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Závěr 

Použitá literatura 



Úvod 

Moderní věda současné doby vede к neustále rostoucímu podílu volného času na úkor práce, 

kterou za nás vykonává na mnoha místech technika. Vznikl tak prostor, který bylo nutné zaplnit. 

Tato potřeba se stala jednou z mnoha příčin vzniku médií, jejichž posláním bylo naplnit čas po 

práci smysluplným obsahem. Nastal prudký rozvoj tištěného slova, televize, rozhlasu a 

v posledních desetiletích i internetu, mezi nimiž se dospělý jedinec někdy dost špatně orientuje, 

natož pak dítě, které nemá ještě tolik zkušeností. 

Média se velikým způsobem podílí na propojování jednotlivých kultur, národů, ba i světadílů. 

Z jednoho konce světa na druhý se informace dostane během několika vteřin. Prostřednictvím 

médií můžeme komunikovat s celým světem. Ulehčuje nám to v mnoha směrech práci, otevírá 

nové obzory, nové poznatky. 

Na druhou stranu se dnes mnoho odvětví vědy zabývá těmi negativními jevy, které mohou mít 

média na člověka. Mnoho lidí je dnes na médiích závislých a tyto závislosti mu různou měrou 

mohou ztrpčovat život Člověk leniví, pořád počítá čas, kterým ve skutečnosti plýtvá a nesprávně 

hospodaří. Neumí si najít čas na kulturu, protože stačí otočit knoflíkem a může se na ten koncert 

či na tu výstavu podívat z křesla svého obývacího pokoje. Rádio si pustí automaticky po příchodu 

domů a nechá se „pročistit" tou záplavou reklam a levné hudby, která se na něj valí z většiny 

rozhlasových stanic. Se zděšením přepíná, když slyší slovo vážná hudba, vždyť je unavený 

z práce a na přemýšlení už není čas, jde jen o to se bavit. 

Co dnes poslouchá dnešní mládež, kolik času věnuje poslechu hudby, televizi, počítačům? 

Jakými médii se nechá ovlivňovat a jak se to odráží na jejich hudebnosti? Jaký je obsah médií, 

kterým věnují tolik pozornosti? To jsou otázky, které jsem si pokládala na začátku i během mé 

práce a na které jsem se snažila odpovědět 
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2.1 Hudebnost 

Hudebnost (někdy v češtině používán také pojem muzikálnost) je termín, který nemá přesné 

vymezení v hudební psychologii, a proto je chápán různými způsoby. Existují tři hlavní koncepce 

hudebnosti. První chápe hudebnost jako hlavní složku hudebního nadání, která je potřeba 

к vykonávání hudební činnosti. Druhá koncepce chápe hudebnost jako úroveň rozvoje hudebních 

schopností a třetí jako pozitivní vztah jedince к hudbě. 

První koncepce hledá hudební schopnosti, které jsou podmínkou pro hudební aktivity. U různých 

autorů se tedy tyto schopnosti liší. Podle Stumpfa je to schopnost analyzovat souzvuky, dle 

T.Billrotha jde o zapamatování krátké, rytmizované, členěné melodie. M. Meyer pokládá 

hudebnost za schopnost analyzovat jednotlivé tóny. Později došlo ke specifikaci jednotlivých 

schopností а к určení jejich významu. Těplov říká, že hudebnost není nesena jen jednou hudební 

schopností, aleje určena komplexní schopností emociálně reagovat na hudbu, která však 

předpokládá již jiné hudební dovednosti, aby mohl daný jedinec hudbu skutečně slyšet a vnímat. 

Těplov tyto dvě stránky hudebnosti označuje jako emocionální a sluchovou stránku. Mohou 

působit jen v těsném spojení, a proto pokud jedna z nich chybí, nedochází к výslednému 

efektivnímu kontaktu člověka s hudbou. 

Druhá koncepce mluví o hudebnosti spíše jako o muzikálnosti. Jako muzikální jedinec se 

označuje člověk, který je všestranně hudebně rozvinutý, sám hudbu aktivně tvoří a kromě toho 

má velkou hudební zkušenost. Škála muzikálnosti je široká, je proto nutné rozlišovat hudebnost 

od extrémně nízké, až po mimořádnou hudebnost. Vyšší stupně hudebnosti jsou spjaty 

s mnohými hudebními znalostmi a dovednostmi. Problém této teorie spočívá v tom, že se 

částečně překrývá s hudebním nadáním. 

Třetí koncepce je u nás úzce spjata s V.Helfertem, který na základě studií (antropologických 

studií a ontogeneze hudebnosti jedince) usoudil, že tato vlastnost je dána všem lidem bez 

výjimek. Tohoto názoru se pedagogika velice rychle ujala, skrze tuto teorii se od této chvíle ve 

škole přestalo radikálně rozdělovat děti na talentované a netalentované. Dále rozdělil Helfert 

hudebnost na aktivní (evidentní) a receptivní (latentní), přičemž aktivními jedinci jsou podle něj 

interpreti a skladatelé, zatímco jedinci s receptivní hudebnosti jsou běžní posluchači hudby. Proto 
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by mělo být výchovné vzdělávací působení zaměřeno především na kultivaci receptivní 

hudebnosti. 

Na základě těchto koncepcí lze vyhodnotit trochu obecnější pojetí hudebnosti. Ivan Poledňák 

shrnuje hudebnost takto: „Hudebnost je kategorií vyjadřující vztah člověka к hudbě, přičemž 

tento vztah je nesen dvěma komponentami Jež spolu statisticky významně (ne však absolutně) 

pozitivně korelují."(In Poledňák, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 

1984, str.161). Těmi dvěmi komponentami, o kterých Poledňák hovoří, jsou stupeň integrace 

hudby do struktury osobnosti a úroveň hudebních schopností. Integraci hudby do struktury 

hudebnosti popisuje Poledňák především jako význam hudby v životě daného jedince, tedy 

souvislosti hudby a jiných životních sfér, dále sílu a obsažnost komunikace mezi hudbou a daným 

jedincem. Vyplývá z toho, že hudebnost je složka komplexní a převážně sociální. Obě 

komponenty hudebnosti se navzájem ovlivňují a posilují. Při aktivní hudební činnosti se 

schopnosti rozvíjí do nadání. 

2.2 Hudební nadání, vlohy a dispozice 

Hudební nadání je pojem označující soubor předpokladů pro vykonávání hudebních činností. Za 

nadání se považují dědičné a vrozené předpoklady pro hudební rozvoj a samozřejmě i samotný 

hudební rozvoj. Předpoklady hudebního nadání jsou hudební vlohy a anatomicko-fyziologické 

dispozice. 

Dispozice jsou dynamické, závislé na fyzickém i psychologickém vývoji jedince. Měřitelnost je 

obtížná zejména proto, že dispozice se projevují jen při hudební činnosti jedince. Pro označení 

vysoké míry nadání je užíváno pojmu talent, případně genialita, jde-li o nejvyšší možnou míru. 

Anatomicko-fyziologické dispozice jsou dědičné či vrozené a jsou v různé míře nezbytné pro 

jednotlivé hudební aktivity a pro pěstování hudby na profesionální úrovni. Jedná se o konstituci 

organismu, vlastnostech jednotlivých orgánů. Tyto dispozice jsou buď měřitelné, nebo 

odhadnutelné. „ Můžeme je ovšem posuzovat jen ve vztahu ke konkrétním hudebním činnostem, 
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jež na dispoziční výbavu kladou velmi rozdílné požadavky, a ve vztahu к typu hudby, jež má být 

provozována (jde tu o tzv. kulturní determinaci)." (In Poledňák, I. Stručný slovník hudební 

psychologie. Praha:Supraphon, 1984; str.234) 

Vlohy jsou chápány jako neuropsychické vlastnosti, tedy anatomicko-fyziologické vlastnosti 

nervového systému a mozku. V souvislosti s hudebními vlohami nelze zapomenout na důležitý 

smysl, na sluch a s ním spojené celé ústrojí - vlastnosti sluchového analyzátoru, jeho vnitřní i 

vnější stavbu. Dále je třeba připomenout hlasový orgán, umožňující tvorbu a barvu pěveckého 

hlasu. Důležitým faktorem je jemná motorika, která je potřeba při hře na hudební nástroj. 

Nervová soustava, těsně spjata s limbickými systémy a retikulární formací plní kromě jiných i 

funkci celkové senzibility pro hudbu a hudební aktivitu. Vlohy působí jako jeden celek, 

nemůžeme na ně nazírat jako na jednotlivé části, ale jako na pevnou strukturu, jejíž části se 

mohou aktivovat v průběhu rozvoje. 

Dispozice jsou, jak už je výše zmíněno, vrozené nebo dědičné. Výraz „vrozený" znamená 

biologicky daný, nezávislý, nezprostředkovaný výchovou, avšak neobsažen v genotypu, nýbrž 

způsobený embryonálním vývojem, průběhem porodu a i krátce po něm. (Během embryonálního 

vývoje lze připomenout jak kladné, tak i záporné momenty, ze kterých dítě čerpá. Mezi kladné 

můžeme řadit i různé hudební podněty, mezi záporné špatnou životosprávu matky.) V širším 

smyslu se ale výraz „vrozený" používá pro takové jevy, jež jsou biologicky dány a projeví se 

někdy během vývoje. Podle tohoto významu se neodděluje od sebe geneticky daná a vrozená 

stránka jedince. 

Dědičné předpoklady jsou neseny informací zapsanou na lidském genomu. Velký vliv plní 

zejména v oblasti dispozic, jako je celková konstituce těla, orgánová stavba a výkonnost. 

Dědičnost ve vztahu s hudbou je dodnes otázkou, která vyvolává řadu diskuzí. Někteří tvrdí, že 

dědičnost nemá téměř žádný velký význam na hudební stránku jedince, ovšem řada jiných 

výzkumů poukazuje na to, že mezi úrovní hudebních schopností potomků a předků existuje 

vysoká podobnost. 

Jako důležitý poznatek je třeba připomenout, že vlohy se nemusí dědit z pokolení na pokolení, ale 

i recesivně, což znamená „přes koleno". 
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7-3 Ontogeneze hudebnosti 

Ontogeneze hudebnosti nebo-li vývoj hudebnosti začíná u jedince již v prenatálním období. Věda 

se tímto problémem začala zabývat na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Předmětem 

jejího zkoumání byly dlouhodobě sledované děti v jejich rodinném prostředí, spolu 

s dotazníkovým šetřením většího počtu dětí. Intenzivní zkoumání pak probíhalo u jedinců, kteří 

se projevili v raném dětství jako mimořádně nadaní. Pro nejranější věk však nebylo možné 

vypracovat objektivní porovnávací metody, teprve od sedmého roku života lze použít speciální 

testy. U nás se ontogenezí hudebnosti zabýval zejména František Lýsek a František Sedlák. 

Sluch a sluchové ústrojí je velice důležitým orgánem, který se v ontogenezi projevuje velmi záhy. 

Díky tomu je dítě již v prenatálním vývoji schopno reagovat na hudbu. V prvních dnech života 

dokáže rozeznávat zvuky spojené s krmením. V druhém týdnu se již umí sluchově soustředit a po 

čtyřech týdnech je dítě schopno upnout pozornost к sluchovému vjemu. Tehdy začíná hudba plnit 

uklidňující funkci. Dítě však stále ještě nedokáže udržet v mysli uplynulé hudební momenty, a 

proto není nutné, aby hudba měla ráz ukolébavky. Dokonce je možné hrát i rychlejší kusy, avšak 

je nutno snížit intenzitu zvuku. Od třetího měsíce se rozvíjí u dítěte aktivní slyšení (na rozdíl od 

aktivního vidění, které nastupuje mnohem později). Z bezděčného poslechu hudby spojeného 

pouze s usínáním se stává cílený poslech zvuků. Dítě již zvuk a jeho zdroj začíná identifikovat. 

Zatím však ještě není schopné posoudit, jak daleko se zvukový zdroj nachází. Tento moment 

nastává až ve chvíli, kdy je samo dokáže vlastním pohybem v prostoru získat o představu o 

daném místě. 

Období mezi třetím až šestým měsícem Poledňák popisuje jako období „Lauschalter", to jest 

období naslouchání. Dalším obdobím je „Greifalter", tedy období hmatové. Zde je možné 

pozorovat výraznější pohybové reakce na hudbu, zatím ještě nedostatečně spojené s rytmem. 

Zároveň se v tomto období i velice rychle rozvíjí hlasový projev dítěte začínající broukáním a 

vyrážením různých zvuků, přes hláskový a slabikový projev „Sprechlalen" a popěvování 

„Lalgesange". Tónové rozpětí je jen něco málo přes oktávu, melodické linie jsou převážně 

sestupné. Uvnitř tohoto tónového prostoru se mnohdy vyskytují i postupy menší než malá 

sekunda, v hudební terminologii se pro tento postup užívá název mikromelodický. Rozvíjí se již 
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také schopnost diferenciace zvuků a začínají se vytvářet základy fonematického sluchu. Dítě 

napodobuje slyšené zvuky, vznikají u něj spoje akusticko - motorické. Do tří let se dítěti 

mobilizuje hlasové ústrojí a hlas se mění vzhledem к měnícímu se organismu a jeho anatomicko -

fyziologickému ústrojí. V této době lze již hlas zařadit do sopránové, střední, či altové polohy. 

Na rozhraní prvního a druhého roku života je nutné, aby dítě mělo dostatečný přísun kvalitní 

hudby, protože má velký vliv na jeho řečové a hudební dovednosti. Na počátku druhého roku 

života je dítě velice kladně naladěno na poslech hudby, projevující se mnoha reakcemi (poslech, 

pohyb - tanec, popěvování). Postupem času dítě přestává reagovat viditelným způsobem, tento 

jev je dán interiorizací hudby. Po třetím roce se již dítě dokáže na chvíli oprostit od pohybového 

doprovázení hudby a je již schopné krátkodobě pozorně naslouchat. 

Ve druhém a třetím roce se rozvíjí u všech dětí pěvecká aktivita, která se většinou projevuje jen 

tzv.broukáním. Postupně se vyvíjí smysl pro tónový systém a jednotlivé tónové vzdálenosti, mizí 

mikromelodické postupy v pěveckých aktivitách. Děti snáze intonují melodie sestupné než-li 

vzestupné. Optimální rozsah, ve kterém se orientují a ve kterém tyto melodie realizují, jsou tercie 

až kvinta, ovšem je nutno к tomu dodržet vhodný tónový prostor, ve kterém může dítě snadno 

imitovat zvuky. Rytmus je v tomto stádiu velice jednoduchý, převládají tóny jedné délky, pomlky 

se nevyskytují a velice zřídka se objevují dvojnásobné hodnoty. U předzpěvovaných písní děti 

nejprve imitují zvukovost textu, potom rytmus a teprve na posledním místě melodii. Dítě se 

postupně přibližuje к zachycení a vyjádření tónové výšky. Pokud zaintonuje některý tón 

podstatně níže či výše, drží se dále v relaci к tomu tónu, z tohoto důvodu se usuzuje, že je 

v tomto období formováno tonáiní cítění. 

