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ÚVOD
K volbě tématu mé diplomové práce mě podnítila účast na projektu Slyšet jinak v roce
2005, díky které se radikálně změnil můj pohled na soudobou hudbu. Koho by v dnešní době
napadlo poslouchat, jaké zvuky vydávají předměty všedního dne, které nás obklopují,
natož s nimi komponovat? Právě tuto možnost projekt Slyšet jinak žákům základních
i středních škol nabízí, a tím mimo jiné napomáhá porozumět soudobé hudbě.
Na základě mého stipendijního pobytu v Drážďanech jsem se rozhodla prozkoumat situaci
soudobé hudby a jejího zprostředkování na německých gymnáziích a porovnat ji se situací
v České republice. Prakticky vedený seminář „Neue Musik in der Schule“, který jsem
na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber navštěvovala, mě velmi obohatil o nové
poznatky a zkušenosti v oblasti soudobé hudby, o které bych se ve své práci ráda podělila.
Soudobá hudba s sebou přináší mnoho zvláštností, kterým je mnohdy těžké porozumět.
Velká část učitelů hudební výchovy tak bojuje s problémem, jakým způsobem soudobou
hudbu žákům zprostředkovat, aby je dokázala zaujmout. Samotný poslech tohoto
specifického druhu hudby totiž žáky dostatečně neosloví, ba spíše naopak. Jedno z řešení
nabízí již zmíněný projekt Slyšet jinak, který žáky s hudbou 20. a 21. století seznamuje tím,
že ji sami skládají. Cílem mé diplomové práce tedy není pouze nastínit současný stav
soudobé hudby v hudebně-výchovném procesu na českých a německých gymnáziích,
ale zároveň předložit možnosti jejího aktivního hudebně-praktického využití.
V první části této práce sleduji současný stav soudobé hudby v české hudební výchově
se zaměřením na hlavní problémy, které s její výukou souvisí. V období tzv. „totalitního
režimu“ byla oblast hudební výchovy „odříznuta“ od jakýchkoliv vlivů západního světa, což
se samozřejmě negativně odrazilo ve výběru a zprostředkování skladeb 20. století. Pro lepší
pochopení rozdílu ve výuce hudby 20. století mezi naší zemí a Německem jsem se proto
rozhodla zohlednit vývoj hudební výchovy na českých školách po roce 1945 až
do současnosti. V souvislosti s probíhající školskou reformou se budu snažit předložit
možnosti pro začlenění soudobé hudby do Rámcového vzdělávacího programu
pro gymnaziální vzdělávání.
V druhé kapitole se zaměřím na práci učitele s aspekty soudobé hudby. Našimi předními
badateli, kteří se zabývají problematikou hudební pedagogiky (Poledňák, Tesař, Sedlák,
Herden a další), je neustále zdůrazňováno, že v hudební výchově je žáky třeba vést
k aktivním a kreativním hudebním činnostem. Právě soudobá hudba nabízí řadu příležitostí
k využití tvořivých činností žáků v podobě improvizace nebo komponování. Avšak i u těchto
5

aktivit spjatých s hudbou 20. a 21. století je třeba respektovat určitá pravidla, aby nedošlo
pouze k bezbřehému experimentování. Náměty pro práci se soudobou hudbou by měly učiteli
i žákům poskytovat učebnice hudební výchovy. V závěru druhé kapitoly proto sleduji, jaký
prostor věnují soudobé hudbě české učebnice hudební výchovy pro gymnázia v porovnání
s učebnicemi německými, a tím se zároveň dostávám k problematice výuky soudobé hudby
v Německu.
Odlišný kulturní i historický vývoj nynější Německé spolkové republiky po roce 1945 měl
samozřejmě dopad i na hudbu 20. století. Západní část Německa (někdejší SRN) byla
otevřena vůči pronikání veškerých nových vlivů, což se projevilo také v oblasti soudobé
hudby a jejího zprostředkování na školách. V úvodu třetí kapitoly ukazuji, jak se měnila tvář
výuky soudobé hudby v Německu po roce 1945. V dalších částech této kapitoly
se soustředím na vytyčení hlavních problémů, které výuka soudobé hudby v Německu
s sebou přináší a nastiňuji, jak jsou budoucí učitelé hudební výchovy pro gymnázia
vzděláváni v oblasti soudobé hudby. Na základě srovnání saského učebního plánu
pro gymnázia s Rámcovými vzdělávacími programy si všímám výhod i nedostatků, které
saský školský systém pro zpřístupnění soudobé hudby žákům poskytuje.
Jelikož současné školství v Německu i České republice usiluje o vytváření
mezipředmětových vazeb, zabývám se v následující kapitole právě touto tematikou.
Na uvedených projektech Response, Slyšet jinak a Die Kunst der Stunde se snažím
demonstrovat, jakým zajímavým způsobem mohou žáci proniknout přímo do „jádra“ vzniku
soudobé hudby. Právě tyto projekty se jeví jako vhodná možnost pro porozumění hudebního
a uměleckého světa 20. a 21. století, a proto si všímám, jak by se zmiňované projekty daly
uplatnit v českém prostředí.
V závěru mé práce shrnuji nejdůležitější poznatky, které vyplývají ze srovnání výuky
soudobé hudby v České republice a Německu, a zamýšlím se nad zlepšením situace soudobé
hudby ve výuce hudební výchovy.
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1

ROLE SOUDOBÉ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ NA ŠKOLÁCH
V ČESKÉ REPUBLICE
Žijeme v konzumním světě, ve kterém hudba funguje jako pouhá kulisa obklopující nás

