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ÚVOD 

Sborník příspěvků, zde prezentovaný, je souhrnem drobných studií účastníků studentské 

vědecké konference, konané na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické 

Západočeské univerzity v Plzni dne 5. října 2017. Konference s názvem Teorie a praxe 

hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II navázala na první 

ročník studentské vědecké konference se stejným názvem, která se konala v listopadu 

2016. 

Příspěvky čtyř studentek magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

společně spojuje zájem o hudební výchovu dětí, o efektivní metody motivace a 

vzbuzování zájmu současných ţáků o hudbu a hudební činnosti ve škole. Autorky 

čerpaly z dostupné literatury, své úvahy a analýzy problémů se snaţily aplikovat na 

rovinu školní praxe, s níţ mají doposud převáţně jen začáteční zkušenosti. Všechna 

témata, prezentovaná na konferenci, budou rozpracována v diplomových pracích 

studentek, k nimţ jsou uvedené příspěvky vstupním materiálem a prvním pokusem 

veřejně prezentovat své odborné poznatky i osobní zkušenosti a názory. 

Příspěvek studenta oboru Učitelství hudební výchovy, navazujícího magisterského 

studia, se týká uplatnění notačního programu v práci učitele i ţáků na různých typech a 

stupních škol. Notační program je v současné době důleţitou didaktickou pomůckou 

všech pedagogů, pracujících s hudebním materiálem, a pro ţáky vítaným motivačním 

prostředkem s moţností hry s tóny a záznamem hudby. 

Obsah zde prezentovaných článků je téţ dokumentem o způsobu a úrovni myšlení 

studentů v počátcích jejich písemného odborného a vědeckého vyjadřování, které pro ně 

mnohdy není snadným úkolem. Děkuji studentům za jejich snahu a za práci, kterou 

tvorbě svých textů i celkové přípravě na konferenci věnovali. 

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. 

Katedra hudební kultury FPE ZČU
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MOTIVACE ŢÁKŮ K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ NA PRVNÍM STUPNI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

MOTIVATION OF MUSIC EDUCATION AT THE PRIMARY SCHOOL 

Kristýna Bělochová 

Resumé 

V tomto článku se zaměřím na motivaci jako jeden z prostředků efektivní hudební 

výchovy. Budu vycházet z platného kurikula pro 1. stupeň základní školy a z hlavních 

didaktických principů pro vyučování hudební výchovy. Přiblížím některé metodické 

postupy a formy, v nichž je úloha motivace patrná. Cílem je zvýšit a fixovat zájem dětí o 

hudbu a hudební činnosti. 

Klíčová slova: motivace, postoje, hudební činnosti dětí, aktivizace   

Abstract 

Objective of this essay was to have a think about music education especially from 

psychological point of view. Important aspekt which was earmarked was the motivation. 

The Motivation conected with various elements is considered like a succes of teaching all 

of educations. Reflection of the aplication of various motivation elemements and methods 

can help to intensify the interest of children in music education. This essay is divided into 

two parts-teoretical and practical part. 

Key words: motivation, attitudes, children´s musical activities , activation 



6 

 

1. ÚVOD 

Ve svém příspěvku se chci zamyslet nad moţnostmi aktivizace ţáků ve výuce hudební 

výchovy na 1. stupni základních škol. Uvědomit si, ţe cílem hudební výchovy není 

připravit z ţáka budoucího skladatele a filharmonika, je velkou podstatou. Můţeme ale u 

dětí vzbudit zájem o tvořivost, podepřít kreativitu a rozvinout je tímto směrem dále. Při 

různorodých aktivitách a počinech se můţe podporovat mnohé. Dnešní svět je pod 

velkým tlakem a působením vnějších vlivů velikým podnětem k neurotickému chování, 

které děti mohou přijímat ze všech sfér. K nedostatku času se pojí snad úplně vše, ale 

dobré je si přiznat, ţe jako učitelé hudební výchovy můţeme chodit do školy s pocitem 

něco zkusit, být kreativní a přijímat individualitu kaţdého jedince zvlášť. 

Často si neuvědomujeme, ţe písní můţeme navodit příjemnou atmosféru a radost ze 

ţivota, ať uţ jen na pár okamţiků, a zdokonalit jejich projev a myšlení. Ve vědecké 

podstatě jde také o fakt, ţe děti, které rády zpívají, jsou vyrovnanější neţ ty, které to tak 

nemají. Tato problematika není rozhodně ojedinělá a je záleţitostí školních institucí, 

médií a především učitelů.  

K tématu motivace budu přistupovat jednak na základě psychologie osobnosti a 

pedagogické psychologie, jednak z hlediska hudební pedagogiky a didaktiky hudební 

výchovy. Budu se snaţit charakterizovat aktivizační metody zaloţené na motivaci ţáka 

při vyučování. Při realizaci aktivizačních metod ve výuce je zde zdůrazněna i otázka 

aktivizačních postupů. Připojím ukázky některých výukových her a vysvětlím jejich 

význam a moţnosti uplatnění v praxi.
1
 

2. RVP ZV 

Rámcový vzdělávací program zahrnuje v České republice od roku 2004, kdy byl vydán 

školský zákon č. 561/2004 Sb., nejvyšší úroveň vzdělávání v rámci Národního 

programu pro rozvoj vzdělávání
2 

(tzv. bílá kniha). Toto rozhodnutí změnilo nejen nové 

                                                 
1
 HRABALOVÁ, Lucie. Aktivizační metody ve výuce hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. 2014. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita. Fakulta pedagogická. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce PhDr. 

Blanka Knopová, CSc. 
2
 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav pro vzdělávání 

(NÚV) [online]. © 2011 – 2017. 2011 [cit. 2017-20-09]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-

vzdelavani 
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principy pro vzdělávání dětí od 3 do 19 let, ale také celkový systém vzdělávacích 

programů, který je tvořen ve dvou úrovních, a to na úrovni státní a na úrovni školské. 

V této souvislosti bychom měli vědět, ţe „RVP konkretizují nejen obecné cíle 

vzdělávání, ale také specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, 

vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, ale také charakterizují očekávané 

výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů, včetně učebních plánů“.
3
 

2.1. PRONIKÁNÍ AKTIVIZAČNÍCH PRVKŮ DO HUDEBNÍ VÝCHOVY 

Hudební výchova dosáhla ve svém vývoji řady významných změn především z hlediska 

rozvoje aktivní hudebnosti dětí. Důleţitým aspektem tohoto rozvoje byl přechod od 

jednostranně zaměřené výuky – zpěvu k dětské hudební tvořivosti, kdy se v hodinách 

vyuţívají i elementární hudební nástroje. Za klíčový moment v hudební výchově lze 

však povaţovat aţ přechod na dětskou tvůrčí aktivitu. Ta je charakterizována nejen 

zpěvem, ale i hrou na hudební nástroje s následnou improvizací a pohybem. Samotná 

kreativita dětí přináší nové pojetí hudební výchovy a zviditelňuje tak vztahy mezi 

učitelem a ţákem, ţákem a hudbou a také vztahy mezi učitelem a hudbou.
4
  

Situace, kterou popisujeme, nebyla pro hudební výchovu vţdy samozřejmostí. Je 

zajímavé sledovat, jakými událostmi a vývojovými trendy česká hudební výchova 

prošla v posledním desetiletí 20. století, kdy na jedné straně jiţ platila tzv. nová 

koncepce hudební výchovy s jejími čtyřmi druhy hudebních činností ţáků
5
, na druhé 

straně jsou v této době patrné značné rozdíly mezi vyučováním hudební výchově na 

různých školách. O stavu hudebně výchovného vyučování té doby se dozvídáme 

z výzkumných zpráv vědeckých pracovníků a publikujících pedagogů, z diplomových 

prací, z odborných hudebních časopisů, ze záznamů z pedagogických prací, apod.  

Z uvedených pramenů lze zjistit, ţe etapa jednotného uplatňování činnostních a 

tvořivých principů hudební výchovy v letech sedmdesátých aţ devadesátých minulého 

století byla vystřídána obdobím, vyznačujícím se „protikladností mezi koncepčností a 

                                                 
3
 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav pro vzdělávání 

(NÚV) [online]. © 2011 – 2017. 2011 [cit. 2017-20-09]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-

vzdelavani 
4
 MAZUR, Pavel. Hudební činnosti žáků na základních školách. Vydání první. Ostrava 1984, s. 24. 
5 Koncepce platila od školního roku 1976/77, kdy vstoupil v platnost souhrnný dokument nazvaný Další 

rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. 
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rozvolněností, mezi tvořivostí a stagnací v dosahovaných výsledcích“
6
. Podle O. 

Duzbaby (2004) byl v praxi častý jev, ţe se hudba popisovala slovy, namísto znějící 

hudby, k hudbě se přistupovalo bez záměru tvořivě s ní pracovat, a to na všech typech a 

stupních škol. Uvedený způsob práce nevedl k osvojování poznatků, ani k rozvoji 

hudebních představ, k hudebnímu myšlení, naopak měl často za následek, ţe se ţáci při 

hudební výchově nudili a nebyli dostatečně pracovně vytíţeni. Často byly 

zaznamenávány případy, ţe ţáci odmítali s učitelem spolupracovat, zejména při zpěvu 

lidových písní a poslechu artificiální hudby, kterou přijímali s malým zájmem. 

Duzbaba v uvedené publikaci konstatuje, ţe v průběhu 90. let se hudební výchova u nás 

dostává do sloţité situace, je v jednotlivých školách značně diverzifikována a její 

problémy jsou řešeny podle specifických podmínek té které školy. Vedle tzv. činnostní 

koncepce s jejími vazbami a vzájemnou funkční propojeností činností se ujímá téţ jistá 

izolovanost činností v málo účinném, nefunkčním propojení (naduţívání práce 

s rytmem na úkor zpěvu, verbalizací a poučováním ţáků o hudbě namísto znějící hudby 

a tvořivé práce s ní, apod.). Základním úkolem nápravy stavu, který je popisován a 

s nímţ se dosud setkáváme v našich školách, je naučit učitele motivovat hudebně 

výchovné činností hudbou. Motivace, má-li být efektivní ve smyslu rozvoje hudebnosti 

dítěte i jeho celkového hudebního a osobnostního vývoje, by měla vycházet přímo 

z hudby - z písně, která je osvojována, z poslouchané skladby a jejích 

vyjadřovacích prostředků, z nástrojového či hudebně pohybového proţitku, 

doplňujícího vokální nebo percepční aktivitu. 

2.2. IMPULSY K TVOŘIVOSTI 

 „Procesem tvorby se zabýval i Carl Gustav Jung. Dle něho tvorba aktivuje nevědomé 

archetypy, které jsou prostřednictvím vyzvednutí z nevědomí ztvárňovány v uměleckém 

díle. Podle míry vědomého ovlivňování tvůrčího procesu, rozlišuje uměle na tzv. typ 

sentimentální introvertovaný a typ naivní extravertovaný. Nevědomé tvůrčí impulzy 

Jung výstižně pojmenovává jako „autonomní tvůrčí komplex“, neboť vedou umělce 

k opakování věčných témat a obecných lidských zkušeností. (Jung, 1978)“
7
 

                                                 
6
 DUZBABA, Oldřich. Vybrané kapitoly z hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy. Praha 2004, 

s. 22. 
7
 VANČÁT, Jaroslav, a kol. Motivace a tvořivost na pedagogické fakultě. Přístupy k tvořivosti v učitelském 

povolání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 26-28. 
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Pojetí impulsů k tvořivosti se týká člověka obecně. Vychází se ze základní premisy, ţe 

určitý předpoklad k tvořivé práci má kaţdý jedinec. Jediné rozdíly, které můţeme mezi 

lidmi shledávat, jsou spíše v míře kreativity a oborech jejich tvůrčího zaměření. V jaké 

oblasti je jedinec zaměřen se ukáţe aţ postupem času.  Je tedy důleţité si objasnit, co 

charakterizuje tvůrčí potenciál.  

2.3. MOTIVACE A JEJÍ VZTAH K TVOŘIVOSTI 

Pedagogové všeobecně vzdělávacího i specializovaného školství mohou v současné době 

čerpat poznatky týkající se motivace z řady publikací české i zahraniční provenience, 

s důrazem na některé novější přístupy. Lze studovat také moţnosti diagnostiky a 

rozvíjení motivace ţáků při učení. Zajímavou oblastí bádání je téţ vztah motivace a 

tvořivosti. 

Motivace má zásadní vliv na to, jak se ţák ve škole chová a jak se učí. Je tedy jednou 

z klíčových otázek pro školní praxi. 

Jak uvádějí Lokša a Lokšová
8
, existuje celá řada klasifikací teorií motivace. Pro školní 

praxi je vhodné dělení podle hlavních paradigmat současné psychologie. 

Behaviorální teorie povaţuje za zdroj motivace snahu dosáhnout příjemných důsledků 

určitého chování, případně snahu vyhnout se důsledkům nepříjemným. Tato metoda 

velmi pomáhá např. při nácviku chování postiţených dětí.  

Humanistický přístup vychází z předpokladu, ţe člověk realizuje své vývojové 

moţnosti. Vytvořením vřelého osobního vztahu, prostředí plného bezpečí a 

bezpodmínečného přijetí ţáka, je nastolena cesta k postupnému růstu autonomie ţáka. 

Kognitivní (poznávací) přístup je zaloţen na zdůraznění významu poznávacích procesů 

pro chování člověka. „Vychází z předpokladu, ţe člověk je především ´zpracovatelem´ 

informací a ´institucí činící rozhodování´. Zpracování informací je tedy logickým 

výsledkem shromáţdění nutných poznatků a výsledného rozhodnutí člověka.“
9
 

                                                 
8
 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. 

9
 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999, 

s. 11. 



10 

 

Autoři se přiklánějí k chápání motivace jako souhrnu činitelů, které podněcují, energizují 

a řídí průběh chování člověka a jeho proţívání ve vztazích k okolnímu světu a k sobě 

samému. Vymezují zároveň také hlavní znaky struktury motivace: 

 aktivace chování (pudy, instinkty, potřeby); 

 zaměřenost chování, která dává obsahovou a hodnotovou náplň aktivaci 

(zájmy, postoje, hodnoty), velký význam zde mají učení a výchova; 

 cílevědomost neboli úsilí dosáhnout cíle (vůle, aspirace, úspěch).
10

 

Motivace chování člověka můţe vycházet z popudů a pohnutek, a to: 

 vnitřních (téţ z vnitřních potřeb
11

) 

 vnějších (označovaných téţ jako incentivy
12

). 

Motiv vzniká tehdy, kdyţ je vzbuzena (aktualizována) potřeba. Lze jej označit jako 

důvod, pro nějţ člověk jedná určitým způsobem. Motivem můţe být vše, co člověka 

aktivizuje, co je bezprostřední příčinou činnosti nebo jednání
13

. Různé potřeby člověka 

nejsou všechny rovnocenné, ale vytvářejí hierarchii v závislosti na struktuře osobnosti. 

Vývojovým základem této hierarchie jsou potřeby primární (fyziologické), vrozené, 

jako potřeba potravy, tepla, aktivity, vyhýbání se bolesti, sexuální potřeba, apod. 

V průběhu ontogeneze se utvářejí také potřeby sekundární (psychické), které podléhají 

vlivům učení. Jsou to např. sociální potřeby, potřeby poznání, seberealizace, aj. 

Motivačními činiteli, které podněcují výkonnost ţáka, mohou být tyto aktivátory: 

a) Vnitřní činitele: 

 poznávací potřeby a zájmy 

 potřeba výkonu 

 potřeby vyhnutí se neúspěchu a dosaţení úspěchu 

 sociální potřeby, tj. potřeba pozitivního vztahu a potřeba prestiţe. 

                                                 
10

 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. 
11

 Potřeba se projevuje pocitem vnitřního nedostatku nebo přebytku, spojeným s narušením rovnováţného 

stavu organismu. Mohou být svým původem buď vrozené, nebo i naučené. 
12

 Incentiva je vnější podnět, jev, událost, která má schopnost vzbudit nebo uspokojit potřeby člověka. 

Mohou být pozitivní i negativní. 
13

 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. 
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b) Vnější činitele: 

 Školní známky (podle náročnosti předmětu a učební látky, závisí téţ na 

postoji rodičů k známkám a na vztahu ţáka k učiteli daného předmětu) 

 Odměna a trest 

 Vztah ţáka k jiným lidem (spoluţákům, rodičům, učitelům), k vlastní 

budoucnosti a ke společnosti.
14

 

2.3.1. MOTIVACE JAKO KLÍČ K TVOŘIVOSTI 

Motivace je klíčem modelu tvořivosti a rozhoduje o míře vyuţití tvořivého potencionálu. 

Určuje totiţ jeho směr i intenzitu. Nejčastější projevy má z této stránky motivace vnitřní.  

