtu 23)

3 odpovědi správně

16

13

2 odpovědi správně

4

6

1 odpověď správně

2

3

0 odpovědí správně

0

1

Čtvrté cvičení prověřovalo rytmickou paměť a rytmické cítění. Výsledky byly také
poměrně dobré. Děti měly za úkol k zatleskaným modelům najít jejich grafický zápis –
velká černá kola a malá bílá kolečka. Tento způsob zápisu byl dětem předem vysvětlen.
Opět vidíme srovnatelnou úspěšnost dětí z hudební i výtvarné třídy. Na rozdíl od jiných
cvičení zde byly děti z výtvarné třídy velmi úspěšné.
4. RYTMICKÁ PAMĚŤ, RYTMICKÉ CÍTĚNÍ
Počet žáků z 1.A
(z celkového počtu 22)

Počet žáků z 1.B
(z celkového počtu 23)

3 odpovědi správně

10

10

2 odpovědi správně

7

8

1 odpověď správně

4

4

0 odpovědí správně

1

1

Poslední cvičení bylo ze všech nejnáročnější, jak je možné vidět i na výsledcích
prověrky. Děti měly podle současně zahraných tónů na klavír určit, zda zní jeden, tři nebo
pět tónů. Zcela správně zvládly toto cvičení jen čtyři děti z celkových 45.
5. HARMONICKÉ CÍTĚNÍ
Počet žáků z 1.A
(z celkového počtu 22)

Počet žáků z 1.B
(z celkového počtu 23)

3 odpovědi správně

3

1

2 odpovědi správně

4

3

1 odpověď správně

12

12

0 odpovědí správně

3

7
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5.3.2. Rozvržení činností v hodině hudební výchovy
Následující činnosti představují základ hodin hudební výchovy. Toto schéma bývá
pro každou hodinu stejné. Nejedná se však o procvičování jednotlivé činnosti izolovaně.
Aktivity jsou různorodé a často se střídají, aby děti dávaly co nejvíce pozor a práce byla
smysluplná, bavila je a přinesla jim radost.
I.

Hudební pozdrav Dobrý den

II. Dechová a hlasová cvičení, navození hlavové rezonance, rozezpívání
III. Hra na tělo, hra na ozvěnu, rytmické slabiky
IV. Zvolená činnost pro danou hodinu – Může se jednat o nácvik nové písničky
s doprovodem nástrojů či pohybovým ztvárněním nebo o propojení poslechových,
pohybových nebo instrumentálních aktivit. Nebo také o teoretickou část hodiny,
která nebývá tak častá, protože většina teoretických poznatků je dětem převážně
sdělována v návaznosti na prováděnou hudební aktivitu (např. pojmenování
pohybové, sluchové, případně instrumentální zkušenosti atp.)
V. Na závěr přichází zopakování vybrané aktivity z dané hodiny nebo již naučené
písničky z hodin minulých.

5.3.3. Rozpoznání a užití základních rytmických slabik
Na začátku každého školní roku se začíná seznamovacími hrami, hrou na otázku
a odpověď, nejprve realizovanou hrou na tělo. Na stehna zahrály všechny děti otázku: Jak
se jmenuješ? Poté už jednotlivě každý žák sám odpovídal a zároveň zatleskal: Já jsem …
Anička. Vzápětí celá třída zatleskala: Jmenuje se Anička pro zapamatování jména svého
spolužáka. Tímto způsobem také děti vytleskávaly názvy věcí ve třídě apod. Hned
po těchto aktivitách probíhalo první seznámení s rytmickými slabikami tá, tyty, nic. Tyto
hry byly oblíbené u obou skupin zvláště proto, že byly jejich prvním setkáním s hudební
výchovou. Děti byly nadšené, že hudební výchova probíhá zábavným způsobem.
Další aktivita, týkající se rytmu, byla k písni To je zlaté posvícení. Nejprve se děti
naučily slova pomocí imitace. Pulzaci si v tomto případě udávaly samy, seděly v kruhu
a posílaly si vycpané repliky jídel, která jsou tradiční pro posvícení – koláče, jitrnice,
kuřata a další. Toto cvičení, udávající pravidelnou pulzaci a řád se lépe dařilo dětem
z výtvarné třídy, velmi je zklidnilo a pracovaly soustředěně. Od již zmíněné pravidelnosti
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vedla cesta k ostinátnímu doprovodu na tělo, vzápětí na rytmické bicí nástroje. Nejprve se
děti naučily ostinato – pomůckou byla slova Dobrý kamarád (tá tá tyty tá), která si říkaly
v duchu. Poté, co jej zvládli všichni, začali k němu říkat část slov písničky To je zlaté
posvícení. Do té chvíle zvládaly aktivity všechny děti, ale tahle část byla pro někoho ještě
příliš těžká. Ale bylo nutné, aby to děti nevzdaly a pokusily se o to. Výsledkem mělo být
spojení ostinátního rytmu se zpěvem, hra na tělo měla být vystřídána rytmickými bicími
nástroji. Toho se kvůli již zmíněné náročnosti podařilo docílit pouze v hudební třídě.

Title

Výtvarná třída byla rozdělena na dvě poloviny, jedna zpívala a druhá doprovázela
Composer
Date

na nástroje ostinátním rytmem.
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2. To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí.
Máme maso a zas maso jako včera v neděli.