V tomto věku začínají být patrné rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Ve třetím roce života zpívá 

přesně pouze 2 % dětí, ale přibližnou podobu písně dokáže 75 % dětí. Největší chybování nastává 

v melodice, menší v rytmice a nejmenší v textu. Příčin, proč je hudební rozvoj tolik rozdílný a 

nerovnoměrný, je mnoho a jsou spjaté s různými složkami osobnosti dítěte a zároveň s jeho 

výchovou. Brzdou hudebního vývoje mohou být i nedostatečné vlohy, podmiňující hudební 

schopnosti. 
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Pokud bychom ignorovali tyto rozdíly mezi dětmi, můžeme říct, že dítě v šesti letech dokáže čistě 

zpívat píseň, přiměřenou jeho věku. Bohužel praxe je jiná a do škol přichází přibližně mezi třiceti 

až padesáti procenty dětí, které jsou zaostalé po hudební stránce. Amúzií (patologická odchylka 

od normálního hudebního vývoje) trpí jen nepatrný zlomek, je proto třeba hledat odpověď ve 

vlivu okolí, kromě jiného i v nevhodné formě hudby, se kterou dítě přichází do styku. Pokud se 

těmto dětem okamžitě nevěnuje zvláštní péče, je jejich hudební rozvoj buď úplně nebo částečně 

blokován. Vyššího stupně nelze již v takovém případě téměř nikdy dosáhnout. 

Celkový hudební rozvoj probíhá paralelně s celkovým rozvojem, rovnoměrně s věkem. Mezi 

osmým a devátým rokem se projevuje největáí zlepšení u tonální a rytmické paměti (15 procent). 

Každým rokem se dále jedinec zlepšuje o cca 5 procent. 

Rozvoj tónového rozlišování končí poměrně brzy. Uvádí se, že většina sedmiletých dětí rozlišuje 

čtvrtónovou diferenci (12 kmitů při 440 kmitech), většina dvanáctiletých dětí by měla být 

schopna rozlišovat osminotónovou diferenci, což je zhruba stejné rozlišování jako u dospělých 

jedinců. U chlapců se rozvoj rytmického cítění zastavuje přibližně ve dvanácti letech, je to 

způsobeno pubertou a jejím vlivem na motorickou koordinaci. 

Navzdory tomu vývoj smyslu pro harmonii probíhá relativně pozdě. Pro pochopení harmonie je 

třeba zároveň vnímat a simultánně slyšet jak melodii tak doprovod, tedy pro většinu dětí nelehký 

úkol. Podle Piagetovy teorie inteligence a dalších autorů : „děti jen postupně přecházejí od 

obrysového, synkretického, globálního vnímání к rozčleňování celku a pochopení vztahu částí 

a celku. I začlenění části do celku je realizováno nejdříve v jedné dimenzi a teprve později ve 

všech svých parametrech." (In Poledňák, L Stručný slovník hudební psychologie. 

Praha:Supraphon, 1984;strJ249) C.W.Valentine zjistil, že teprve po devátém roce dítě 

upřednostňuje konsonanci před disonancí a že výsledky srovnatelné s výsledky dospělých se 

objevují teprve u dvanáctiletých, často až u třináctiletých dětí. H.D.Wing se tímto problémem 

taktéž zabýval, u něho se však tento jev vyskytuje výjimečně i u jedenáctiletých dětí. Stejně je 

tomu i ve výsledcích Bentleyeho, přičemž každoročně se výsledky zlepšují o 5-8,5 procent. 
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Výsledky testů ukazují, že děti do věku 12-13 let (až na pár výjimek) nejsou schopné plně 

pochopi t hudbu a její obsah tak, jako dospělí jedinci, přičemž ale hudba je a měla by být pro ně 

v přiměřené míře a složitosti poskytována, protože je nezbytná pro rozvoj jak hudební, tak i 

nehudební složky osobnosti (zejména emocionální rozvoj). Hudební činnost naplňuje děti 

potěšením a je pro ně zdrojem estetického zážitku. 

Ve školním věku jsou rozdíly mezi jednotlivými žáky a jejich hudebními schopnostmi a výkony 

velmi výrazné. Ve vyšším školním věku nedochází již к rychlejším a pronikavějším změnám, 

formativní věk je tedy jen v nejranějším a raném dětství. 

Na konci prepubescence se začíná projevovat větší rozdíl mezi hudbou, jež se provozuje ve škole 

a jež je provozována nebo poslouchána mimo ni. Rozpor vrcholí v pubescenci a adolescenci. Je 

dán téměř u celé populace již od nejranějšího dětství vlivem styku s moderní populární hudbou. 

Většina mladých lidí si díky tomu neuvědomuje potřebu zprostředkování hudby, ale vnímá ji jako 

něco samozřejmého bez dalšího rozvoje. Děti v mladším školním věku jsou hudbě otevřené v její 

jakékoliv podobě, tedy jsou schopné akceptovat a dostat se к hudbě i přes tradiční vzor školní 

hudby, kterou je bezesporu lidová píseň. V tomto věku je možné rozvinout hudební dovednosti a 

schopnosti nutné pro kontakt a komunikaci s hudbou. Učitel je schopný zásadně ovlivnit vztah 

dětí к hudbě, v menší míře ovlivňuje jejich vkus a zaměření. Mimoškolní faktory totiž 

v prepubescenci a v pubescenci nabývají převahy. 

V období pubescence a adolescence se již výrazně projevuje osobnost mladého člověka. 

Pubescence nese s sebou stále znaky homogenní skupiny, teprve v adolescenci se začíná mládež 

od sebe zřetelně diferencovat. Zvýrazňují se role motivace pro hudební aktivitu. V období 

dospělosti vývoj dále pokračuje, ale uzavírá se rozvoj schopností a zájmy se ustaiují. Hudební 

schopnosti zpravidla drží svou úroveň dlouhé roky, teprve po 60. roce může nastat jistý pokles, 

který se týká hlavně percepčních schopností (spojeno zejména se sluchovým orgánem). 
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3 1 Apercepce hudby 

Apercepci můžeme v psychologickém slovníku vyhledat jako: „Apercepce je psychický proces, 

v němž je nový obsah vědomí navázán na podobné již existující obsahy takovým způsobem, aby 

mu mohlo být porozuměno." ( http://iunz.sneznikcz/soubor slovnik/slovnik apercepce.htm: 

online) 

Apercepci hudby je možno chápat zpracování hudebního podnětu jako celek. Je to proces, ve 

kterém nedochází pouze к emociálnímu prožitku hudby, ale zároveň к pronikání do jejího 

obsahu. Ivan Poledňák to vyjádřil takto: „Představuje proces, v němž se zmocňujeme nejenom 

"smyslové podoby" hudby, ale posléze v důsledcích pronikáme i do jejího obsahu; v završení 

tohoto procesu se objevují určité odpovědi (responze) apercipienta v podobě úžasu, obdivu, 

přijetí, zapojení se (v souvislosti s tím se objevuje určité chování)." (In Poledňák, I. Stručný 

slovník hudební psychologie. Praha:Supraphon, 1984;str.23) 

Hudební apercepce využívá percepce, sluchového vjemu a sluchových schopností a stává se 

hudebním prožitkem. Apercepci můžeme nazývat zlepšování struktury vnímání jednotlivých 

hudebních děl. To znamená, že jedinec, který poslouchá nějaké hudební dílo, přepracovává si je 

do představ, které jsou porovnávány s částmi díla již odeznělými. Na základě takových představ 

je dále schopen předvídat hudební proud, který teprve zazní. Ten je opět porovnáván 

s představami vzniklými na základě právě znějící hudby a hudby již uplynulé. Tyto schopnosti 

jsou velmi silně ovlivněné zejména hudebnosti, hudebními schopnostmi, hudebním myšlením, 

pozorností a zkušeností jedince. Významné místo v oblasti hudební apercepce má i motivace. 

3.2 Recepce hudby 

Ivan Poledňák hovoří o recepci hudby jako: „specifický, historicky vyvinuvší „posluchačský" 

přístup к hudbě."(; (In Poledňák, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha:Supraphon, 

l984;str.333).V historii měla recepce mnoho podob, přizpůsobených skupině, kde se hudba 

provozovala (chrámová hudba, šlechtické salony, v dnešní době např.koncertní haly, ale i 

diskotéky). Během nástupu médií a s tím spojenými možnostmi zvukových záznamů 

15 

http://iunz.sneznikcz/soubor


zaznamenala hudební oblast a recepce velký předěl. Prostřednictvím médií se hudba znovu 

dostala do ryze soukromého prostředí, na druhou stranu média umožňují poslech hudby pro 

obrovské množství lidí najednou (megakoncerty). 

Na recepci působí řada činitelů. Souhrnný přehled udělal J.Wierszylowski. Dělí je na subjektivní 

a objektivní. Mezi subjektivní činitele řadíme věk recipienta (po šedesátém roce života značně 

ustupují kvality hudebních schopností), osobnostní temperament a charakter, zkušenosti a 

návyky. Mezi objektivní činitele patří kvalita hudebního prostředí, v němž se hudba recipuje, 

způsob uvedení hudby, povaha a kvalita samotné hudby. Všechny uvedené faktory se navzájem 

podmiňují a jsou ve vzájemných vztazích, díky nimž se dějí neustálé proměny přístupu 

recipienta. Kromě těchto faktorů je třeba také dodat i jiné podmínky, jako např. momentální 

emocionální rozpoložení recipienta. 

V oblasti hudební psychologie existuje řada typologií recipientů a recepce. Typologie E. 

Gurneyho rozlišuje dva způsoby poslechu: neurčitý (smyslové vnímání zvuků, toto vnímání mají 

lidé málo muzikální, nebo lidé, kteří se nezabývají hudbou vůbec) a určitý (vliv hudebního 

vzdělání). 

T.W. Adorno rozlišuje osm typů posluchačů: 

„Expert" je nejlepší typ posluchače, nejčastěji lze tento typ najít mezi profesionály. 

„Dobrý posluchač" je hudební člověk, který hudbě rozumí, u tohoto typu se předpokládá 

vlastní hudební činnost. 

„Vzdělanecký konzument" který o hudbě mnoho ví, ale vnímá ji jen jako další předmět 

к hodnocení, chybí mu kladný a otevřený přístup к hudbě. 

"Emocionální posluchač" je typ, kterému nejde o obsah, ale o uvolnění. Takový 

posluchač se upíná к hudbě produkované massmédii a lehce se nechá ovlivnit. 

„Odporující posluchač" se zas naopak upíná pouze ke staré hudbě a vyhýbá se všemu co 

následuje po baroku. Je to určitý protipól a možná i vzdor proti dnešnímu přehnanému 

komerčnímu obchodu s hudbou, kdy se hudba produkuje v obrovském množství na úkor kvality. 
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Ч Л Funkce hudbv v lidském životě 

Vvznam hudby pochopili již antičtí myslitelé, kteří ji používali v oblasti psychoterapie. Podle 

Platona má hudby velký význam ve výchovném systému. Pokládá ji za nejvyšší ze všech umění, 

protože má řád a harmonii zvuku i rytmu a vniká přímo do podstaty věcí, protože nemůže přímo 

zobrazi t žádný předmět. Vede člověka к poznání krásy. Aristoteles se domnívá, že Člověk je 

obdařen smyslem pro rytmus a melodii. Hudba nabízí člověku radost a oproštění z nepříjemných 

psychických stavů (katharsis). Klade důraz na výběr písní, protože pokládá hudbu za výchovnou 

jednotku. 

Současná estetika, hudební sociologie a antropologie rozvíjejí tyto myšlenky a hudbu pokládají 

za multifunkční faktor působící v životě člověka. Je to dáno těsným sepětím hudby s lidskou 

společností. Hudba je lidským produktem, který se projevuje lidskou podstatou a existencí. 

Výzkum prokázal, že neexistuje ani jeden člověk, kterého by nezaujal žádný žánr, který by byl 

absolutně proti jakémukoliv hudebnímu projevu. To znovu potvrzuje nezbytnost hudby v lidské 

společnosti a vůbec v životě každého člověka. 

Mezi funkce hudebního díla jakožto lidského výtvoru řadíme na prvním místě funkci estetickou, 

která pracuje s vnitřním prožitkem člověka a na základě těchto prožitků spojených s poslechem 

hudby může ovlivňovat jeho psychiku. Podle Fr. Sedláka souvisí emocionální prožívání se 

zvýšenou emocionální hladinou, s procesy intelektuálními, asociacemi s mimohudební oblastí. 

V aktivním hudebním prožitku pak dochází ještě к poznávacím funkcím. 

Nejúčinnější funkce hudby je ve fyziologickém a psychologickém působení. Lidská osobnost má 

v sobě hluboce zakotveno hudební vnímání, a to v její instinktivní vrstvě. Je zřejmé, že primární 

účinek hudby je velice silný. Výrazný metrorytmus tanečních písní je spjat s fyziologickými 

funkcemi, proto člověk reaguje pohybem(tancem). Výrazná melodie působí hlavně na citovou 

oblast, forma celého díla působí kladně na rozvíjení myšlenkových procesů. 

Hudební vnímání rozvíjí též lidské smysly a cítění. Kromě hudebního sluchu se rozvíjí též 

hudební jazyk a chápání složitějších hudebních struktur. Pěvecké aktivity zlepšují funkci 
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hlasového ústrojí a urychluje procesy vyšší nervové činnosti. Také aktivní činností ve hře na 

nástroj se zlepšuje bystrost zraku a sluchu. 

V období dospívání se hudba výrazně podílí na formování psychiky. Jedinec je plný vnitřních 

rozporů a rozkolísanosti, a proto vyhledává hudbu, která mu pomáhá zbavovat se pocitů marnosti 

a osamělosti. „Záliba к hudbě se zesiluje i s rostoucím subjektivismem a přechodem к introverzi, 

které se projevují jako obrácení pozornosti к vlastnímu nitru." (In Sedlák, F.Didaktika hudební 

výchovy 2, Praha : SPN, 1984; str. 47) Vede to к poznání sebe sama, kdy mladý člověk hledá své 

možnosti, chce poznávat nové a samostatně myslet a tvořit. Roste u něj zájem o různé činnosti, 

umění je mu oporou, kde může poznávat a nalézat své schopnosti. 

1.4 Hudební záimv žáků 

Hudební zájmy se v tomto věku velice silně rozvíjejí. U dívek je tento růst markantnější než u 

chlapců. Podle Fr.Sedláka je tento jev dán větší citovostí dívek. Podle výzkumů prováděných 

v druhé polovině minulého století zájem o hudbu zaujímá třetí místo v pořadí oblíbenosti. (Je 

možné tedy, že se tento žebříček trochu změnil.) Hudební zájmy jsou orientovány zejména na 

poslechovou činnost. František Sedlák hodnotí poslechovost u žáků druhého stupně těmito slovy: 

..V něm má vůdčí postavení umělecky nenáročná, esteticky málo významná a výrazově velmi 

jednoduchá taneční píseň v podání oblíbených zpěváků" (In Poledňák, I. Stručný slovník 

hudební psychologie. Praha:Supraphon, 1984;str.46). Poslech vážné hudby je na posledním místě. 

Hra na klasické hudební nástroje a zpěv sólový či sborový se pěstuje méně než hra na kytaru, 

která je dnes velmi moderním hudebním nástrojem. Úroveň však málokdy dosahuje lepších kvalit 

než jednoduchý doprovod tanečních písní. Média se velkou měrou podílí na oblíbenosti tanečních 

písní, v televizním vysílání je tato oblíbenost ještě znásobena i pohybovými kreacemi zpěváka, 

mimikou tváře, gesty a oblečením. Dospívající mají většinou oblíbeného zpěváka, nebo píseň, 

kterou chtějí slyšet velmi často, čímž se vyhraňuje vztah к určitému hudebnímu žánru. Hledají 

v písních okamžitý citový prožitek, svůj vysněný, farítazijní svět К tanci si naopak pouští hudbu, 

která nemá příliš velký estetický vliv, spíše jsou rytmicky výrazné a podněcují к pohybu. 