téměř na každém kroku. Děti jsou od útlého věku konfrontovány s hudbou zprostředkovanou
médii, ať už pomocí rádia, televize, počítače či MP3 přehrávače. Zpěv písní v rodině nebo
hra na hudební nástroje jsou čím dál tím více vytěsňovány z běžného života, rovněž návštěva
koncertu vážné hudby dnešní mladou generaci příliš nepřitahuje.1
Jelikož hudební výchova v rodinách zpravidla téměř nefunguje, je potřeba, aby hudební
výchova ve školních institucích vedla žáky k pochopení hudby v životě, aby zajistila jejich
všestranný kontakt s hudbou a podněcovala jejich hudební činnosti. Kromě populární hudby,
která pro žáky samozřejmě představuje lákavější alternativu, by měl učitel hudební výchovy
předložit žákům také hodnotnou hudbu uměleckou, často označovanou jako hudbu
artificiální.
Většina učitelů hudební výchovy se v dnešní době stále snaží žákům předat alespoň
základní poznatky klasicko-romantické hudby, avšak hudbě 20. století, natož pak soudobé
hudbě, se snad i záměrně vyhýbají. Na to, že je soudobé hudbě v hodinách hudební výchovy
poskytován minimální, spíše žádný prostor, poukazuje i významný český hudební pedagog
Ivan Poledňák. Dle jeho mínění neposkytuje základní škola žákům informace o artificiální
hudbě 20. století téměř žádné, střední škola na tom není o moc lépe. U přijímacích zkoušek
do studia hudební výchovy pak činí studentům problém vyjmenovat alespoň několik jmen
soudobých skladatelů, o zkušenosti s poslechem této hudby se nedá téměř mluvit.2
Soudobá hudba přitom nabízí spoustu zajímavých podnětů , které by mohly žáky
zaujmout. Poledňák proto pokládá za důležité, aby učitel získal „pozitivní vztah aspoň
k něčemu v tom bezbřehém moři hudby dvacátého století a aby tuto lásku dovedl přenést
na své žáky.“ 3
Je tedy nutné položit si otázku: Jaké jsou důvody absence výuky soudobé hudby na našich
školách? Na toto téma se budu snažit zaměřit v této kapitole. Aby bylo možné pochopit
současnou situaci soudobé hudby v hudební výchově, je nutné nahlédnout do historie
1

Viz SCHNIERER, M. K aktuálnímu kulturnímu rozvoji dětí a dopívající mládeže v důsledku mediálních tlaků
soudobé nonartificiální hudby. In TESAŘ, S.- STEIMETZ, K. (eds.) Hudební pedagogika a výchova –
Minulost, přítomnost, budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2004, s. 123 – 126.
2
Viz POLEDŇÁK, I. K problematice učiva v předmětu hudební výchova. In TESAŘ, S.- STEIMETZ, K. (eds.)
Hudební pedagogika a výchova – Minulost, přítomnost, budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci. 2004, s. 105.
3
POLEDŇÁK, I. Hudebně pedagogické invence.Výbor ze studií a statí k hudební pedagogice a výchově. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2005, s. 106.
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hudební výchovy na českých školách po roce 1945. Ta se nám bude snažit „osvětlit“, jak
byla hudba 20. století na školách vyučována, a které faktory ji ovlivňovaly. Také
se seznámíme s nejčastějšími problémy souvisejícími s výukou soudobé hudby a podíváme
se na možnosti jejího využití v Rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia.
1.1

Vývoj výuky hudby 20. a 21. století na českých školách po roce 1945

Při srovnávání zprostředkování soudobé hudby na českých a německých školách je nutné
vycházet ze skutečnosti, že vzhledem k rozdílné politické situaci po 2. světové válce měla
výuka hudby 20. století v naší zemi zcela jiný charakter a průběh než v západní části
Německa. Například z příspěvků o Nové hudbě uvedených v časopise Hudební rozhledy
v šedesátých letech je patrné, že zástupci

Svazu československých skladatelů otevřeně

diskutovali o nově vznikajících hudebních dílech a směrech celosvětové hudební scény,
avšak ve školách zůstal přístup k této hudbě vzhledem k nepříznivé politické situaci
(socialismus, období „normalizace“) téměř zcela uzavřen.4
V učebnicích hudební výchovy pro základní školy vydaných v šedesátých až osmdesátých
letech 20. století nalezneme kromě českých a slovenských skladatelů 20. století převážně
zástupce Sovětského svazu, kteří však ještě nebyli ovlivněni „novátorskými“ hudebními
směry (Šostakovič, Prokofjev, Stravinskij a další). Zároveň je nutné si uvědomit, že hudební
výchova se v naší zemi opírala především o zpěv a poslech hudby. Veškeré instrumentální
aktivity byly dlouhodobě opomíjeny, a proto také zprostředkování skladeb 20. století bylo
založeno na poslechu a analýze dané kompozice. Předložený vhled do vývoje hudební
výchovy na školách po roce 1945 by nám měl pomoci objasnit postavení hudby 20. století
v hudebně-výchovném procesu.
Rok 1945 je považován za zlomový bod v historii našeho národa spjatý s koncem druhé
světové války a osvobozením sovětskou armádou. Četné změny, které se u nás od roku 1945
odvíjely, zasáhly rovněž oblast školství. V roce 1945 byl založen Výzkumný ústav
pedagogický, na kterém působili také někteří muzikologové (Antonín Sychra, Ivan Poledňák
a další), a který mimo jiné řešil hudebně-výchovné otázky. V následujících letech vznikly
hudební akademie (AMU, JAMU), došlo k uzákonění tzv. jednotné školy (1948) a bylo
zavedeno vysokoškolské vzdělání učitelů.

4

J. Tausinger v Hudebních rozhledech XXII č.15 z roku 1969 popisuje své zážitky z mezinárodních kurzů
pro Novou hudbu v Darmstadtu. V souvislosti se zprostředkováním Nové hudby ve výuce zde uvádí, že se
na Darmstadtských kurzech setkal s „novými a nekompromisně přísnými disciplínami, které jsou dodnes
v našem hudebním školství naprosto opomíjeny“. s. 456 – 458.
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Oblast hudební výchovy se v této době zabývá především problematikou tvorby osnov,
učebnic a zpěvníků, a rovněž spory o intonační metody přetrvávající již od dob druhé
poloviny 19. století. České poválečné školství se vehementně bránilo veškerým
západoevropským a americkým vlivům, postupně přejímá vzory sovětské hudební
pedagogiky i psychologie (např. Těplov) a vrací se zpět k zásadám Komenského. Toto
hledisko ovlivňovalo také koncepci hudební výchovy. Ta se na prvním a druhém stupni
jednotných škol opírala především o zpěv lidových písní, uvědomělou intonaci a zčásti také
o hudební dějiny, zatímco cílem hudební výchovy na gymnáziích se stala především hudební
recepce s koncentrací na hudební formy.5 Nedílnou součástí školské hudební výchovy
se od roku 1949 staly původně tzv. „Gottwaldovské“ výchovné koncerty. Tyto výchovné
koncerty kladly důraz na estetické hledisko a teorii o poslechu hudby.
„V 50. letech dochází k silnému oslabení a „degradaci“ hudební výchovy.“6
Hudebně-výchovnému vzdělání se nyní dostávalo žákům pouze do 7. třídy, bylo zrušeno
vysokoškolské vzdělávání budoucích učitelů hudební výchovy, což samozřejmě mělo
negativní dopad na úroveň hudební výchovy. Jedním z důvodů, proč se hudební výchova
v letech 1953 –1960 zmítala v takto neutěšených podmínkách, byla nejednotnost představ
o jejím pojetí a obsahu. Zatímco převážně „neodborníci“ pojímali hudební výchovu jako
předmět „čistě rekreační, oddechový“, přičemž nebrali ohled na „ideově výchovný význam
pro mravní vývoj dítěte“, uzpůsobovali si „odborníci“ obsah předmětu dle svých potřeb
a dle svého zaměření (zpěv nebo poslech hudby), a tím přehlíželi potřebný estetickovýchovný aspekt hudební výchovy.7
Nové osnovy pro hudební výchovu vyšly až roku 19608 a oproti původním osnovám
dávaly více prostoru pro rozvoj hudebních schopností dětí. Kromě nezměněného výchovného
cíle hudební výchovy, který se soustředil na zpěv a poslech hudby, se začal klást důraz
na „metodickou tvořivost učitele“.9 Učitel tak získal jistou volnost pro výběr písní a skladeb
k poslechu. V nových osnovách byla také věnována pozornost pečlivému výběru ukázek
hudby 20. století, které však byly zprostředkovávány pouze formou poslechu. Sám
spolutvůrce těchto osnov Ivan Poledňák poukazuje na těžkou politickou situaci té doby:
„Tvorba postojů vůči soudobé hudbě nebyla […] v naší oficiální hudební pedagogice čímsi
5