U rytmické rozcvičky, která se praktikuje každou hodinu, přibyly na podzim nové
rytmické slabiky tyrytyry a tájá. Nejprve pouze v imitacích při hře na tělo. Další novou
aktivitou byl tzv. prstový diktát, pomocí kterého děti přímo četly rytmické slabiky. Znaky
pro rytmické slabiky ukazoval učitel před svým tělem. Tá se znázorňuje zdvihnutým
palcem, tyty jsou dva prsty – ukazováček a prostředníček, tyrytyry jsou čtyři prsty, nic
je pěst vybočená do strany. Čtením pomocí ukazování učitele trénovaly děti svou
pohotovost, čtení z listu a také rytmickou paměť. Tato forma děti velmi bavila, během
opravdu krátké doby pochopily princip všechny děti z obou tříd.
Zimní písnička od Petra Ebena Veselá sanice (z cyklu Zelená se snítka) nabídla
možnost doprovodu na netradiční hudební nástroj, ale pro Vánoce typický – vlašské
ořechy, spíše jejich skořápky. Dalšími nástroji byly buben a rolničky. Na zemi byly
v několika skupinách rozmístěné kartičky s grafickým zápisem rytmických slabik. Děti
byly rozřazeny do skupin a podle vytleskávaných rytmických úryvků měly za úkol seřadit
kartičky do správného pořadí (kartičky ve všech skupinách byly stejné). Tím vznikl
rytmický zápis doprovodu, který později hrály na nástroje. Dále dostaly ve skupinách
červenou a modrou pastelku. A poslouchaly znovu celý rytmus, tentokrát zahraný pomocí
Copyright
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jednoho akordu na klavír. Podle toho, zda zněl rytmus v horní poloze, označovaly jej děti
červenou barvou, pokud zněl dole, označily jej modrou pastelkou. Poté si svou práci
zkontrolovaly s partiturou, která byla napsaná na do té doby zakryté tabuli a rozdělily si
nástroje. Modrý zápis hrály rolničky a bubny, červený ořechy. Již zmíněnou metodou

Title klavíru ji obohatily o rytmickou předehru,
nácviku se děti naučily písničku. Za doprovodu
Composer
Date

mezihry mezi slokami a dohru.
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Níže je uveden rytmický zápis předehry, meziher a dohry, zapsaný do not – noty

Title

s nožičkami nahoru jsou uvedeny pro buben a rolničky, s nožičkami dolů jsou pro ořechy.
Composer
Date

Děti však měly pouze kartičky bez udání taktů.
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5.3.4. Užití hlavové rezonance při zpěvu
Důležitými aktivitami byla intonační cvičení a průprava pro čistý pěvecký projev.
Dle Orffova systému se začínalo na kukačkovém intervalu – 5. a 3. stupeň shora. Směr
shora je důležitý, stejně tak i pohyb ve vyšších tónových polohách. Nejprve došlo
k propojení s úvodními rytmickými cvičeními. Na těchto dvou tónech melodizovaly děti
otázky i odpovědi – svá jména, věci ve třídě, ale i jednoduché věty, rýmy, básničky apod.
Jako další stupeň se přidal stupeň šestý, který rozšířil melodickou škálu improvizovaných
melodií. Dané úryvky byly realizovány nejprve imitační technikou, kdy děti opakovaly
jednotlivé úryvky po učiteli, poté improvizační technikou, kdy se pokoušely takové
motivky vytvářet samy. Co se týká porovnání vokálních aktivit, nutno poznamenat,
že v hudební třídě bylo více dětí, které už od počátku dobře zpívaly a intonovaly.
Je to přirozené, jelikož se děti do hudební třídy vybírají, ale neznamená to, že všechny děti

Copyright

v hudební třídě zpívaly a intonovaly skvěle okamžitě. V 1.A bylo 8 žáků, v 1.B 12 žáků,
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kteří tzv. „bručeli“. U někoho se díky vokálním cvičením podařilo navodit hlavovou
rezonanci hned, u někoho to trvalo déle.
Nedílnou součástí hodin bylo rozezpívání na začátku každé vyučovací hodiny.
Většina vokálních cvičení začínala shora. Důležitou roli hrálo také spojení zpěvu a pohybu.
Pohyb o malou chvíli předcházel samotnému zpěvu. Nešlo o žádné složité pohyby, spíše
např. chytnout tón jako peříčko, letící nad hlavou, cvrknout kuličku do důlku, hodit
někomu míček atd. Děti nezpívaly pokaždé všechny naráz. Zpočátku ano, aby se zbavily
ostychu. Později byly vyvolávány, ale ne jmény, aby pro ně nenastala stresová situace,
že mají zpívat samy. Většinou zpívaly po menších skupinkách a byly vyvolávány např. teď
zazpívá ten, kdo má na sobě něco zeleného; teď zpívají ti, kteří měli něco dobrého
ke svačině; teď zazpívají ti, kteří mají nějakého sourozence. Důležité je, že měl učitel
prostor slyšet každé dítě a ohlídat možné chyby spojené s vokální technikou. V kolektivu je
téměř nemožné rozeznat, jak které dítě zpívá. Variant cvičení je mnoho, důležité je, že
zůstává prvek hry a děti tak nemají pocit násilného učení.