„O první identifikaci výkonových potřeb se pokusil Murray, který je charakterizoval jako 

„touhu dosáhnout něčeho důležitého“, či jako nutnost zvládat, manipulovat nebo 

organizovat objekty, lidské bytí nebo ideje a udělat to pokud možno rychle a nezávisle na 

okolnostech. K překonání překážek a dosažením vyšších cílů soupeříme s ostatními i sami 

se sebou, což ovlivňuje naše sebepojetí a vede k rozvoji vlastních dovedností. Onen 

konfrontační aspekt výkonové motivace ještě zdůraznil McClelland přelomové 

monografii The Achievement Motive z roku 1953, ve které výkonovou motivaci definoval 

takto: „Chování může být výkonově motivováno jen tehdy, když zahrnuje soupeření 

s kritériem úspěchu“. 

2.3.2. MOTIVACE VE SPOJENÍ S HUDEBNÍMI ČINNOSTMI  

Motivace hraje důleţitou úlohu i v hudebním chování člověka, při rozmanitých 

hudebních aktivitách, a to jiţ od nejútlejšího věku. K této otázce postrádáme ucelenější 

hudebně psychologická pojednání a výzkumné studie. Hudební psycholog I. Poledňák
15

 

vyzdvihuje jako nejúčinnější pro vznik motivace především sociální faktory – 

identifikaci dítěte s rodiči a s dalšími osobami. Proto také, podle autora, největších 

úspěchů v hudebních činnostech dosahují především děti z hudebnických rodin. 

V období školního věku vystupuje jako důleţitá téţ potřeba uplatnění a úspěšnosti 

(i v tomto se projevuje vliv rodičů, zejména matek, s vysokými poţadavky výkonů na 

dítě a jejich povzbuzováním k němu).  

                                                 
14

 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999, 

s. 18. 
15

 POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Editio Supraphon, 1984. 
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Ve svých úvahách o struktuře hudebnosti, kterou chápe jako souhrn všech hudebních 

předpokladů, zajišťujících komunikaci dítěte s hudbou, pojímá H. Váňová
16

 aktivační 

sloţku hudebnosti jako jednu ze tří základních sloţek. Jako sloţky hudebnosti tedy uvádí:  

a) sloţku předpokladovou (výkonovou), jako soubor fyzických vlastností, 

schopností, dovedností a znalostí, které jsou nezbytné k realizaci hudebních 

činností; 

b) sloţku aktivační (dynamizující), tj. všestrannou motivaci dítěte k hudebním 

činnostem, volní vlastnosti, hudební zájmy, potřeby, hodnotové orientace, dále 

postoje k hudbě apod. Předpokladová a aktivační sloţka jsou spojeny. Čím 

silnější má dítě předpoklady pro hudbu, tím silněji se obvykle projeví i jeho 

motivovanost, snaha o hudební seberealizaci. Dítě je hudbou energizováno, 

vykazuje vysokou motivovanost i výkon v hudební oblasti. U ţáků s menšími 

hudebními předpoklady je nutné přispívat k pozitivní hladině motivovanosti 

pochvalou za sebemenší zdařilý výkon. 

c) Sloţku sociální, jako vlivy sociokulturního okolí na formování hudebnosti (vliv 

rodiny, školy i mimoškolního prostředí, působení masmédií, aj.).
17

 

Vhodnou výchovou a motivací lze i velmi rozdílné sloţky u různých jednotlivců posílit 

na potřebnou úroveň. 

Váňová dále upozorňuje na důleţitý fakt, ţe u dětí je často za zdroj motivace povaţována 

jejich spontaneita, touha po hře s hudebními podněty a po experimentování se zvuky a 

tóny. K tomu však poznamenává, ţe dětské experimentování nemůţe mít dlouho 

charakter náhodné, spontánní hry. Vedlo by to k přesycení a otupění zájmu o takovou 

činnost. Proto je potřeba časem přejít k dětské expresi jako uvědomělé činnosti. Jedná se 

o tzv. princip řízené spontánnosti, kdy je spontaneita dítěte motivována, ţivena a 

usměrňována vnějšími podněty, tedy např. učitelem. V nejniţších ročnících základní 

školy se osvědčuje tzv. hudební dílna, kdy se nezávazná hra s tóny mění postupně 

v proces učení a v hudební práci. Je velmi důleţité, aby tento proces probíhal nenásilně a 

nezničil vnitřní motivaci dětí. 

                                                 
16

 SEDLÁK, František, VÁŃOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. 
17

 SEDLÁK, František, VÁŃOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013, s. 65-

66. 
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Teoretická problematika motivace se tak učiteli promítá do praktické otázky, jak ţáka 

motivovat. Podle M. Homoly
18

 učitel nemůţe vytvářet motivaci ţáka, ale můţe 

ovlivňovat nejrůznější podmínky, můţe působit pobídkami, strukturovat a vytvářet 

situace, atd., aby podnítil a umoţnil uspokojení ţákových potřeb. Jako vhodné techniky 

Homola zdůrazňuje vytváření prostoru pro ţákovu aktivitu, Piagetovo operativní učení 

s radostí z pohybu a manipulace, podněcování zvídavosti a zajímání se, podporu 

sociálních pozic ţáků ve třídě (např. jako „dirigenta“, „bubeníka“, „reţiséra“, 

„choreografa tance“ třídy), zajímání se o vše zvláštní a neobvyklé, podporu pozitivních 

postojů, které si dítě přináší z domova, apod. Právě v oblasti hudební výchovy u nás 

často převaţují přístupy, v nichţ jsou opomíjeny motivy typu potřeba aktivity, explorace, 

hry s hudbou, učení prostřednictvím navozování problémových situací, které mohou být 

významným zdrojem motivace i tvořivosti ţáka. 

2.4. NÁVRHY METOD PRO VYLEPŠENÍ VÝUKY  

Návrhy metod, které mohou napomáhat problematice výuky hudební výchovy na prvním 

stupni základních škol, patří mezi nejdůleţitější kroky tohoto procesu. Základem je jiţ 

několikrát řečený spontánní tvořivý proces, který vychází především z reálného prostředí 

a ţivotních zkušeností. Je ale nutno poukázat, ţe nedílnou součástí je také poznat sebe 

sama i druhé. Dle mého názoru nestačí jen aktivizovat proţitek ţáka a přimět mu poznat 

a vyuţít získaných poznatků a dovedností. Jedná se o dlouhodobý proces poznávání 

individuality kaţdého ţáka zvlášť. Kaţdý ţák má totiţ jiný morální a sociální profil.  

Kdyţ si vezmeme příklad ţáka, který je od raného věku podporován jak svým talentem, 

tak rodiči, kteří se mu naplno věnují a dávají mu schopnost se rozvíjet a na druhé straně 

stojí ţák, jehoţ schopnosti se projevují v jiných výchovách, jako je například výchova 

výtvarná či tělesná, musíme pro něj najít variantu, která bude uspokojivá pro obě strany.  

V této části, podloţených praxí, bych chtěla svými návrhy a názory nastínit vyuţití 

jednotlivých metod ve výuce hudební výchovy, které budou moci přispět na konto 

opravdové intenzity a postaty tohoto předmětu. Je velice důleţité si uvědomit to, ţe je 

dobré vše promyslet do detailu a klást veliký důraz na pomůcky, potřebný čas a počet 

účastníků samotných. Vedená hodina by měla mít jasné cíle, ve všem by měl být 

zaznamenán postup a moţné varianty obměny. Budeme zde předpokládat, ţe běţným 

                                                 
18

 HOMOLA, M. Motivace lidského chování. Praha 1972. 
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místem této realizace bude buďto kmenová třída, nebo třída speciálně určena pro výuku 

hudební výchovu, coţ ale není tak běţné. Praktické náměty metodických postupů 

rozpracuji v rámci své diplomové práce. 

Ráda bych však v této souvislosti připojila několik poznatků hudební pedagoţky dr. 

Jiřiny Jiřičkové
19

, která vede pěvecký sbor mladších dětí na základní škole. Za 

nejdůleţitější povaţuje, aby děti zpívaly s radostí, protoţe tehdy se cítí spokojené a 

úspěšné. Stejně jako zpěv je potřeba, aby děti cítily radost a uspokojení i z ostatních 

hudebních činností. K této motivovanosti pro hudbu podle autorky vede jediná cesta – 

s láskou a nadšením pracující učitel, který děti k hudbě vede. Dobře zná své ţáky a jejich 

osobnostní i hudební stránku, dobře rozumí hudbě, kterou dětem předkládá. Jiřičková 

také zdůrazňuje potřebu rozumět věkovým zvláštnostem a vývojové charakteristice ţáků 

určitého věku, neboť mentalita dítěte a jeho otevřenost hudebním podnětům se během 

ţivota můţe výrazně měnit.  

3. HUDEBNÍ PŘIPRAVENOST DÍTĚTE PŘI VSTUPU DO ŠKOLY  

Pro volbu vhodných metod aktivizace a motivace ţáků je důleţité znát stupeň jejich 

psychosomatického, ale také hudebního vývoje, tedy jejich připravenost na 

systematickou školní práci. Odborné studie nám nedovolují podrobně zachytit průběh 

hudebního vývoje dítěte ve všech jeho stádiích. Proto se omezíme jen na období vstupu 

dítěte do školy. To je v tomto případě povaţováno za nejdůleţitější, jelikoţ je to mezník 

po stránce dítěte, a to jak po stránce psychické, tak po stránce sociální. Pro některé 

psychology je školní zralost jen biologickým jevem, který je podmíněn časem a zráním 

nervového systému. Proces zrání je ale nutno ovlivňovat učením, aby postupovalo 

úspěšně. Dítěti je totiţ nutno vytvořit podmínky, aby získalo potřebné zkušenosti, zájem 

a touhu. Jak jsem jiţ zmínila v předchozím textu, je-li hudba hodnotou pro rodiče, ovlivní 

i připravenost dítěte. Hudební zralost je ale také vázána na dosaţený vývojový stupeň, na 

poţadavky školy a na motivační moment. Je třeba vypěstovat si vlastní pozitivní přístup. 

Neoddělujeme jej ani od sociální připravenosti ţáka, ani od schopnosti navázat kontakt 

s učitelem a spoluţáky. Práce musí být komplexní a musí být nastavena tak, aby v ţákovi 

                                                 
19

 JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Kdyţ děti zpívají s radostí… In: SLAVÍKOVÁ, M. a kol. Teorie a praxe hudební 

výchovy III. Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů 

hudebního vzdělávání zemí V4 v r. 2013 v Praze. Praha 2014. ISBN 978-80-7290-724-3. 
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nevzbudila pocit nezájmu, roztrţitost, neschopnost se soustředit a být nepřiměřeně 

impulsivním. To vše je ale potřeba vypěstovat v ţácích postupem času. 
20

 

V současném stavu můţeme najít východisko nutnosti zásadních změn. Učitel se často 

můţe ptát, zda je třeba měnit koncepci vyučování, kdyţ současná ani zdaleka 

nepřekonala vývoj. Kdyţ zasáhneme do současné koncepce hudební výchovy, jejíţ pojetí 

je orientování téměř výhradně jen ke zpěvu, který ale nemusí být pro někoho to, čím by 

ho předmět obohatil. Současná situace je opravdu tíţivá a spletitá. Nelze ji vyřešit jedním 

radikálním zásahem, ale trpělivým a postupným odstraňováním hlavních příčin.  

Kaţdé zlepšení ve škole a výsledky správného postupu vyučování tohoto předmětu 

podmíněno především připraveností učitele. Ten zajišťuje úroveň vyučování a přebírá 

zodpovědnost. Poţadavky stoupají spolu s rostoucí funkcí, a to postavením hudby ve 

společnosti, nutností zvýšit její účinnost a pedagogické práci.
21

 

„Hudební pedagogika je postavena před úkol vytvořit optimální obraz a současně i 

detailnější podobu učitele hudební výchovy, který by byl vyzbrojen tak, aby odpovídal 

požadavkům současné doby a byl schopen zajistit účinný a aktivizující hudebně-výchovný 

proces, v němž by se dítě mohlo plně a všestranně hudebně rozvíjet. „
22

 

3.1. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VLIV HUDBY 

Společnost by měla hledat prostředky, jak obnovit duševní zdraví jedince, protoţe je 

ohroţováno současnou civilizací a zvýšené nároky, které jsou kladeny na duševní 

schopnosti, zvyšují pravděpodobnost duševních poruch. Na mnohé otázky jiţ poukázala 

lékařská věda. To, ţe hudba a hudební věda jsou dvě naprosto jedinečné věci a také 

prostředky psychoterapie, v níţ jde převáţně o léčení symptomů emoční povahy. Dále 

jsou pak nástroji, které kompenzují negativní vlivy společnosti, z čehoţ vyplývá, ţe 

umění můţe působit jako preventivní ochrana lidské psychiky. 
23

 

„Nácvik písní, hudební diktáty a intonační cvičení rozvíjejí senzoricko-motorické 

schopnosti, smysl pro přesnost a kázeň, paměť, myšlení i volní stránky, které pak kladně 

ovlivňují práci v ostatních předmětech. Rozvoj fantazie, představ a myšlení jako výsledek 

intenzivního provozování hudby, promítá se i do slohových prací. Sborový zpěv poskytuje 

                                                 
20

 SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy. Stání pedagogické nakladatelství. n.p., 1977, s. 47-48. 
21

 SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy. Stání pedagogické nakladatelství. n.p., 1977, s. 73-74. 
22

 SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy. Stání pedagogické nakladatelství. n.p., 1977, s. 77. 
23

 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte. Praha: Editio Supraphon, 1974, s. 13. 
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možnosti mravní výchovy. Soustřeďuje pozornost, osobní jednání jednotlivců se podřizuje 

společným zájmům, klade společenské požadavky a uplatňuje nenásilně mravní sílu 

kolektivu. Hodiny hudební výchovy jsou pro žáky zdrojem hlubokých citových zážitků a 

estetického vztahu ke společnosti.“
24

 

4. ZÁVĚR 

Osobně se domnívám, ţe problematika výuky hudební výchovy na základních školách je 

velkým problémem především z hlediska institucí, ve kterých je vyučována. Můj názor je 

ten, ţe velkou roli zde hrají také psychické aspekty hned několika směrů a napomoci této 

problematice mohou právě aktivizační metody ve výuce. Hodiny pak mohou být oţiveny 

a děti pak mohou najít zájem o tento vyučovací předmět. V aplikaci těchto metod je ale 

ovšem časově náročná příprava, která by měla být pečlivá a promyšlená. Pokud tomu tak 

není, tyto aspekty jsou hlavní příčinou toho, ţe aplikace metod v praxi se zvyšuje jen 

nepatrně. Výuka daného předmětu je závislá na učiteli. Je jen v jeho vlastní kompetenci 

ţáka zaujmout a dostatečně ho motivovat. 

Kdyţ se zamyslíme nad tím, ţe nevnímáme výuku pouze jako výklad s předáváním 

informací, je to jednoznačně cesta k úspěchu. Dávat nový rozměr tomu, ţe ţáky 

motivujeme zajímavými a poutavými hrami a dáváme jim tak moţnost motivovat 

k lepším výkonům, můţe být cestou ke splnění cíle.  

                                                 
24
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HUDBA A POHYB NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

MUSIC AND MOVEMENT AT PRIMARY SCHOOL 

Tereza Šustrová 

Resumé 

Tato práce se zabývá postavením hudby a pohybu v životě dítěte. Zkoumá vliv na rozvoj 

osobnosti dětí a snaží se poukázat na význam a pozitivní vliv hudebně pohybových 

činností na 1. stupni základní školy. Také ukazuje jednu praktickou ukázku na 

rozezpívání. 

Klíčová slova: hudební výchova, hudebně pohybové činnosti, 1. stupeň ZŠ, hudba a 

pohyb 

Abstract 

This thesis is focused on position of music and movement in a children’s life. The thesis 

research influence on the development of children’s personality and it tries to point out 

the meaning and the positive influence of musical movement acitivities at primary school. 

It also presenting one practical example of singing. 

Key words: music, musical movement acitivites, primary school, music and movement 
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1. ÚVOD 

Hudebně pohybové činnosti mají významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu 

ţáků 1. stupně ZŠ. Díky hudbě a pohybu se děti učí vyjadřovat samy sebe. Svým 

pohybovým projevem mohou dát najevo spoustu emocí, které jinak vyjádřit nedovedou. 