Viz GREGOR, V.- SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha:
Supraphon. 1990, s. 114-115.
6
Viz tamtéž, s. 123.
7
Viz tamtéž, s. 126.
8
Pro 1.–6. ročník, od školního roku 1963/1964 pro celou základní demokratickou školu.
9
Viz GREGOR, V.- SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha:
Supraphon. 1990, s. 127.
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bezproblémovým. Uvědomme si, že oficiální a kulturní politika tehdy ještě přísahala
na tzv. socialistický realismus a nějakého uměleckého avantgardismu či experimentátorství
či vůbec nových hudebních trendů se z ideologických důvodů bála jako čert kříže…“ 10
I přes některé inovační změny, které nové osnovy v hudební výchově přinesly, poukazuje
Sedlák na některé jejich nedostatky. Ty vidí především v „malé integraci jednotlivých složek
uvnitř předmětu“ a „přílišném důrazu na zpěv“, který „nerespektuje nestejné dispoziční
vybavení“ žáků.11
Velkým přínosem pro hudební výchovu bylo vydávání gramofonových desek pro školy
od roku 1956, díky kterým došlo k „blahodárnému rozvíjení receptivní hudebnosti“
na českých školách.12 Některé z nich byly záhy opatřeny rozborem jednotlivých skladeb, což
uvítali především učitelé hudební výchovy. Ze skladeb 20. století se na gramofonových
deskách určených pro žáky 6.-9. tříd základní školy vyskytují především díla českých,
slovenských nebo sovětských skladatelů (Janáček, Suk, Novák, Hába, Stravinskij, Hindemith
a další).13 Mezi další vydané pomůcky patřily různé metodiky hudební výchovy a zpěvníky.
Po pokusných učebnicích hudební výchovy z roku 1958 se od roku 1965 do škol dostávaly
oficiálně schválené učebnice hudební výchovy obsahující písně upravené našimi tehdejšími
soudobými skladateli (např. A. Moyzes, I. Hurník, P. Eben, V. Kalabis).
Podstatný vliv na prolomení izolace hudební výchovy od okolního světa měla účast
českých hudebních pedagogů na mezinárodních hudebních konferencích od roku 1958.
V tomto roce se také konalo první mezinárodní setkání hudebních pedagogů v Praze, během
něhož A. Sychra ve svém projevu nastínil nový pohled na chápání hudební výchovy jako
estetického předmětu. Sychra v něm mimo jiné „podepřel nutnost dialektického rozvíjení
uměleckého tvoření, přičemž prožívání uměleckého díla považoval za aktivní projev.“14
Na konferenci v Budapešti pořádané v roce 1964 pak čeští hudební pedagogové měli
možnost nahlédnout do problematiky hudby 20. století v hudební výchově a také
se seznámili s rozvinutou hudební výchovou v Maďarsku (Kodályův systém) a s Orffovým
systémem.

10

POLEDŇÁK, I. Hudebně pedagogické invence.Výbor ze studií a statí k hudební pedagogice a výchově.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2005, s. 103.
11
SEDLÁK, F. a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1977, s. 62.
12
GREGOR, V.- SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon.
1990, s. 125.
13
Ze skladatelů dalších zemí zde nalezneme A. Honeggera se Symfonií č. 2 a č. 3 nebo B. Bartóka a jeho
Koncert pro orchestr. Seznam prozkoumaných gramofonových desek je uveden v závěrečné diskografii.
14
GREGOR, V.- SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon.
1990, s. 130.

10

Právě Orffův hudebně-pedagogický systém, znám již od třicátých let 20. století
pod názvem Schulwerk, vnesl nové progresivní změny do české hudební výchovy.
Tento metodický koncept usilující především o rozvoj dětské hudební tvořivosti
se v polovině 60. let stal velmi diskutovaným tématem českých hudebních pedagogů,
kteří hledali cesty, jak Orffův systém zpřístupnit českým školám. V roce 1969 pak byla
zásluhou skladatelů I. Hurníka a P. Ebena15 vydána třídílná publikace a rovněž gramofonová
deska s konceptem Orffova Schulwerku pod názvem Česká Orffova škola. Autoři si byli
vědomi, že originální německý koncept budou muset přizpůsobit českému prostředí, a proto
vybrali české texty, písně a říkadla, které zachovávají tradici české hudební řeči a odpovídají
svým obsahem úrovni dětí, pro které byly určeny. Jelikož úroveň hudebních schopností
českých dětí nebyla tak vysoká jako u dětí německých, byli autoři nuceni svou původní verzi
z roku 1965 zjednodušit. Na rozdíl od Orffa, který počáteční pěvecký projev vede
v pentatonice a doporučuje ji rovněž pro improvizaci a souborovou hru, koncentruje se česká
adaptace systému převážně na diatonický postup. Tento tonální postup je sice
pro středoevropskou hudební kulturu charakteristický, avšak dle Orffa je diatonika „ideálním
stavebním materiálem pro improvizaci, souborovou hru a sborový zpěv“16.
Další zásadní rozdíl od originálního Schulwerku spočívá v tom, že do svazků České
Orffovy školy jsou začleněny metodické návody, které podrobně popisují možnosti využití
elementární improvizace v oblasti vokální, nástrojové i pohybové. Orffův systém měl
obrovský vliv na českou hudební výchovu a jeho metody jsou nejen v hudební výchově
používány a ceněny i v dnešní době.17 Orffův elementární instrumentář se časem stal cenným
a často využívaným materiálem téměř ve všech školách. S jeho pomocí lze žáky uvést
i do problematiky soudobé hudby

(např. minimalismus, konkrétní hudba a další). Tyto

snadno ovladatelné hudební nástroje je možné využít nejen k reprodukci a imitaci skladeb
či zvuků, ale také k vlastní či skupinové tvořivé činnosti.
Na základě poznatků z mezinárodních konferencí došlo ve Výzkumném ústavu
pedagogickém k budování nové koncepce hudebně-výchovného předmětu, na jejíž přípravě
se podíleli rovněž členové nově založené Československé společnosti pro hudební výchovu.