5.3.5. Aktivní seznámení s improvizací
Improvizace může být rytmická, melodická, instrumentální i pohybová.
Improvizace jako dílčí činnost je využívána v aktivitách často. V úvodních cvičeních, kdy
děti vytleskávaly jména a předměty kolem sebe, se jedná také o prvky improvizace –
rytmické. Ve cvičeních, kdy vymýšlely své vlastní melodie pro rozvíjení hlavové
rezonance užívaly improvizaci pěveckou.
V některých hodinách nastaly i chvíle, kdy byly děti neklidné a bylo třeba je
zkoncentrovat na určitou činnost. Na základě jakékoliv hudební nahrávky, klidně z oblasti
populární hudby, improvizovaly pomocí rychlých a stručných instrukcí během aktivity.
Výchozí pozicí byl postoj v kruhu. Úkolem dětí bylo dostat se na jiné místo v kruhu,
po cestě je ale vždy čekala nějaká překážka nebo způsob chůze – vyšly jste ven a po cestě
vás překvapilo náledí, pohybujte se jako nejmenší člověk na světě atd. Pokud se hudba
zastavila, musely se děti co nejrychleji dostat na nějaké místo do kruhu, tím byl zaručen
spád aktivity. Děti pak i samy vymýšlely různé další příklady. Tento způsob improvizace
byl velmi dobře realizovaný i dětmi z výtvarné třídy. Ani v jedné skupině nebylo dítě, které
by tuto aktivitu nedokázalo. Pokud se stalo, že děti začaly trochu zlobit, pokyn pro pohyb,
který následoval byl naopak hodně klidný nebo pomalý.
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První z improvizací na melodické bicí nástroje byla na písničku Spadla moucha
do capoucha od Petra Ebena. Děti improvizovaly na xylofony, metalofony i zvonkohry.
Jelikož je celá tato písnička v F pentatonice, všechny varianty vymyšlených doprovodů
byly správné. Pentatonika je velice vhodná pro improvizaci právě z již zmíněného důvodu
správnosti všech možností. Děti si nechaly na nástrojích pouze kameny f, g, a, c, d, zbytek
kamenů vyndaly. Nejprve probíhala improvizace všech nástrojů najednou, aby si děti
vyzkoušely možnosti svého nástroje. U této činnosti zůstaly děti z výtvarně třídy
a poměrně se jim to dařilo. Náročnější činnost zvládly pouze děti z hudební třídy.
Jednotlivým nástrojovým sekcím byly přiděleny rytmické hodnoty, které měly hrát.
Metalofon hrál jako zvon, rytmus zvonkoher byl jako houpačka a xylofony hrály, jako
když prší a padají kapky. Délky not a jeden z příkladů improvizace jsou zaznamenány
v notách níže. Přestože se zdála tato aktivita na první pohled příliš složitá, děti měly
připravené pouze ty kameny, na které mohly hrát, nemohly se tedy splést. Rytmická

Title

připodobnění a názorná ukázka také výborně zafungovaly, děti vše okamžitě pochopily.
Composer
Date

Vznikl tak malý orchestr kompaktního zvuku a radost dětí z improvizace byla veliká.
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Jako další instrumentální improvizaci uvádíme melodizaci dětského říkadla Byla
jedna babka a to na zvonkohru. Děti improvizovaly v tónině C dur, u které není třeba
chromatických kamenů. Jejich úkolem bylo vyndat si ze zvonkohry kámen A (notu a).
Vznikl jim tak zleva nahoru prostor pěti tónů c, d, e, f, g. Jelikož všechny děti toto říkadlo
znaly, jen si ho společně zopakovaly. Poté si zkoušely improvizovat na daných kamenech
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melodii tohoto říkadla. Pravidlem bylo, že mohou hrát na kameny vybraných pěti tónů
v rytmu říkadla, ale s posledním slovem každé fráze (babka, jabka, groš, koš) se musí vrátit
na červenou notu C. Níže uvádíme zapsané příklady improvizace vybraných dětí z hudební

Title

třídy. Těm totiž tahle aktivita šla daleko lépe než dětem ze třídy výtvarné. V té se našlo jen
Composer
Date

pár jedinců, kteří to dokázali podle předem daných pokynů.
Glockenspiel

Glockenspiel

Glockenspiel
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5.3.6. Prostor pro pohybové vyjádření, spojené s mimikou
a gestikulací
Nedílnou součástí hodin bývá i rytmizace a pohybové ztvárnění říkadla Běžela liška
po ledu. Pomocí pantomimy se děti pokoušely ztvárnit jednotlivé fráze. Ve výsledku
dokázaly říkadlo pouze deklamovat, poté jen ztvárnit pohybově a nakonec obě tyto aktivity
dohromady. Obě skupiny také zkoušely říkadlo jako nejprve dvojhlasý, poté i tříhlasý
kánon s pohybem. Děti si určily dva/tři dirigenty. Každý z nich byl dirigentem jedné
skupiny a byl nápovědou pro ostatní děti. V obou skupinách si děti vyzkoušely i dvojhlas
i trojhlas. Ve výtvarné skupině se vydařil jen dvojhlasý kánon, v hudební třídě zvládly děti
i kánon tříhlasý.
Běžela liška po ledu,
ztratila klíček od medu.
Kdo ho má, ať ho dá,
ať se liška nehněvá.
Písni Když se čerti ženili předcházela pohybová improvizace na téma, jak to vypadá
v pekle. Děti předváděly čerty, jak sekají dřevo, přikládají pod kotlem či tančí. Také
vytvářely obličeje rozzlobeného, ale i nešťastného Lucifera. Tím se plynule přenesly
Copyright