Vlivem rozhlasového a televizního vysílání jsou žáci velice často jednostranně orientováni na 

hudbu umělecky máJo či úplně bezvýznamnou, je tedy velice těžká úloha školy usměrňovat 
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hudební vkus. „Učitel se musí sám v této „populární" hudbě správně orientovat a neměl by ji před 

dětmi jednostranně odsuzovat. Měl by je učit srovnávat a kriticky hodnotit." (In Poledňák, I. 

Stručný slovník hudební /wycAo/og/e. Praha: Supraphon, 1984; str. 47) 

4.1.1 Historie rozhlasového vysílání 

Ve světě se započalo jako první s rozhlasovým vysíláním a to v roce 1920. V českých zemích se 

18. května 1923 ve Kbelích začíná vysílat český rozhlas „Radiojournal". V roce 1925 začal ve 

společnosti fungovat i stát a rozšířil nabídku programu. Už v této době se ve vysílání objevuje 

zpravodajství, hudba, umělecký program, divadelní představení, sportovní reportáže a vysílání 

pro děti. V roce 1959 byl spuštěn druhý kanál. Do Československa se v období komunistického 

režimu vysílalo ze zahraničí ještě několik západních rozhlasových stanic, mezi nimiž 

nejdůležitější byly dvě stanice: Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Tyto stanice představovaly pro 

spousty lidí v zemi necenzurovaný zdroj důležitých informací. 

Dnes v ČR vysílá spousta rozhlasových stanic, většina však pouze regionálně (Radio Vysočina, 

Radio Blaník aj.). Některé stanice vlastní licenci na celé území ČR, kromě soukromých rádií 

vysílá na území ČR také veřejnoprávní subjekt - Český rozhlas a britská BBC World Service, 

francouzské RFI (Radio France Internationale). Kromě těchto druhů rádií je v Čechách také jiný 

druh rádia: Radio Proglas, nezisková křesťanská stanice. 

4.1.2 Krátká historie televizního vysílání 

Počátky pravidelného televizního vysílání v Československu se datují od roku 1953. Před dvěma 

lety v roce 2005 přišla do ČR digitální televize. Česká televize jako jediná veřejnoprávní televizní 

stanice poskytující vysílání na celé území ČR byla zřízena 1.1.1992. Rok poté začala vysílat tři 

programy, z nichž jeden později přenechala pro komerční vysílání. 2. května 2005 ještě mimo 

tyto dva programy spustila kanál ČT 24 a lO.února 2006 sportovní kanál ČT 4 Sport. TV Nova je 

soukromá televizní stanice, své vysílání zahájila 4.2.1994. Je už delší dobu nejsledovanější 
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českou televizí. Televizní stanice Prima, která začala s vysíláním v roce 1993 pod názvem FTV 

Premiéra. Od roku 1997 se televize jmenuje Prima televize. 

V ČR tedy v současné době existují televize veřejnoprávní (ČTI, ČT2, ČT 24 a ČT 4 Sport), 

komerční (TV Nova, Prima), kabelové a satelitní (Cinemax, HBO, Hallmark Channel...), 

dokumentární a vzdělávací (Animal planet, Discovery Channel, National Geographic Channel, 

Noe TV, Zone Club,...), sportovní (Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sports Channel,...), 

vysí la j íc í pro děti (Anime Plus, Jetix, Minimax, Cartoon Network, Boomerang), hudební (Óčko, 

MTV, Music Box,..) a mnoho dalších. 

4.1.3 Období internetu 

Internet je záležitost ze všech nejmladší. Teprve v roce 1969 vzniká experimentální síť Arpanet, 

spojena s prvními pokusy o přepojování uzlů. V roce 1972 Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový 

program. 1985 zahájen program NSFNET, který už nabízí první komerční služby. Teprve roku 

1987 vzniká pojem Internet. V roce 1994 se komercionalizuje, v roce 1996 už má 55 milionů 

uživatelů. V roce 2006 používá internet více než jedna miliarda lidí. 

4.2 Mediální výchova 

V životě každého jedince zaujímají své postavení média. Po probuzení s nimi snídáme, provází 

nás na cestě do školy nebo do práce a neopouští nás až do večera, kdy nám shrnou poznatky z 

celého dne a světa. Zpříjemňují nám práci, poskytují informace, baví nás. 

I u dětí je tomu tak. Mnohdy i více - podílejí se na výchově, formaci a socializaci dětí v dnešní 

společnosti. Bohužel média (obzvláště masová) mají často velký negativní socializační vliv. Je 

nutné proto tyto vlivy omezovat a naopak pozitivní podporovat. 

Médii se částečně zabývají všechny sociálně vědní disciplíny. Sociologie hodnotí média jako 

společenskou instituci, která má určitou moc, mediální obsah jako její produkt ovlivňující různé 

sociální skupiny. Psychologie se zabývá vlivem médií na agresivitu, motivaci a hodnoty jedince. 
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Pedagogika zkoumá využití médií ve výuce. Žurnalistika a mediální studia se zabývají vnitřní 

strukturou médií a jejich produktů, dále analýzou jejich účinků na jedince a společnost. 

Dnes existuje nová vědní disciplína, která se nazývá mediální pedagogika. Kořeny má 

v Německu na počátku 20.století, kdy se objevili reformní pedagogové, kteří si říkali 

Kinoreformisti. Předmětem jejich zájmu se stala např. ochrana mládeže před nebezpečím médií a 

využití médií к výukovým účelům. 

V roce 1911 byly prací Ernsta Schultze „Kinematograf jako výukový prostředek" a hamburským 

rektorem Lemkem konečně poprvé vymezeny pedagogické a didaktické úkoly pro média. 

Základy mediální pedagogiky položil v roce 1933 Adolf Reichwen tím, že určil jako cíl 

zprostředkovat mládeži možnost kritického zacházení s mediálními komunikáty. 

Mediální výchova se za celé dvacáté století neustále vyvíjí. V současnosti je vyučována jako 

samostatný obor stojící na čtyřech základech. Patří sem 

a) výzkum médií, v němž jde o výzkum mediální produkce. Kombinuje 

sociologické metody a metody výzkumu mediálních studií, používá nástroje 

psychologie. 

b) mediální výchova, jako pedagogické konání, vedoucí к osvojení kritické práce 

s médii, tedy к mediální gramotnosti. Probíhá zároveň ve dvou sférách, na jedné 

straně výchovou (rodina, společnost,..), na druhé straně médii samotnými. 

c) mediální výchova jako předmět ve školském kurikulu, který si klade za cíl 

vytvořit mediální gramotnost u žáků. 

d) mediální didaktika - způsob jak využít média při vyučování, nejen к tomu 

určené, ale i běžná média neurčená ke školnímu vyučování (např. využití BBC 

stanice při výuce angličtiny, novinových článků při dějepisu atd.). 

V naší zemi je v současnosti nejvíce rozšířeno zavedení mediální výchovy do školního vyučování 

(Rámcové vzdělávací programy; VÚP 2004: 92-94). Tímto tématem se intenzivně zabývají 

vědecká a univerzitní pracoviště (Centrum mediálních studií FSV UK* Ústav výzkumu a rozvoje 

vzdělávání PedF UK). 
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Mediální didaktika je na tom znatelně hůře. Tento obor často nereflektuje dávný nástup nových 

komunikačních technologií a práci s mediálními produkty. 

Mediální výzkum (ve vztahu к dětem, výchově a socializaci) je uskutečňován v jednotlivých 

vědních oborech (mediální studia, sociologie, sociální a pedagogická psychologie) к občasným 

výzkumům, které však nedostačují potřebám této významné oblasti života v naší společnosti. 

Mediální výchova, dá se říci, že v současné podobě se vyskytuje pouze ve škole. Samotná média 

ještě stále tento prostor nenaplnila. 

Obecně vzato, cíle dnešní mediální výchovy jsou zahrnuty jako ochrana - informovanost -

citlivost - činnost. 

Ochrana - masmédia jako nositelé negativních zdrojů (např. násilí, sex); požadavek 

různých regulačních kroků a prevence 

Informovanost - předávání znalostí; další navazující pedagogická práce- média jako cíl, 

nebo jako východisko 

Citlivost - odolnost a odstup vůči případným nebezpečím a manipulace pramenící z médií, 

pěstování mediální gramotnosti 

Činnost - aktivní práce jedince s médii, z čehož plyne konec pasivní konzumence. Na 

tomto polije dnes mnoho příležitostí, od psaní vlastních novin, přes programování 

internetových stránek, možnosti produkce levných nosičů CD nebo DVD. Opět se tím 

upevňuje mediální gramotnost. 

Definice mediální gramotnosti se u různých autorů mírně liší. J.Jirák ji hodnotí jako jednu ze 

základních kompetencí, kterou by měl být člověk žijící v demokratické společnosti vybaven. 

Mediální pedagogika má ve školství v zahraničí již pevné místo. V naší zemi je zatím u zrodu, 

avšak chceme-li, aby děti a mládež byli i mediálně gramotné, to jest, aby si uměli vybírat mezi 

tím. co se jím nabízí, aby dokázali reflektovat a analyzovat přijímané informace v médiích, měli 

bychom se více zaměřit i na tuto oblast. Tato práci se zaměřuje na oblast hudební, ve které je také 
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stále ..pole neorané" v tomto pohledu. Učebnice jsou převážně zaměřené na lidovou píseň nebo 

jednoduchou umělou píseň a práci s ní, což je samozřejmě velice důležité, ale nesmíme 

zapomínat, že dnes je také potřeba pomoci dětem orientovat se v hudbě, která se pouští do rádií, 

televizí apod., pomoci jim tříbit vkus, aby se z nich nestávali jen posluchači - konzumenti, kteří 

se dají lehce strhnout podbízivou reklamou vstřebávajíc tak všechno, co se jim předkládá. 

4.3 Rozhlasové stanice a ieiich náplň 

4.3.1 Hudba jako součást rozhlasového vysílání 

Součástí každého vysílání, ať už jako doplněk zpravodajství, nebo pro pobavení a hudební 

prožitek, je a tvoří základní atmosféru a rámec programu hudba. Jejími funkcemi je podtrhovat, 

vyplňovat, popisovat a komentovat. Výběru hudby se v dnešní době, kdy studia přešla na 

mnohem snadněji ovládaný digitální záznam zvuku, věnuje velká pozornost. 

Vlastní programy a reportáže jsou protkány hudbou podle volby autora (případně moderátora 

v komerčním rádiu) a redaktoři si skladby vybírají buď podle svého vlastního vkusu, nebo 

posluchačům a jejich individuálním požadavkům v programech typu „Hrajeme na přání". Ve 

veřejnoprávních a větších rozhlasových stanicích jsou písně a hudební vložky podřízeny kontrole 

speciální sekce nebo počítačového programu, kde se kontroluje a dohlíží, zda některé písně 

nejsou vysílány příliš často. Výběr hudby velice záleží jak na vkusu, tak zaměření jednotlivých 

médií na určitou cílovou populaci. 

Další hudební součástí jsou několikavteřinové vstupy jingle (3-1 Os), jejichž úkolem je oddělit 

témata či delší zprávy. Jsou vybírány dle dynamických nároků pořadu, nebo podle potřebné 

změny emočního ladění v posluchači. Zvukové efekty jsou povětšinou stabilně vybírány, hlavní 

znělky stanic bývají většinou neměnné několik let. Některá rádia používají doplňující zvukové 

efekty jako například smích, pláč, troubení atd. 
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4.3.2 Rozhlasový program 

Rozhlasovým programem chápeme konečný výsledek záměrné programové činnosti, který je 

přenášen pomocí rozhlasové techniky к posluchači. Jiné vysvětlení říká, že je to „náplň vysílání 

skládající se ze všech druhů mluvených, hudebních a smíšených relací v určitém časovém úseku" 

(Malá encyklopedie žurnalistiky 1982,str.365-366). Každá rozhlasová stanice a její redaktoři a 

moderátoři mají své principy a zásady, jež reflektují prostředí, tedy cílovou populaci, ve které 

působí na její hodnoty a postoje. Tento princip pak ovlivňuje celkovou tvorbu. Tím lze vysvětlit a 

potvrdit teorii Galtunga a Rugeové, kteří tvrdí, že událost se dostane do vysílání, tedy stane se 

zprávou tehdy, je-li vyhovující politickým, kulturním a ideologickým kritériím mediální 

organizace. 

4.3.3 Zaměření rádia a jejich cílová skupina 

Základním nástrojem mediálních organizací je poznání publika - příjemců, sdělení vysílaného 

mediálním objektem. Tyto organizace potom využívají informace pro své řízení o umísťování 

reklam, plánování, ale také pro volbu prostředků ke spokojenosti posluchačů. Jaromír Volek ve 

své publikaci (Volek, J.Úvoddo komunikačních studií, Brno 1998, str.l 1-13) uvádí tři klíče 

к pochopení masové komunikace z hlediska efektivního působení na cílovou skupinu. 

1) „Pozornost publika je v rámci masové komunikace omezená, selektivní, časově i 

obsahově." К tomu aby podpořili pozornost, používají komunikátoři různé prostředky - v 

tisku umístění fotografií, velikost a zajímavost titulků, výběr barev atd. V rozhlase na toto 

místo nastupuje změna hudby, rytmu, zvukové efekty, volba atraktivních témat. 

V televizním vysílání pak dochází ke spojení těchto forem. 

2) „Publikum preferuje zábavu spíše než ponaučení (infoteinment)." Moderátor musí 

všechny informace předem zpracovat nejen kvůli srozumitelnosti, ale především 

s důrazem na jejich zábavnou a relaxační hodnotu. К tomu všemu je ještě zapotřebí umět 

dobře informace podat tak, aby byla zajištěna jejich poslechovost a popularita. 

3) „Publikum rychle ztrácí zájem, pokud jsou na něho kladeny vyšší intelektuální nároky, 

proto je při konstrukci mediálního sdělení důležité hledání co nejnižšího společného 

jmenovatele." 
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Z těchto poznatků můžeme vyčíst, že rozhlasové stanice mají pro „své posluchače" upravena 

veškerá sdělení a informace. Nejběžnější rozdělení posluchačů bývá dle věku a sociální třídy. 

- Věk ovlivňuje především míru volného času a výběr obsahu. Děti spíše sledují a 

poslouchají média, která jim vybírají rodiče (rozhlasové a televizní pohádky), zatímco 

mládež tíhne spíše к poslouchání rozhlasu, které nabízí široké spektrum různých stanic a 

žánrů dle vlastního výběru. 

- Sociální třída se vyjadřuje výší příjmů, kdy tento model poukazuje na to, že s vyšším 

příjmem se oslabuje spotřeba televize při využití volného času. Vyšší vzdělání, podle 

McQuaila, vede ke spotřebě obsahu s více informacemi vzdělávacího, seriozního a 

rychlého zpravodajství. 

4.3.4 Veřejnoprávní a komerční média 

Hlavním posláním Českého rozhlašuje „poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a 

vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa 

a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické 

informace, sloužit vzdělávání a přispívat к zábavě posluchačů" (Zákon České národní rady č. 