Pociťují při pohybu radost, dobrou náladu, uvolnění. Zároveň se učí komunikovat, 

spolupracovat a rozvíjí tím tak své sociální vztahy. Pohybová aktivita je také nástrojem 

pro zlepšení a udrţení pozornosti. Pohyb ve spojení s hudbou mohou pomáhat i od únavy 

nebo od statického sezení v lavicích. Hudebně pohybové činnosti se nemusí objevovat 

jen v hudební výchově, ale i v jiných předmětech, ve kterých si děti mohou na chvíli 

odpočinout a změnou psychické aktivity za psychomotorickou mohou osvěţit a 

revitalizovat své síly. Dalším významným přínosem je, ţe si ţáci díky tanci a písni lépe 

zapamatují vyučovanou látku v některých předmětech. 

Téma, zaměřené na spojení hudby a pohybu, jsem si vybrala záměrně, poněvadţ mám 

velmi ráda zpěv a ke zpěvu většinou patří i pohyb. Sama jsem chodila do pěveckého 

sboru řadu let a pohyb tam nikdy nechyběl. Myslím si, ţe na základních školách zpěvu a 

pohybu ubývá. Děti by se měly učit, ţe hudba a pohyb spolu úzce souvisí. Určitě 

v kaţdém z nás jakákoliv hudba něco vyvolá. U dětí by to mělo být alespoň dvojnásobné, 

a proto je potřeba tento potenciál rozvíjet. Cílem mé práce je ukázat, ţe by se hudebně 

pohybové činnosti neměly podceňovat a měly by se více zařazovat do vyučování. Také 

bych chtěla poukázat na to, ţe se činnosti zaloţené na spojení hudby a pohybu mohou 

realizovat i v ostatních předmětech, jako je např. prvouka, pracovní činnosti, český jazyk, 

anglický jazyk aj.  

Má práce je tvořena dvěma kapitolami. První kapitola pojednává o hudbě a pohybu 

z hlediska psychologie osobnosti a vývojové hudební psychologie a obsahuje čtyři 

podkapitoly. Druhá kapitola se zabývá metodikou základů hudebně pohybové výchovy. 

Do této kapitoly patří motivace hudebně pohybového projevu a pohybové prostředky.  

Závěr mé práce ukazuje jednu praktickou ukázku, kde si děti procvičí prsty, rozezpívají 

se, odpočinou si a zaktivizují se pro další činnosti.  
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2. HUDBA A POHYB 

„Ježto pohybem všecko na světě se děje a zachovává, jest nejpřirozenější, aby všechno 

živé okoušelo radost pohybu.“  

Jan Ámos Komenský
25

 

Pohyb je samozřejmá součást lidského ţivota a přirozený ţivotní projev člověka. Hudba 

je způsob vlastního sebevyjádření a uţ od samého počátku své existence představuje 

spojení vokálního projevu s pohybovými prvky, nebo s rytmickými nástroji.
26

 Téměř 

kaţdé dítě začne na hudbu reagovat nejdříve pohybem a poté zpěvem. Pohyb a rytmus 

tvoří základnu pro ostatní hudebně výchovné činnosti. 
27

 

Pokud se spojí hudba s pohybem, je to velký přínos moţností, které pomáhají rozvíjet 

osobnost dítěte, ale i dospělého člověka.  Při hudbě můţe člověk pohybem vyjadřovat své 

vlastní pocity, myšlenky či nálady. Občas dítě nemá slova na popis některého z pocitů a 

díky hudbě a pohybu ho můţe lépe vyjádřit. Kultivovaný pohyb je jeden z poţadavků pro 

uskutečnění hudebně pohybových činností. Zároveň se kultivace pohybu nejlépe učí při 

vyjadřování hudby pohybem. Pohyb by měl být proveden přirozeně, bez nadměrného 

úsilí a zároveň účelně.  Dalším poţadavkem je vymezený čas a prostor. Hudba motivuje 

k pohybové aktivitě a umocňuje proţitek z pohybu. Jsou to především hudebně 

vyjadřovací prostředky – rytmus, melodie, tempo, dynamika, harmonie, styl a hudební 

forma, které jsou prostředky hudebního vyjádření, hudební řeči a výrazu hudby, a k nimţ 

se váţí konkrétní vyjadřovací prostředky. 

Pohyb s hudbou je také zdraví prospěšný. Pomáhá řešit spoustu svalových dysbalancí, ke 

kterým u dnešních dětí často dochází. Děti mají např. vadné drţení těla, ochablé zádové 

svalstvo, ochablé břišní nebo hrudní svalstvo. Proto je důleţité zařazovat pohybové 

činnosti do vyučovacího procesu co nejčastěji, ať uţ při tělesné výchově v tělocvičně, při 

hudební výchově v hudební učebně či při jiném vyučovacím předmětu v běţné třídě.  
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2.1. VLIV HUDBY A POHYBU NA ROZVOJ OSOBNOSTI DĚTÍ MLADŠÍHO 

ŠKOLNÍHO VĚKU 

Je důleţité vytváření a pěstování pozitivního vztahu dětí k hudbě, a proto je v současnosti 

hudební výchova na toto vytváření zaměřena. Tělesný pohyb je pro děti přirozenou 

potřebou. A právě díky tomu se děti k hudebnímu dílu nejlépe dostanou skrze pohyb. 

Také se udává, ţe pohyb a hudba mají mezi sebou pradávné příbuzenské vztahy, které 

vyplývají ze společných vlastností.  

Děti dávají proţitek z hudby nejčastěji najevo spontánním pohybem nebo mimikou. 

Reagují tak na hudební prostředky, jako jsou tempo, rytmus, melodie či dynamika. 

Dětská schopnost diferenciace se při vyučovacích hodinách můţe vyuţít.  Souvisí s tím 

záměrný výběr různých hudebních děl, kdy kaţdé v dětech vyvolá jinou škálu emocí. 

Děti se učí své emoce lépe vyjadřovat a ovládat. Také se u dětí rozvíjí schopnost 

koncentrace. Vyplývá z toho tak, ţe díky pohybovým situacím dítě úspěšně rozvíjí 

emoční inteligenci. Dále děti mohou poznávat různé styly, ţánry a konkrétní hudební 

díla. Propojí se pak tedy poznatky z hudební výchovy se záţitky z hudby a s hudebními 

aktivitami. 

Děti mají z pohybu radost, mají rády pohybové hry a soutěţe, překonávání překáţek a 

také vybíjí svou tělesnou energii. Zlepšuje se i jejich manuální zručnost. Při hudebně 

pohybových činnostech mohou toto všechno uplatnit. Učí se správnému drţení těla a 

správnému pohybovému projevu. Zlepšují svou orientaci v prostoru, zrychlují své reakce 

na různé podněty, zesilují své svalstvo a to vše díky rozmanitým hudebně pohybovým 

aktivitám.  

Hudebně pohybová hra má i komunikační funkci. Napomáhá k lepšímu navazování 

kontaktů. Ţáci si osvojují gestikulaci a mimiku, učí se nonverbálně sdělovat své pocity a 

učí se komunikovat jinak, neţ v běţném ţivotě. Zároveň jim to ale v ţivotě můţe leccos 

usnadnit. Odbourávají strach z veřejného projevu a z komunikace s novými lidmi. Také 

jim toto můţe usnadnit jiné druhy učení. 
28 

2.2. HUDEBNÍ CHARAKTERISTIKA DĚTÍ 1. ST. ZŠ 

Děti mají na začátku školní docházky rozdílné úrovně hudebních dispozic. Pro učitele to 

znamená, ţe musí s dětmi vytvářet různé hudební situace, podle jejich schopností. Poté 
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můţe učitel postupně zvyšovat nároky. Tento postup je pro děti důleţitý, protoţe se 

zvyšují jejich hudební dovednosti. Je třeba děti dostatečně motivovat a právě postupným 

zvyšováním nároků se zvyšuje i kvalita dětských hudebních dovedností. Učitel můţe na 

počátku školní docházky vyuţít toho, ţe u dětí ještě přetrvává tendence k hravosti.  

V 1. – 2. ročníku se hudební aktivity záměrně střídají s pohybovými aktivitami, protoţe 

ţáci mají ještě tendenci rychleji střídat aktivity. V dalších ročnících se vnímání zpřesňuje 

a děti jsou schopné se déle soustředit. Dokáţou déle udrţet svou pozornost, chápou 

souvislosti mezi celkem i jednotlivými částmi, umějí aktivně vnímat hudbu a rozvíjejí 

své hudební schopnosti. 

2.3. TĚLESNÁ A POHYBOVÁ CHARAKTERISTIKA DĚTÍ 1. STUPNĚ ZŠ 

Dětská kostra zůstává i po osmém roce elastická. Páteř je tedy ještě velmi pruţná, vazivo 

a svalstvo není ještě dostatečně vyvinuté. Jakmile tedy v tomto věku nemá dítě dostatek 

pohybu, můţe velmi často docházet k deformaci páteře. Většina dětí má naštěstí v tomto 

věku velké nadšení pro pohyb. Zvýšená dětská pohyblivost je nejčastější u prvňáčků. To 

také souvisí s vývojem pozornosti. Jejich pozornost je ze začátku snadno přerušitelná a 

snadno ji odvrátí od učení k vedlejším podnětům. Děti mají tendenci sebou v lavici „šít, 

házet“ apod. a to právě vychází z jejich přirozené potřeby pohybu. V dalších letech je 

pohyb pro děti sice stále důleţitý, ale např. u psaní či čtení uţ se dokáţou zklidnit samy a 

soustředit se. Rok od roku se děti učí lépe ovládat své pohyby a zpřesňovat je. 
29

 

2.4. RYTMICKÉ CÍTĚNÍ JAKO VÝCHODISKO HUDEBNÍHO POHYBU 

Celý svět i náš ţivot je ovládán rytmem. Rytmické časové vztahy pociťujeme jak uvnitř 

svého organismu (biorytmy), tak ve vnějším prostředí. Hudební rytmus je zvláštním 

druhem rytmu, který se váţe k mluvním projevům, k poezii a k tělesným pohybům při 

hudbě. V hudbě je rytmus základní činitel, neboť zodpovídá za členění časové a 

dynamické posloupnosti hudebního proudu, hudebně vyjadřovacích prvků a je 

prostředkem členění hudebního proudu na nepřízvučné doby ve vztahu k přízvučným. 

Podle F. Sedláka nacházíme v časové organizaci tři základní sloţky: 

 Puls – jeví se jako řada probíhajících rovnocenných znaků (úderů) 

 Metrum – vyjadřuje doby přízvučné a nepřízvučné 
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 Rytmus – „konkrétní způsob, jakým se řadí přízvučné a nepřízvučné doby 

a jak se utvářejí časové vztahy v hudbě“.
30

 

Rytmus bývá označován jako praelement hudby a její základní sloţka. Přesto není jeho 

psychologická podstata náleţitě prozkoumána. U člověka je základem vnímání a 

proţívání rytmu jedna ze základních hudebních schopností – rytmické cítění. Jak 

upozorňují v různých svých hudebně psychologických publikacích F. Sedlák a téţ 

H. Váňová, vnímání hudebního rytmu není pouhým sluchovým odrazem rytmických a 

metrických vztahů hudby, ale je provázeno výraznými pohybovými reakcemi, a to jiţ od 

raného věku dítěte. Je zřejmé, ţe vnímání hudebního rytmu má motorický základ. Při 

vnímání rytmicky výrazné hudby (pochod, tanec, aj.) dochází u dítěte i u dospělého 

člověka k spontánní podvědomé inervaci svalstva. Hudební rytmus má strhující účinek, 

stimuluje k rozhýbání celého těla. Pohybové reakce mohou být vnější, zapojující hrubou 

motoriku (pohyby hlavy, trupu, končetin) nebo vnitřní, méně patrné (jemná motorika – 

pohyby hrtanu, hlasivek, prohloubené dýchání, zrychlení srdečního tepu, apod.). 

Motorický základ rytmického cítění je hlavním východiskem rytmické a pohybové 

výchovy. 

V souvislosti s rytmickou výchovou je třeba si uvědomit i další poznatky z novodobé 

hudební psychologie. Mnozí pedagogové podléhají nesprávnému názoru, ţe rytmické 

cítění (smysl pro rytmus) se u některých dětí velmi obtíţně rozvíjí, ţe jsou arytmické 

typy a rytmická výchova u nich není moţná. Oproti tomuto názoru je dnes jiţ 

experimentálně prokázáno (Sedlák, Franěk, Váňová), ţe např. v Orffově metodě, za 

pouţití hry na jednoduché hudební nástroje, elementárního pohybu dětí a hudební 

tvořivosti, vycházející z rytmizace slovních útvarů a textů v mateřské řeči dítěte, se 

dosahuje velmi dobrých výsledků i u hudebně a rytmicky málo rozvinutých dětí. 

Pokud byly zjištěny případy těţko odstranitelné poruchy ve vnímání rytmu, které např. 

znemoţňují pochodování podle hudby a hudebně pohybovou výchovu a tanec, jedná se o 

zcela výjimečné případy spíše patologického charakteru, související s poruchou vnímání 

nebo s kvalitou neurosvalové koordinace u dítěte. 
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Hudebně rytmické cítění se tedy nejpřirozeněji a nejúčinněji rozvíjí ve styku s ţivou 

hudbou, v hudebně pohybové hře, vycházející z dětské spontaneity, která uspokojuje 

vrozenou potřebu pohybu a probouzí vitální radost z něj.  

Metodika hudebně pohybové výchovy byla jiţ v polovině minulého století rozpracována 

v díle J. J. Dalcroze, C. Orffa a dalších autorů, přesto se do našich osnov poprvé dostala 

jako povinná sloţka hudební výchovy teprve v r. 1976/77, se vznikem nové koncepce 

hudební výchovy, v rámci celonárodní vyučovací reformy. Hudebně pohybové činnosti 

jsou nejmladší součástí hudebně výchovného kurikula. V nejniţších ročnících se 

upevňuje vnímání a rytmické proţívání základních rytmických figur na deklamaci a 

rytmu řeči – slov, vět a textů písní. Postupně se přidává imitace a reprodukce rytmických 

útvarů hrou na tělo a na jednoduché orffovské nástroje a prvky improvizovaného 

pohybu.
31

 

Podrobněji pojednám o některých metodických a didaktických principech a zásadách 

hudebně pohybové výchovy v následující kapitole. 

3. METODIKA ZÁKLADŮ HUDEBNĚ POHYBOVÉ VÝCHOVY 

3.1. MOTIVACE HUDEBNĚ POHYBOVÉHO PROJEVU 

Motivace při hudebně pohybovém projevu je velmi důleţitá. Patří sem slovní motivace 

učitele, kdy ţákům můţe krátce vyprávět, co se bude dít. Můţe být úvodní či průběţná. V 

úvodní motivaci můţe vyučující pouţít různé rekvizity či pustit hudební nahrávky nebo 

videozáznam. Dítě si tak můţe lépe představit, co bude dělat a je větší šance, ţe se pro 

danou činnost nadchne. Uvidí umělecké dílo jako celek a rozvíjí se tak i jeho 

představivost. Průběţná motivace je také velice důleţitá. Nejen, ţe spojuje různé části 

tematického celku, ale také stále aktivizuje děti a vybízí je k dalším činnostem. Pro děti 

je také velmi vhodné, kdyţ daný pohyb učitel předvádí sám. Ţáci se tak učí imitací a 

napodobují pohyby učitele. Motivací se učitel také snaţí vytvořit představu dětí o 

pohybu. Představa se nejlépe vytváří větami, obsahujícími názorné představy, jako jsou 

např. „Pochodujeme jako vojáci. Chodíme tiše jako myšky.“ apod. Videozáznam, který 

uţ byl zmíněn jako jedna z motivací, je ve školním prostředí asi nejjednodušší způsob, 

jak dětem ukázat konečný výsledek jejich budoucí práce. Co je ale ještě účinnější (a 
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neplatí to jen pro hudebně pohybové činnosti) je představení ţivé. S dětmi můţe učitel 

navštívit divadlo, balet pro děti či nějaké vystoupení ţáků ZŠ nebo ZUŠ. Děti naţivo 

procítí atmosféru, uvidí vystupující tancovat či zpívat a odnesou si z toho o hodně hlubší 

záţitek. 
32

 

3.2. POHYBOVÉ PROSTŘEDKY 

3.2.1. VÝZNAM POHYBOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

Nejpřirozenější je dětem pohybový projev. Kaţdý pohyb má svůj začátek, vyvrcholení a 

zakončení a probíhá v prostoru a čase.
33

 Pohyb mohou děti spojit s písněmi, říkadly, 

poslechem aj. a je to zajímavější způsob, jak poznávat hudbu, látku hudební výchovy, ale 

i látku v jiných předmětech. Je důleţité, aby dětem na 1. stupni byly předkládány 

pohybové prostředky, které děti zvládají z hlediska jejich věku a schopností. U hudebně 

pohybového projevu je důleţitá funkce poznávací, ale i funkce estetická. Aby se u dětí 

rozvíjela tato funkce, je potřeba pohybový projev přenášet i do ostatních vyučovacích 

předmětů a obecně do kaţdodenního ţivota. Ať uţ sedí v lavici a učí se nová slovíčka, 

hlásky, básničky či cizí jazyk, tak při různých hrách. Je samozřejmé, ţe se tím také 

upevňuje zdraví. 