Copyright

k písničce, v jejímž textu se zpívá o činnostech, které předtím ukazovaly. K ní se pak
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Title

naučily jednoduchý tanec, do kterého zakomponovaly své vymyšlené pohyby a grimasy
Composer
Date

a na závěr si dohromady písničku zazpívaly a zatančily.
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2. Ten nejstarší Lucifer, jako kozel skákal,
až se kopnul do palce a pak v koutku plakal.

V písni Ševcovská se děti poprvé seznámily s formou ronda. Nácvik probíhal
v prostoru na koberci a děti opakovaly slova po krátkých částech společně s pohybem.
Díky tomuto spojení docházelo k lepšímu a rychlejšímu zapamatování textu. Poté, co se
postupně naučily text i pohybové aktivity celé písničky, následovala melodizace. Opět
pomocí imitace opakovaly předzpívané části. Další byla práce s říkadly. Nejprve se celá
třída naučila všechna říkadla a všichni se společně zamysleli nad významem textů
a vysvětlili si neznámá slova. Potom byly děti rozděleny do třech skupin. Každé skupině
bylo přiděleno jedno říkadlo a měly za úkol vymyslet k danému říkadlu nějaké pohybové
ztvárnění. Chvíli byl ve třídě zmatek a ruch vzhledem k tvůrčí práci, ale výsledky byly
v obou třídách skvělé. Dětská kreativita se zde zcela projevila a také díky společnému
vysvětlení významu jednotlivých říkadel byla pohybová ztvárnění opravdu přesná. Proto
bylo možné si říkadla předvést i beze slov. Děti pak společně posuzovaly, zda pochopily
význam či ne. V hudební třídě se navíc podařilo, to ve výtvarné nevyšlo, aby všechny
tři skupiny říkaly a ukazovaly najednou svá říkadla jen za pomoci ťukání metra. Skupiny
byly přesné a říkadlo dovedly až do konce. Po těchto hrách s říkadly došlo na samotnou
realizaci ronda. Stále se opakující refrén, který zpívaly všechny děti, byl prokládán
jednotlivými skupinami říkadel. Výsledek vypadal takto: refrén; Rozzlobil se švec; refrén;
Švec, švec, prťavec; refrén; Dala jsem si boty kovat; refrén. V hudební třídě se navíc
podařilo přidat na konec ještě již zmíněná všechna tři říkadla naráz a nakonec zazpívaly

Copyright

všechny děti refrén. Tato činnost byla jedna z těch, při které nejen samotná tvůrčí práce, ale
i výsledek byl velice vydařený.
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Composer
Date
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Dala jsem si boty kovat,
abych mohla poskakovat.
Dala jsem si boty podšít,

V další písničce Naše Maryna, vztahující se k posvícení, byla propojena jak práce
se slovem, zpěv a pohyb, tak hra na tělo i Orffovy nástroje. Tentokrát ale melodické bicí –
xylofony a zvonkohry. Hře předcházela dramatická scénka, že dívce, která se jmenuje
Maryna spadl při vaření do hrnce šváb. Úkolem dětí bylo vymýšlet, jak se asi Maryna
tvářila u vaření, u ochutnávání, jak ve chvíli, když zjistila, že jí do hrnce spadl šváb apod.
Na tuto hru všechny děti rychle přistoupily a velmi dobře spolupracovaly. Poté se naučily
slova písničky společně i se znázorňováním textu pomocí gest, mimiky a pohybů. Dále
následoval nácvik melodie pomocí imitace. U druhého řádku se navíc ke zpěvu přidávala
hra na tělo, děti třikrát zadupaly a pětkrát zatleskaly. Po nácviku písně se postupně
vystřídaly všechny děti v doprovodu na Orffovy nástroje. Posadily se do kruhu a po
dohrání jedné sloky poslaly nástroj svému sousedovi po pravé ruce. Takhle kolovaly čtyři
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xylofony a pět zvonkoher, aby děti nemusely čekat moc dlouho. Ve chvíli, kdy nehrály na
nástroj, hrály druhý řádek na tělo, tentokrát však vyměnily dupání za pleskání.
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5.3.7. Výstupní prověrka hudebnosti
Jak jsme již výše uvedli, na konci školního roku byla znovu provedena kolektivní
prověrka hudebnosti v obou třídách, ke které byl použit stejný test. Bylo prokázáno,
že ve všech činnostech se děti zlepšily a je tedy znát vliv celoroční práce v hodinách
hudební výchovy. U jednotlivých cvičeních předkládáme tabulky, ve kterých je vidět stav
na začátku školního roku a výsledek na konci školního roku 2016/2017. To slouží k větší
přehlednosti stavu při vstupní a výstupní prověrce a také k možnosti okamžitého
porovnání.
1. ORIENTACE V TÓNOVÉM PROSTORU
1.A
Na začátku
školního roku