484/1991 Sb.). Dále Český rozhlas počítá ve svém programu (bod č.4) s úplným věkovým 

rozvrstvením, ale za nutné považuje věnovat zvýšenou pozornost dětem a mládeži, osobám 

pokročilého věku, pro které připravují speciální pořady. Dále se v programu píše (v bodě 5), 

že ČRo výrazným způsobem ovlivňuje jazykové povědomí obyvatelstva, proto jsou všichni 

pracovníci povinni dodržovat zásady jazykové kultury. Sponzorování zpravodajských a 

publicistických pořadů je nepřípustné, čímž by se měla zajistit objektivnost a korektnost. 

Reklama nepřekračuje 1% denního vysílacího času a nesmí být vložena do vysílání pro děti a 

mládež, do literárních a dramatických pořadů, či pořadů vážné hudby. Ani zábavné pořady 

nesmí dávat přednost komerčním zájmům zábavního průmyslu. 

Komerční rádia zaměřují svůj zájem na prodej vysílacího času pro pobavení určité cílové 

skupiny, které se vše přizpůsobuje (hudba i mluvené slovo). Jazyková kultura je žádaná, ale 

není na prvním místě, narozdíl od kreativity, která ovlivňuje i mluvený projev. Moderátor se 

25 



tedy klidně může stylizovat do teenagera a mluvit slangem, což oslovuje specifickou skupinu 

recipientů . 

Rozhlasové stanice můžeme tedy rozdělit na média podávající seriózní informace a zábavu, 

jejichž střed tvoří tzv. infotainment. Druhá dimenze se týká publika a zaměření na specifickou 

skupinu posluchačů. 

Lubomír Kostroň (In Hroník, Fr. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. Computer press,Brno 

1999, str.4) uvádí typologií organizací, rozdělující média do čtyř kvadrantů. 

I. kvadrandt: rádia, která podávají seriozní informace. Přijímají nižší počet příjemců, 

jedná se o specifické publikum. V ČR: BBC, dříve Hlas Ameriky, Proglas 

II. kvadrant: rádia, která se zaměřují na vysílání seriozních informací, určených pro 

širokou veřejnost. Jedná se především o veřejnoprávní stanice (Čro 1,2..), BBC. 

III. kvadrant: rádia, která oslovují specifickou vrstvu obyvatelstva a hlavním cílem je 

pobavit a prodat reklamu, ze které těží. Jedná se o komerční rádia, sdružující se do 

mediálních sítí mající rozsah po celé republice (např. MMS, Radio net apod.). 

IV. kvadrant: rádia (Fl, Impuls, Evropa 2), která jsou zaměřena na zábavný a hudební 

program. Narozdíl od předchozích jsou celoplošná a mají vysokou 

poslouchatelnost blížící se Čro 1 (tj. jeden milion recipientů). 

V další části této práce se zaměříme na čtvrtý kvadrant, který je mezi dětmi a mládeží 

nejrozšířenější. 

4.4 Média, výzkumy v ČR 

V této kapitole bych se chtěla zmínit o několika výzkumech, prováděných u nás v druhé polovině 

minulého století a v průběhu tohoto století. 
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4.4.1 Výzkum televizního vysílání 

Výzkum z roku 1983/1984 zpracovával sledovanost televizních programů. V této době sledovalo 

и nás televizní vysílání asi 8 milionů lidí, z celkového počtu tvořily podstatnou část (3 miliony) 

děti do 16 let. Škodlivé účinky televize, které se obecně uvádějí u několika autorů, lze shrnout do 

okruhů povahy pedagogické, hygienické, společenské a psychologické. Nejčastěji bylo televizi 

vytýkáno, že potlačuje tvořivost dětí, omezuje dětskou představivost a fantazii, otupuje jejich 

vnímání, narušuje rodinný život a vztahy v něm, izoluje vliv rodičů na své děti, odděluje děti od 

rodičů a od společnosti. Kromě toho narušuje režim volného času dětí i rodičů, odvádí děti od 

práce do školy, vyvolává pasivní útlum a únavu, zkracuje dobu stanovenou pro rekreaci a spánek 

a mimoto i nepříznivě působí na zrak člověka. Na základě těchto protestů se v té době 

v Československé televizi koncipoval pořad „Program pro děti a mládež" tak, aby jejich 

sledování nutilo diváky к aktivní spolupráci, vybízelo je к samostatné činnosti, к soutěživosti a 

к hledání odpovědí na dané otázky v literatuře. 

Zejména vysílání pro školy by mělo plnit výchovně vzdělávací funkci. Děti od tří do sedmi let by 

měly sledovat televizi denně jen přibližně čtvrt hodiny. Význam televizního vysílání pro tento 

věk spočívá v rozvoji představivosti o okolním světě, v rozvoji slovní zásoby a fantazie. Děti od 

7 do 11 let by neměly sledovat televizní pořady déle než 30 - 45 minut. Děti od 11 do 15 let si 

začínají už o sledovaných pořadech utvářet vlastní názor. Hledají své ideály v postavách 

televizních pořadů a samozřejmě je i napodobují. Délka sledování televizního vysílání by však 

neměla přesahovat jednu hodinu. 

Vztah žáků к televizním a rozhlasovým pořadům byl zkoumán v letech 1983/1984 metodou 

rozhovoru na Základní škole v Brně a metodou otevřeného dotazníku na 130 základních školách 

(čtvrté a osmé ročníky) a na 15 gymnáziích převážně v Jihomoravském kraji. Na 12 otázek 

dotazníku odpovědělo celkem 4200 žáků čtvrtých ročníků, 3800 žáků osmých ročníků základních 

škol a 420 studentů gymnázií. 
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Žáci čtvrtých ročníků základních škol uváděli na prvním místě sledování televize (59,7 %), dále 

poslech hudby (19,1 %), poslech rozhlasu (17 %), návštěvu kina (16,4 %), divadla (12,6 %) a 

návštěvu výstav a muzeí (3,3 %). 

Žáci osmých ročníků základních škol uváděli odlišné pořadí. Na prvním místě se znovu umísťuje 

sledování televize (38,9 %), další výsledky se trochu liší. Návštěva kina (29,7%), poslech 

rozhlasu (12,7 %), návštěva výstav a muzeí (3,3%) a návštěva divadla (2,1%). 

Studenti třetích ročníků gymnázií uváděli na prvním místě poslech hudby (39,9 %), dále 

sledování televize (37,3 %), návštěvu kina (29,7 %), poslech rozhlasu (12,7 %) a návštěvu výstav 

a muzeí (3,3%) a návštěvu divadla (2,1 %). 

Z předešlých výzkumů vyplynulo, že tehdy nejoblíbenějším pořadem u dětí Čtvrtých ročníků 

základních škol bylo vysílání pro děti a mládež (88 % uvádělo Studio Kamarád), televizní filmy, 

pohádky (90 %) a vysílání pro školy (10 %). U žáků osmých ročníků základních škol patřily 

к populárním pořadům filmy, vysílání po děti a mládež, zábavné a sportovní pořady. Vzrůstal 

zájem o populární hudební pořady a o pořady výtvarného umění. U studentů gymnázií byl 

největší zájem o filmy, zábavné pořady (82 %), Televizní klub mladých (22 %), sportovní a 

hudební pořady (62%). 

Výsledky šetření také ukázaly, která činnost není dostatečně rozvíjena. Bylo zde vyjádřeno 

pořadí tří nejfrekventovanějších aktivit: sledování televize, poslech hudby a návštěva kina. Menší 

zájem pak projevovali žáci o pořady rozhlasu, o výstavy a denní tisk. Pro žáky čtvrtých ročníků 

ZŠ byly na rozhlasových stanicích nejpopulárnější programy poznávacího charakteru. 

S přibývajícím věkem zájem o ně ustupoval a na jejich místo se dostávaly především hudební 

programy Mikrofórum, Zákruta, Start, Studio Sedm. U žáků osmých ročníků ZŠ a u studentů 

gymnázií převažovaly hudební pořady (Pop music), rozhlasové hry a sportovní přenosy. 

V letech 1986/1987 provedla PhDr. Jana Veselá opět výzkum na základních školách tentokrát 

znovu ve čtvrtých ročnících (800 dotazovaných). Použila metodu dotazníkového šetření, 
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rozhovoru se žáky a třídními učiteli. Dotazník obsahoval 23 otázek. Jeho vyplňování mělo 

podobu kolektivního řízeného vyplňování. Nechyběl tedy přímý kontakt s dotazovanými. Ve 

všech rodinách měli nejméně jeden televizor. Polovina domácností ovšem vlastnila nejméně dva 

televizory. Většina žáků se na televizi dívala každý den. Žák čtvrtého ročníku ji sledoval denně 

průměrně 1-2 hodiny. Nesledovaly pouze pro ně pořady určené, ale též pořady pro dospělé 

v pozdních večerních hodinách. Výzkum byl zaměřen i na zdravotní potíže spojené se 

sledováním televize a u dětí, které trpěly velkými zdravotními potížemi bylo zjištěno, že největší 

část z nich se dívalo na televizi 7-9 hodin týdně. Zároveň se vypozorovalo, že 65% dětí, které 

sledují televizi i po 20. hodině večerní, trpí při dopoledním vyučování bolestmi hlavy, 

nesoustředěností a ospalostí. 

Výzkumem se také Jana Veselá snažila zjistit, s kým se dítě na televizi dívá a jestli o programech 

s někým diskutuje a rozpráví. Většina dětí odpověděla, že se na televizi dívá s jedním rodičem, 

mnohem častěji s tatínkem, než s maminkou. 10,65 % dětí sledovalo televizi samo. O 

programech naopak častěji hovoří s dětmi matka. 8 % dětí uvedlo, že se na televizi mohou dívat 

vždy, když o to projeví zájem. V některých rodinách používali televizi jako výchovný prostředek 

(velmi častá metoda odměny a trestu). 

Zajímavým výsledkem také bylo, že televize byla uvedena až na druhém místě za četbou knih, 

na třetím místě pak byla hra na nástroj, či kreslení a hry. Na posledním místě potom děti zařadily 

tisk a rozhlas. Čtvrtina dětí hodnotila kladně všechny pořady, které v televizi běží, třetina dětí 

s některými nesouhlasila, ale i přesto je sledovala až do konce. 

Další výzkum byl proveden v letech 1987/1988 , za účasti kolektivu autorů pod vedením PhDr 

Jany Veselé. Tentokrát bylo použito jako výzkumných metod rozbor s dětmi a rodiči, 

dotazníkové šetření a anketa u dětí i u rodičů. Výsledky ukázaly, že televize má na děti mladšího 

školního věku též i pozitivní vliv, obsahovým zaměřením svých pořadů přispívá к rozvoji jejich 

osobnosti a úzce navazuje na výchovu dítěte jako televizního diváka. Nadpoloviční většina žáků 

věnovala část svého volného času sledování televize. Téměř polovina dětí si pak televizní pořady 

vybírala sama z denního tisku. Většina rodičů uváděla, že jejich děti sledují každý týden 

pravidelně 3 až 4 pořady a 83% rodičů se dívá společně s nimi, ale jen 20% z nich o programu 
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s dětmi hovoří. 54% rodičů uvádělo, že televize pomáhá к výchově dětí, ale nevěděli, které 

konkrétně a jakým způsobem pomáhají vychovávat. 4 2 , 5 % rodičů si uvědomovalo, že jim při 

vvchově televizní vysílání nepomáhá, ale stejně nechali děti před televizní obrazovkou v průměru 

1,5 hodin denně. 

V roce 1995 provedla firma INSOMA pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Šetření 

bylo prováděno formou standardizovaných rozhovorů. Netypické na tomto výzkumu bylo, že se 

pracovník setkal s respondentem dvakrát. Nejprve s ním projednal účast ve výzkumu, upozornil 

jej na datum, ve kterém bude sledovat televizní vysílání a přidělil mu televizní stanici. Při druhé 

návštěvě, po uplynutí vybraného týdne, pak následoval vlastní rozhovor. V expertním výzkumu 

bylo použito dotazníkového šetření. Většina otázek byla společná pro experty a pro diváky. Na 

několik málo otázek odpovídali pouze diváci, na některé pouze experti. Obě skupiny se 

vyjadřovaly к obecným otázkám televize, к dlouhodobému vysílání stanic, к vysílání ve 

vybraném týdnu а к vybraným večerním pořadům jednoho dne. Tento výzkum si kladl za cíl 

proniknout hlouběji do vztahu divák - televizní vysílání. Výzkum se snažil identifikovat v hlubší 

rovině českého diváka, jeho potřeby, motivaci ke sledování televize a jednotlivých pořadů, 

hodnotící postoje, sledovací návyky, názory a estetickou a intelektuální úroveň. Už v té době se 

ukázalo, že televizní vysílání má značný vliv na děti a mládež, která již v tu dobu sledovala 

televizi několik hodin denně. Značná část mládeže však vliv televize nekompenzovala dalšími 

aktivitami ve volném čase. S nástupem komerční televize české společnosti se uvedené problémy 

začaly objevovat i u nás. Jediným hlasem, který varoval před tímto problémem, byl režisér Jiří 

Menzel. Jeho názory však nikdo v té době nechtěl slyšet. 

Výzkum se vedle předešlých otázek zajímal také o názory diváku na různé negativní jevy. 

Názory na vulgární zobrazování sexu, agresivity, na přítomnost vzorů, které mohou ohrozit 

zdravý psychický, morální a sociální rozvoj dětí a mladistvých. Dále zjišťoval přítomnost 

nacionalizmu, rasizmu, antisemitismu, agresivní reklamy, kýče, braku. Všechny tyto negativní 

prvky jsou podle většiny diváků zastoupeny nejvíce na vysílací stanici Nova. 

Výzkum se také samozřejmě zmínil i o nezbytné otázce, a to o vlivu televizního vysílání na děti a 

mládež. Experti byli požádáni, aby zhodnotili průměrné působení jednotlivých televizních stanic 
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v posledním roce na děti a mládež. Působení stanice ČT 2 je celkově hodnoceno pozitivně, ČT 1 

na hranici neutrálního a pozitivního vlivu, Nova má především podle expertů výrazně negativní 

vliv. Vliv televizního vysílání se promítá i do osobnosti jedince a do všech jeho společenských 

rolí. Míra tohoto vlivu je individuální. Střídání žánrů s reálným obsahem - reportáže, zprávy, 

přenosy - s žánry obsahující fikce (akční filmy), nese s sebou přenos věrohodnosti z reálných na 

fiktivní pořady. Společensky rizikoví jedinci se nacházejí v pásmech snížených intelektových 

schopností a snadněji podléhají uvedenému efektu transferu věrohodnosti. Častým argumentem 

tvůrce komerčního televizního vysílání je právo jedince na svobodnou volbu. Jakou má však 

možnost volby v situaci, kdy na všech televizních stanicích jsou žánry spojené s vraždami a 

násilím. Naprosto odlišná situace je u dětí. Nikdo se nerodí se zájmem poslouchat hudbu 

Johanna Sebastiana Bacha či Petra Ebena. Aktivní prožitek této hudby, stejně jako jiného druhu 

umění, je vyvrcholením kulturního zrání jedince. Není samozřejmé, že by jedinec к tomuto zrání 

dospěl sám. Cesta jeho zrání je podmíněna a ovlivňována společností, především rodinou, školou 

a v posledním století také masmedii. Vliv médií je samozřejmě odlišný podle rodinného zázemí 

dítěte. Vysoká kulturní úroveň rodiny dokáže do určité míry paralyzovat vliv brakové kultury. 

Jedinci, kteří mají horší rodinné zázemí, jsou naopak komerčními médii fixováni na nižší 

estetickou úroveň. 