3.2.2. SPRÁVNÉ DRŢENÍ TĚLA 

Správné drţení těla je velmi důleţité, je předpokladem přirozeného pohybu. Kaţdý má 

svůj charakteristický postoj, který ovlivňují různé vlivy, jako jsou např. návyky, věk, 

emoce, zdravotní stav, atd. Lidské drţení těla i nějakým způsobem působí na své okolí. 

Můţe dávat najevo pocit jistoty nebo nejistoty, klidu, pohody apod. Správné drţení těla 

tedy není jen o technickém zvládnutí postoje, ale i o vnitřní duševní aktivitě.  

Normální postoj 

„Při normálním postoji se paty dotýkají a špičky rozbíhají asi v 45 stupňovém úhlu, 

kolena jsou propnutá s mírně odvrácenými čéškami. Pánev nadlehčují stažené hýžďové a 

břišní svaly, páteř je stejnoměrně esovitě zakřivena s pocitem protažení vzhůru. Hlavu 

udržují ve vzpřímené poloze svaly šíjové, brada míří dopředu. Hrudník je vyklenutý mírně 
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vpřed, ramena jsou rozložena do šířky s pocitem jejich volného spuštění. Paže visí volně 

podél těla.“
34

 

Tato pravidla se mohou hodit i při sezení. Děti stráví polovinu dne ve škole v lavicích a 

je nutné, aby si pěstovaly návyky správného sezení jak z důvodů estetických, tak hlavně 

zdravotních. 

Učit děti správnému drţení těla je trochu sloţitější, neţ je napsáno. Vyţaduje to hlavně 

trpělivost, motivaci a empatii. Při začátcích je nejlepší říci dětem opěrné body, na které 

se budou soustředit. Jsou to hlava, brada, krk, ramena, záda, břicho a kolena. Vţdy je 

dobré trénovat jen jeden opěrný bod, aby si děti zvykly, na co konkrétně se mají 

soustředit. Mohou si pomoci i hmatem sami na sobě nebo sobě navzájem, zda je drţení 

těla v pořádku (pomocí kontroly opěrných bodů). Můţe dětem pomoci také slovní 

motivace, např. „Ruce máme na ramenou, kroužíme křidýlky jako ptáčci a ramena 

necháme vzadu hezky srovnaná, ruce dáme dolů.“ Přirovnání klidně mohou vymýšlet i 

děti, podle toho, co by jim více pomáhalo. 

3.2.3. CHŮZE 

Chůze je reflexní děj, který probíhá automaticky, bez jakékoliv vědomé kontroly. Lidské 

reflexy automaticky ovládají koordinaci svalů i rytmus chůze. Kaţdý člověk má svou 

charakteristickou chůzi. Liší se plno věcmi, jako jsou např. délka kroku, drţení těla při 

chůzi, tempo. Chůze se mění buď vědomě, nebo nevědomě. Např. se automaticky 

přizpůsobí změně terénu (měkký, tvrdý), chůzi do kopce či z kopce, chůzi potichu apod. 

Chůze vypovídá o člověku mnohé, dá se z ní vyčíst klid, nervozita, únava, radost aj.  

Při hudebně pohybovém projevu je chůze jedna ze základních pohybových prostředků. Je 

důleţité vzpřímené drţení těla a pruţné našlapování. Vyučující učí děti správnou chůzi 

postupně, nejlépe v kruhu, kdy se děti drţí za ruce. Při chůzi je důleţité, aby děti vnímaly 

rytmus a tempo. Pokud se drţí za ruce, je to pro ně snadnější a řídí se podle sebe 

navzájem. Pokud nelze vytvořit kruh, např. ve třídě, mohou děti vytvářet dvojice nebo 

zástupy. Cílem je chůze samostatná, a proto se ţáci postupně učí chodit sami, bez drţení 

za ruce. Aby ţáky chůze bavila i po delší době, můţe být chůze různě obměňována. Ţáci 

mohou chodit po špičkách či se zvedáním kolen. Také se můţe měnit tempo hudby, 

dynamika, rytmus a ţáci na hudbu reagují právě pomocí chůze. 
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3.2.4. RYTMUS 

„Rytmus je univerzální pojem označující různé druhy pohybu, které organizuje v časové 

posloupnosti.“
35

 Rytmus existoval jiţ dávno před hudbou jako vlastnost přírodních jevů. 

Rytmizovaná řeč 

Dětská řeč se nejlépe rozvíjí různými říkadly nebo rozpočítávadly. Dítě potřebuje slyšet 

rytmus, zabarvení, zvukovost a slovní zásobu. Toto všechno upoutává dětskou pozornost 

a motivuje tak děti k rytmizování. Při těchto činnostech se zdokonaluje technika řeči, děti 

lépe artikulují, mluví plynuleji. 

Rytmická řeč těla 

Tzv. hra na tělo baví děti moţná nejvíce. Patří sem různá tleskání, pleskání, luskání, 

dupání. Nejčastěji pouţívané je tleskání. Děti si mohou vyzkoušet různé nastavování 

dlaní a různě silné údery. Kaţdý „tlesk“ můţe vydat jinou barvu a dynamiku tónu. Druhá 

nejčastější hra na tělo je pleskání dlaněmi do stehen. Údery rukou se mohou provádět 

buď současně, nebo střídavě. Pleskání se můţe kombinovat i s tleskáním, popř. dupáním. 

Děti mohou střídat „tlesk“ dlaněmi o sebe a „plesk“ dlaněmi do stehen. Můţou vzniknout 

různé kombinace i ve spojení s chůzí. Dále sem patří luskání, které ale ne všechny děti 

mohou zvládat. A poté je tu různé podupávání. Stejně jako u tleskání a pleskání můţe mít 

různou dynamiku, rytmus a tempo. Obvykle se střídá pravá a levá noha. Podupy se 

provádějí vsedě, ve stoje, nebo při chůzi. Je moţné také kombinovat různé dopady částí 

chodidel na zem, např. špička, pata, celá noha. 

3.2.5. PANTOMIMA 

„Gesto je první a nejúplnější dorozumívací prostředek mezi živými bytostmi.“ 

Rudolf Laban
36

 

Pro děti je pantomima jedním z nejpřirozenějších způsobů dorozumívání. Pouţívají ji 

v běţném ţivotě, v kaţdodenním chování, vyjadřují se pomocí pohybu celého těla, 

mimikou obličeje a gesty. Mladší děti komunikují pantomimou ještě častěji neţ slovy. 

Můţe to být z důvodu, ţe nemají ještě tolik rozvinutou slovní zásobu a hlavně jsou jim 
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mimika a gesta přirozenější neţ řeč. Můţe to být i cesta k tomu, aby se stydlivější děti 

začaly projevovat. Někdo má obavy z mluveného slova, ale pomocí pantomimy se snáz 

vyjádří.  

Při zpěvu písně se nejčastěji objevují právě spontánní gesta a mimika. Tento doprovodný 

pohyb se nazývá pantomimika. Děti se při zpěvu mohou začít pohupovat, začít 

pravidelně kývat hlavou, podupávat si apod. Gestika je nedílnou součástí pantomimiky, 

patří sem pohyby paţí a rukou. A dále mimika, která se projevuje různými výrazy 

v obličeji. Celá pantomimika většinou vychází z obsahu písně. Souvisí ale také s tempem 

písně, rytmem, dynamikou a v neposlední řadě také s dítětem samotným a jeho emocemi. 

Pro vyučujícího je pantomimika výborná zpětná vazba. Na dětech je tak nejlépe vidět, 

zda porozuměly obsahu i hudební stránce písně. Hlavně se ale vyučující nejrychleji 

dozví, jestli je pro děti činnost zábavná či nikoli. Učitel by měl především jít příkladem a 

účastnit se veškeré pantomimiky také. 

3.2.6. TANEC 

Děti se učí zvládat taneční prostředky vţdy po částech a následně je pouţívají 

individuálně nebo skupinově v různých tanečních kreacích. Nejčastější taneční 

prostředek je točení. Děti ho vyuţijí nejvíce v kruhu, kdy připojí různé druhy taneční 

chůze. Na tomto točení je zaloţeno spousta dětských her např. Kolo, kolo mlýnský, Na 

řemeslníky, Na Heličku atp. Další točení můţe být buď sólové, nebo ve dvojici.  Ţáci 

jako točení ve dvojicích pouţívají tzv. zátočku. Tanečníci se otáčejí kolem společné osy. 

Postavení dvojic můţe být různé: vedle sebe, za sebou, čelem k sobě. Drţení můţe být 

také různé, např. za obě ruce, za jednu ruku, za nataţené nebo ohnuté paţe, za pas, za 

lokty. Záleţí na tom, v jakém postavení tanečníci stojí a kam se poté budou pohybovat. 

S dětmi lze vyzkoušet více drţení, mohou mít i na výběr nebo vymýšlet nová drţení. 

Děti mohou tančit na lidové písně pomocí určitých tanečních kroků, nebo mohou 

provádět improvizaci na různé písně. 
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Rozezpívání – „Bí báj bí“ 

 

Obrázek 1: noty „Bí báj bí“, Zdroj: vlastní 

 

Obrázek 2: Tvary ruky při znázornění vokálů í, á, ó, Zdroj: https://cz.depositphotos.com/ 

Toto je bráno nejčastěji jako rozezpívání při hudební výchově. Můţe se z C dur 

transponovat D dur, E dur, F dur atd. Melodii lze také zpomalovat či zrychlovat. 

Také je ale moţné pouţít popěvek v kterémkoliv vyučovacím předmětu jako odpočinek 

např. od psaní, počítání. Ţáci si trochu protáhnou prsty a trochu se zaktivizují pro další 

činnost. 

Při písničce se dají lehce pokrčené paţe před tělo. Na slabiku „bí“ nebo „bigi“ se ukazují 

palce. Na slabiku „báj“ se ukazuje celá dlaň a na slabiku „bó“ se spojí palec 

s ukazováčkem do tvaru písmene O (viz. obrázek 2.) Na kaţdou slabiku prsty mění 

pozice a je proto ze začátku obtíţné vše stíhat. Pokud píseň zvládají všichni bez 

problémů, je moţné ji zrychlovat tak, aby všichni stále udrţeli správné po sobě jdoucí 

pohyby prstů. 
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4. ZÁVĚR 

Hudebně pohybové činnosti jsou součástí hudební výchovy na základních školách a 

mohou být součástí i jiných vyučovacích předmětů. V primárním vzdělávání dělají ţáci 

pomocí hudebně pohybových činností první kroky do světa hudby. Cílem práce bylo 

poukázat na důleţitost hudby a pohybu ve vyučování na 1. stupni základní školy. 

Došla jsem k závěru, ţe je zapotřebí více rozvíjet pozitivní vztah dětí jak k hudbě, tak 

k pohybu. Mohou se tím leccos naučit, rozvíjet dále svou osobnost a zlepšovat své 

zdraví. Mnoho autorů se k této problematice vyjádřilo v tom smyslu, ţe hudebně 

pohybové činnosti jsou opravdu důleţité, ať uţ ze zdravotního, vzdělávacího či jiného 

hlediska. 

Praktickou ukázkou jsem chtěla dosáhnout toho, ţe zpívat a hýbat se mohou děti i 

v jiných vyučovacích předmětech neţ jen v hudební výchově. 

Učitelé by měli hledat nové způsoby a formy výuky, které napomohou k rozvoji všech 

dovedností a schopností v oblasti hudební výchovy, vést ţáky k co nejintenzivnějšímu 

proţitku z hudby, k čemuţ právě hudebně pohybové činnosti slouţí.  

Téma hudby a pohybu zamýšlím zpracovat podrobně ve své diplomové práci, kam 

zařadím i zprávu o provedeném dílčím výzkumu z oblasti pedagogické praxe. 
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TVORBA ANTONÍNA DVOŘÁKA SE ZAMĚŘENÍM NA POHÁDKOVÉ 

OPERY 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU ANGLICKY  

Veronika Vojtová 

Resumé 

Článek obsahuje nejen teoretickou, ale i praktickou část. V první části jsem se zaměřila 

na inspiraci českými národními pohádkami, které Dvořák zpracoval ve svých dvou 

nejznámějších operách, Rusalka a Čert a Káča.  Praktická část potom obsahuje nápady, 

jak tyto dvě opery využít ve výuce hudební výchovy na I. stupni ZŠ. 

Klíčová slova: Antonín Dvořák, opera Rusalka, opera Čert a Káča, hudební výchova, I. 

stupeň ZŠ 

Abstract 

The article contains both a theoretical and practical part. The theoretical one focuses on 

his inspiration by Czech fairy tales that Antonín Dvořák used in his most well-known 

operas Rusalka and Čert a Káča (The Devil and Kate). The practical one explains how to 

use these operas in teaching Music at primary schools.. 

Key words: Antonín Dvořák, opera, Rusalka, Čet a Káča (The Devil and Kate), Music, 

primary school 
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1. ÚVOD 

Téma článku jsem si zvolila z několika důvodů. Především je to z důvodů osobních, 

protoţe uţ od dětských let pravidelně spolu s mojí maminkou a sestrou Klárou navštěvuji 

divadelní a operní představení, koncerty váţné hudby a všeobecně se zajímám o kulturu. 

V divadlech i v koncertních síních jsem se mnohokrát setkala s hudbou Antonína 

Dvořáka a jeho různá díla mě zaujala. Dvořákovy opery jsem si jednoduše zamilovala, 

protoţe jsou pochopitelné pro malé diváky a zároveň nadchnou i dospělé posluchače. 

Druhým důvodem je, ţe od svých devíti let hraji na klavír a pár jednodušších skladeb od 

toho to skladatele jsem také hrála.  Posledním důvodem, který je zároveň cílem článku, 

bylo zjistit, z jakých zdrojů čerpal Antonín Dvořák svou inspiraci, co ho vedlo k tvorbě 

těchto děl.  

Během sepisování článku jsem čerpala z divadelních a koncertních programů, 

internetových stránek a především ze dvou knih, zabývajících se ţivotem Antonína 

Dvořáka, jako je Spirituál bílého muţe aneb Dvořák v Americe od Zdeňka Mahlera a 

Hudba domova od K.V. Buriana. 

2. ANTONÍN DVOŘÁK – STRUČNÝ MEDAILONEK SKLADATELE 

Antonín Dvořák se jiţ za svého ţivota stal jedním z nejvýznamnějších evropských 

symfoniků, tvůrců oratorní a komorní hudby.  Jeho díla byla v 80. letech 19. století 

provozována špičkovými interprety v nejznámějších hudebních centrech mnoha zemí 

Evropy, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Rusku a Austrálii. V závěru ţivota 

byl často Dvořák označován za největšího ţijícího skladatele. Antonín Dvořák je v 

mezinárodním kontextu nejhranějším českým autorem a nejproslulejším českým 

umělcem vůbec. V českém operním prostředí patří jeho opery k nejhranějším dílům. 

Dvořákovy symfonie a komorní díla jsou interpretovány na mnoha domácích hudebních 

festivalech nebo při koncertních provedeních.  

Dvořákův příklon k lidové tvorbě, zejména k lidové slovesnosti, je patrný v některých 

jeho operách. Podle pohádkových námětů zkomponoval dvě své nejznámější opery, Čert 

a Káča a Rusalka. V nich se opírá o českou lidovou slovesnost, osobitě vyuţívá moţnosti 
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pohádkového světa, světa víl či pekla a vytváří tak originální, dramatická, pohádková a 

fantaskní hudební díla.  