1. A
Na konci
školního roku

1.B
Na začátku
školního roku

1. B
Na konci
školního roku

3 odpovědi
správně

10

15

5

13

2 odpovědi
správně

7

5

7

7

1 odpověď
správně

5

2

7

2

0 odpovědí
správně

0

0

4

1

2. URČOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO POHYBU MELODIE
1.A
Na začátku
školního roku

1. A
Na konci
školního roku

1.B
Na začátku
školního roku

1. B
Na konci
školního roku

3 odpovědi
správně

8

13

3

11

2 odpovědi
správně

4

5

5

7

1 odpověď
správně

6

3

7

4

0 odpovědí
správně

4

0

8

1
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3. HUDEBNÍ PAMĚŤ
1.A
Na začátku
školního roku

1. A
Na konci
školního roku

1.B
Na začátku
školního roku

1. B
Na konci
školního roku

3 odpovědi
správně

16

19

13

19

2 odpovědi
správně

4

2

6

2

1 odpověď
správně

2

1

3

2

0 odpovědí
správně

0

0

1

0

1.A
Na začátku
školního roku

1. A
Na konci
školního roku

1.B
Na začátku
školního roku

1. B
Na konci
školního roku

3 odpovědi
správně

10

20

10

20

2 odpovědi
správně

7

2

8

2

1 odpověď
správně

4

0

4

1

0 odpovědí
správně

1

0

1

0

1.A
Na začátku
školního roku

1. A
Na konci
školního roku

1.B
Na začátku
školního roku

1. B
Na konci
školního roku

3 odpovědi
správně

3

10

1

6

2 odpovědi
správně

4

8

3

11

1 odpověď
správně

12

1

12

3

0 odpovědí
správně

3

2

7

3

4. RYTMICKÁ PAMĚŤ, RYTMICKÉ CÍTĚNÍ

5. HARMONICKÉ CÍTĚNÍ

Díky uvedeným tabulkám je demonstrován pokrok dětí jak z hudební, tak výtvarné
třídy. U dvou cvičeních došlo k téměř vyrovnanému výsledku u obou zmíněných tříd.
A to u cvičeních, prověřující hudební a rytmickou paměť. Velký posun prokázaly všechny
děti u cvičeních, zkoumající harmonické cítění a určování výškového pohybu melodie.
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5.4. Výsledky výzkumu
Zásadní fakt, který se odrazil i na výsledku, je již zmíněná hodinová dotace. Pokud
u výtvarné třídy jedna hodina hudební výchovy z nejrůznější důvodů odpadla, setkaly
se děti s hudebními činnostmi jednou za čtrnáct dní, v době květnových státních svátků
to byly dokonce tři týdny. Po takové proluce bylo někdy dost náročné navázat na předchozí
aktivity. Je znát i zásadní vliv obou třídních učitelek vybraných tříd. Třídní učitelka dětí
z 1.A byla přísnější a důsledná. Její vyučování mělo vždy řád, děti vzorně pracovaly
a přitom atmosféra hodiny byla milá a tvořivá. Tato paní učitelka v hodinách českého
jazyka s dětmi pracovala na různých říkadlech a doplňovala je aktivitami pohybovými
či rytmickými. Spolupráce s ní byla výborná. Způsob práce v hodinách hudební výchovy
byl již pro děti známý a přirozený, nebylo tedy nutné jim mnohé z aktivit vysvětlovat
a popisovat. Přistupovaly k nim jako k naprosté samozřejmosti. Třídní učitelka dětí
z výtvarné třídy nebyla tak důsledná, v jejich hodinách panoval trochu chaos a ne všechny
děti měly naučené správné pracovní návyky. To se také projevilo v hodinách hudební
výchovy. Delší dobu jim trvala koncentrace na danou činnost, přesuny mezi střídáním
hudebních nástrojů a podobně.
Reakce na hudební činnosti
Porovnali jsme reakce obou tříd na hudební činnosti a v obou skupinách byly
srovnatelné. Většinou děti reagovaly kladně, těšily se a moc dobře spolupracovaly.
Výjimkami byly chvíle, kdy byly děti unavené nebo rozdováděné z předchozí hodiny. Tyto
situace se odehrály za celý školní rok opravdu jen výjimečně a to srovnatelně u obou
skupin.
Rozpoznání a užití základních rytmických slabik
Můžeme konstatovat, že se podařilo naučit děti v obou skupinách rozpoznávat
a interpretovat rytmické slabiky tá, tyty, nic, tyrytyry a tájá a také je prakticky používat
v jednoduchých rytmických cvičeních. Děti jsou schopny rytmické imitace, dokáží
i vymýšlet své vlastní motivy ve čtyřdobém metru. Rytmické zkušenosti umí využít při hře
na rytmické bicí i melodické nástroje Orffova instrumentáře. Dále se děti seznámily
s hudební formou rondo, ve které se naučily střídat zpívaný refrén s říkadly s doprovodem
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na tělo i nástroje. Děti z hudební třídy navíc zvládly pracovat ve třech skupinách najednou,
kdy každá skupina interpretovala jiné říkadlo.
I když ještě některé děti nezpívají tak dobře, snad o žádném dítěti nelze říct, že by
neumělo hrát na tělo nebo na nástroje či by neznalo a neumělo používat rytmické slabiky.
Základním prvkem v hudebním prožívání je tedy opravdu rytmus a tím se také potvrzuje
Orffova teorie o významu rytmu. Bylo zajímavé, že děti z výtvarné třídy vynikaly právě
v elementárních rytmických aktivitách (oproti jiným aktivitám). Děti z hudebních tříd ještě
navíc dokázaly uskutečnit složitější aktivity. Byly nadšené novými, někdy náročnými
výzvami a velice dobře je zvládaly.
Užití hlavové rezonance při zpěvu
S dětmi jsme po celý rok systematicky pracovali na zapojení hlavové rezonance
při zpěvu. Je nutné konstatovat, že s přibývajícími cvičeními přibývalo i dětí, kterým
se to dařilo lépe. Na začátku školního roku bylo v 1.A 8 dětí, z toho 6 chlapců a 2 dívky,
které nezpívaly s použitím hlavové rezonance. Na konci školního roku to jsou
už jen tři děti – 2 chlapci a 1 dívka. Ve výtvarné třídě 1.B bylo na začátku školního roku
12 takových dětí – 7 chlapců a 5 dívek. Na konci školního roku je to šest dětí – 4 chlapci
a 2 dívky. Přesto ale i u těchto dětí došlo k pokroku. Při jednotlivých vokálních cvičeních
už byly chvíle, kdy se jim to dařilo, ale ve zpěvu písní to ještě neumí zcela jistě aplikovat.
Předpokládáme, že příští rok to již dokáží všechny děti.
Aktivní seznámení s improvizací
Děti z obou tříd se seznámily s improvizací. Na počátku to byla improvizace
pohybová, kdy vyjadřovaly pomocí vlastního těla různé situace a emoce. Charakter pohybů
se často měnil. Tuto aktivitu zvládly obě třídy srovnatelně. Poté následovala improvizace
instrumentální na zvonkohry, metalofony a xylofony. Úroveň porovnávaných tříd byla
hodně rozdílná. Během prvních pokusů zvládlo v 1.A z celkového počtu 22 dětí
instrumentální improvizaci podle předem zadaných pravidel 18 dětí, z toho 9 dívek
a 9 chlapců. V 1.B z celkové počtu 23 dětí dokázalo hned v počátcích improvizovat pouze
13 dětí – 7 dívek a 6 chlapců. U dětí, kterým se ze začátku improvizace nedařila, byl
jedním z důvodů ostych a nejistota. Poté, co se nechaly inspirovat a také přesvědčit svými
spolužáky, se výsledek mírně zlepšil. Přesto bylo nutné snížit náročnost aktivit pro děti
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ve výtvarné třídě. Předem naplánované aktivity byly uskutečnitelné pouze ve třídě
hudební.
Prostor pro pohybové vyjádření
Dětem byl také poskytnut prostor pro pohybové vyjádření, spojeného s mimikou
a gestikulací. Během práce s vlastním tělem si vyzkoušely taneční improvizaci, koordinaci
vlastních pohybů. Dále mimické, gestické i pohybové vyjádření a ztvárnění různých
činností, příběhů, nálad a pocitů a zatančily si různé kruhové tance. Pohybové vyjádření
bylo srovnatelné v obou třídách, taneční projev a pohybové aktivity byly pro děti
přirozené.