Dlouhou tradici v českých zemích má hudebně sociologický empirický výzkum. První se 

uskutečnil ve v roce 1938 (Vetterl), v době těsně poválečné následovaly pak různé sondy. 

4.4.2 Výzkum rozhlasového vysílání 

V 60. letech 20.století se uskutečnila série výzkumů hudebnosti Vladimíra Karbusického a 

Jaroslava Kasana, které byly realizovány v Československém rozhlasu od roku 1963. 

V 70.letech minulého století zkoumal toto odvětví Ústav pro výzkum kultury (Hepner 1973, 

Cejp-Maříková 1978), v 80.1etech opět Výzkumné oddělení Československého rozhlasu v Praze 

(Košťál 1985). Na tomto základě potom pokračoval Jaroslav Kasan a v roce 1990 uskutečnil další 

rozsáhlý výzkum. Od té doby se žádná výzkumná zpráva srovnatelného rozsahu neuskutečnila. 

Řada rozhlasových, privátních a stanic (institucí) sice vlastní různé údaje získané 
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z marketingového výzkumu sledovanosti médií, ovšem tyto údaje jsou většinou obchodním 

tajemstvím, které důkladně střeží. 

Další výzkum, kterým se budu nyní zabývat, je výzkum hudebních posluchačů v roce 2001, 

vycházející z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkum 

byl zaměřen na postoj к hudebním žánrům, na hudební aktivitu a preferenci, vše ve věku 18-75 

let. Je to sice vyšší věková hranice, než jakou potřebujeme к této práci, na druhou stranu se nabízí 

možnost porovnávání některých údajů z tohoto výzkumu a z kratičkého výzkumu této diplomové 

práce. Podle tohoto výzkumu například 17,7 % populace prošlo hudebním vzděláním 

neprofesního typu (ZUŠ, soukromá výuka), 10,5% populace je samouky a 1,6% tvoří lidé 

s profesním hudebním vzděláním (konzervatoře, vysoké hudební školy, studium hudební 

výchovy na univerzitě). Kromě zkoumání podle společenských vrstev, vzdělání a hudební úrovně 

rozlišuje autor u některých otázek i rozdílené pohlaví. Co se týká poslechu hudby, na prvním 

místě v tomto výzkumu u žen je muzikál, zatímco u mužů country. Pop zaujímá na žebříčku 

poslouchanosti druhou pozici v obou případech. Zatímco ženy mívají kladnější vztah к operetě, 

muzikálu, lidové hudbě, opeře, klasické vážné hudbě a popu, muži zase raději poslouchají rock, 

heavy metal a hard core. V oblasti tradičního a moderního jazzu, dechovky, folku, country, disca 

80.1et, etnické hudby a současné taneční hudby nebyly zjištěny žádné nápadné rozdíly mezi 

ženami a muži. 

V roce 2006 se uskutečnil nejnovější výzkum v oblasti poslechovosti rozhlasových stanic. Tento 

výzkum nese název radio projekt a uskutečnily jej MEDIAN a STEM/MARK, společnosti 

zabývající se marketingovým výzkumem. 

Věková hranice je opět vyšší, ale zasahuje již i do nižších věkových kategorií (12-79 let). Tento 

výzkum probíhal na rozdíl do předchozích telefonicky a to náhodným vzorkem populace ČR. 

Podle podílu rozhlasových stanic na trhuje na prvním místě rádiová stanice Impuls (12,2%), na 

druhém Evropa 2 (10,1%), pokračují Frekvence 1 (10,9%), Čro 1 Radiožurnál (8,8%), Čro 

regionální (7,7%), Čro 2 Praha (5,6%), Ostatní (0,7%),Čro 3 Vltava (0,4%), regionální stanice 

zaujímají celkově 43,6%. Toto rozložení i velice zřetelně kopíruje poslechovost české populace, 
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kdy na prvním místě stojí Radio Implus, poté Evropa 2, následuje Frekvence I, Čro Radiožurnál, 

Čro Praha 2. 

V regionálních rozhlasových stanicích vítězí na prvním místě zcela bezkonkurenčně Rádio 

Blaník, dále Čas, ČRo Brno, Rádio O.K., Hitrádio Vysočina, Kiss Hády, atd. 

Výzkum je zaměřen také na poslechovost v různých krajích. V Praze například se nejvíce 

poslouchá Evropa 2, potom ČRo 1 Radiožurnál, teprve na třetím místě je Rádio Impuls, 

Frekvence 1, ČRo 2 Praha, Country rádio, Rádio Blaník, Rádio City 93,7 FM, Rádio Beat, Rádio 

Bonton, Fajn rádio, Kiss 98 FM. Ve středních Čechách je na prvním místě zase nejposlouchanější 

Rádio Blaník, teprve potom Evropa 2, Rádio Impuls, Frekvence 1, Čro 1 Radiožurnál, atd. 

V Jihočeském kraji se nejvíce poslouchá Rádio Impuls. V Plzeňským kraji je to potom Hitrádio 

FM PLUS, na Karlovarsku Evropa 2, na Ústecku Rádio Blaník, v Libereckém kraji se opět 

nejvíce poslouchá Evropa 2, v Královehradeckém kraji Rádio Impuls, v Pardubickém kraji 

Evropa 2,atd. 

Rozdělení podle pohlaví nám zase ukáže jiné výsledky. Muži poslouchají nejvíce Rádio Impuls, 

zatímco ženy Frekvenci 1. Evropa 2 obsazuje v obou případech druhé místo. I mezi vesnicemi a 

městy byl zjištěn rozdíl. Zatímco na vesnici se nejvíce poslouchá Rádio Impuls, ve městech je to 

Evropa 2. 
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5. Vliv mediálního působení hudby na rozvoj hudebních schopností a na hudební 

7.áimv ž á k ů Z Š 

Letošního roku se mi podařilo uskutečnit výzkum menšího rozsahu na několika základních 

školách jak v Praze, tak na venkově v celkovém počtu 125 žáků prvního, druhého stupně a dvou 

tříd víceletého gymnázia. 

Výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření a kolektivní prověrky hudebnosti 

(některých jejích částí). Dotazník obsahoval 26 otázek. Jeho vyplňování mělo podobu 

kolektivního řízeného vyplňování. Nechyběl tedy přímý kontakt s dotazovanými. Cílem bylo 

zjistit, jakou měrou se podílí vliv rodiny, prostředí, hudební vzdělání a hlavně médií na hudebnost 

žáků. Dotazník jsem zvolila zejména kvůli množství recipientů (celkem 125). 

S časovým odstupem bych dotazník nyní koncipovala trochu jinak, zároveň bych i pozměnila 

trochu prověrku hudebnosti. 

Kolektivní prověrka hudebnosti byla zaměřena na tonální, harmonické a rytmické cítění. 

Prověrka hudebnosti neobsahovala tedy všechny její části. Celkového počtu bodů 33 nedosáhl ani 

jeden žák, body jsem přepočítávala na procenta a z těch pak pomocí aritmetického průměru určila 

průměr, tedy 75%, od kterého se odvíjelo celkové hodnocení, které jsem rozdělila do 

následujících skupin. 

0-50% silný podprůměr 

50-65% podprůměr 

66-84% průměr 

85-90% nadprůměr 

91-100% vysoký nadprůměr 

Jak je již patrno, nejvíce recipientů se nachází v průměru, další skupiny jsou vyrovnané. Tyto 

skupiny jsem ještě rozdělila podle pohlaví a také podle místa odkud pochází (vesnice,město). 

Vzorek z vesnice je sice hodně malý, ale stejně s ním budeme počítat, protože poukazuje na 

některé odlišnosti. 
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V konečné fázi tedy vznikly tyto skupiny recipientů: 

0 - 50% 51 -65% 66 - 84% 85 - 90% 91-100% 

chlapci, 

město 

5 10 34 3 4 

chlapci 

vesnice 

I 4 7 0 0 

dívky, město 0 4 16 10 6 

dívky, 

vesnice 

0 2 7 1 0 

R o z v r s t v e n í ž á k ů d o s k u p i n p o d l e v ý s l e d k ů 
p r o v ě r k y h u d e b n o s t i 

0-50% 51- 66- 85- 91-
65% 84% 90% 100% 

E3 Chlapc i , m ě s t o 
• Ch lapc i vesn ice 
• Dívky, m ě s t o 
• Dívky, vesn ice 
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Z této tabulky a z grafu můžeme odvodit již první závěry. Průměr, tedy uprostřed, je nejvíce 

obsazen všemi skupinami. Zatímco dívky se nedostaly pod 50 %, chlapci z vesnice i z města 

obsadili i tyto nejspodnější hranice. Naopak nejlepší místa obsadili pouze žáci a žákyně z města. 

Úplně nejlepší ze všech, jak můžeme pozorovat z grafu, jsou dívky z města. Chlapci z vesnice 

dosáhli pouze průměrných výsledků. Graf výsledků dívek z vesnice se pohybuje mírně okolo 

průměru. 

Nejprve je potřeba uvést, že některé otázky jsem musela posléze po vyhodnocení dotazníku 

vyjmout, protože neměly velkou výpovědní hodnotu. Jsou to hlavně otázky týkající se rodiny, 

protože ty měly spíše souvislost s volnočasovými aktivitami, které jsem také částečně probírala 

v dotazníku, ale přímý vliv na úroveň výsledků prověrky hudebnosti neměly. Proto se s nimi dále 

v této práci zabývat nebudu. 

Jeden z mnoha cílů, které jsem si stanovila na začátku mé práce, byl i rozdíl mezi vesnicí a 

městem. Bohužel se mi nepodařilo z časových důvodů získat větší vzorek z vesnice, ale i přes 

tento nepoměr se pokusím nastínit některé rozdíly mezi úrovní hudebnosti na vesnicích a městech 

a další rozdíly mezi poslechovostí hudebních skupin a další. 

Dále chci poukázat na to, že ve výzkumné části dělím a rozebírám grafy na chlapecký a dívčí. 

Původní plán byl nechat jednotnou skupinu z města a jednotnou skupinu z vesnice. Při 

vyhodnocování různých jevů však docházelo к různým výsledkům, a to nejen při prověrce 

hudebnosti (ve které dívky měly lepší výsledky než-li chlapci), ale i v dalších případech. 

Rozhodla jsem se tedy pro tento způsob hodnocení. 

Jako první bych nyní rozebrala výsledky výzkumu z hlediska hudebního vzdělávání na 

hudebnost. Ve dvou otázkách měli žáci odpovídat na to, zda navštěvují ZUŠ či soukromého 

učitele, pravidelně, či nepravidelně cvičí, zda jsou samouky, či nehrají vůbec. V druhé otázce 

měli znovu odpovídat, ale tentokrát na zpěv, zda se učí zpívat v ZUŠ, soukromě, ve sboru, zda 

zpívají doma společně, nebo si zpívají jen tak sami pro sebe, případně nezpívají vůbec. Tyto dvě 

hlediska jsem dala do jednoho grafu a dále rozdělila na čtyři již výše zmiňované podskupiny. 
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hudebnost ve vztahu s hudebním vzděláváním 
(chlapci, město) 

90% 

^ /V/ / ^ / / * > ̂  
$ J* 

• 0-50 
• 50-65 
• 65-85 
• 85-90 
• 90-100 

Z tohoto grafu zcela jasně vyplývá, že 80 % žáků, kteří mají velmi podprůměrné výsledky 

z prověrky hudebnosti, nehrají na hudební nástroj a 60 % z nich říká, že nezpívá. Výsledky žáků 

podprůměrné skupiny jsou v tomto případě totožné (80 % nehraje na hudební nástroj, 60% 

nezpěváků). 20 % těchto dvou skupin se přihlásilo к tomu, že hrají na hudební nástroj a 

pravidelně cvičí, zatímco zpívat se neučí nikdo z nich, ale 40% si zpívá samo pro sebe. Zatímco 

60% chlapců s nejlepšími výsledky hraje na hudební nástroj a pravidelně cvičí a 40% z nich je 

samouky. 33 procent z nich zpívá doma s rodinou, dalších 33% si zpívá samo pro sebe a 

posledních 33% znovu přiznalo, že nezpívá. Trochu méně než 50% nehrajících má skupina žáků 
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s výsledky 66-84%, dalších padesát procent je rozděleno mezi hrající jak v ZUŠ. tak samostatně. 

Tato skupina ostatně je v oblasti zpěvu zastoupena již ve všech pozicích. Skupina s výsledky 

nadprůměrnými (85-90%) se kupodivu narozdíl od skupiny 91-100% vyskytuje i v položce 

nehrající. 

hudebnost ve vztahu s hudebním vzděláváním 
(chlapci, vesnice) 

U chlapců z vesnice je výsledek výzkumu víceméně totožný, s tím rozdílem, že zde nemůžeme 

porovnávat lepší výkony, než-li jsou dvě spodní kategorie. Dále nehrajících je zde podstatně více 

a naopak více těch, kteří si sami zpívají. Ti, kteří jsou ve skupině s nejnižším hodnocením, nemají 

zastoupení v ZUŠ a celkově aktivních hráčů je v této skupině pouze zhruba deset procent. 
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hudebnost ve vztahu s hudebním vzděláváním 
(dívky, město) 
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Zde na tomto grafu opět můžeme vidět, že dívky vyskytující se ve skupině s výsledky 60-65% 

nehrají z padesáti procent na žádný hudební nástroj. Dívky, které se vyskytují v průměrné 

skupině, mají mezi sebou přes 30% nehrajících dívek. Dívky dosahující nadprůměrných výsledků 

(85-90%) je zastoupena především v kategorii nepravidelně cvičících a hrajících v ZUŠ, 10% 

cvičí pravidelně, 10% je samouky a 20% vůbec nehraje. Skupina s nejlepšími výsledky má 

největší (50%) zastoupení v kategorii pravidelně hrajících v ZUŠ a přes 30% v kategorii 

nepravidelně hrajících, 15% udává, že nehrají vůbec. 

Co se týká zpěvu, můžeme pozorovat zcela zásadní rozdíl oproti chlapecké části. 10% dívek 

z nadprůměrné skupiny uvádí, že se učí zpěvu v ZUŠ, ve sboru jsou zastoupeny všechny 

skupiny, 30% dívek skupiny s nejlepšími výsledky zpívá doma s rodinou, všechny skupiny jsou 

velkou měrou zastoupeny v kategorii zpívajících pro sebe. Kategorie nezpívajících je málo 

obsazena, většinou skupinou s nejnižším počtem bodů z prověrky (60-65%). 
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hudebnost ve vztahu s hudebním vzděláváním 
(dívky-vesnice) 
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Na tomto grafu bych nyní ráda demonstrovala to, co se většinou ukazuje v předchozích grafech, 

to jest souvislost mezi výsledky prověrky hudebnosti a aktivní hudební činností, v tomto případě 

hraní na hudební nástroj. Výsledky jsou trochu extrémní, což je způsobeno malým vzorkem 

recipientů. Žádná z dívek ze skupiny s nejhoršími výsledky (50-65%) nehraje na hudební nástroj. 

Naopak všechny dívky ze skupiny zde s nejlepšími výsledky (85-90%) hrají na hudební nástroj. 

Z předešlých i z tohoto grafu lze vyvodit závěr přímé souvislosti mezi aktivní hudební činností a 

výsledkem prověrky, kdy žáci s nejlepšími výsledky jsou z větší části aktivními hudebníky. 