15

Na jeho zpracování se podíleli také Wilhelm Keller, Jan Dostal, Pavel Jurkovič, Eva Kröschlová a Vladimír
Poš.
16
PULCHERTOVÁ, L. Metodické poznámky k tvorbě pentatonických písní ve Waldorfské škole. In ACTA
UNIVERSITATIS PALACIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA, MUSICA VIII – 2006.
Hudební věda a výchova 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2006, s. 89.
17
Viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha: VÚP. 2007 [online]. Dostupné na URL
< http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf> Stav ze dne 12. 3. 2008.
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Obsah nového pojetí hudební výchovy byl v roce 1969 zveřejněn v knize I. Poledňáka a
J. Budíka Hudba – škola –zítřek.18 Jedná se o velmi pokrokovou sbírku, v níž se autoři snaží
objektivně zobrazit nelítostnou situaci hudební výchovy dané doby a zároveň podávají
návrhy na zlepšení jejího degradujícího stavu. Kritizují osnovy, které „si dostatečně
neuvědomují význam taneční výchovy dětí, instrumentální činnosti přímo ve vyučování
a rozvoj dětské hudební tvořivosti.“19 Všímají si společenských změn odrážejících se silně
také v hudební oblasti, v níž „vlna „hotové“ hudby smetla […] celý tradiční systém
amatérského muzicírování a proměnila aktivní vztah k hudbě ve vztah posluchačský.“20
Ve svém konceptu vytyčují cíle, ke kterým by hudební výchova měla směřovat. Autoři
vycházejí z nutnosti podporovat

tvořivou činnost žáků a zabezpečit jejich všestranný

hudební rozvoj. Kromě tvořivých činností je u žáků třeba pěstovat také činnosti percepční
a reprodukční. Při poslechu skladeb zdůrazňují estetickou hodnotu díla, kterou žáci mohou
získat opět pouze aktivním přístupem. „V žádném případě však nelze proniknout k obsahu
jinak než aktivním pozorováním, poznáním, prožitím, pochopením struktury uměleckého díla.
Soudíme, že poslech by měl být motivován celou řadou předchozích hudebních činností –
zpěvem, tancem, hrou na nástroje, pokusy o vlastní uměleckou tvorbu.“21 Do učebních osnov
navrhovali zařadit rovněž skladby českých i světových hudebních skladatelů jako byli
B. Martinů, J. Suk, A. Schönberg, P. Hindemith, A. Chačaturjan, A. Honegger a další.
Musíme uznat, že v mnohých věcech je tato sbírka velmi aktuální a na její hodnotné
myšlenky poukazují i samotní autoři současných Rámcových vzdělávacích programů.22
Také Sedlák ve své knize Nové cesty hudební výchovy obhajuje její

„progresivní

koncepci“ a sám si všímá dalších problémů, které musí hudební výchova řešit.23 Za jeden
z nich považuje odbornou a metodickou nepřipravenost učitelů hudební výchovy a zároveň
uvádí jejich hlavní nedostatky: „mnohdy neovládají v potřebné míře hru na hudební
nástroj“, „nedovedou improvizovat jednoduchý doprovod“, „ nedovedou rozvíjet tvořivou
aktivitu dítěte, realizovat s dětmi ty činnosti, které se uplatňují v moderních vyučovacích

18

POLEDŇÁK, I. – BUDÍK, J. Hudba – škola – zítřek. Projekt modernizace pojetí a osnov hudební výchovy
na ZDŠ. Praha: Supraphon. 1969.
19
Tamtéž, s. 41.
20
Tamtéž, s. 10.
21
Tamtéž, s. 81.
22
Viz CHARALAMBIDIS, A. Postavení hudební výchovy v RVP ZV a její metodologická východiska.
In Metodický portál RVP základní vzdělávání [online]. Dostupné na URL < http://www.rvp.cz/clanek/244/42>
Stav ze dne 20. 3. 2008.
23
SEDLÁK, F. a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1977, s. 63.
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systémech“, „mají metodické nedostatky“ a další24. Zároveň kritizuje „herbartovský“ přístup
učitele, který se koncentruje především na předávání informací, a který dává žákům malý
prostor pro vlastní tvořivou činnost. „Žákovi se předkládá píseň i skladba v hotové podobě,
aktivita vychází převážně od učitele, žák vykonává jen jeho záměry.“25 Jelikož hudební
výchova sestávala většinou ze zpěvu a poslechu skladeb, nebyla u žáků rozvíjena další
hudební činnost v podobě instrumentální hry. Učitelé hudební výchovy s žáky rovněž
neprovádí cvičení, která by vedla k rozvoji jejich tvořivých schopností (např. improvizace).
Při poslechu hudebních skladeb žákům poskytují rozsáhlý výklad o formě, obsahu a struktuře
díla. Výsledkem je, že žáci nejsou schopni pochopit hudbu, neboť nejsou vedeni
k hudebnímu prožitku.26 Jak je možno sledovat, Sedlák se ve svých pojednáních opírá
o myšlenky Budíkovy a Poledňákovy a přidává se k boji za zlepšení situace české hudební
výchovy.
Tyto neuspokojivé podmínky hudební výchovy se měly snažit zlepšit nové osnovy
ze školního roku 1976/77 dle koncipovaného návrhu o modernizaci hudební výchovy
uvedeného v již zmiňované publikaci Hudba–škola–zítřek. I přes veškeré snahy českých
pedagogů o zlepšení situace hudební výchovy však kvůli různým omezením (období
tzv. normalizace) nebylo dosaženo původních navržených změn a dalo by se říci, že školská
reforma pozici hudební výchovy spíše oslabila.
Vrátíme-li se zpět k již uvedeným gramofonových deskám pro školy z padesátých let,
byly v sedmdesátých letech vydány i nové komplety určené k poslechu hudby v hudební
výchově. Mezi nejznámější patří osmideskový komplet s názvem Umění poslouchat hudbu
z roku 197227, ve kterém Ilja Hurník posluchače „provádí hudebním světem vlídně, přátelsky,
zasvěceně a přitom s humorem, věcné informace omezuje na nejnutnější míru, hudební
ukázky dávkuje velmi opatrně, aby posluchače neodradil, ale spíš aby vzbudil chuť k dalšímu
hledání a zkoumání.“28 Z hudebních děl 20. století v tomto souboru desek nalezneme skladby
Pendereckého, Varése, Stravinského, Janáčka, Milhauda, Honeggera nebo Messiaena
a samozřejmě i samotného autora. Hurník se také zamýšlí nad hudebními dějinami a klade
posluchačům otázku, jakým směrem se hudba bude dále ubírat a jakou hudbu budeme
poslouchat zítra. Na příkladu Messiaenovy skladby Exotičtí ptáci z roku 1956 vysvětluje,