5.5. Verifikace hypotéz a závěry pro pedagogickou praxi
Hypotéza č. 1 Hrát (si) může každé dítě byla ověřena a verifikována. Všechny děti
z obou tříd se s nadšením zapojily do všech hudebních aktivit. Základním prvkem ve výuce
byla hra. Bylo potvrzeno, že se těchto aktivit mohou účastnit všechny děti bez ohledu
na jejich nadání a specializaci – hudební nebo výtvarná výchova.
Hypotéza č. 2 V hudební i nehudební třídě je v hodinách hudební výchovy možné
propojit všechny činnosti – řeč, činnosti rytmické, pěvecké, instrumentální i pohybové byla
také ověřena a verifikována. Děti z obou tříd se účastnily různorodých aktivit rytmických,
pěveckých, instrumentálních i pohybových. Došlo ke zjištění, že v hodinách hudební
výchovy je možné a žádoucí propojení všech zmíněných aktivit, což bylo také dokázáno
na konkrétních příkladech z praxe.
Hypotéza č. 3 Předpokládáme, že díky správnému rozfázování činností pochopí
danou aktivitu každé dítě byla opět ověřena a verifikována. Jak již bylo zmíněno, aktivit
se účastnily všechny děti jak z hudební, tak z výtvarné třídy. Pro správné porozumění bylo
tedy nutné rozfázovat jednotlivé aktivity do dílčích kroků. Vše se dělo formou hry
a poměrně svižně, děti tak nestihly zaregistrovat, že se vlastně učí. Přesto se nestalo, že by
se do výsledné aktivity nemohlo nějaké dítě zapojit, protože by jí neporozumělo. Téměř
vždy dosáhly díky postupným krokům tíženého výsledku všechny děti.
Hypotéza č. 4 V hudební i nehudební třídě je možné dát dětem prostor
pro improvizaci a kreativitu byla ověřena a verifikována. Každé dítě bylo nedílnou součástí
procesu kreativního tvoření. Všechny děti si v průběhu školního roku vyzkoušely
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improvizovat jak v rytmických, vokálních či pohybových aktivitách, tak na nástroje
Orffova instrumentáře. Děti se tak učily vzájemné spolupráci.
Hypotéza č. 5 Předpokládáme, že samotný proces výuky a aktivní angažovanost
jedince v něm bude pro děti důležitější, než naukové poznatky byla také ověřena
a verifikována. Nebylo zásadní, zda se vždy aktivity zcela vydařily, zda děti provozovaly
činnosti naprosto přesně a správně. Nejdůležitější byly dětské rozzářené oči, kterých bylo
v hodinách hudební výchovy nespočet. A to opakovaně každý týden až do konce školního
roku. Když se nějaká aktivita vydařila, byl to navíc příjemný bonus. Cílem tedy není
výsledek, nýbrž samotný proces.
Hypotéza č. 6 Předpokládáme, že děti z hudební třídy budou šikovnější
a motivovanější než děti z třídy výtvarné byla ověřena a částečně verifikována. Obě třídy,
jak výtvarná, tak hudební pracovaly skoro stejně, ale hudební třída svými schopnostmi
třídu výtvarnou převyšovala. Přesto bylo ve výtvarné třídě několik výjimek – vybrané děti,
které byly svými schopnostmi srovnatelné s dětmi ze třídy hudební. Obecně je ale možné
říci, že třída 1.A byla motivovanější a děti šikovnější než z výtvarné třídy 1.B.
Hypotéza č. 7 Děti z hudebních tříd budou zdatnější ve vokálních, improvizačních,
rytmických, i instrumentálních činnostech než děti z výtvarné třídy, dětem z výtvarné třídy
půjdou spíše činnosti rytmické byla ověřena a také verifikována. Děti z hudebních tříd byly
zdatnější ve většině činností, děti z výtvarné třídy však vynikaly alespoň v činnostech
rytmických.