3. OPERA ČERT A KÁČA 

3.1. OKOLNOSTI VZNIKU 

Čert a Káča je pohádkovou operou a spadá do závěrečného období Dvořákova ţivota. Po 

návratu ze Spojených států v roce 1895 se Dvořák věnuje pouze programní hudbě a 

operám na pohádkové náměty. Ke komponování nové opery Dvořáka zřejmě podnítily 

pozitivní ohlasy na symfonické básně podle balad z Erbenovy Kytice, coţ sám později 

potvrzuje: „Všeobecně mne po symfonických básních velebili jako povolaného skladatele 

operního a mohu vám jen říci, že tato kritika měla na mne vliv.“ Prostřednictvím ředitele 

Národního divadla F. A. Šuberta se Dvořák dostává k libretu mladého spisovatele a 

překladatele Adolfa Weniga  Čert a Káča. Skladatelovi se libreto zalíbilo natolik, ţe i 

přes výtky některých svých přátel začíná komponovat. 
37

 

3.2. LIBRETO 

Wenigovo libreto vychází z lidové pohádky původně literárně zpracované Boţenou 

Němcovou. Je rozvrţeno do třech dějství, z nichţ kaţdé se odehrává v jiném prostředí. V 

prvním dějství je to hospoda, v druhém peklo a v posledním zámek. Libreto má dvě 

paralelní dějové linie. V první z nich je hlavní postavou ovčák Jirka, reprezentující 

poddaného, který trpí pod panskou zvůlí a v závěru opery zachraňuje kněţnu před 

peklem výměnou za zrušení roboty. Ve druhé dějové linii má pak hlavní slovo 

vdavekchtivá Káča, která je ochotná za vidinou vdavek jít i s čertem do pekla. Obě 

dějové linie se prolínají ve druhém dějství, kdy Jirka vymyslí lest a zachrání čerty ze 

spárů Káči.  Dále se dějové linky protnou na konci opery, kdy se čert chystá odnést do 

pekla kněţnu, a tu ze spárů pekla zachraňují Káča s Jirkou. Výrazným znakem v této 

opeře je absence tradičního milostného motivu a není zde tradiční  happy end. Ten je zde 

přeměněn a vystavěn na základě morálního napravení kněţny, která osvobodí své 

poddané od roboty. Kdyţ se Dvořák začal libretem zabývat, z více stran k němu dolehly 

názory, ţe nedostatek lyriky je stinnou stránkou příběhu. Proto si Dvořák vymohl na 
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Wenigovi dodatečné připsání textu pro kněţninu árii do úvodu třetího dějství. Tato árie je 

velmi rozsáhlá a váţně laděná, kněţna v ní lituje svých hříchů, oplakává svoji samotu a 

obává se trestu pekla. Kritici se shodují, ţe tato árie však s rámcem opery příliš 

nekoresponduje a minula se účinkem, neboť kněţna se v této árii představuje divákům 

úplně poprvé. V prvním jednání se o ní a jejím přezíravém chování k poddaným jen 

vyprávějí, a tak divák nemá moţnost posoudit a vidět její pozdější psychologickou 

proměnu. 
38

 

3.3.  CHARAKTERISTIKA ZHUDEBNĚNÍ  

Dvořákovy symfonické básně a opery Rusalka a Armida z posledních let ţivota jsou díla 

představující váţné aţ tragické náměty. Avšak u Čerta a Káči je tomu jinak. Zde se 

Dvořák chopil komického námětu a vytvořil tak veselou lidovou pohádku atraktivní i pro 

dětského diváka. Peklo zde nepředstavuje temné místo plné čertů, ze kterých jde strach, 

naopak jsou zde ztvárněni jako legrační bytosti, které samy mají strach z hubaté vesnické 

holky. Stejně komická je i samotná Káča, které musí kněţna věnovat nejkrásnější statek 

ve vsi, aby vůbec měla naději, ţe si ji někdo vezme. 

Opera Čert a Káča je skladatelovým pokusem o zcela nové kompoziční postupy, o nový 

pohled na zhudebnění textu i na nové výrazové moţnosti. Můţeme to pozorovat 

především ve způsobu, jak Dvořák pracuje se zpívaným slovem. V předchozích operách 

byl vţdy kladen důraz na plynulou, zpěvnou, vokální linii.  V této opeře se na mnoha 

místech setkáváme s krátkými úsečnými replikami, které jakoby připomínají 

charakteristickou stručnost Janáčkových nápěvků. Tento způsob práce uplatnil Dvořák 

zejména v partu Káči, jejíţ klíčovou povahovou vlastnost, upovídanost, mistrovsky 

vystihl. Dále Dvořák přispěl k originalitě této opery svojí schopností výmluvně 

charakterizovat prostředí a situace, například v sugestivní scény, ve které Marbuel Káče 

líčí přednosti pekla nebo orchestrálního úvodu druhého dějství, v nichţ se ve vrchovaté 

míře uplatňuje Dvořákovo instrumentační mistrovství. 

Typickým rysem hudby Čerta a Káči jsou taneční inspirace, tanec zaujímá v ději 

důleţitou roli. Káča a její tancechtivost je jedním z výrazných charakterizačních prvků 

postavy, coţ vyplývá uţ ze samotného libreta. Taneční stylizace se prolínají celou 
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operou, jako například v originálním valčíku ve scéně vesnické tancovačky, polkou, na 

kterou tančí Káča s Marbuelem, strhujícím tancem čertů v pekle nebo stylizací polonézy 

v předehře ke třetímu dějství, která bývá také často uváděna jako samostatné koncertní 

číslo. Podstatným stavebním prvkem partitury jsou příznačné motiv. Tento princip v 

předchozích dvou operách Jakobín a Dimitrij ustupuje do pozadí, naopak v Čertovi a 

Káče představuje významnou sloţku podílející se na struktuře hudebního toku.
39

 

3.4. PREMIÉRA 

Premiéra Čerta a Káči 23. listopadu 1899 byla netrpělivě očekávanou událostí, neboť se 

jednalo o první skladatelovo jevištní dílo zkomponované po návratu ze Spojených států. 

Dvořákův kult v českých zemích tehdy vrcholil a vedení Národního divadla věnovalo 

nastudování díla mimořádnou péči. Reţie se ujal ředitel divadla František Adolf Šubert a 

do hlavních rolí byli obsazeni nejlepší sólisté, kterými scéna disponovala. Kritické ohlasy 

byly vesměs velmi kladné, Národní listy např. psaly: „Hudba Dvořákova nese celou 

pečeť jeho genia. Kypící vynalézavost melodická, žhavá rytmika, svrchované ovládání 

všech výrazových prostředků, smělé a originální harmonie, instrumentace barvitá a ve 

svých spojích namnoze i nová, tu něžná, tu mocná, slovem celé mistrovství skladatele, 

který jest jedním z největších žijících, jeví se i na novém jeho díle v míře ještě jen 

stupňované.“ U diváků měla opera tak velký úspěch, ţe se ještě v téţe sezóně 

uskutečnilo dalších dvacet repríz. Dvořák se k premiéře vyjádřil slovy: „Mohu plným 

právem říci, že dosud žádná z mých oper nebyla napoprvé provedena tak dokonale, jako 

Čert a Káča. Jak orchestr, tak i sólisté, sbor a inscenace učinili vše, aby má opera byla 

skvěle provedena.“
40

 

4. OPERA RUSALKA 

4.1. OKOLNOSTI VZNIKU  

Opera Rusalka, stejně jako to bylo u předchozí opery Čert a Káča, spadá do skladatelova 

závěrečného ţivotního období, ve kterém se Dvořák věnoval především pohádkovým a 

mytickým námětům. Po úspěšné premiéře Čerta a Káči se Dvořák pouští do nové práce 

pro divadlo, opět do komponování opery a shání si vhodné libreto. Nejprve přemýšlí o 

zhudebnění textů Karla Pippicha Vlasty shon. Tímto nápadem se zaobíral jiţ dříve, 
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později ho zhudebnil Otakar Ostrčil. V jednom z rozhovorů pro list Politik se Dvořák 

zmiňuje, ţe hledá námět z českých dějin, proto je mu prostřednictvím ředitele Národního 

divadla F. A. Šuberta nabídnut text Rusalky od básníka Jaroslava Kvapil.  Jedná se o 

pohádkový a zároveň silný příběhem o vodní víle, která se zamiluje do člověka, a později 

na svou lásku doplatí. Dvořák dává na doporučení tehdejšího hudebního kritika 

Emanuela Chvály a libreto přijímá. Začíná komponovat a po půl roce je hotové třetí 

dějství. 

Jaroslav Kvapil vytvořil několik operních libret nebo divadelních her, avšak do 

povědomí veřejnosti se dostává aţ jako autor libreta Rusalka.  Původně toto libreto 

vytvořil pro českého hudebního skladatele Aloise Jiránka, který působil na Ukrajině. V 

průběhu práce si Kvapil uvědomuje, ţe mu pod rukama roste neobyčejné dílo, které by 

nerad poslal „na nejistou adresu“ a tak libreto Jiránkovi nakonec neposkytne. Ještě před 

dokončení libreto nabízí dalším českým skladatelům jako například  Oskaru Nedbalovi, 

Josefu Bohuslavu Foersterovi, Karlu Kovařicovi nebo Josefu Sukovi, nikdo z nich ale 

zájem neprojevuje. Prostřednictvím inzerátu se Kvapil dozvídá, ţe Antonín Dvořák hledá 

libreto ke zhudebnění, a tak své libreto nabízí prostřednictvím ředitele divadla F. A. 

Šuberta Dvořákovi. 
41

 

1.1. Libreto 

Libreto vychází z více inspiračních zdrojů, přičemţ za jeden z hlavních můţeme 

povaţovat pohádku od Hanse Christiana Andersena, Malá mořská víla, dále potom 

povídku Undine od německého básníka Friedricha de la Motte Foqué nebo drama 

Gerharta Hauptmanna, Potopený zvon. Kvapil se snaţil o všeobecné přijetí textu jako 

české pohádky, proto své libreto zasazuje s odkazy na erbenovskou tradici do kontextu 

českého prostředí. 

Základním motivem Rusalky je neslučitelnost dvou odlišných světů, a to světa lidského a 

světa nadpřirozených bytostí. Velmi dramaticky je podaný osud hlavní nešťastné 

hrdinky, která kolísá nejen mezi dvěma nesmiřitelnými světy, ale přímo mezi ţivotem a 
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smrtí. Tento pocit vykořenění, neukotvenosti a existenciální nejistoty je příznačný právě 

pro období fin de siècle,
42

 z něhoţ čerpá Kvapil více neţ z tradice romantické. Za 

nejvýraznější rys libreta se povaţuje jeho básnická krása. Bohatým vyuţíváním 

jazykových prostředků se Kvapil vyvaroval jakékoli povrchnosti a kaţdému výstupu dal 

určitý výraz a náladu.  Výrazným znakem libreta je jeho lyričnost, která se stala dobrým 

základem pro jeho zhudebnění. Kvapil se pohyboval v divadle, psal i divadelní hry a tato 

znalost mu umoţnila přirozeně rozvrhnout tempo střídání monologů a dialogů v 

jednotlivých scénách nebo prostředí. 
43

 

1.2. Charakteristika zhudebnění  

Rusalka zaujímá mimořádné místo v Dvořákově uměleckém odkazu, je všeobecně 

uznávána jako skladatelova nejzdařilejší práce pro jeviště, ale především se podle 

mnohých názorů jedná o Dvořákovo vrcholné dílo vůbec. Mezi běţně uváděnými 

Dvořákovými operami je Rusalka povaţovaná za „nejwagnerovštější“, coţ se projevuje 

zejména ve způsobu, jakým skladatel zachází s orchestrální partiturou. Orchestr zde 

představuje rovnocennou sloţku vokálních partů a na některých místech je i hlavním 

nositelem výrazu. Dvořák vyuţívá tradičního obsazení orchestru, kde důmyslnou 

kombinací nástrojů a jejich skupin vytváří barevné hudební plochy, které ilustrují dojem 

šplouchání vln na jezeře, tajemných zvuků nočního lesa, anebo odlesku stříbrného 

měsíčního svitu na vodní hladině. 

V Rusalce můţeme pozorovat Dvořákovo umění kontrastu, který zcela odlišnými 

výrazovými prostředky zobrazuje dva protikladné světy, lidský a pohádkový. Rozdílně 

jsou pojaty výstupy lesních ţínek s jejich bezstarostnými hrami a naproti tomu vzrušené 

dialogy Rusalky s Vodníkem či Jeţibabou. Pomocí odlišného vedení vokálních linií 

dosahuje skladatel účinného kontrastu mezi postavami éterické Rusalky a ohnivé Cizí 

kněţny.  

Výraznou úlohu ve zhudebnění Rusalky hraje příroda. Dvořákův vztah a obdiv k 

přírodním krásám se prolíná celou řadou Dvořákových děl a v Rusalce dosahuje svého 

vrcholu. V této opeře je příroda brána zcela komplexně, Dvořák nevykresluje jen krásnou 

scenérii, která by v příběhu tvořila pouhou kulisu, ale činí z ní aktivní prvek podílející se 
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na osudech postav. Příroda je zde krásná, tajemná, zlověstná, hrozivá a především mocná 

ve svém majestátu. Dále nám ukazuje, ţe odvěké přírodní či boţí zákonitosti, kterým se 

Rusalka zpronevěří, nelze obejít a trest je nevyhnutelný.  

4.2. PREMIÉRA 

Brzy po dokončení díla se začalo jednat o provedení Rusalky v Národním divadle. 

Zároveň se blíţily Dvořákovy šedesátiny a šéfdirigent Karel Kovařovic měl v úmyslu 

uvést celý cyklus skladatelových oper, v jehoţ úvodu by zazněla světová premiéra 

Rusalky. Bohuţel k realizaci toho to plánu nikdy nedošlo. Do hlavních rolí byli původně 

obsazeni sopranistka Růţena Maturová a tenorista Karel Burian. Jeho vinou však z 

premiéry málem sešlo, neboť se jí nemohl zúčastnit, a tak se role prince zhostil tenorista 

Bohumil Pták. Ten roli studoval také, ale bylo s ním počítáno aţ pro reprízy, své role se 

nejen zhostil se ctí, ale dokonce svým výkonem výrazně přispěl k úspěchu premiéry.  

Premiéroví kritici vyzdvihovali Dvořákovo zhudebnění, které vyniká neobyčejnou, 

výrazovou lyrickou melodikou a mistrovskou instrumentací, která nejenţe navozuje 

„pohádkový“ dojem, ale také ilustruje prostředí děje.  Naproti tomu Kvapilův text, který 

je dnes povaţovaný za jedno z nejkvalitnějších libret v celé české operní literatuře, tehdy 

jednoznačné kladné přijetí nezaznamenal. Bylo mu především vytýkáno neinspirované 

vytěţení literárních zdrojů a nejednoznačná motivace postav či roztříštěnost jednotlivých 

motivů. Kladně se kritika vyjadřovala o vysoké básnické hodnotě, lyrismu a hudebnosti 

veršů libreta.
44

 

5. PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části se budu zabývat zavedením Dvořákových oper a jejich vyuţitím v hodinách 

hudební výchovy na I. stupni. Jedná se jen o nápady, které prozatím nemám vyzkoušené 

v praxi. 

Výchozí teze: Z bakalářské práce, kterou jsem měla k dispozici
45

, vyplývá z výpovědí 

v dotazníku, ţe pro 65 % bývalých ţáků neměla hudební výchova ţádný nebo měla jen 

zanedbatelný význam. 
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Přitom přibliţně 25 % absolventů středních škol poslouchá klasickou hudbu velmi často 

nebo často a důkladnější průpravu v dějinách hudby by uvítali. Přiznávají, ţe pouze u 

minima skladeb znají jejich autora. Přibliţně 50 % respondentů nebylo nikdy v ţivotě na 

opeře a nevzpomínají si, ţe by se o ní někdy ve škole učili (Havránková, s. 53-54). Tato 

zjištění jsou značně alarmující, nesvědčí o cílevědomém přístupu vyučujících předmětu a 

vedou k úvahám, zda se s tímto stavem smířit, nebo hledat moţnosti nápravy. 

V této práci si nekladu za cíl analyzovat komplexně problémy výuky hudební výchovy na 

školách, speciálně na 1. stupni základních škol, ani navrhovat koncepční řešení výše 

popsaného stavu výuky. Chci se však v budoucnu pokusit přispět některými vyučovacími 

metodami a podněty k tomu, aby ţáky hudební výchova zajímala a aby si alespoň o jejích 

velikánech – zakladatelích naší národní hudby – pamatovali několik důleţitých poznatků, 

na základě emocionálního záţitku z poslechu jejich skladeb. Nabídnu zde tři takové 

aktivity pro ţáky. 

Ţáci uţ vědí, ţe si v hudební výchově povídáme o skladateli Antonínu Dvořákovi a jeho 

dvou operách, Rusalka a Čert a Káča. Jejich úkolem nyní bude uhádnout, po poslechu 

dvou skladem, zda se jedná o árii z opery Rusalka nebo z opery Čert a Káča. K poslechu 

bych vyuţila neznámější árie, tedy z opery Rusalka árii Měsíčku na nebi
46

 a z opery Čert 

a Káča árie Pěkné to tu máte všecko47
. Pokud by si ţáci s úkolem nevěděli rady, pustila 

bych jim další árie, jako například Celý svět nedá ti nedá
48

, kterou zpívá vodník 

v Rusalce, nebo árii Kněţny v Čertovi a Káče Jak smutno v zámku — pusté síně, jež 

veselostí hlaholily
49

.  Dále bychom si mohli o těchto dvou áriích popovídat, diskutovat o 

čem se v nich zpívá, kdo ji zpívá, do jaké části děje můţeme árii zařadit atd.  