Naopak žáci s nejhoršími výsledky většinou nehrají na žádný hudební nástroj. Co se týče zpěvu, 

nejméně zpívají chlapci z města, dále chlapci z vesnice, dívčí skupiny jsou spíše vyrovnané. 

Rozdíl ve zpěvu je zřejmý i z dalších aktivit, jako je sbor, kolektivní zpěv doma, či pravidelné 

učení v ZUŠ. Chlapci spíše inklinují к samostatnému zpěvu, narozdíl od dívek, které se věnují i 

výše zmiňovaným aktivitám ve větší míře. Zpravidla je to pak návštěva sboru. 
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poslech vážné hudby (chlapci, město) 
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Další faktor, jehož vliv a souvislost s hudebnosti jsem se snažila zjistit, je poslech vážné hudby. 

Celkově musím podotknout, že vážná hudba nepatří к oblíbeným hudebním žánrům, ale i přesto 

lze nějaké závěry vypozorovat. Skupina s nejlepšími výsledky se v kategorii těch, kteří vážnou 

hudbu neposlouchají, nevyskytuje. Chlapci z vesnice, kteří jsou ve skupinách s 0-84% .spíše 

vážnou hudbu neposlouchají. 
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poslech vážné hudby (dívky, vesnice) 
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U dívek můžeme pozorovat jisté odlišnosti od chlapců, ku příkladu poslech vážné hudby je 

mnohem častější než u chlapců a to jak u skupin, zároveň je znovu vidět, že ačkoliv výsledky 

jsou celkem vyrovnané u všech skupin, tak skupina dívek s nejlepšími výsledky poslouchá 

vážnou hudbu častěji než-li dívky ze skupin s horšími výsledky. U dívek z vesnice graf vypovídá 

o extrémních hodnotách, musíme však brát v potaz malou skupinu recipientů, ze které se nedá 

iiplně vycházet. 
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Znalost hudebních skladatelů 
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Znalost aspoň některých hudebních skladatelů by měla patřit к základnímu vzdělání. Pokud 

nejsou děti seznámeny s hudbou a dalším uměním z rodinného zázemí, měla by jim být 

představena aspoň částečně ve škole. 



Na tomto grafu lze nalézt 17 skutečných hudebních skladatelů českých i světových, nejvíce žáků 

zná Bedřicha Smetanu, Wolfganga Amadea Mozarta, dále Antonína Dvořáka a Ludwiga van 

Beethovena. Někteří si vzpomněli na jména J.S.Bach, A. Vivaldi, J .Ježek a dokonce i Salieri se 

objevil na některém seznamu. 

Na čtvrtém místě počtem hlasů žáci napsali Karla Svobodu. Dotazník žáci vyplňovali v době, kdy 

v médiích proběhla velká vlna ohledně Svobodovy smrti, mnoho žáků tedy psalo tohoto autora, 

ačkoliv možná za půl roku by si na něj nikdo nevzpomněl. 

Dále se na tomto seznamu objevuje i spousta jmen patřící většinou známým zpěvákům, 

zpěvačkám. Jména jako Karel Gott, Lucie Bílá, či Zbyněk Drda. Z toho je znovu zřejmé, že děti 

jednak neví, jaký je rozdíl mezi interpretem a skladatelem, jednak ovlivněny médii, píší 

nejznámější osobnosti moderní hudební scény. 

Čtyři procenta dětí si nevzpomněla ani na jednoho hudebního skladatele. Co z toho vyplývá? 

Stejně tak, jako se ve škole učíme matematiku, která nám bystří logické uvažování, představy, 

myšlení, stejně tak jako se učíme znát naši historii, abychom mohli lépe chápat naši současnost, 

stejně tak potřebujeme znát aspoň některé hudební skladatele a jejich dílo, abychom se mohli 

lépe orientovat nejen ve vážné, ale obecně v jakékoliv hudbě. 

Úloha učitele v tomto směru bývá a je nesmírně komplikovaná, řešení není jednoznačné a na 

kvalitní výuku hudební výchovy v tomto směru také panuje nejednotný názor. Jak zprostředkovat 

dětem vztah к vážné hudbě, jak jim otevřít nový hudební rozměr, aby nedopadly jako Platónovi 

vězni v jeskyni, nebo Kusturicovi v Undergroundu, kteří po vypuštění na volnou zem se chtějí 

vrátit zpátky, protože na to nejsou připraveni? 
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návštěva koncertů vážné hudby a divadel 
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Pro celkový rozvoj osobnosti je důležité se kulturně vzdělávat, a to nejen po hudební stránce,. 

Proto dalším cílem bylo zjistit, jak na tom dnešní děti a mládež v tomto směru jsou. Protože 

výsledky byly velice rovnoměrně rozvrstvené, nepokládáme za důležité rozepisovat graf na 

všechny podskupiny, ale zhodnotit jej celkově za celou zkoumanou skupinu. Graf má lineární 

klesající tendenci, což v tomto případě poukazuje na ne zrovna ideální stav kulturního vyžití dětí 

a mládeže. Tradice divadla a koncertů ustupuje do pozadí a nahrazuje se zprostředkovaně, což má 

sice obrovskou výhodu v množství možných shlédnutých pořadů, na druhou stranu 

zprostředkovaný zážitek z koncertu, či divadelní hry ztrácí určitou míru kvality. 

To. co se doma zanedbává, by měl učitel aspoň částečně napravit a v rámci svých možností se 

snažit zapojit do výuky i nevšední zážitek, způsobený dobře zvoleným divadelním představením 

či koncertem. Bohužel se na mnoha školách setkáme jen s programy tzv. výchovných koncertů, 

které ne vždy bývají vhodně zvoleny, a mohou mít za následek demotivující výsledky. 

V další části výzkumu se více zaměříme na oblast médií, na poslechovost rádií, hudebních 

skupin, na nejoblíbenější písně a sledovanost televizních pořadů. 
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Dalším předmětem zkoumání byla poslechovost různých hudebních žánrů. Hlavním cílem bylo 

zjistit, co dnešní děti a mládež poslouchá. Tentokrát rozdíly mezi jednotlivými skupinami ani 

vesnicí a městem nebyly natolik zjevné, abych musela uvádět všechny grafy. Proto byl použit 

tento graf, v němž jsou odděleni od sebe chlapci a dívky, přičemž můžeme pozorovat jisté menší 

odchylky. 

Pop music poslouchají mnohem častěji dívky než chlapci, naopak rock je u obou pohlaví 

zastoupen rovnoměrně. Posluchači hip hopu jsou častěji dívky než chlapci. Metal má více 

poslouchačů mezi chlapci. Poslouchání vážné hudby je častější u dívek než u chlapců. 

Vyhraněnější styly jako punk, soundtrack pouslouchají spíše chlapci. 

To, že pop music a rock stojí na vrcholu žebříčku poslechovosti, není novinkou. Už v roce 1984, 

kdy byla zveřejněna práce Průzkum hudebních zájmů dětí a jejich rodičů se zjistilo, že na prvním 

místě jak u dětí (6.-8. tříd základních škol), tak u jejich rodičů stojí na prvním místě pop. Na 

druhé místo se u dětí dostal rock, vážná hudba byla dokonce úplně bez dětských posluchačů (!) a 

poslouchalo ji pouze 3% rodičů z celkového počtu! 

Žijeme v době, kdy většina médií na nás „chrlí" spoustu moderní hudby, která dost často nemá 

přílišnou hodnotu, aleje levná a dobře se „prodává". Lidé, kteří přicházejí s ní do styku 

nepřipraveni, jsou ochotni ji konzumovat, protože se lehce poslouchá, nemá výraznější hloubku a 

působí rychle na emoční stránku člověka. Je to hudba většinou odpočinková, neoriginální, která 

se v rádiích „omýlá" pořád dokola, a tak se i zapisuje do podvědomí lidí, kteří tak z tohoto 

začarovaného kruhu nemohou uniknout Ani textová stránka písní není většinou valné kvality. 

Jak se s tímto vypořádat jako učitel, kterému do třídy přijde devadesát procent s takovým 

zázemím? Úloha učitele nespočívá pouze v předávání informací, ale jeho úkolem je pomoci 

žákům orientovat se nejen v lidové písni, vážné hudbě (což by se samozřejmě z hudební výchovy 

odstraňovat nemělo), ale také pomoci orientovat se v dnešní populární hudbě, pomoci tříbit vkus, 

a tak se nenechat jednoduše ovlivňovat reklamou a médii. К tomu je zapotřebí velmi kvalitního 

učitele, který dokáže analyzovat populární hudbu a vyjmout z ní to, co lze pozitivně využít, a 

naopak poukazovat na negativní stránky této kategorie hudby a konstruktivně všech těchto 

poznatků využít při výuce. 
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Poslech rozhlasových stanic 
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Pro poslechovost rozhlasových stanic jsem znovu použila jednotného grafu, protože výsledky 

byly velice podobné. Ovšem graf vypovídá zcela jasně o tom, že žáci nejčastěji poslouchají 

Evropu 2 (přes 30%), druhé a třetí místo zaujímají Bonton a Impuls (pouze 8%!). Zajímavé je, že 

asi sedm procent recipientů rádio neposlouchá vůbec. 6% recipientů poslouchá ČR 2 Praha, 5% 

radio Beat. Následují Kiss 98 s necelými pěti procenty, ČRo 1 Radiožurnál, radio Hey, Wave, 

Blaník, Rockzone a Frekvence 1. 

Evropa 2, rozbor vysílání nejsposlouchanějšího rádia 

Protože Evropa 2 je v každém případě na prvním místě daleko přede všemi, rozhodla jsem se 

rozebrat vysílání a zjistit, co všechno se do vysílání na tomto rádiu dostane. 

Poslouchala jsem Evropu 2 v sobotu v čase od 18:30 do 19:30. Mým cílem nebylo zkoumání jen 

vysílané hudby, ale také ostatního programu a v neposlední řadě celkové kultury stanice. 

Hodinový poslech možná není úplně směrodatný, nicméně tuto komerční stanici jsem neslyšela 

poprvé a tak předpokládám, že moje závěry nebudou daleko pravdy. 

Po celou dobu mého poslechu se na stanici jen vysílala písně moderní hudby, které byly 

prolínány znělkou Evropy 2, dále do programu byla dvakrát včleněna reklama a také občas bylo 

možno si poslechnout komentář moderátora. 

Nejprve se zaměřím na hudební program vysílání. Za celou dobu, tedy za hodinové vysílání bylo 

zahráno celkem 19 „písniček", z čehož pouze jedna byla úplně česká a druhá česko-anglická. 

Ostatní byly v angličtině. Zaznělo celkem šest písniček z oblasti pop music, šest rockových, dvě 

hip hopové, třikrát zazněl rap Jednou disco a jednou techno. Písničky se rychle střídaly, byly 

hodně dynamické, s výrazným rytmem a jen jedna z nich měla poněkud pomalejší ráz. Celková 

úroveň hudby nebyla nijak vysoká, spíše, až na dvě tři výjimky, hodně nevkusná hudba. 

Do vysílání byla začleněna i reklama. Jednak reklama samotného rádia, kdy dvakrát za vysílání 

zazněla reklama : „Líbí se Ti tahle pecka? Nalij si tuhle pecku do svého mobilu!" a dále instrukce 

к tomu, jak této písničky dosáhnout. Dále proběhla reklama na nápoj Aktimel a zápas Sparty, na 

který mají ženy vstup zdarma. Poslední reklama, kterou jsem slyšela, byla reklama na soutěž 
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s Evropou 2 o zájezd к moři. Evropa 2 má cílovou skupinu mladší generaci, což se projevilo i ve 

výběru reklamy a způsobu podání, tedy jakým jazykem byla podána veřejnosti. 

Tím se dostáváme к další části mého rozboru, čímž jsou jednotlivé vstupy a komentář 

moderátora. Moderátor vstoupil do vysílání za hodinu celkem třikrát, poprvé upozorňoval na již 

výše zmíněné „pecky jako Eminem a další", podruhé prozradil pánům, že jim později poradí: 

„jak sbalit ženskou a nebo co podniknout večer". Potřetí se vyjádřil o rapové písničce „Happy 

birthday" jako o: „další oplodňovací" písničce a kromě toho pokračoval ve výkladu o tom, že : 

„chrapouni, kteří spí o dvě hodiny méně než lidé nechrápající se okrádají o velkou část spánku. 

Když vám někdo říká, že nechrápe, tak je to kec, protože každý třetí člověk v ČR chrápe!" na což 

po chvilce dodal: „Ale já ne!" Moderátoři komerčních rádií mají za úkol udržet pozornost cílové 

posluchačské skupiny a měli by, ale nemusí, používat spisovnou češtinu. Sami můžeme posoudit, 

jakým směrem se nejposlouchanější radio dětí a dospívajících ubírá. Moderátor mluvil celou 

dobu hovorovou češtinou mnohdy až vulgární. Intonací dodával své mluvě jakousi nevázanost, 

možná právě to přitahuje mladé lidi к poslechu. 

Evropa 2 nepatří к veřejnoprávním rozhlasovým stanicím, tudíž nepodléhá žádným výrazným 

omezujícím stanovám. Jako komerční rádio je pouze zaměřeno na prodej, tudíž za každou cenu 

potřebuje udržet pozornost svých posluchačů. Protože děti a mládež snadno podléhají moderním 

vlivům, hodnotám, není problém si takovou skupinu udržet. Celková kultura tohoto rádia je 

vskutku nízká, jak zvoleným programem, tak výběrem hudby, tak projevem moderátora. Dovolila 

bych si říct o tomto rádiu, že je to brak. Mladé lidi přitahuje svým temperamentem, ale přitom 

není připraveno nabídnout jim hodnotný poslech, program. Místo toho, aby využívalo vlivu, 

který bezesporu má, ke kladnému působení na děti a dospívající, je zaměřeno pouze komerčně. 
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Dalším důležitým poznatkem pro nás může být i poslechovost a oblíbenost různých hudebních 

skupin. Jelikož je dnes velké množství různých větších i menších hudebních skupin, těžko lze 

znát všechny. I já jsem si musela spousty skupin vyhledat na internetu, abych věděla, do jakého 

hudebního žánru skupiny patří. 

Nejvíce skupin patří do oblasti popu (Green day, Chinaski, Holki, Spice Girls, Kryštof, No 

name, U2, Rasmus, Backstreet boys, Mig 21,...), hned za popem následuje rock (Kabát, Divokej 

Bill, Red Hot Chilli Peppers, Queen, Ozzy Osbourne, Nightwish, ACDC,...). Velkou část tvoří 

punkové skupiny se svými speciálními názvy (Tokio Hotel, Offspring, Tři sestry, Blink 182, 

Jaksi taksi, Horký že slíže,...). Z dalších žánrů se na seznamu vyskytují Hip Hop ( Eminem, Black 

eyed peace,..), metal (Nirvana, System of a down, Rammstein), disco (Crazy Frog,..), folk 

(Hradišťan, Čechomor, Nohavica), country (Plavci), ska (100 zvířat). Některé skupiny se těžko 

zařazují do nějakého hudebního žánru, ale ty nemají mnoho posluchačů, nebuduje tedy dále 

rozebírat. 

Dívky, podle tohot grafu, nejvíce poslouchají rockovou skupinu Kabát. Chlapci poslouchají 

nejvíce Green day, ale Kabát poslouchají také velice často. Dívky skupinu Green day poslouchají 

také často, a proto pokusím se o malý rozbor těchto dvou hudebních skupin. 