Závěrečné zhodnocení výzkumu
Kdybychom měli udělat shrnutí celého školního roku, dá se říci, že děti z obou tříd
se seznámily se stejnými činnostmi. Děti z 1.A na to však měly více času a prostoru a měly
tak možnost se v některých aktivitách více zdokonalit. U obou tříd ale bylo dbáno
na pečlivou výchovu v aktivitách pěveckých, rytmických, instrumentálních a pohybových.
Výchovná a vzdělávací složka byly v jednotě, děti si pomocí Orffova Schulwerku
osahaly hudební materiály a manipulovaly s ním pomocí tvořivosti a tím se rozvíjely různé
dovednosti – potažmo hudební schopnosti nabývaly vyšší kvality.
Vzdělávací složka byla naplněna, jak dokazují výsledky z kolektivní prověrky
hudebnosti. Děti v hudební třídě se zdokonalily více v uvědomělých činnostech, děti
z výtvarné třídy spíše v činnostech prožitkových.
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Výchovná složka byla zastoupena v ještě větší míře. Za nejcennější v obou třídách
považujeme vnitřní aktivitu žáků s touhu zapojit se do procesu i vlastní přínos každého
žáka, který do hodiny vkládal. Dětem byly nabízeny různé cesty, ale právě vlastní aktivita
byla tou nejdůležitější. V Orffově Schulwerku je tolerována chyba, která je vnímána jako
poučení. Dítě si tak vytváří kladný emoční vztah k hudbě a touží ji mít jako součást svého
života. Další důležitou výchovnou složkou bylo naslouchání spolužákům. V plné míře
se potvrdila využitelnost myšlenek Orffova Schulwerku v obou třídách, jak hudební,
tak výtvarné.

Závěry pro pedagogickou praxi

• Myšlenky Orffova Schulwerku jsou stále aktuální a velmi dobře využitelné
ve výuce hudební výchovy v základní škole.

• S každým dítětem se dá pracovat. Každé dítě je nácvičné, stačí jen správné
rozfázování činností a dostatek pochopení a trpělivosti ze strany učitele.
Je důležité, aby mělo dítě stále pocit úspěšnosti, aby nedošlo k projevení pocitu
méněcennosti a tím i následného zablokování dítěte pro další práci. Učitel by tedy
měl znát možnosti jednotlivých dětí a podle toho s nimi pracovat, aby je nedostal
do situace s možným neúspěchem. Na učitele jsou tedy kladeny nároky – zadávat
přiměřené úkoly, umět pracovat s chybou a dbát na jasná pravidla a zásady.

• Do jedné hodiny hudební výchovy se dá vměstnat velké množství aktivit.
Je ale nezbytně nutné vše si dopředu rozplánovat a připravit.