24

SEDLÁK, F. a kol. Nové cesty hudební výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1977, s. 67.
Tamtéž, s. 68.
26
Viz tamtéž, s. 71–72.
27
HURNÍK, I. Umění poslouchat hudbu. ČS: Papa Bear Records. 1972.
28
NĚMEC, V. Ilja Hurník – Umění poslouchat hudbu. In Harmonie č. 08. Praha: Muzikus. 2005, s. 43.
25
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že hudební řeč této skladby bude mnohým připadat ještě cizí, ale člověk si brzy zvykne
na nové věci.29
Kromě souborů gramofonových desek si velkou oblibu získávají také televizní pořady
pro školy nebo hudební filmy televizního festivalu Zlatá Praha, které divákům poskytovaly
„poučení o umělecké práci skladatelů, dirigentů, interpretů, hudebních divadel, lidových
tvůrců, pedagogů aj.“30 Rovněž český rozhlas se snažil pomocí různých hudebních pořadů
pro školy vzbudit zájem žáků o hudbu a motivovat je k aktivním hudebním činnostem.
Z osobností podílejících se na vysílání těchto pořadů je nutné zmínit jména I. Hurníka,
P. Ebena, P. Jurkoviče, J. Herdena nebo L. Kurkové.
Od poloviny osmdesátých let se objevuje nová fáze „bojů“ za záchranu hudební výchovy.
Na pravidelných Nitranských konferencích byly prodiskutovávány „nejžhavější“ problémy
hudební výchovy a zároveň byly předkládány různé návrhy pro její zlepšení. V hudební
výchově se tak řeší problematika výběru učiva vzhledem k proměně společnosti a masovému
šíření populární hudby, projednávají se otázky obsahu a cíle hudební výchovy, klade
se opětovně důraz na tvořivou činnost žáků, poukazuje se na nutnost zařazení tanečních,
pohybových a dramatických aktivit do hudební výchovy. Do popředí se dostává osobnost
učitele hudební výchovy, jeho potřebné kompetence, a možnosti jeho dalšího vzdělávání,
plně se využívá audiovizuální technika, dochází k rozvoji oblasti muzikoterapie a další.31
Zároveň se objevují tendence našich hudebních odborníků propojit hudební výchovu
s dalšími uměleckými předměty (výtvarná výchova, literatura) a umožnit jí tak fungovat
v rámci estetické výchovy.32
Osvobození od socialistického režimu v roce 1989 otevřelo naší zemi hranice světového
dění a následná liberalizace školství umožnila rozvoj soukromých, zvláště pak alternativních
škol. Význačným prvkem těchto škol je, že ve středu veškerého dění stojí osobnost žáka.
V hudebním oboru alternativních škol je kladen důraz na hudební zájmy a potřeby dítěte,
hledají se nové metody, postupy a formy práce s hudebním dílem, které umožňují rozvoj
tvořivých schopností žáka. Z tohoto hlediska jsou v alternativním školství „vyučovacie
metódy obohacované o hry, dramatizáciu, tvorivú dramatiku – je podporovaná nápaditosť,

29

Viz HURNÍK, I. Umění poslouchat hudbu. ČS: Papa Bear Records. 1972, deska 7, strana A.
GREGOR, V. – SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon.
1990, s. 142.
31
Viz POLEDŇÁK, I. Hudebně pedagogické invence. Výbor ze studií a statí k hudební pedagogice a výchově.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2005, s. 48–49.
32
Viz FUKAČ, J. – TESAŘ, S. – VEREŠ, J. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných
idejí v minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova univerzita. 2000, s. 91.
30
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samostatná práca žiakov, experimentovanie s hudbou.“33 Žáci jsou vedeni ke komplexu
hudebních činností, které rozvíjejí jejich vnímání, chápání a prožívání a zároveň prohlubují
jejich estetické cítění. Alternativní školy dbají také na integraci hudební výchovy s dalšími
předměty. Je možné sledovat, že mnohé hudebně-výchovné cíle alternativních škol již byly
obsaženy v dřívějších osnovách hudební výchovy, avšak teprve v některých alternativních
školách dochází k jejich praktickému naplnění.
Přestože rok 1989 znamenal pro hudební výchovu politické i ideologické osvobození,
přinesla tato nová situace s sebou rovněž mnoho problémů: „rozvolnění celé koncepce
hudebně výchovné práce, osnov, metodických příruček a učebnic, spíše rostoucí
neatraktivnost povolání učitele hudební výchovy a tedy přetrvávající nedostatek odborně
vzdělaných, kvalitně pracujících učitelů, prohlubující se nedostatek peněz pro vybavení škol
specializovanými učebnami, nástroji, jinými pomůckami.“34
Po pádu socialistické moci proniká hudba světových soudobých skladatelů do hudební
výchovy

ve

školách

jen

s velkou

opatrností.35

V časopise

Hudební

výchova

se od devadesátých let sice pravidelně objevují články o skladatelích druhé poloviny
20. století36, avšak příspěvky obsahující metodické pokyny pro výuku soudobé hudby v něm
nenalezneme. Způsob zprostředkování soudobé hudby tak pro mnoho učitelů hudební
výchovy představuje „velkou neznámou“. Několik námětů pro práci s hudbou 20. století
se sice nachází např. v Herdenově učebnici My pozor dáme a nejen posloucháme určenou
pro 2. stupeň základních škol a nižší gymnázia, ve většině případů se však jedná o skladby
první poloviny 20. století.37
Podíváme-li se na tendence hudební výchovy v českých státních základních i středních
školách na prahu nového tisíciletí, pak můžeme hovořit o éře tzv. „masmediálních