Kabát je rocková kapela. Zpívá česky, témata textů jsou z různého prostředí. Písničky jsou 

výhradně rychlého tempa, s výraznými bicími a elektrickou kytarou. Drsný zpěv a hlasitá 

rytmická hudba dodává psíním ráz tvrdé hudby. Většina písní je založena na stejném hudebním 

motivu, harmonie se moc nemění. 

Oproti tomu Green day patří do žánru pop až pop rock, anglicky zpívající. Písně hrají jak pomalé 

tak rychlé, hrají si s rytmem a s doprovodem, kromě elektricko-akustické kytary a bicích se tu 

objevují i melodické nástroje jako například housle, které hudbu zjemňují. 
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Oblíbení zpěváci (chlapci) 
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V další otázce byli žáci dotázáni na jejich oblíbeného zpěváka, či zpěvačku a na písničku, kterou 

od něj/ní znají a umí zazpívat. U dívek křivka grafu vyšel poněkud lépe než u chlapců. Chlapci si 

totiž většinou vybírali nějakého méně známého zpěváka, čímž došlo к tomu, že jediný Nohavica 

měl pět hlasů a Karel Gott tři hlasy z celé skupiny chlapců. Musíme však brát v potaz, že všechny 

tři hlasy pro Karla Gotta se objevily pouze na dotaznících třetích tříd. Žáci, kteří zřejmě napsali 

prvního zpěváka, na kterého si vzpomněli. U chlapců tedy se objevuje na prvním místě Jarek 

Nohavica. Na třetím místě žáci obsadili Anetu Langerovou. Ještě si všimněme u grafu chlapců 

kolonky ředitel. Dotazníkové šetření bylo provedeno i nejednom soukromém víceletém 

gymnáziu, kde hudební výchovu učí většinou ředitel školy. 

Dívky si nevybíraly mezi tolika zpěváky, či zpěvačkami a tak lze již z tohoto grafu vypozorovat 

více. První místo obsadila Aneta Langerová, první vítězka Superstar v Čechách, která vítězství 

dobyla svým velmi dobrým hlasem. Na druhém místě se objevuje Ewa Farna, nová mladá 

zpěvačka, která ve třinácti letech začíná budovat kariéru zpěvačky. Na třetím místě je opět 

Jaromír Nohavica. Opět se tu objevuje zajímavá kolonka „děda", kdy dívka zařadila svého dědu 

jako nejlepšího a nejoblíbenějšího zpěváka. 

Jaký vzor si žáci budují, zda umí od svých favoritů aspoň jednu písničku zazpívat, to byla otázka, 

která byla položila žákům ve snaze zjistit, zdaje možné, aby si děti pamatovaly písně tohoto 

druhu, který si těžko mohou zazpívat někde u táboráku. 

Většina dětí přiznala, že buď písničku neznají, nebo ji neumí zazpívat. Písnička, která jak u 

dívek, tak u chlapců obdržela nejvíce hlasů je píseň od Ewy Farny „Měls mě vůbec rád." Dále 

nejvíce hlasů získala píseň „Křídla motýlí" od Anety Langerové, chlapci psali spíše písně Jarka 

Nohavici jako Pijme vodu, Tři čuníci). 

Je velice zajímavé, že narozdíl od neznámých zpěváků a skupin všeho druhu se v písničkách 

objevují znovu melodické psině, které si lze zazpívat s kytarou nebo solo. Objevují se zde písně 

Darmoděj, Kozel, Hlídač krav, Don't worry, Čmelák, Tabáček, Není nutno,Rubikon, We will 

rock you aj. 
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a sledování filmu 
к práci (do 

Školy, učeni, ...) 

Dalším okruhem, kterým se nyní budu zabývat, je srovnání sledovanosti jednotlivých médií 

(rozhlas, televize, počítač - internet) médií. První graf vypovídá o tom, kolik času věnu jí děti a 

mládež poslechu hudby. Více než 30% dívek poslouchá hudbu téměř veškerý volný čas. asi 25% 
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dívek poslouchá hudbu pouze občas. Téměř všechen volný čas poslouchá z řad chlapců asi 12%, 

3% chlapců poslouchá hudbu pouze občas. Z tohoto grafu lze usoudit, že dívky věnují poslechu 

hudby více času než chlapci. 

Druhý a třetí graf je zaměřen na počítač a jeho užívání. Zatímco z prvního grafu vyšlo, že dívky 

poslouchají hudbu častěji než chlapci, u druhého nám vychází, že daleko více času věnují 

počítači chlapci než dívky. Přes 30% chlapců tráví denně u počítače více než dvě hodiny! 25% 

chlapců používá počítač jen občas a vůbec ho nepoužívá jen 3% chlapců. Dívky jsou na tom 

nepatrně lépe. Počítač využívádenně více než dvě hodiny asi 24% dívek, téměř 40% dívek jej 

využívá jen občas, 5% dívek počítač vůbec nepoužívá. 

45% chlapců tráví denně čas na počítači hraním her! Necelých 25% používá počítač kvůli 

internetu, к poslechu hudby jej používá asi 15% а к práci do školy asi 15% chlapců. Dívky 

využívají počítač hlavně kvůli internetu 40%, к hraní her 24%, к sledování filmů a poslechu 

hudby asi 15% а к práci do školy okolo 21% dívek. 

Tyto dva grafy nám ukazují, že chlapci věnují podstatnou část dne sezením před monitorem 

počítače zejména kvůli hrám a internetu. Dívky pak hlavně kvůli internetu. 

Nyní se přesuňme к poslednímu velkému médiu, a sice televizi а к televiznímu programu. 

Televize je pro velkou část populace zdroj zábavy a náplň volného času. Když se podíváme do 

výsledků výzkumu sledovanosti televizí, zjistíme, že většinu volného času prosedí velká část 

populace před obrazovkou televizoru. Jaké jsou výsledky a jaký to může mít dopad, popisuji 

v kapitole o výzkumu v ČR. 

Televizi jsem opět věnovala více času, a tak kromě sledovanosti televize jsem také zkoumala, 

které televizní kanály nejvíce žáci sledují a dále které televizní pořady. Televize obsahuje kromě 

vizuálních vjemů i mnoho audiálních, tedy i mnoho hudby. 
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sledování televize 1 3 c h l a P c i • d í v k y 
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Toto médium je ve své sledovanosti z hlediska pohlaví dosti podobné. Dvě a více hodin sledují 

denně 26% chlapců a téměř 30% dívek. Občas se na televizi dívá 35 % dívek a 26% chlapců. 

Televizi vůbec nesleduje 4% jak dívek tak chlapců. 

Žáci sledují televizi mnohem více než je nutné a prospěšné jejich duševnímu i tělesnému zdraví. 

Děti do 15 let by neměly denně přesáhnout hodinu sledování televize. Budeme-li brát v potaz, že 

je toto dotazníkové šetření provedeno správně, vychází nám, že okolo 50% dětí sleduje denně 

televizi více než hodinu! O čem toto sdělení vypovídá? Neustále se dnes mluví o právech dítěte, 

ale možná by bylo užitečnější, kdyby se někdo místo teorie zajímal také o to, aby právo dětí na 

volný čas a zábavu nebylo jednoduše snižováno na právo sedět celé odpoledne před obrazovkou 

televize nebo počítače. 

Z výzkumu u nás uskutečňovaných na konci minulého století vyšlo najevo, že přílišná míra 

televizního sledování otupuje dětskou představivost, city, narušuje rodinný život a vztahy v něm 

a přináší další negativní projevy. Jak je tedy možné, že lidé stále setrvávají dlouhou dobu před 

obrazovkou a nevadí jim to? Na tuto otázku je třeba si položit protiotázku: Které médium, či 

která televize říká divákům, nedívejte se na mě, nesledujte mě, jsem škodlivá? Není tomu spíše 

naopak? Podívejme se nyní, jaké televizní kanály jsou nejčastěji sledovány. 
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Sledovanost televize (chlapci) 
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Pr ima 

ČT4 Spor t 

Sledovanost jednotlivých televizních kanálů se u chlapců a dívek příliš neliší. Na prvním místě, 

stejně tak jako v celé populaci, je televizní stanice Nova, kterou sleduje téměř 40% žáků. Téměř o 

dvacet procent méně má ČT 1. Chlapci sledují též televizní stanice ČT 2 (12%), Jetix (9%), 

Prima (8%), ČT 4 Sport, HBO (stanice vysílající pouze filmy) a Óčko (televizní stanice 

s hudebními pořady ). Dívky sledují stejnou měrou Novu a ČT 1, třetí místo zaujímá Prima (20%, 

velký rozdíl v porovnání s chlapci), Jetix (7%), ČT 2 (2,5%), Óčko, MTV (televizní stancie, která 

vysílá klipy), ČT 4 Sport. 

Nova a Čt 1 má u obou skupin stejně velkou diváckou skupinu žáků. Dívky více sledují Primu a 

hudební kanály (Óčko, MTV). Chlapci raději sledují ČT 2 a z hudebních kanálů sledují Óčko. 
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• chlapci 

a dívky 

Sledovanost televizních pořadů 
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hudební pořady 
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pohádky 

Co se týká sledovanosti televizních pořadů, obě skupiny nejčastěji sledují seriály a filmy (téměř 

20%), ostatní programy jsou u chlapců velice vyrovnané. Dívky tolik nesledují sportovní přenosy 

a dokumentární pořady, naopak zase více sledují soutěžní a zábavné pořady, videoklipy a 

hudební pořady. 

Vezmeme-li tedy v potaz všechny tři média a jejich sledovanost, docházíme к závěru, že dívky 

více poslouchají hudbu, více sledují pořady s hudebním programem. Chlapci se raději věnují 

počítačům, v televizním programu nemají vyhraněné zájmy. 

Poslední otázka, která v dotazníku zazněla, byla zaměřena na vztah žáků к jejich současné 

hudební výchově, odpověď měli okomentovat. К tomu měli zapsat doporučení pro lepší úroveň 

hudební výchovy. Nejvíce žáků poznamenalo, že se jim hudební výchova líbí, protože buď 

zpívají, nebo mají dobrou paní učitelku. Jeden žák poznamenal, že je rád, že si může vyzkoušet 
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občas hru na hudební nástroje a jedna žákyně je ráda, že se dozvídá spousty zajímavostí 

z muziky. 

Několik žáků však s hudební výchovou spokojeni nejsou, protože říkají, že ji vlastně ani nemají. 

Byli to žáci prvního stupně. Další žáci, tentokrát z druhého stupně,nebyli spokojeni kvůli tomu, 

že se učí teorii, několik chlapců a dívek není spokojeno s tím, že se neposlouchá moderní hudba 

(zejména hip hop). 

Jako doporučení potom žáci psali více zpívat (tato doporučení se vyskytla nejčastěji), neučit se 

dějiny a teorii, poslouchat více moderní hity. Většina žáků však nedoporučila nic, protože je se 

současným stavem jejich hudební výchovy spokojena. 

Bereme-li v potaz, že cílem hudební výchovy je probouzet v mladém člověku estetický smysl, 

vytvářet kladný vztah к hudbě, aby tak mohla vzniknout touha po vlastní hudební seberealizaci, 

musíme se ptát, jak má taková hudební výchova vypadat. Nejprve je třeba připomenout, že vznik 

hudebního zážitku je samozřejmost při poslechové činnosti. Není tomu tak, ani kladný vztah 

к hudbě se neobjeví bez jakékoliv příčiny. Nejprve je nutný přepoklad určitého stupně hudebnosti 

dětí a zároveň poslechové schopnosti (vnímání a prožívání umělecké hudby). Je tedy těžkým 

úkolem učitele vést žáky к lepší hudebnosti. Hudební výchova podle Františka Sedláka se dělí na 

dva hlavní pilíře 

- výchova к hudbě, cílem této výchovy je naučit žáka orientovat se v hudbě, vypěstovat lásku 

к hudbě, umět esteticky hodnotit, vytvořit návyky, které umožní komunikaci mezi žáky a hudbou. 

- výchova hudbou, poskytuje člověku estetický zážitek, pomáhá člověku pochopit vztah hudby 

v životě člověka. Sem řadíme několik okruhů, kterými se hudební výchova zabývá. Tedy rozvoj 

hudebnosti (vokální, poslechové, instrumentální a hudebně pohybové činnosti), poznávání 

světové a národní hudební kultury, skladatelů a interpretů, získávání základních poznatků a 

vědomostí, které jsou nezbytné к hlubšímu a účinnějšímu chápání hudby. 

Jde tedy o to, aby mladý člověk získal estetický postoj к hudbě, aby se obohacoval uměním a 

krásou, a tak se celá jeho osobnost kultivovala. 
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6. Realizace hudební výchow ve Škole 

Hodina hudební výchovy by neměla být pouze „suchou" teorií, stejně jako by neměla být 

uskutečňována v opačném extrémním pojetí, jak je na některých školách řešena - tedy jako 

hodina odpočinku nebo hodina pouze s kytarou a zpíváním. I tento předmět má právo na 

důkladnou a promyšlenou přípravu a realizaci. 

Jak již bylo zmíněno, velice důležitým faktorem by měl být v hodině hudební výchovy poslech. 

Žádný člověk není schopen orientace v hudbě bez předchozích zkušeností a znalostí. Poslech, 

jako jeden z hlavních činitelů, vyžaduje dlouhodobou a cílenou výchovu. Tuto schopnost je třeba 

pěstovat, tříbit a kultivovat. Učitel tedy musí velice jemně postupovat, aby hned na začátku 

neodradil své žáky, ale dostatečnou motivací jim pomohl na správné cestě hudebního poznávání. 

Protože první místa v žebříčku oblíbenosti a poslouchanosti obsazuje moderní hudba, je nutné 

pracovat i s tímto materiálem. Na některých školách se pracuje s moderní hudbou pomocí 

referátů, ve kterých každý žák připraví krátký ústní komentář své oblíbené skupiny a na 

audionahrávce přehraje hudební úryvek, kterým završí svůj vstup. Učitel je si zřejmě vědom 

toho, že dnešní mládež vychovaná na moderní hudbě není příliš schopná akceptovat vážnou 

hudbu, a tak, jistě s dobrým úmyslem, se snaží předmět hudební výchovu co nejvíce přiblížit 

žákům tím, že jim nechává prostor pro jejich zájmy. Málokterý učitel však z takové činnosti umí 

vytěžit více hudebního podtextu. Žáci dokážou odpovědět na otázku, která skupina se jim líbí, ale 

více rozvést svoji myšlenku neumí. Je důležité děti vést к tomu, aby uměly ohodnotit 

poslouchanou hudbu kritickým způsobem, aby věděly samy, proč se jim ta či ona skladba líbí, a 

aby umělý pcíznat hloubku nebo mělkost poslouchaného. 

Doporučuje se začínat jednoduchými hudebními úryvky vážné hudby, která bude dětem blízká a 

na které se bude moci demonstrovat co nejvíce hudebních prvků. Paralelně se může rozebírat i 

moderní hudba. Učitel může ukázat dětem rozdíly, pomoci jim otevřít cestu hudebního poznání. 
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Jako konkrétní příklad hodiny hudební výchovy nám poslouží hudební projekt, ve kterém bude 

poukázáno na možnost integrace jiných předmětů do hudební výchovy a využití tak více 

prostředků к dosažení cílů stanovených na začátku hodiny. Tento projekt je čistě teoretický, 

autorka neměla možnost ho zatím ověřit v praxi. 