Jednou z aktivit je spojovačka. Úkolem ţáků by bylo přiřadit postavy k jedné ze dvou 

oper, jen podle názvu oper, bez toho, ţe by věděli, o čem je děj oper. 

V další aktivitě bych vyuţila mezipředmětové vztahy. S ţáky bych si v hodině českého 

jazyka přečetla knihy, které se staly předlohami ke zpracování libret těchto dvou oper. U 

opery Rusalka bych pouţila knihy od dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena 

Malá mořská víla a u opery Čert a Káča stejně pojmenovanou pohádku Čert a Káča od 
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české spisovatelky Boţeny Němcové. U této aktivity bych pouţila metodu předvídání, 

kdy by ţáci jen podle názvu knih hádali, o čem pohádka bude. Dále bychom si kousek 

pohádky přečetli a opět hádali, jak příběh bude pokračovat. Po přečtení knih bych se 

teprve dětí zeptala, kdo tyto pohádky znal, četl či viděl, ať uţ jako televizně zpracovanou 

pohádku, nebo jako operu.  

Poslední aktivita se bude týkat pohybu. Ţáky si rozdělím na dvě skupiny, jedna bude 

holčičí a druhá klučicí. Skupina děvčat se pokusí různými pohyby znázornit tanec 

lesních ţínek za svitu měsíce
50

, který se odehrává hned na začátku prvního jednání. 

Naopak chlapci se pokusí znázornit tanec čertů v pekle
51

, který se odehrává na konci 

druhého dějství. Inspirací k improvizaci pohybem můţe být dětem zhlédnutí 

videozáznamu z operního představení Rusalky, některé jeho části podle výběru. 

Účinnější je ovšem osobní návštěva Rusalky v divadle, která bude pro děti jistě 

uměleckým záţitkem, o němţ si ve škole popovídáme. 

6. ZÁVĚR  

Cílem článku bylo přiblíţit inspirační zdroje Antonína Dvořáka u dvou jeho nejznámější 

oper Rusalka a Čert a Káča. Opery jsem prozkoumala od okolností jejich vzniku, přes 

libreto, zhudebnění aţ po samotnou premiéru. Během zkoumání a sepisování faktů o 

operách jsem se zároveň dozvěděla spoustu nových informací. Pro mě nejzajímavější 

byly vţdy podkapitoly týkající se zhudebnění libret, ve kterých jsem měla moţnost 

zjistit, jak tento geniální hudební skladatel komponoval. 

Antonín Dvořák je jeden z našich nejvýznamnějších skladatelů, jehoţ hudba dokáţe 

promlouvat i k dětem. Proto si myslím, ţe by se mu v hodinách hudební výchovy, 

případně v rámci mezipředmětových vztahů i v dalších vyučovacích předmětech, mělo 

věnovat více prostoru. V poslední části článku jsem se proto zaměřila na nápady, jak 

pracovat s Dvořákovými skladbami. Sama od září tohoto roku vyučuji dvě třídy hudební 

výchově a ráda bych svým ţákům více přiblíţila osobnost Antonína Dvořáka. Nápady, o 

kterých se v článku zmiňuji, jsem ale zatím nestihla vyzkoušet v praxi. Ráda bych proto 

toto téma ještě více rozvedla ve své diplomové práci.  
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PSYCHOLOGICKÁ VÝCHODISKA POČÁTKŮ VÝUKY HRY NA 

KLAVÍR   

PSYCHOLOGICAL STARTING POINTS OF TEACHING THE PLAY OF PIANO 

Aneta Pfeifferová 

 

Resumé: 

Hra na hudební nástroje je specifická hudební činnost, v níž člověk na základě 

osvojených nástrojových i hudebních dovedností a zpravidla i znalosti notového písma 

vytváří zvukovou podobu hudebních děl.  

Klíčová slova: instrumentální hra, klavír, hudební aktivity, motivace k hudbě, 

instrumentální dovednost 

Abstract: 

Playing musical instruments is a specific musical activity in which the person, based on 

acquired instrumental and musical skills, and usually the knowledge of notation, creates 

the sound form of musical works. 

Keywords: playing instruments, the piano, musical activities, motivation for music, 

ability to play an instrument 
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1. ÚVOD 

V šedesátých letech minulého století se naše hudební výchova postupně dostala z domácí 

izolace a otevírala se vlivům evropské hudební pedagogiky (principům hudebně 

výchovných systémů C. Orffa, Z. Kodalyho apod.). Dokument Další rozvoj 

československé výchovně vzdělávací soustavy
52

 měl v roce 1976 vedl k zavedení tzv. 

nové koncepce hudební výchovy
53

, jeţ vnesla do tradičního hudebního vyučování dosud 

neobvyklé činnosti, jakými byla např. dětská hudební tvořivost, hudebně pohybová 

výchova a instrumentální aktivita. 

V souvislosti s poţadavky a cíli současné hudební výchovy rozumíme pod pojmem 

instrumentální činnosti především hru ţáků na lehkoovladatelné, zejména orffovské 

nástroje. Je však velmi ţádoucí, vyuţívá-li učitel hudební výchovy téţ dovednost hry 

některých dětí na klasické hudební nástroje, vyučované na základních uměleckých 

školách. Vzbuzení zájmu dětí v mladším školním věku o učení se hře na nástroj, a 

zejména pak vytrvalost v tomto učení a překonávání obtíţí a nároků, kladených na děti, 

vyţaduje vysokou míru motivovanosti dítěte – jednak k hudbě, jednak ke konkrétní 

instrumentální výuce. Procesy motivace a psychologickými základy hudebních 

dovedností se budu zabývat v tomto svém příspěvku. 

2. MOTIVACE K HUDBĚ 

2.1. HUDEBNÍ MOTIVACE 

Hudební motivací (z latinského movere = hýbati, pohybovati) rozumíme „dynamický 

proces, jenž evokuje žákovu hudební aktivitu a reguluje ji tak, aby uspokojil hudební 

potřeby a dosáhl vytčeného cíle. Motivace je výslednicí celého souboru vnitřních i 

vnějších podnětů, jejichž motivační hodnota je dána nejenom kvalitou a mírou jejich 

zastoupení, ale i vzájemnými vztahy a poměrem k ostatním osobnostním charakteristikám 

dítěte. V motivační struktuře se střetávají vrozené fyziologické i psychické potřeby s 
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vyššími osobnostními dispozicemi, jako jsou např. hudební zájmy a postoje, vytvořené 

hodnotové soustavy, tvorba sebepojetí a s tím související hudební aspirace žáka apod.“.
54

 

Motivace můţe vycházet z nějaké vnitřní pohnutky, impulsu, nebo z vnějšího podnětu. 

Podle toho rozdělujeme dva typy motivace: 

Motivace primární – vychází z vnitřních potřeb a pohnutek dítěte, z jeho vrozené 

potřeby změny a pohybu, z potřeby hravé činnosti, manipulace a experimentace. Je 

vlastní kaţdému zdravému dítěti. Jsou pro ni charakteristické znaky: sebevyjádření, 

spontaneita, hravost, emocionalita. 

Motivace sekundární – podle Váňové-Sedláka (2013) souvisí s faktem, ţe hudba je téţ 

prostředkem interakce dítěte s učitelem nebo se spoluţáky. Z tohoto vztahu vyrůstají pak 

nové motivace, společné cíle a snahy, sdílené proţitky z veřejných vystoupení. Tyto 

sekundárně navozené motivace jsou z velké části výsledkem práce učitele a jeho snahy 

cílevědomě aktivizovat ţáka a orientovat jej potřebným směrem.  

Pedagogika, včetně hudební, v posledních desetiletích zdůrazňuje potřebu hravých 

přístupů k výuce a tyto formy se nabízejí i pro výuku hry na klasické hudební nástroje 

v základních uměleckých školách. Je však třeba si připomínat zkušenost většiny učitelů 

z praxe, ţe dlouhodobé setrvávání u hry a spontánní tvořivosti vede dříve či později u 

dítěte k přesycení a ztrátě zájmu o hudbu. Váňová proto akcentuje tzv. princip řízené 

spontánnosti, kdy je spontaneita ţivena a usměrňována vnějšími podněty, zejména ze 

strany učitele, který zde má regulující funkci. Výuka bývá organizována jako řízená hra 

v prvních ročnících základní školy, coţ je v souladu i s koncepcí hudební výchovy jako 

„muzikantské dílny“. Nezávazná hra se pomalu mění v hudební práci a procesu učení. 

Přechod k nim musí proběhnout nenásilně, aby dítě neztratilo vnitřní motivaci ke hře na 

nástroj.  

3. INSTRUMENTÁLNÍ HRA – FORMY, VÝVOJ NÁZORŮ 

Instrumentální aktivitu lze realizovat těmito způsoby: 

 nápodobou (imitací) slyšených rytmů, melodií, úryvků písní a skladeb; 
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 hrou z představy dříve slyšené a zapamatované hudby; 

 nástrojovou improvizací a tvořivým hledáním v tónovém materiálu; 

 hrou podle not (ve školní praxi často hovoříme o reprodukci skladeb, v 

umělecké sféře pak o jejich interpretaci). 

Instrumentální aktivity vyrůstají tedy ze stejných principů jako vokální, liší se však 

způsobem vnější realizace (souborem potřebných nástrojových či pěveckých dovedností). 

Proto se často v hudebně výchovné praxi obě hudební činnosti prolínají, vzájemně 

kompenzují nebo se jedna stává východiskem pro druhou (zpívaná či hraná melodická 

ozvěna, zpěv písně před jejím vyhledáním na nástroji apod.
55

 

3.1. PSYCHOLOGIE KLAVÍRNÍ HRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 

Přístup k výuce klavírní hry prošel od doby přelomu 19. a 20. století do současnosti 

podstatnými změnami. Je to dáno především zcela odlišným pohledem současné doby, 

vývojem vědeckých disciplín (v hudebním oboru jsou to zejména aplikovaná psychologie 

a fyziologie), technickým rozvojem (reprodukce, audiovizuální záznam atd.), a moţností 

neuvěřitelně rychlého získávání jakýchkoliv informací, které se tak stávají čím dál 

dostupnější. Pohled na osobnost a celkové pojetí hudebnosti člověka je dnes mnohem 

širší a všestrannější, ale také poţadavky kladené na ţáky a studenty instrumentální hry 

jsou výrazně vyšší. Porovnávání způsobů výuky v oboru hry na nástroj bude proto vţdy 

nutně vytrţené z kontextu a bude vedle sebe postaveno izolovaně od ostatních faktorů, 

které dotvářely okolní společenské a kulturní prostředí. Aby byly výsledky srovnávání co 

nejadekvátnější, je potřeba najít ve výuce takové styčné body, které jsou v průběhu 

zmíněného časového rozpětí relativně neměnné. 

Jako jeden z největších problémů ve výchově hudebníka je rozpor mezi praktickým 

hraním na nástroj a teoretickým vzděláním ţáka, nutným k pochopení jevů. Hudební 

nauky byly vţdy součástí výuky na hudebních školách. Někde, zvláště na soukromých 

hudebních ústavech, k nim dokonce přistupovala povinnost studovat základy kompozice 

nebo improvizaci, na odborných školách typu varhanických škol nebo konzervatoří bylo 

pak široké hudební vzdělání samozřejmou součástí školních osnov. 
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Přestoţe úroveň výuky v teoretických předmětech bývala velmi vysoká, vedli ji 

erudovaní pedagogové s mnohaletou praxí, kteří vyuţívali ve své době nejmodernějších 

učebních materiálů.  Hloubka a rozsah učiva byl odpovídající stupni hudebního vývoje a 

věku dítěte ale výsledky nebyly vţdy uspokojivé. Současný výzkum ukázal, ţe největším 

nedostatkem byl nesoulad mezi informacemi z teorie, které byly nutné k porozumění 

notového zápisu, který ţák interpretoval v hodinách hry na nástroj. 

Rozpor mezi mírou hudebnosti ţáků a získáváním odpovídajících teoretických znalostí, 

které často zaostává, je patrný zejména u talentovaných dětí. Pro rozvoj časného projevu 

hudebního talentu je nutná nejen určitá míra vloh dítěte, ale také příznivé výchovné 

podmínky a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje během prvních let. Velmi rané projevy 

nadání jsou většinou vyvolány úsilím rodičů nebo pedagogů tyto vlohy rozvinout. 

Jestliţe takové podmínky chybějí, nadání se nemůţe projevit v takové intenzitě. Nadání 

se tedy rozvíjí především jako výsledek plánovité práce pedagoga a vlivem příznivého 

okolního prostředí, které by mělo působit na dítě co nejvšestranněji. 

I dnes se pedagogové potýkají s problémem, jak nejlépe vybírat repertoár, který by na 

jedné straně odpovídal úrovni celkového hudebního vývoje dítěte a dále rozvíjel jejich 

muzikálnost a technickou vyspělost, ale na druhé straně nepřesahoval jeho teoretické 

znalosti. Dítě by vţdy mělo být schopno bezpečně porozumět notovému zápisu i všem 

slovním pokynům, které blíţe specifikují charakter hudby (tempo, výraz, dynamika, 

agogika atd.).
56

 

Vzdělávání hudebníků bylo ještě dlouho ve 20. století velmi jednostranné a bylo 

zaměřené pouze k praktickému provozování hudby. V hodinách klavíru i jiných nástrojů 

často zcela chyběla tvůrčí atmosféra, která by ţáky podněcovala k dalšímu vzdělávání v 

rámci oboru i mimo něj. Výchova pianistů byla zaměřená výhradně na pracovní 

dovednosti a na dosaţení mechanické dokonalosti. Tato technická drezúra a nedostatek 

porozumění pro mimohudební otázky údajně vedla k odvyknutí na jakoukoliv vědomou 

myšlenkovou činnost. 
57
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Extrémní koncentrací na fyziologickou stránku umělce, která se velmi výrazně 

uplatňovala právě v oblasti klavírní interpretace, byla charakteristická škola anatomické 

fyziologie. Striktně oddělovala technickou a mechanickou stránku od vnímání hudby, 

porozumění a emocionálních proţitků interpreta. Hlavní pozornost byla zaměřená jiným 

směrem neţ na prioritu zvuku. Její zastánci prosazovali vyuţívání více či méně 

důmyslných přístrojů pro podporu správného drţení ruky na klavíru a způsob cvičení na 

nástroj. Pro lepší vyuţití času se doporučovalo číst noviny.  

Nebylo ani třeba se soustředit na to, co z nástroje vychází. Samotné pohyby jednotlivých 

prstů byly totiţ natolik rozfázované, ţe jejich přesné provedení podle nákresů 

uznávaných pedagogů v klavírních školách zaručovalo správnou a především čistou hru. 

Výkon jakékoliv činnosti v hudebním oboru je vţdy vědomý proces.  

K tomu, aby klavírista docílil bezpečné interpretace, je samozřejmě nutná určitá míra 

automatizace některých sloţek. Kaţdou sloţitou aktivitu, kterou je i hra na nástroj, je 

moţné dále rozdělit na dílčí činnosti. Během studia skladby je ţádoucí, aby se student 

zabýval pozorně jednotlivými částmi notového zápisu. V prvních fázích práce na skladbě 

je tedy určitý technický aspekt nutný. Je ale vţdy potřeba, aby student kontroloval 

zvukový výsledek s vlastní sluchovou představou. Proud hudby je v konečném stádiu 

potřeba chápat jako pohyb, frázi, která je spojená s určitým prstokladem. 

Základem realizace instrumentálních aktivit je rozvoj senzomotorických dovedností. Ten 

se uskutečňuje v procesu senzomotorického učení (učení se pohybovým dovednostem a 

návykům), jehoţ základní technikou je cvičení. Cvik je opakované provádění určitého 

výkonu směřující k jeho osvojení a postupnému zdokonalení. V hudebních úkonech a 

činnostech se cvik většinou chápe jako prostředek k získávání potřebných motorických 

pohybů a techniky. To je pojetí značně zúţené.  

Cvikem se sice musí vypracovávat potřebné hudební dovednosti, ale současně by se jím 

měly rozvíjet i psychické vlastnosti - u hudebníka jeho citlivost k hudbě a jejímu obsahu i 

výrazu, klíčové hudební schopnosti a myšlenkové operace. To ovšem předpokládá 

uvědomělý cvik, nikoli pouhé mechanické, bezmyšlenkovité a monotónní opakování 

dílčích úkonů. O uvědomělém cviku hovoříme tehdy, je-li jedinec poučen o jeho 
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významu a uvědomuje si způsob jeho provádění. Při cvičení dochází k podstatným 

kvalitativním změnám.
58

 

3.2. ČÁPOVA KONCEPCE ROZVÍJENÍ MOTORICKÝCH ÚKONŮ 

1. období směřuje k tomu, aby se ţák seznámil s funkcí motorického úkonu i s jeho 

provedením. Toho se dosahuje obyčejně přímým názorem. Učitel předvede zpravidla 

pohyb nejprve sám a doprovází jej podrobným slovním výkladem, v němţ analyzuje 

průběh a vnější tvar pohybu. Ţák přitom pozorně sleduje pohyby učitele a snaţí se 

pochopit jejich podstatu. Pak se pokouší za stálé kontroly - vlastní i učitelovy - provést 

poţadovaný úkon v pomalém tempu. Je-li pohybový úkon spojen s nutností číst notový 

zápis, nutí učitel ţáka k tomu, aby jeho zrak dělal motorický úkon („oko zde předbíhá 

ruku"). Učitel pravidelně hodnotí a opravuje kaţdý ţákův dílčí pohybový úkon. 