33

SCHNEIDEROVÁ, M. Tematické vyučovanie v receptívnej hudobnej výchove v kontexte minulosti
a prítomnosti. In TESAŘ, S.- STEIMETZ, K. (eds.) Hudební pedagogika a výchova – Minulost, přítomnost,
budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2004, s. 76.
34
POLEDŇÁK, I. Hudebně pedagogické invence.Výbor ze studií a statí k hudební pedagogice a výchově.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2005, s. 100.
35
V souvislosti se soudobou hudbou nalezneme v obsahu učebních osnov hudební výchovy pro 7.-9. ročník ZŠ
pouze učivo s názvem „Hudba vyšších uměleckých aspirací (v stručném přehledu zvukové podoby hudby
jednotlivých uměleckých epoch a uměleckých směrů 20. století)“. In Hudební výchova: učební osnovy pro 1. až
9. ročník. Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna. 1996.
36
Autorem článků je Jaroslav Bláha.
37
Ze skladeb druhé poloviny 20. století se zde objevuje Zvěrokruh Karlheinze Stockhausena, Elce pelce
kotrmelce Petra Ebena, Příběhy jedné kapely – Jak se kontrabas zamiloval Ilji Hurníka a vlastní kompozice
O větru a dešti – Sluníčko pláče. Viz HERDEN, J. My pozor dáme a nejen posloucháme. Praha: Scientia. 1997.
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a audiovizuálních prostředků.“38 Počítačové a digitální techniky sice žákům přináší nové
možnosti využití výukových hudebních programů, avšak produktivní hudební aktivita žáků
je tím odsouvána do pozadí. Pohodlné zprostředkování hudby v podobě CD disků a dalších
médií tak odrazuje od návštěv koncertů vážné hudby stejně jako od jejího aktivního
provozování.
A jaké místo zaujímá soudobá hudba v hudební výchově 21. století? Do učebních osnov
hudební výchovy pro gymnázia z roku 1999 se sice dostaly skladby druhé poloviny 20. stol.
(Stockhausen – Kontakty, W. Lutoslawski – Benátské hry, Boulez – Kladivo bez pána) a jsou
doporučována též díla dalších světových i českých skladatelů 20. století.39 Avšak
nepřipravenost učitelů hudební výchovy na výuku soudobé hudby a také negativní postoj
žáků především k „postmoderní“ hudbě vedou ve většině případů k rezignaci na její výuku.
Podívejme se tedy nyní, jaké postavení má domácí i světová soudobá hudba v naší zemi
a jaké nejčastější problémy s sebou přináší její zprostředkování ve školním prostředí.
1.2

Problémy při výuce soudobé hudby v současnosti

Podíváme-li se na hudební náplň dnešních koncertních sálů v České republice, pak
zjistíme, že díla soudobých světových skladatelů jsou do programu zařazována jen
sporadicky a skladby současných českých autorů bychom v nich hledali téměř marně. Ty
se objevují pouze na speciálních hudebních festivalech soudobé hudby (např. Expozice Nové
hudby, Dny soudobé hudby a další), pokud se nejedná o díla psaná na objednávku. Čeští
skladatelé v dnešní době komponují z vlastních vnitřních potřeb spíše pro sebe
a pro budoucnost než pro své bezprostřední okolí. Chybí totiž podpora soudobé hudby jak
ze stran společnosti, tak ze strany státu. K tomuto problému se vyjadřuje muzikolog
a skladatel Miroslav Srnka: „Lidé dnes sice dávají tisíce za koncerty populárních zpěváků,
ale nejsou ochotni dát ani korunu za současná česká hudební díla.“40 Rovněž autoři knihy
Hudební pedagogika – Fukač, Tesař, Vereš – uvádějí, že dle sociologických výzkumů
se o artificiální hudbu zajímá asi pět až deset procent populace, avšak u „poslechově

38

SEDLÁČKOVÁ, R. Česká hudební pedagogika a její profilace od jejího počátečního strukturování až
po současný stav. In TESAŘ, S.- STEIMETZ, K. (eds.) Hudební pedagogika a výchova – Minulost, přítomnost,
budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2004, s. 58.
39
Viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Učební dokumenty pro gymnázia. Učební osnovy.
Hudební výchova, s. 1-12. [online]. Dostupné na URL <http://www.vuppraha.cz/soubory/hudeb_v_g.pdf>
Stav ze dne 12. 3. 2008.
40
PAŠMIK, J. Hledá se nový Janáček. In Časopis Respekt, č. 25, Ročník 2005 [online]. Dostupné na URL
< http://www.respekt.cz/clanek.php?fIDCLANKU=1047&fIDROCNIKU=2005> Stav ze dne 8. 3. 2008.

16

náročnější hudby 20. století a nově vznikající tvorby“ se jedná „vyloženě o minoritní
oblast.“41
Také studenti přicházející na vysoké hudební školy nemají o uvádění děl soudobých
skladatelů zájem a staví se k ní negativně. Jak uvádí hudební pedagog Jaromír Zubíček:
„stále narážíme na neochotu studentů nacvičit repertoár obsahující skladby současných
skladatelů a zároveň je patrna i určitá obava organizátorů koncertů uvádět toto dílo
na kulturních akcích.“42 Zároveň si všímá téměř tristního stavu materiálů, které
se nedostávají ani odborné veřejnosti včetně učitelů hudební výchovy: „Nedostatek a doslova
naprostá absence hudebního a didaktického materiálu, ať již notového či poslechového
obsahujícího soudobou hudební tématiku vytváří […] pocit její nedůležitosti a okrajovosti.“43
Řešení této situace vidí v „dostatečné propagaci soudobé hudby, zviditelňování vynikajících
kompozic a vytvoření dostatku příležitostí k poslechu skladeb současných autorů nejen
pro studenty, ale i širokou veřejnost.“44
Co plyne z tohoto pojednání o stavu soudobé hudby v České republice pro hudební
výchovu a jaké problémy musí učitel při zprostředkování této hudby řešit?
Veřejnost nemá o soudobou hudbu zájem, a proto ani dnešní mládež není vedena k tomu,
aby se tento postoj změnil. Částečně je na vině socialismus, který zamezil pronikání
veškerých západních vlivů, a díky kterému byl u nás pěstován jistý konzervativní vkus.
Po revoluci k nám sice začala pronikat díla světových skladatelů druhé poloviny 20. století,
avšak učitelé hudební výchovy na nové vlivy artificiální hudby nebyli a stále ještě nejsou
připraveni, a proto skladby soudobých skladatelů také nedokáží ve výuce zprostředkovat.
Přestože studenti hudební výchovy pedagogických fakult získají během studia alespoň
základní znalosti o hudbě 20. století, nedokážou je uplatnit v praxi, neboť poznatků z oblasti
didaktiky soudobé hudby se jim nedostává. V současné době zatím nebyla v České republice
vydána metodická příručka pro učitele hudební výchovy obsahující rady a návody k výuce
soudobé hudby. Učitel hudební výchovy si musí uvědomit, že pouhým poslechem skladeb
soudobé hudby jen těžko vzbudí zájem žáků o tento druh hudby, a že rovněž nedojde
k jejímu pochopení. Volba správných metod výuky je důležitou cestou k žádanému cíli. Žák
není pouze pasivním subjektem při zprostředkování hudby, nýbrž se musí na jejím vzniku
41