6.1 Příprava projektu hudební vvchow na základní Škole 

Projekt Gabrielův hoboj 

Určen pro druhý stupeň ZŠ 

Časová dotace : 5 vyučovacích hodin 

Cíle - porozumění poslechu 

- formování esteticko-hodnotících kritérií žáků 

- chápání logiky hudebního díla 

- propojení hudební výchovy, dějepisu a literatury 

- rozvíjení hudební tvořivosti 

Metody : 

- poslech krátkých hudebních úryvků, 

práce ve skupinách, 

- brainstorming, 

- individuální práce, 

- pantomima, 

- níySlenková mapa, 

- film 

Potřebné materiály к práci: 

Žáci: tužka, papír, 

Učitel: CD a DVD přehrávač, hodnotící tabulky 
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Poznámka 

Pro přípravu projektu Gabrielův hoboj použijeme film Misie (dříve u nás používán trochu 

zavádějící název Mise) z roku 1986 od Rolanda Jofřého, který ve světě získal řadu nominací a 

ocenění (Oscar,...) a jehož velmi poutavou hudbu složil Ennio Morricone. Název Gabrielův hoboj 

je ze stejnojmenné skladby a je nositelem hlavního hudebního tématu celého filmu. 

Výběr hudby je podřízen několika zásadním motivům. Jednak dnešní děti a mládež poslouchají 

nejvíce moderní populární hudbu, к vážné hudbě nemají často vztah, je třeba postupně 

vychovávat a vést. Hudba musí oslovit co nejvíce posluchačů, aby se s ní dalo dále pracovat, 

nesmí být těžká na poslech a musí si podmanit posluchače rozdílných hudebních a 

posluchačských kvalit. V tomto případě hudba Ennio Morricone poslouží jako jednoduchá forma 

vážné hudby a naopak složitější verze populární hudby. Dalo by se říct, že takovou spojkou mezi 

těmito odlišnými hudebními žánry (filmová hudba). 

1. část motivace 

5 minut 

Na začátku hodiny se žáci s učitelem posadí do kruhu na zem na koberec, kde jim učitel přečte 

kousek textu. Ještě předtím však by měl říct předběžný program celého projektu, aby žáci věděli 

přibližně, oč se bude jednat. 

Teňto příběh se odehrává v 18.století, v roce 1750 ve španělských a portugalských koloniích 

v Jižní Americe. Obchodník s otroky, Carlos, je velmi vznětlivé povahy a v souboji o ženu zabije 

svého bratra. 

2.část 

40 minut, hodnotící tabulka pro každého, hudební nástroje 
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Nyní učitel rozdělí žáky do tří skupin. Skupiny mají za úkol během 15 minut vymyslet 

pantomimu spojenou s jakýmkoliv hudebním (avšak nezprostředkovaným - tedy nesmí použít 

přehrávače zvukových nahrávek) doprovodem. Učitel musí mít připraveny veškeré hudební 

nástroje už na začátku hodiny. Pantomima by měla být pokračováním započatého příběhu, 

neměla by přesáhnout délku pěti minut. 

Všechny tři skupiny potom zahrají své vystoupení před ostatními. Ostatní hodnotí jejich výkon 

do přiložené hodnotící tabulky, kde si budou zapisovat jednotlivé poznámky nejen к 

dramatickému výkonu, ale i vhodnému a přesvědčivému hudebnímu doprovodu. Kromě toho 

hodnotí nápaditost, souhru a vztažnost к předchozímu textu. Na konci všech představení si žáci 

sednou do kruhu a na deset minut budou mít možnost zhodnotit to, jak se jim spolupracovalo na 

společném díle a naopak, jak hodnotí ostatní skupiny. Učitel vystupuje ve funkci moderátora, to 

znamená, že by neměl moc hodnotit, spíše řídit diskuzi. 

3.část 

20 minut, tužka a papír 

Po krátké přestávce si žáci znovu posedají na koberec a učitel jim pustí krátkou skladbičku 

Gabrielův hoboj, kterou žáci mají pozorně poslouchat. Po skončení hudby napíšou ve dvojicích 

pět slov, které jim hudba asociovala. Na vypracování mají dvě minuty, poté se spojí s další 

dvojicí, znovu vyberou pouze pět slov z těch, která už mají napsaná. Tak to pokračuje dál, až 

nakonec celá třída vybere 5 nejdůležitějších slov, kterými ohodnotí poslouchanou hudbu. 

Teprve potom učitel přečte pokračování příběhu. 

Carlos nevydrží nápory svědomí a tak se rozhodne odčinit svou vinu. Vydává se po boku kněze 

Gabriela na velmi nebezpečnou a namáhavou cestu к tamějším domorodcům. Nikdo 

z předchozích lidí, kteří se tam vydali, se nevrátili Když se konečně dostávají přes vodopády a 

zdolají všemožné útrapy, zjistí, že domorodci už je sleduji ze všech stran džungle. Netuší, co je 

čeká. Gabriel bere hoboj, který s sebou nesl a začíná hrát tuto melodii. 
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Učitel klade dětem otázky typu: 

- Co myslíte, proč zvolil právě hoboj? 

- Jakým doj mem působí tato píseň a jak na to asi domorodci zareagoval i? 

Žáci mohou odpovědět hned, ale mohou odpovědět až poté, co se znovu pouští tentýž hudební 

úryvek jako na začátku. 

4.část 

15 minut, tužka a papír 

Nyní učitel přečte poslední otevřený konec příběhu. 

Gabriel i Robert jsou nakonec domorodci přijati a začínají s nimi pracovat. Domorodcům chybí 

v dnešní mluvě tzv. know - how, tedy neumí prakticky nic. Učí je práci na poli a staví s nimi, 

starají se o jejich kulturní i duchovní život. Vlastně bychom se o nich možná ani nedozvěděli, 

kdyby... 

Nyní učitel znovu osloví žáky, aby se zaposlouchali do dvou hudebních úryvků z téhož filmu. U 

prvního potom budou hodnotit dojem, tedy jak na ně tato hudební ukázka působila Jaké emoce to 

v nich vyvolalo. Vybrala jsem к tomu krátký úryvek s názvem Miserere, který obsahuje i zpěv 

malého dítěte. 

U druhého úryvku se mají soustředit na nástrojové obsazení. К tomuto úkolu učitel může použít 

The Sword, ve které hraje (tak jako v ostatních úryvcích) London Philharmonie orchestra, ale 

nástroje v této ukázce nehrají najednou, ale částečně se střídají. Pro žáky by tedy neměl být tak 

velký problém udržet pozornost a poznat co nejvíce hudebních nástrojů. 

Při obou úkolech mají tužku a papír, na který si dělají poznámky. 

Na konci se na tabuli sepíše myšlenková mapa na oba úryvky, do které žáci chodí připisovat 

jejich poznatky. Po skončení si následující ukázky pustí učitel s žáky ještě jednou, ale bude 

skladbu přerušovat v důležitých momentech, aby se na ní dalo vše vysvětlit a objasnit. 
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5.část 

2 hodiny, DVD, tužka, papír 

Po důkladné přípravě jsou žáci schopni obsáhnout i tento, docela náročný film. Učitel je vybízí, 

aby si všímali, jak autor vybíral к jednotlivým obrazům hudbu, jak na ně v daném okamžiku 

působí. Případně si žáci mohou dělat poznámky. 

ó.část, závěrečné zhodnocení 

30 minut 

Nyní je načase zhodnotit film. Každý žák by měl být schopen v několika větách zhodnotit celý 

film. Tedy jak na něj působil, co se mu líbilo a proč, co se mu nelíbilo a proč. Měli by ohodnotit 

podle svých schopností herecké obsazení, děj, dále jak hodnotí hudbu, jaká hudba převažovala, 

jak s ní autor pracoval. Učitel si tyto příspěvky vybere, protože jen na základě zpětné vazby od 

žáků bude vědět, jak příště postupovat, co vylepšit tak, aby se dosáhlo vytčeného cíle. 

Kromě písemného zhodnocení je nezbytná a důležitá na konci učitelem řízená diskuze na tento 

film, každý žák by s měl nějakým způsobem zúčastnit. Učitel zase zastupuje moderátora a 

diskuzi pouze řídí. 

Na úplný závěr by měl učitel shrnout všechno, co za celý projekt probrali, zhodnotit celkovou 

atmosféru ve třídě. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá úrovní některých složek hudebnosti a vlivem médií na 

poslechové zájmy u žáků základní školy. 

IJvodní část práce je koncipována jako teoretický a faktografický úvod do problematiky; jejím 

obsahem je jednak teoretické zakotvení tématu (výklad teoretických pojmů jako je hudebnost, 

hudební nadání, vnímání hudby, aj.), a jednak základní přehled médií majících vliv na 

poslechové zájmy žáků základní školy, a to včetně stručného rozboru některých realizovaných 

výzkumů programového obsahu a jeho vlivu na posluchače u těchto médií. Z hlediska použité 

metody je tato část práce především teoretická a je založena na syntéze poznatků čerpaných z 

dostupných pramenů. 

Jádrem diplomové práce je její druhá část, založená na diplomantkou realizovaném výzkumu. 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jakou hudbu žáci poslouchají, do jaké míry jsou ovlivňováni 

poslechem rádií, jak často sledují televizní vysílání a užívají počítač, a dále jaký je celkový vliv 

médií - jakou kulturní úroveň poskytují dětem a dospívajícím, zda mají pro tuto věkovou skupinu 

vhodný program. Při výzkumu byl vyhodnocován vzorek o celkovém počtu 125 žáků a žákyň ze 

sedmi tříd ZŠ a dvou tříd nižšího gymnázia, a to ve věku od 9 do 15 let, přičemž při 

vyhodnocování výzkumu bylo převážně použito i rozdělení do podskupin dívky - chlapci, 

vesnice - město. Pokud jde o vlastní průběh výzkumu, při jeho realizaci se mj. ukázalo, že 

některé části dotazníku nebyly zvoleny zcela vhodným způsobem, a tedy tyto části do celkového 

hodnocení nebyly zařazeny (příkladem je problematika hudebnosti ve vztahu se soudržností 

rodiny - tato otázka by spadala pod práci zabývající se volným časem, protože soudržnost rodiny 

se pojila spíše s otázkami míry volného času stráveného u počítače či televize). V této části je 

tedy práce metodicky založena na shromáždění (empirických) dat, jejich analýze a následném 

shrnutí (tj. jejich syntéze). 

Jak se tedy na základě vyhodnocení prováděného výzkumu obraz úrovně složek hudebnosti a 

vlivu médií na poslechové zájmy u žáků rýsuje? 
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V částech výzkumu zaměřených na hudebnost žáků se jeví, že celková úroveň všech žáků se 

pohybuje v průměru, avšak žáci z měst na tom byli lépe než žáci z vesnic. Protože ale vzorek 

z vesnice byl příliš malý, nelze tvrdit, že tento závěr je obecně platný. Dívky uspěly v prověrce 

hudebnosti s lepšími výsledky než chlapci, dokonce se nedostaly pod hranici 50 bodů, tedy 

do hluboce podprůměrného výsledku, do něhož několik chlapců vzhledem к výsledku této 

prověrky hudebnosti patří. 

Na základě provedeného výzkumu lze dále učinit závěr, že největší vliv na hudebnost má hudební 

vzdělávání. Děti, které chodí pravidelně do ZUŠ nebo soukromě se učí hře na nástroj či zpěvu, 

dosáhly v naprosté většině případů lepších výsledků než samouci nebo nehrající. Autorka se 

domnívá, že vysvětlení lze nalézt v tom, že úroveň kulturního povědomí a uměleckých zájmů již 

řadu roků, či možná spíše desítek let, drží v rukou média. Zvláště děti a mládež velice rychle 

reagují na tyto vlivy a jsou к nim vnímaví a pozorní. Nikdo z nich nechce být „outsider", a tak 

raději poslouchají to, co je vysíláno v rádiích a prezentováno jako nejmodernější hity, a dívají se 

na filmy, které všichni sledvrjf, tedy na to, co nabízí televizní a rádiová mašinerie levné kultury. 

Povšimněme si třeba otázky v dotazníku, jaké skladatele žáci znají: velmi mnoho žáků napsalo 

Karla Svobodu, protože zrovna v tu dobu byla média plná jeho „záhadné smrti" a bystří 

producenti stihli vydat hudební nahrávky jeho tvorby a knižní publikace o jeho životě během 

krátké doby. Totéž platí i o zpěvácích a skupinách, které mají mezi dětmi a dospívajícími velkou 

oblibu. Aneta Langerová, Ewa Farna, Zbyněk Drda aj. - všechny tyto hvězdy dnešní mladé 

popové generace se velice rychle proslavily zejména díky médiím. 

Na otázku, zda umí zazpívat nějakou písničku od této skupiny, či zpěváka, mnoho dětí odpoví, že 

neumí, případně, že ji znají, ale nedokáží ji zazpívat. „Dřív lidé více zpívali," říká jeden starší 

skaut „dnes si raději narazí na uši sluchátka, ale zpívat se jim nechce." Tato slova možná 

vyznívají trochu tvrdě, aleje pravda, že se dnes již moc nezpívá. Proč? Copak lidé ztratili vztah 

к hudbě za pár let? Autorka této práce věří, že neztratili - je však třeba tyto schopnosti (jako 

každé lidské schopnosti) znovu oživovat a rozvíjet. Média pomáhají člověku к pasivitě. 

К pasivitě posluchačské, ale i muzikantské. Písničky jsou často nezpěvné, ani melodie ani texty 

nemají valnou úroveň, nebojsou v cizí řeči. Sotva si některý žák zazpívá anglickou písničku, 

která se hraje v rádiích, natož aby si zpíval hip hopovou píseň. 
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Když autorka s dětmi dotazníky řešila a hrála jim při prověrce hudebnosti na klavír, stalo se 

často, že děti si samy poprosily zahrání nějaké písničky, které by si mohly zazpívat. Nadšení 

přetrvávalo po celou hodinu a pořád přicházely s novými a novými písněmi. Ač to dotazník 

nezachytil, bylo očividné, že děti chtějí zpívat a umí to, ale možná к tomu nemají dostatečně 

vhodné prostředí. 

U otázek směřujících na zjištění nedostatků hudební výchovy děti často odpovídaly, že žádnou 

hudební výchovu nemají (na prvním stupni). Je asi realitou, že učitel nemůže umět všechno, ale 

pokud si neví rady a nechce hudební výchovu zařazovat do výuky, měla by ve škole existovat 

možnost přenechat výchovu někomu jinému. Postoj к hudbě jako к podřadnému předmětu, který 

vyplňuje mezeru mezi důležitými předměty, není v našem školství výjimečný stav - diplomantka 

nejednou byla svědkem toho, že učitel raději šel s dětmi na počítače, než aby si s nimi zazpíval. 

Je těžko představitelné, že se mladí lidé budou hudebně projevovat, když jim není dána možnost, 

když oblast kurikula na hudební výchovu a vzdělání zaměřená je samotnými pedagogy „pasivně 

likvidována". 

Doba je v mnohých směrech posunutá médii, stejně tak je tomu i v hudbě, ale přesto hudba stále 

patří mezi nejsilnější faktory ovlivňující lidskou psychiku. V každé době existovala hudba lidové 

a vážná a bude tomu i nadále, i když stále v jiné formě, v jiných rozměrech. Je jen důležité umět 

se к těmto vlivům správně postavit Umět je ve vhodné formě, vhodný čas a vhodném množství 

prezentovat i dnešní generaci dětí a mládeže. 
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