• Nejefektivnější výuka je formou hry, když se děti učí, ale vlastně o tom neví.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo popsat pedagogický směr Orffův Schulwerk, jeho
myšlenky a jejich využitelnost na Základní škole generála Františka Fajtla DFC. Cílem
výzkumné sondy bylo porovnat, jak na hudební aktivity, vedené podle principů Orffova
Schulwerku, reagují vybraní žáci této školy.
Práci jsem rozčlenila do pěti hlavních kapitol. V první kapitole jsem představila
osobnost Carla Orffa – hudebního pedagoga. Zmínila jsem jeho hudební začátky
i inspirace, které pravděpodobně hrály roli při pozdějším vytváření Orffova Schulwerku.
Ve druhé kapitole jsem se zaobírala vznikem a vývojem tohoto systému v Německu. Dále
jsem formulovala jeho základní myšlenky a popsala aktivity pro výchovu dítěte dle idejí
Carla Orffa. Z četných adaptací Orffova Schulwerku jsem se zaměřila na tu českou
a popsala vznik České Orffovy školy a České Orffovy společnosti. Třetí kapitola popisuje
výuku hudební výchovy na Základní škole generála Františka Fajtla DFC v pražských
Letňanech, která se zde vyučuje podle principů Orffova Schulwerku. Významnou
osobností, která stála u zrodu tohoto způsobu výuky, je Lenka Pospíšilová, které jsem také
věnovala několik stran. Popsala jsem její pedagogickou, ale i skladatelskou činnost,
představila a ve stručnosti rozebrala publikace, které vydala. Ve čtvrté kapitole jsem
definovala rozdíly mezi hudebními a výtvarnými třídami na této škole a charakterizovala
výuku hudební výchovy na prvním i druhém stupni ZŠ. V páté kapitole jsem představila
výzkum, který jsem na této škole uskutečnila v hodinách hudební výchovy ve školním roce
2016/2017. Porovnávala jsem dvě první třídy – hudební a výtvarnou. V této kapitole jsem
také uvedla konkrétní aktivity i notový materiál, použitý při výuce hudební výchovy.
Na začátku výzkumu jsem provedla vstupní kolektivní prověrku hudebnosti a na závěr
školního roku ji zopakovala jako kontrolní prověrku. Pozorováním výchovně-vzdělávacího
procesu a porovnáním výsledků těchto prověrek jsem ověřila využitelnost myšlenek
Orffova Schulwerku v pedagogické praxi.
Psaní této diplomové práce mi přineslo nové poznatky o Carlu Orffovi, jeho
hudebním dětství, vzniku Orffova Schulwerku v Německu a jeho uplatnění u nás. Novou
a zajímavou informací pro mě bylo to, jak se Orffův Schulwerk poměrně dlouho a složitě
vyvíjel až do dnešní podoby.
Výzkum, který jsem provedla, mě utvrdil ve funkčnosti tohoto systému, v němž se
navzájem doplňuje výchovná a vzdělávací složka. Jsem velice ráda, že jsem jako dítě
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prošla výukou hudební výchovy podle idejí Orffova Schulwerku na stejné základní škole,
na které dnes mohu podle těchto myšlenek i učit. Hodiny jsou výzvou nejen pro děti, ale
i pro mě jako učitele. Stačí poměrně málo k tomu, abychom s dětmi prožili mnoho hezkých
hudebních chvil. Jako učitelé hudební výchovy máme šanci nabídnout jim několik věcí
najednou. Kromě důležitých znalostí jsou to pocity, zážitky, radost a potěšení
ze společného zpívání a muzicírování. Navíc máme šanci ještě na děti výchovně působit.
Nejde pouze o to, co všechno se děti naučí a jaké znalosti a dovednosti získají, ale také
o to, jakým způsobem toho dosáhnou.
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Příloha 1

Kolektivní prověrka hudebnosti – zadání, verze pro učitele
Určeno pro žáky 1. tříd s hudebním i výtvarným zaměřením
1. Orientace v tónovém prostoru:
Zahraji ti třikrát písničku Skákal pes. Tvým úkolem bude poznat, jestli zní písnička vysoko
– jestli ji hraji nahoře, uprostřed nebo úplně dole – hluboko. Pokud bude nahoře,
zakroužkuj obrázek, kde je pes na horním schodě, pokud budu hrát uprostřed, zakroužkuješ
psa na prostřední schodě, pokud budu hrát dole, zakroužkuj obrázek, kde sedí pes
na spodním schodě.
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2. Určování výškového pohybu melodie:
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Urči, zda písnička stoupá nebo klesá. Pokud ti bude připadat, že stoupá neboli jde nahoru,
zakroužkuj schody nahoru. Pokud si budeš myslet, že klesá, tedy jde dolů, zakroužkuj

Title

schody dolů. Úmyslně jsou motivky v rozsahu dvou oktáv, aby si děti nepletly tónový
prostor a pohyb melodie, jak se často stává.
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3. Paměť pro melodii:
Teď uslyšíš pokaždé jen kousek jedné známé písničky. Tvým úkolem bude ji poznat
a podle toho zakroužkovat obrázek, který patří k dané písničce.
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4. Rytmická paměť, rytmické cítění:
Teď ti zatleskám několik ukázek a tvým úkolem je zakroužkovat barvičkou ten, který jsem
hrála. Velká kolečka jsou pomalá, malá kolečka jsou mrštnější a tím i rychlejší. Vezmi

Title

si červenou barvu a zakroužkuj to, co právě teď hraji. Teď si vezmi modrou a zakroužkuj.
Composer
Date

Jako poslední třetí pastelku – žlutou.
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5. Harmonické cítění:
Tvým úkolem teď bude poznat, jestli hraji na klavír jenom jeden tón nebo jich hraji více.
Pokud hraji jen jeden, zakroužkuješ číslo
1, pokud hraji tři, zakroužkuješ číslo 3, pokud
Title
budu hrát pět notiček, zakroužkuješ číslo 5.
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