FUKAČ, J. – TESAŘ, S. – VEREŠ, J. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v
minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova univerzita. 2000, s. 139.
42
ZUBÍČEK, J. Soudobá hudba ostravských klavírních skladatelů. Katedra hudební výchovy, Pedagogická
fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě [online]. Dostupné na URL
<http://www.osu.cz/konference/khv/1rocnik2/file.php?fid=18> Stav ze dne 12. 3. 2008.
43
Tamtéž.
44
Tamtéž.
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aktivně podílet v podobě hudebních činností. Jen tak je schopen chápat její souvislosti,
získávat nové zkušenosti, zážitky a rozvíjet své estetické cítění. Právě aktivní a kreativní
hudební činnost žáků v podobě improvizace či komponování jsou prostředky, jak u žáků
vzbudit zájem o soudobou hudbu (viz kapitola 2.1).
Mnoho učitelů hudební výchovy je přesvědčeno, že soudobá hudba je kvůli své
„komplikovanosti“ určena starším žákům základních škol a převážně pak studentům
gymnázií. Z výzkumu německé hudební pedagožky Edeltrud Ditter-Stolz však vyplývá,
že se soudobou hudbou je žáky nutné konfrontovat již od počátku jejich školní docházky.
Ditter-Stolz ve své studii došla k závěru, že rané zkušenosti dítěte se soudobou hudbou jsou
velmi důležité, neboť „… das Rezeptionsverhalten dauerhaft prägen und somit eine von
Vorurteilen freie Wahrnehnmung von Neuer Musik auch in späteren Lebensjahren
wahrscheinlich machen.“45 S rostoucím věkem je totiž vnímavost žáků vůči novým zvukům
silně redukována, což je jedním z aspektů znesnadňující výuku soudobé hudby nejen v České
republice. Této problematice se budu věnovat v kapitole 3.2.
Jak již bylo nastíněno v úvodu této podkapitoly, je přístup k dílům soudobých skladatelů
takřka nemožný, a proto učitel hudební výchovy stejně jako jeho žáci tento druh hudby
nevyhledávají. Je však třeba postavit se tomuto problému čelem a poskytovat mladé generaci
podněty z hudby 20. století, které by je mohly zaujmout. Neboť jak zdůrazňuje
Ivan Poledňák, v současné hudební výchově již „nemůže být bezmyšlenkovitě

přejímán

tradiční model klasicko-romantické hudby, jen okrajově doplňovaný o jiné hudební typy.
Tento model je v příkrém rozporu s ostatními hudebními zážitky dětí a mladých lidí,
neumožňuje jejich orientaci v soudobé hudbě…“46 Jak bude ukázáno v následující
podkapitole, poskytují současné Rámcové vzdělávací programy pro základní i gymnaziální
vzdělávání dostatek možností pro využití aspektů soudobé hudby.
1.3

Rámcové vzdělávací programy – lepší budoucnost pro výuku soudobé hudby
na gymnáziích?

Rámcové vzdělávací programy47 (dále pouze RVP) představují nový druh kurikulárních
dokumentů státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy
45

DITTER-STOLZ, E. Zeitgenössische Musik nach 1945 im Musikunterricht der Sekundarstufe 1. Frankfurt
am Main: Lang Verlag. 1999, s. 263.
46
POLEDŇÁK, I. Hudebně pedagogické invence. Výbor ze studií a statí k hudební pedagogice a výchově.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2005, s. 101.
47
Autorka vychází z charakteristiky Rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální
vzdělávání. Viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha: VÚP. 2007 [online]. Dostupné na URL
<http://www.rvp.cz/soubor/RVP_G.pdf> Stav ze dne 12. 3. 2008.

18

vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Smyslem a cílem vzdělávání podle RVP je vybavit všechny
žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, jako základ
pro celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Oproti původním vzdělávacím
programům je vzdělávací obsah v RVP rozčleněn do vzdělávacích oblastí a oborů. Tento
přístup zdůrazňuje mezioborové přesahy vzdělávacích oborů a může být inspirací
při integraci jejich obsahů. V jednotlivých vzdělávacích oborech jsou kromě učiva
definovány také očekávané výstupy, které stanovují úroveň vědomostí a dovedností,
ke kterým by měli žáci na konci studia dospět, a které mají činnostní povahu.
RVP pouze vymezují rámec vzdělávání, v němž jsou uvedeny závazné cíle
a předpokládané výsledky vzdělávání, doporučené učivo, rámcový učební plán apod.
Na základě RVP si každá škola vytváří svůj vlastní Školní vzdělávací program. Školy tak
získávají značnou autonomii, ale zároveň i větší zodpovědnost za kvalitu vzdělávání.
Povinnost vzdělávat podle vlastního školního vzdělávacího programu budou mít všechny
školy realizující základní a gymnaziální vzdělávání nejpozději od školního roku 2009/2010.48
Pojďme se nyní podívat na pojetí oboru hudební výchova v RVP základního a gymnaziálního
vzdělávání s ohledem na možnosti využití soudobé hudby.49

1.3.1

Hudební výchova v koncepci Rámcových vzdělávacích programů

V RVP pro základní i gymnaziální vzdělávání je obor Hudební výchova50 společně
s výtvarnou výchovou zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudební výchova
je zde prezentována jako nedílná součást uměleckého a kulturního světa, ve kterém
se uskutečňuje proces tzv. „osvojování s estetickým účinkem“ spočívající v „rozvíjení
specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím
k sobě samému i k okolnímu světu.“
Samotný obor Hudební výchova je pak v RVP základního vzdělávání charakterizován
definicí: „Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.“ Tyto hudební
činnosti jsou v průběhu základního vzdělávání považovány za tzv. „obsahové domény“
hudební výchovy probíhající v produktivní, receptivní i reflektivní rovině. Hudební výchova
48