2. období se vyznačuje tím, ţe ţák jiţ reaguje vlastním úkonem na učitelovy pokyny a 

nepotřebuje uţ názorné předvedení a detailní rozbor. Osvojené motorické dovednosti 

dovede pak pouţít i v jiných podobných úkonech. 

3. období se projevuje jako automatizace motorických úkonů, které jiţ nevyţadují plnou 

a stálou pozornost. Ta můţe být pak zaměřena více k výrazu a obsahu skladby. V tomto 

období se rozvíjejí i svalové pocity na základě zpětnovazební signalizace a jednotlivé 

dílčí pohyby se spojují ve větší celky. Tím se zrychluje tempo pohybů, vzrůstá jejich 

úspornost a klesá téţ počet chyb. 

3.3. ČINITELE FORMUJÍCÍ HUDEBNÍ DOVEDNOSTI  

Hra na hudební nástroj vyţaduje řadu dílčích hudebních dovedností (především 

senzomotorických), nutných k zvládnutí hry na konkrétní hudební nástroj a mnoho 

dalších sloţek intelektových, citových, fantazijních apod., umoţňujících komplexní 

psychický proces. V širších souvislostech je instrumentální hra významným prostředkem 

seberealizace jedince. Umoţňuje mu manifestovat hudební schopnosti, rozvíjet tvořivou 

aktivitu, pěstovat vůli a uspokojovat vlastní hudební potřeby. Protoţe se objevuje často v 

kolektivu, má i výrazné socializační účinky. Jedinci, kteří se sdruţují v orchestrech a 

souborech různého sloţení, účinně rozvíjejí své mezilidské vztahy, cítění i dobrovolnou 

kázeň a společně proţívají dosaţené úspěchy. 
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Úroveň instrumentální aktivity je podobně jako kaţdá lidská činnost ovlivňována řadou 

vnitřních (subjektivních) činitelů a některých vnějších vlivů. Komplex vnitřních příčin je 

značně sloţitý a zahrnuje individuální zvláštnosti ţáka:  

 míru talentu; 

 typ jeho nervové soustavy; 

 úroveň motivace a volního úsilí při překonávání překáţek; 

 soustředěnost na práci; 

 zdravotní stav související se zvýšenou unavitelností apod.). 

K vnějším nepříznivým podmínkám patří: 

 špatné pedagogické vedení; 

 nedokonalý výklad a předvedení (ukázka provedení); 

 přechod na jinou metodu; 

 prostředí nevhodné pro cvičení; 

 nevyhovující hudební nástroje; 

 napjatý vztah mezi učitelem a ţákem znemoţňující tvořivou atmosféru při 

učení; 

 nedostatek ocenění ţákova úsilí atd. 

 Instrumentální výkonnost je závislá:  

 na pravidelném a intenzivním cvičení; 

 na stresových situacích v rodině, ve škole apod. 

 

3.4. DIDAKTICKÉ PRINCIPY VZNIKU NÁSTROJOVÝCH DOVEDNOSTÍ  

3.4.1. OPAKOVÁNÍ 

K osvojení trvalých dovedností je nutné stále opakovat. Opakováním se zvyšuje 

vzrušivost nervových drah, a usnadňuje se tak průchod nervových signálů příslušnými 

buňkami a synapsemi. Didaktika instrumentální hry zdůrazňuje, ţe opakování nesmí být 

mechanické a jednotvárné. Instrumentalista má být průběţně učitelem informován o 
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výsledcích opakovaných úkonů a poznat i příčiny chyb. K odstranění jednotvárnosti je 

vhodné zařadit nové doplňující úkoly, např. obměňovat cvičení rytmickými variantami, 

které posilují svaly prstů, současně aktivizují pozornost, stupňují tempo a zvyšují 

pracovní zátěţ. Časové rozdělení (distribuce) opakování je velmi důleţité. Je obecně 

známo, ţe příliš dlouhým opakováním klesá soustředěnost a pozornost. Proto je třeba 

delší opakování rozloţit na časově kratší úseky, vkládat mezi ně přestávky a střídat různé 

úkony.  

3.4.2. AUTOMATIZACE 

K automatizaci neboli vytváření návyků dochází, kdyţ se soustava jednotlivých pohybů 

opakováním a cvikem spojí a je pak prováděna lehce a přesně bez vědomého řízení do 

všech podrobností. Automatizované pohyby pak probíhají stereotypně, jen s malými 

odchylkami a s malou proměnlivostí. To umoţňuje jejich velkou rychlost a přesnost i při 

soustředění na jiné náročnější úkony. Větším problém je však chyba, která se v nich 

upevnila, se těţce odstraňuje. 

3.4.3. ANTICIPACE 

Je časové předjímání, předvídání hudebních představ před motorickými akty. V 

instrumentální interpretaci je velmi častá a řada motorických úkonů se bez ní neobejde. 

Umoţňuje vnímat souvislosti hudební výstavby, plynule provádět pohyby a spojovat je v 

celistvé instrumentální úkony. Odstraňuje tak časté a nevhodné mechanické hraní 

jednoho tónu za druhým. Podstata anticipace spočívá v tom, ţe instrumentalista začleňuje 

v časovém rozmezí hudby její jednotlivé elementy do senzomotorických schémat. Ta 

umoţňují předvídat hudební vztahy a logiku hudebních celků. Při hře z not anticipuje 

zkušený instrumentalista nejprve zrakem v notovém zápisu, předbíhá a čte tak notopis 

stále kupředu. Na základě automatizace pak stačí jediný spouštěcí nervově svalový 

podnět ke vzniku celého řetězce motorických aktů. 

3.4.4. ZPĚTNÁ VAZBA A AUTOREGULAČNÍ PROCESY 

Aby osvojování instrumentálních dovedností bylo úspěšné, je potřeba aby jedinec 

dostával průběţné zpětnovazební informace o jeho průběhu a o kvalitě výsledků. Získává 

je buď vlastní psychickou činností z center vlastní propriocepce, anebo od jiné osoby, 

nejčastěji od učitele. Informace získané o průběhu činnosti a o jejím výsledku umoţňují 

kontrolovat, zda bylo dosaţeno předpokládaného cíle, a zda je potřeba odstraňovat ihned 

chyby. Nelze opomenout ani aktivační a motivační význam zpětné vazby. Znalost 
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výsledků činnosti i moţnost je zlepšit, vytvářejí u jedince uspokojení a zvyšují hladinu 

aktivace. 

3.4.5. TRANSFERY A ÚTLUMY V SENZOMOTORICKÝCH ÚKONECH  

Transfery – Jednotlivé senzomotorické úkony se vzájemně ovlivňují. Vznik nových 

instrumentálních dovedností se často usnadňuje jiţ dříve osvojenými dílčími úkony. 

Kladný vliv minulého úkonu na vznik a průběh nového úkonu se nazývá přenos, kladný 

transfer (z latinského transfero - přenáším). Psychologicky se kladný transfer vysvětluje 

tím, ţe nová dovednost má jiţ s dříve osvojenou činností některé stejné znaky nebo se 

získává stejným či podobným postupem. 

Učitelská praxe potvrzuje, ţe si lépe osvojuje nástrojové dovednosti ten, kdo se před tím 

učil jiţ na nástroj s podobnou technikou (např. houslisté se učí velmi rychle hře na violu).  

V instrumentální hře vznikají různé moţnosti přenosu. Jeho výrazný stupeň byl potvrzen 

např. u symetricky prováděných úkonů rukou (např. při hře stupnic na klavíru v 

protipohybu, kdy levá i pravá ruka vykonávají stejné pohyby). Tento transfer se 

vysvětluje těsnou součinností levé a pravé mozkové hemisféry.   

Útlumy – Rušivé ovlivňování nové činnosti vlivem předcházející zkušenosti označujeme 

jako interferenci (negativní transfer). Interference se projevuje v různých podobách tzv. 

útlumů. Můţe nastat tehdy, jestliţe hráč např. provádí změny v jiţ automatizovaných 

návycích, např. v prstokladu. Reprodukční útlum se projeví návratem k původním 

stereotypům, zejména v okamţicích psychického vypětí. Kdyţ je třeba odstranit 

navyklou technickou chybu či změnit jiţ vţitou metodu, objevuje se často asociační 

útlum. Při odstraňování chybných pohybových návyků, je třeba nejprve analyzovat 

nesprávný pohyb, pochopit jeho princip i odlišnost od správného provedení, a teprve pak 

v pomalém tempu nacvičovat nový správný úkon. 

3.4.6. PŘERUŠENÍ UČENÍ 

Krátkodobý odpočinek od jednostranné činnosti můţe mít na člověka relaxační vliv. Co 

se týče delšího přerušení cvičení, praxe potvrzuje, ţe zde nehrozí úplná ztráta hudebních 

dovednosti. Senzomotorické spoje, které jsou jejich základem, se fixují v nervovém 

systému dlouhodobě a nemizí úplně ani po několika letech. To platí zvláště tehdy, kdyţ 

jedinec získal instrumentální dovednosti soustavně jiţ v mládí. Časovým odstupem se 

však podstatně sníţí jejich úroveň. Soustavným cvičením se pak mohou obnovit, i kdyţ 
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zpravidla jiţ nedosáhnou své původní úrovně. U instrumentalistů se setkáváme někdy s 

problémem přecvičenosti. Vyskytuje se hlavně u hráčů, kteří cvičí několik hodin denně. 

Jejich cvičení bývá často stereotypní a monotónní. Zanedbává se tu mnohdy střídání 

instrumentálních úkonů s nutnými časovými přestávkami pro odpočinek. 

3.4.7. ÚNAVA 

Instrumentální hra klade velké nároky na psychomotorický aparát interpreta. Proto při 

jejím delším trvání se dostavuje často nejen svalová, ale i psychická únava. Svalová 

únava se hlásí při instrumentálních výkonech poměrně brzy. Hra na klavír je při delším 

trvání spojena se značným svalovým vypětím, které způsobuje nepříjemné tělesné pocity, 

někdy aţ bolest, a nutí hráče k přerušení činnosti. Psychická únava je závislá na druhu 

instrumentálního výkonu. Např. dlouhotrvající hra „z listu" vyţaduje zvýšenou 

psychickou soustředěnost, která přináší rychlejší únavu nervových buněk i jejich útlum. 

Má svůj odraz i v somatických projevech, jako jsou změny krevního oběhu, zrychlení 

dechu, „teplo v hlavě", „sucho v ústech", i celkový psychomotorický neklid. 
59

 

4. ZÁVĚR 

Podchycení zájmu dítěte o hudební činnost, například hru na nástroj, je projevem 

zodpovědné a citlivé výchovy rodičů, kteří by měli dítěti při jeho opakovaných projevech 

zájmu o hudbu a její aktivní reprodukci hru na nástroj nebo jinou hudební aktivitu 

umoţnit. V současné době je dostatečně hustá síť základních uměleckých škol a jejich 

poboček i v malých obcích, takţe umoţnění dítěti učit se hrát na hudební nástroj je 

v moci téměř kaţdého rodiče.  

Pro učitele je začáteční výuka hry na klavír ne vţdy jednoduchou záleţitostí. Musí 

přihlédnout k celé struktuře osobnosti dítěte, nejen k jeho hudebním dispozicím – vlohám 

a schopnostem, ale téţ k tělesné vybavenosti a vyzrálosti, coţ se týká i psychického 

vývoje a mentální vyspělosti ţáka. Velmi důleţité jsou i jeho volní vlastnosti, které se 

projeví jako vytrvalost v učení a překonávání nesnází, v celkové motivovanosti dítěte 

k učení. Na některé psychologické aspekty začátků výuky hry na klavír nebo i jiný 

hudební nástroj jsem se snaţila v tomto článku poukázat. 
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K MOŢNOSTEM VYUŢITÍ PROGRAMU MUSESCORE VE VÝUCE 

HUDEBNĚ NAUKOVÝCH POZNATKŮ 

ON POSSIBLE USE OF THE PROGRAM MUSESCORE IN MUSIC THEORY 

LESSONS  

Jan Tumpach 

Resumé 

Ve svém článku pojednávám o možnostech, které nabízí bezplatný notační hudební 

program MuseScore pro výuku hudební výchovy nejen dětí nižšího školního věku. Jedná 

se zejména o usnadnění práce učitele a zefektivnění výkladu nejen základní hudební 

teorie. 

Klíčová slova: notační program, hudební program, počítač, MuseScore, Sibelius, 

hudební nauka, základní škola, první stupeň, hudební výchova 

Abstract 

The article analyzes the possibilities offered by the free music notation software 

MuseScore in music education, especially at elementary schools. This includes 

facilitating the work of teachers and improving the presentation of not only the basics of 

music theory. The text also outlines the history of notation programs and their additional 

features and options. 

Key words: notation program, music software, computer, MuseScore, Sibelius, musical 

theory, elementary school, music education 
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1. ÚVOD 

Dnešní dobu si bez počítačů a dalších moderních technologií snad nelze představit. To 

platí zejména u nejmladších generací. Malé děti dnes namísto hraní s dřevěnými 

stavebnicemi nebo v pozdějším věku běhání venku s vrstevníky sedí v koutě s tabletem. 

Ten je totiţ dokáţe zabavit na dlouhou dobu a rodiče tak mají čas, který by jinak 

nezískali. Tento fenomén nemá z pohledu odborníků vůbec dobré vyhlídky na mentální 

budoucnost takto postiţených jedinců, např. Manfred Spitzer, německý psychiatr, jim 

dokonce předpovídá nevratné změny mozkové struktury, jeţ silně negativně ovlivní 

jejich intelekt
60

. Rodiče takovýchto tabletových dětí si svou chybu většinou částečně 

uvědomují, ale jejich pohodlnost jim nedovolí provést zásadní změnu rodinného stylu a 

udělat si více času na své děti. Mnohdy uţ je moţná i pozdě. 

Ovšem já se ve své práci nechci zabývat katastrofickými scénáři o budoucnosti lidstva, 

ale spíše vyzdvihnout pozitivní stránky výpočetní techniky, která můţe být i velmi dobře 

nápomocná a zpříjemnit a zefektivnit práci. Zejména tedy učitelům hudební výchovy. 

2. FENOMÉN FREEWARE 

V posledních letech se v počítačovém světě objevil zajímavý fenomén – výskyt velkého 

mnoţství programů, které jsou zdarma. Oficiální označení této licenční úrovně je 

freeware, tedy volně pouţitelný program
61

. Jedná se tedy o to, ţe vznikají bezplatné 

alternativy k programům, které se doposud musely, většinou draze, kupovat. Tento trend 

se netýká pouze hudebních programů, ale téměř všech základních odvětví software. 

Například Open Office jako alternativa kancelářskému balíčku Microsoft Office, Gimp, 

jako náhraţka slavného grafického bitmapového editoru Adobe Photoshop ad. Je nutné 

podotknout, ţe drtivá většina těchto freeware produktů nedosahuje takové kvality, jako 

dominantní placené produkty. Konkrétními faktory sniţujícími kvalitu myslím například 

nestabilitu programu projevující se „zamrzáváním“ nebo nechtěným samovolným 

ukončováním aplikace. Nebo také třeba sloţitým ovládacím prostředím. Avšak jejich 
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kvalita se obecně neustále zvyšuje a konkrétně u programu MuseScore se s přechodem na 

verzi č. 2 zlepšila natolik, ţe program nyní doporučuji i pro profesionální pouţití. 

Podobně je tomu i u ostatních freewareových, například výše zmíněných, aplikací. 

Z toho tedy vyplývá, ţe se uţivatelé (v našem případě zejména školy) nemusejí zabývat 

sloţitou otázkou nákupu programu a problémům s tím spojeným, například 

vyčleňováním financí. Nyní stačí program stáhnout z internetu a nainstalovat. Zabere to 

jen pár minut. 

 

Obrázek 3: Oficiální webová stránka MuseScore.org nabízející staţení programu; Zdroj: http://www.musescore.org 

3. STRUČNĚ Z HISTORIE 

Práce s hudbou na počítači je spjata jiţ se samými počátky pronikání počítačů mimo 

striktně vědeckou půdu. Pro přehlednost je ale nutné hudební programy rozdělit alespoň 

do třech základních kategorií: 

 Programy pro zpracovávání zvuku jako takového (elektroakustická hudba); 
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 sekvencery a audio rekordéry (nahrávací studia); 

 notační programy. 

Co se týče notačních programů, nacházíme historické počátky v 80. letech 20. století. 

Moţná si ještě někteří z vás vzpomenou na platformy Atari
62

 nebo Amiga
63

 , coţ byly v 

80. a 90. letech značky relativně dostupných osobních počítačů, které se k počítačové 

notaci uţ daly vyuţít. Počítače Atari měly dokonce zabudované rozhraní MIDI
64

, coţ 

značně zjednodušovalo jejich propojení například s elektronickými klávesovými nástroji. 

Notový výstup však vypadal dosti neesteticky a neprofesionálně, nehledě na omezené 

moţnosti tisku. 

 

Obrázek 4: Náhled notačního programu Music Construction Set (1987) na platformě Atari; Zdroj: 

http://www.atarimania.com/utility-atari-st-music-construction-set_29753.html 
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Laserové a inkoustové tiskárny, které dnes nejvíce vyuţíváme, ještě neexistovaly. Tisklo 

se buď jehličkovými tiskárnami (na grafiku nevhodné díky rastru, který jehličky 

vytvářejí) a tepelné, neboli thermo tiskárny. U těch byl zase hlavní problém s časovou 

nestálostí vytištěného materiálu a tenkým speciálním papírem, který se nepříjemně 

roloval. S oběma typy tiskáren se dodnes setkáváme ve formě účtenek z obchodů. Avšak 

pro tisk z počítače je se kvůli výše uvedeným problémům jiţ téměř nevyuţívají. 

Avšak funkce, které jiţ v té době počítače nabízely, byly velmi lákavé, uţitečné a kaţdý, 

kdo měl tu moţnost tento „zázrak“ vidět, nemohl namítat, ţe tento směr nemá 

budoucnost. Mezi tyto funkce patřily například kvantizace (srovnání ţivě nahraného 

materiálu do rytmické přesnosti), kopírování většího mnoţství dat bez nutnosti 

přepisování, automatické transpozice, moţnost vyslechnout vícestopou kompozici 

v reálném čase atd. To byly moţnosti, které bez počítačů neexistovaly.  

Aţ v letech devadesátých se pro platformy PC a Mac, které se staly dominantními, 

objevily programy, které byly opravdu pouţitelné i pro kvalitní tiskový výstup.  Byly 

jimi zejména Sibelius a Finale. Později vznikaly ještě další, například Capella nebo 

Concert Ware, ale dominanci si po celou dobu udrţely, a vlastně stále ještě udrţují, 

Finale a Sibelius. Ty se za ta léta vyvinuly do opravdu kvalitních produktů plných 

zajímavých funkcí. Tomu ale bohuţel odpovídá i jejich cena. Základní verze Sibelia (ver. 

7.5) stojí 15 790 Kč a Finale (ver. 2014) 16 990 Kč (ceny s DPH, bez slevy pro školství, 

Disk.cz - oficiální distributor pro ČR, k 18. 4. 2016). Existují i upravené verze programů, 

například Sibelius First, nebo také různé slevové balíčky pro školy a studenty, ale i tak je 

cena těchto programů v řádech minimálně několika tisíců korun.  

4. PRAMENY MÝCH ZKUŠENOSTÍ 

Já osobně mám zkušenosti zejména s programem Sibelius, který jsem vyuţíval po celou 

dobu studia oboru skladba na Konzervatoři Jaroslava Jeţka v Praze. Zde jsem v roce 

2006 úspěšně absolvoval skladbou symfonického charakteru, ve které mi byl notační 

program velmi uţitečným pomocníkem. Znalosti, které jsem tímto získal, doposud 

zuţitkovávám při výuce hudebního software na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. V současné 

době vyučuji i rozšířené hudební výchovy v 6. a 8. třídě ZŠ, kde si v praxi ověřuji 

výhody vyuţívání notačního programu ve výuce.  
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Počátky mé pedagogické činnosti jsou spjaté opět s programem Sibelius, který škola pro 

tyto účely musela za nemalé finance nakoupit a také i draze aktualizovat. Kdyţ jsem se 

po čase dozvěděl o tom, ţe vznikl bezplatný hudební program MuseScore, začal jsem se 

o něj zajímat. Ihned mě napadlo, ţe by to mohlo přinést spoustu pozitiv. Zejména to, ţe 

by ţáci mohli pracovat i doma, protoţe by nemuseli přemlouvat rodiče k nákupu drahého 

Sibelia, nebo v horší variantě situaci řešit instalací nelegální verze. Ověřil jsem si, ţe 

program MuseScore je natolik kvalitní, ţe je moţné jej plně vyuţít i pro výuku. Je to uţ 

šest let, co jsem Sibelius úspěšně a vlastně i plně nahradil programem MuseScore.  

5.  VYUŢITÍ PROGRAMU VE ŠKOLE 

Ve výše zmíněné škole působím i jako ICT koordinátor a správce počítačové sítě, tudíţ 

se snaţím orientovat ve světě informačních technologií. Vedení školy moderní 

technologie podporuje, a proto jsou všechny učebny základní školy, včetně dvou hudeben 

vyuţívaných i pro výuku hudební nauky v ZUŠ, vybaveny interaktivními tabulemi. 

Bohuţel v této stati nemám prostor posuzovat vhodnost zapojování informačních 

technologií do výuky, například z pohledu jejich odpůrců. Konkrétně třeba německého 

psychiatra dr. Manfreda Spitzera, který nejen o tomto pojednává ve své knize Digitální 

demence, aneb jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum
65

. S mnohými jeho 

názory se sice ztotoţňuji, avšak pro výuku hudební výchovy je interaktivní tabule z mého 

pohledu obzvláště vhodným pomocníkem. Proto vřele doporučuji, aby byly učebny 

hudební výchovy takovýmito přístroji vybavovány. Nesmím také zapomenout zdůraznit, 

ţe notový zápis je v grafické podobě notačního programu přehlednější, zřetelnější a tudíţ 

lépe čitelný, neţ zápis na klasickou tabuli. Notové písmo je zde totiţ typograficky v 

podstatě stejné, jako ve většině tištěných not. Na rozdíl od rukopisu učitelů, jehoţ kvalita 

můţe být i přes velkou snahu slabá. Ovšem jsem odpůrcem toho, aby ţáci pouţívali 

místo notových sešitů elektronická zařízení. Tento můj názor pramení zejména ze zjištění 

dr. Spitzera, který apeluje na nutnost vlastního grafického a typografického projevu dětí 

pro přirozený a dynamický rozvoj jejich intelektu. Program tedy doporučuji provozovat 

pouze na učitelském počítači propojeným se zobrazovacím zařízením typu projekce, 

interaktivní tabule nebo velkoplošná obrazovka. Interaktivní tabule, tedy zařízení, které 
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se dá ovládat přímo dotykem projekční plochy, nabízí o něco více moţností. Ale i 

klasická projekce pro daný účel postačí. Samozřejmostí je také zajištění zvukového 

výstupu pomocí reproduktorů. Do hudebny doporučuji pořizovat kvalitní reprodukční 

techniku, aby byla zvuková kvalita a s tím spojený hudební proţitek ţáků co 

nejkvalitnější. 

6. ZÁKLADNÍ MOŢNOSTI A FUNKCE PROGRAMU 

Budeme-li tedy vycházet z toho, ţe se v programu MuseScore dají velmi jednoduše 

zapisovat a přehrávat noty, nabízí se nám ve výuce hudební výchovy v ZŠ i ZUŠ pestrá 

paleta moţností. Počínaje vysvětlením základní funkce notového zápisu jako takového, 

přes pokročilé hudebně-teoretické problémy v hodinách hudební výchovy rozšířené. Ale 

já se v tomto článku samozřejmě zaměřím na ty jednodušší aspekty, kterých lze vyuţít 

zejména na prvním stupni ZŠ. 

6.1. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S NOTOVÝM SYSTÉMEM 

Pro to, abychom vytvořili jednoduchý digitální učební materiál pouţitelný i na 

interaktivní tabuli, nepotřebujeme ţádný další software. Všechny potřebné funkce 

najdeme přímo v MuseScore, navíc i s maximální interaktivitou. Tím myslím, ţe se 

všemi objekty se dá manipulovat v reálném čase. Ovšem jen tak, jak dovoluje hudební 

teorie. To je velká výhoda i oproti klasické tabuli, kde se učiteli můţe například stát, ţe 

omylem pouţije špatnou rytmickou hodnotu noty nebo pomlky.  

V následujícím příkladu jsou tedy barevně i textově označeny základní elementy notové 

osnovy. V dolní části je podobný obraz ještě jednou, ale názvy prvků nejsou barevně 

označené a jsou ve špatném pořadí. Ţák má tedy za úkol přesunout prstem na interaktivní 

tabuli (případně počítačovou myší, není-li třída int. tabulí vybavena) textové popisky ke 

správným prvkům. 
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Obrázek 5: Ukázka z výukového materiálu „Notová osnova v programu MuseScore; Zdroj: autor 

 

 

Obrázek 6: Ukázka z výukového materiálu „Notová osnova - úkol“ v programu MuseScore. Zdroj: autor 

6.2. VÝŠKA NOT 

Kdyţ pedagog vysvětluje ţákům, jak souvisí notový zápis s výškou tónů, práci mu zajisté 

usnadní materiál podobný tomuto cvičení. Zásadní je opět neprodlená interakce zápisu a 

zvuku, tedy pokud dojde ke změně v zápisu, ihned je slyšitelná i zvukově.  
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Obrázek 7: Ukázka z výukového materiálu „Výška not“ v programu MuseScore; Zdroj: autor 

Bez pouţití programu by musel učitel situaci napsat na tabuli a následně zazpívat, nebo 

zahrát. V tomto případě však můţe změnu provést sám ţák a k interakcím dochází 

automaticky. Ţák tedy můţe svou přirozenou hravostí a zvídavostí posouvat notu i o jiné 

intervaly, neţ které jsou v úkolu předepsány. Moţná tak třeba sám objeví, ţe se při 

posunu vzhůru (např. ve druhém taktu) neobjeví u noty h1 # a objeví se rovnou nota c2. 

Tím se učiteli automaticky vytvoří prostor pro vysvětlení problematiky přirozených 

půltónů a celých tónů. 

6.3. DRUHY TAKTŮ 

Také pro výklad problematiky taktového označení je MuseScore uţitečným nástrojem. 

Maximální grafická přehlednost, moţnost přehrávání a také výše uvedená přirozená 

vlastnost znemoţňující práci mimo hudební pravidla, to jsou argumenty pro jeho 

zapojení do výuky. 
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Obrázek 8: Ukázka z výukového materiálu „Taktová označení“ v programu MuseScore; Zdroj: autor 

6.4. RYTMUS 

Dalším příkladem je rytmus. Výklad teorie rytmu s takovými moţnostmi, jaké program 

nabízí, povaţuji za velmi efektivní. Zejména nácvik rytmu s moţností změny temp, nebo 

také moţnost vizuální koordinace – aktuální přehrávaná nota je označena, coţ je vidět na 

obrázku (je modrá). 
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Obrázek 9: Ukázka z výukového materiálu „Rytmus“ v programu MuseScore; Zdroj: autor 

6.5. NÁCVIK PÍSNĚ 

V této sféře nabídne program velmi silnou oporu nejen u pedagogů, kteří si nejsou zcela 

jisti svým klavírním přednesem. Přepsání melodie a textu písně není nikterak sloţité, ani 

časově náročné, a pokud je skladba opatřena akordovými značkami, lze vytvořit 

například jednoduchou klavírní figuru obměňovanou v obratech základních 

harmonických funkcí, jak je tomu v grafické ukázce. Moţnosti změn tempa, úpravy 

hlasitostí nebo vypnutí melodie a ponechání pouze doprovodu jsou jen zlomkem 

moţností, které nám program nabízí.  
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Obrázek 10: Ukázka z výukového materiálu „Návcik písně“ v programu MuseScore; Zdroj: autor 

Pokud se učitel rozhodne pro nácvik písně pro Orffův instrumentář, výše uvedená 

pozitiva se nám ještě znásobí. Moţnosti nácviku jednotlivých partů, nebo jejich 

libovolnou kombinací podloţené sledováním grafického ukazatele nebo metronomu, jsou 

mimořádně účinné a nácvik zjednoduší a urychlí. Vzhledem k niţšímu věku dětí jsem 

jednotlivé hlasy oddělil barevně, coţ by jim mělo usnadňovat orientaci. 

 

Obrázek 11: Ukázka z výukového materiálu „Návcik písně - Orff“ v programu MuseScore; Zdroj: autor 

7. ZÁVĚR 

Pevně doufám, ţe se mi v tomto článku povedlo všechny čtenáře obeznámit se základní 

problematikou vyuţití notačních programů ve výuce. A ty, kteří vyučují, nebo budou 

vyučovat hudební výchovu, přivést k zajímavému nástroji nejen pro zpestření výuky, ale 

hlavně k efektivnějším metodám k dosaţením pedagogických cílů. Samozřejmě ţe 

existuje spousta dalších funkcí a moţností a všechny je najednou snad ani představit 
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nelze, jelikoţ mnohé z nich mohou vznikat třeba různými kombinacemi výše uvedeného. 

Jediným omezením je pak tedy vlastně kreativita učitele. 
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Příloha č. 1: Pracovní list 1 

Úloha č . 1:  

Zazpíváme si písničku:  

Jede, jede poštovský panáček, 

jede, jede poštovský pán. 

má vraný koníčky, jako dvě rybičky, 

jede, jede do Rokycan. 

 

Jede, jede poštovský panáček, 

jede, jede poštovský pán. 

vpředu má trubičku a vzadu truhličku, 

jede, jede do Rokycan. 
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Úloha č . 2:  

 Které délkové hodnoty not nalezneme v zápisu písně? 

 Napište, kolik not uvedených délek je zapsáno v celé písni. 

Noty celé: … 

Noty půlové: … 

Noty čtvrťové: … 

Noty osminové: … 

  

 

 Úloha č. 3:  

Zdůvodněte přirovnání: 

 „Má vraný koníčky jako dvě rybičky“ 

Znamená temperamentnost a hbitost koníčků 

 

 K čemu slouţí trubička a k čemu truhlička? 

 

 „Vpředu má trubičku, vzadu má truhličku“ 

Znamená, že má hodně zásilek, aby mohl troubit. Vzadu ještě truhličku. 
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Příloha č. 2: Pracovní list 2 – Hudební pexeso na procvičování 

 

Úkol:  

Kartičky ve dvojici vystřihni a zahraj si se sousedem opakovací pexeso!   

 

 

 

 

AKORD 

 

Souzvuk 

nejméně 

tří různých tónů 

 

 

 

AKUSTIKA 

 

 

Nauka o zvuku 

 

 

 

DIRIGENT 

 

Hudebník, který 

řídí orchestrální 

hudební těleso 

 

 

 

DYNAMIKA 

 

 

Stupňování síly 

tónů 

 

 

 

HARMONIE 

 

Nauka o stavbě 

akordů a jejich 

spojování 

 

 

 

HUDBA 

 

Umění, které je 

vyjadřováno 

tony 

 

 

 

METRONOM 

 

Taktoměr nebo- 

li hodinový stroj 

s kyvadlem 

 

 

 

INTERVAL 

 

Výškové 

vzdálenosti 

jednotlivých 

tónů 

 

 

 

INTONACE 

 

 

Schopnost zpívat 

čistě 

 

 

 

KLÍČ 

 

 

Začátek kaţdé 

notové osnovy 
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MUZIKÁL 

 

Mluvené, 

zpívané a 

tančené divadlo 

 

 

 

NOTA 

 

 

Grafická značka 

tónu 

 

 

NOTOVÁ 

OSNOVA 

 

Osnova, na 

kterou píšeme 

noty; skládá se 

z 5 linek a 4 

mezer 

 

 

 

OPERA 

 

Zpívaná 

divadelní hra 

s instrumentál- 

ním doprovodem 

 

 

 

ORCHESTR 

 

Instrumentální 

soubor s větším 

počtem 

hudebníků 

 

 

 

PÍSEŇ 

 

 

Oblíbená 

vokální hudební 

forma 

 

 

 

POMLKA 

 

Značka 

v notovém 

písmu určující 

pauzu pro daný 

hlas 

 

 

 

PŘÍZVUK 

 

Zdůraznění tónu 

jeho silnějším 

nasazením 

 

 

 

PŮLTÓN 

 

Nejmenší 

interval v naší 

hudební 

soustavě 

 

 

 

RYTMUS 

 

Členění 

přirozeného 

pohybu dle 

pravidelných 

úseků 