1. a 6. ročníky základního vzdělávání již od školního roku 2007/2008.
ŠVP pro nižší ročníky víceletých gymnázií vycházejí z RVP pro základní vzdělávání, proto se autorka
zaměřuje rovněž na 2. stupeň základního vzdělávání.
50
V RVP pro gymnaziální vzdělávání je hudební výchova označována pojmem hudební obor.
49
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by dle koncepce RVP základního vzdělávání měla být chápána jako „aktivní, kreativní
a integrativní“ předmět. Učitel má při výuce volit takové postupy, které podporují žákův
zájem o hudbu a jeho tvořivou činnost. Zároveň je potřeba usilovat o propojení hudební
výchovy s dalšími esteticko-výchovnými předměty jako jsou literatura, divadlo, film,
historie. Z vymezeného obsahu učiva lze usuzovat, že učitel hudební výchovy zase tolik
svobody pro vlastní výběr učební látky nemá. Větší prostor je zde poskytnut hudební
a pohybové improvizaci, které by učitel mohl využít právě pro práci se soudobou hudbou.
Vzdělávací obsah hudebního oboru pro gymnázia, který by měl navazovat na znalosti
a dovednosti žáků získaných v průběhu základního vzdělávání, již není zastoupen
„obsahovými doménami“, nýbrž třemi vzájemně spjatými a podmíněnými okruhy činností –
produkcí, recepcí a reflexí. Kromě rozvoje tvořivých hudebních dovedností má být u žáků
vyššího gymnázia budována schopnost „komplexní interpretace hudebního díla i hudebních
objektů“. Důraz je tedy kladen na rozvoj kognitivní stránky osobnosti žáků. Vzdělávací
obsah učiva hudebního oboru pro gymnaziální vzdělávání je jen okrajově vymezen, což
učiteli dává možnost uzpůsobit si náplň hudebního oboru dle vlastních potřeb. Některé
tematické celky vymezeného učiva (např. Hudba jako organizovaný zvuk, záznam hudby,
hudba jako způsob identifikace, sebeprezentace a druh generační výpovědi) by učitel mohl
využít ve spojitosti se soudobou hudbou.
Novým integrujícím prvkem zařazeným do vzdělávacího obsahu oblasti Umění a kultura
v RVP pro gymnázia je téma Umělecká tvorba a komunikace. Cílem tohoto tématu
je směřovat žáky prostřednictvím aktivních činností k vědomému osvojování estetických,
psychologických a sociálních aspektů umělecké tvorby a následně je vést k „odborně
poučenému uměleckému hodnocení“. Z charakteristiky integrujícího tématu Umělecká tvorba
a komunikace vyplývá potřeba úzké spolupráce uměleckých oborů vedoucí k chápání umění
a kultury jako celku. K realizaci obsahu

je doporučována forma různých projektů,

kreativních dílen nebo tvůrčích seminářů. Pro soudobou hudbu se zde tak otevírá široké pole
její využitelnosti.
Povinnou součást

RVP základního i gymnaziálního vzdělávání tvoří tzv. průřezová

témata reagující na aktuální okruhy problémů současného světa.51 Cílem průřezových témat
je propojovat učivo jednotlivých předmětů, a tím přispívat ke komplexnosti vzdělávání žáků.
Průřezová témata by tak měla prostupovat do všech předmětů, hudební výchovu nevyjímaje.
Hudební výchova se tak dostává do nových společenských „dimenzí“ a je potřeba ji chápat
51

V etapě základního i gymnaziálního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova.
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jako „nástroj komunikace, plnící vedle estetické také zábavné či terapeutické a další
společenské funkce.“ 52
1.3.2

Možnosti uplatnění soudobé hudby ve výuce

Na základě předloženého shrnutí hlavních cílů oboru hudební výchova v nových
kurikulárních dokumentech lze konstatovat, že RVP díky svému otevřenému konceptu
poskytují dostatečný prostor využitelný pro práci se soudobou hudbou. Jelikož si hudební
výchova základního vzdělávání klade za cíl podporovat hudební tvořivost a aktivitu jedince,
nabízí se učiteli možnost seznamovat žáky s aspekty soudobé hudby na základě kreativních
činností, improvizace nebo komponování (viz kapitola 2.1). Poznávání skladeb soudobých
skladatelů by tak mělo vycházet právě z těchto aktivit.
Z koncepce RVP je rovněž patrné, že vytváření mezipředmětových vztahů je jedním
ze základních požadavků dnešního českého školství. Přestože je propojování nejen
uměleckých disciplín mnohdy vystavováno oprávněné kritice kvůli nerespektování
svébytnosti samostatných oborů, je proces integrování jednotlivých oborů vzhledem
k nárokům dnešní pluralitní společnosti jedním ze základních požadavků současné školní
politiky.
V tomto kontextu bych zmínila knihu Johna Payntera a Petera Astona Sound
and Silence53, která představovala jeden z prvních pokusů, „eine fächerübergreifende und im
weitesten Sinne künstlerische Konzeption eines ganzheitlichen, handlungsorientierten
Unterrichts vorzustellen.“54 Tito britští hudební pedagogové se ve svých projektech snažili
propojit soudobou hudbu s literaturou, výtvarným uměním, divadlem, tancem, pohybem
a zároveň vedli žáky k jejich vlastnímu komponování (viz kapitola 3.1).
V 80. letech 20. století se výzkumem tzv. polyestetické výchovy zabýval německý pedagog
Wolfgang Roscher. Drábek popisuje podstatu Roscherovy polyestetické výchovy následovně:
„Roscherova koncepce vychází z antropologického pojetí člověka a společnosti. Opírá
se o důkladné studium vědy, filozofie, umění a pedagogiky, jíž je vlastní otevřenost vůči
různým kulturám, nazírání umění jako součásti sociální komunikace.“55
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Při realizaci této koncepce se klade důraz na osobnost žáka a jeho aktivní přístup
ve výuce. Současně si polyestetická výchova stanovuje cíl zprostředkovat u žáků vztah
k umění na základě svého vlastního zážitku. Žáci se tak učí vyjadřovat své pocity z hudby
kresbou, tancem, pohybem nebo hereckým projevem. Těmito činnostmi si zároveň osvojují
dovednosti i vědomosti daných uměleckých oborů.56
Drábek je toho názoru, že obzvláště na gymnáziích je třeba hledat vazby mezi
jednotlivými druhy umění. Žáci si totiž musí vybírat mezi hudební a výtvarnou výchovou,
což vede k „jisté jednostrannosti, k ochuzení žáků na cestě za uměním v nejširším slova
smyslu.“57 Dle koncepce RVP by hudební a výtvarná výchova měla hledat společné cesty
umožňující žákům pochopit svět kultury a umění v jejich vzájemné provázanosti. Malování
obrazů k hudební skladbě nebo naopak hudební improvizace vycházející z obrazového
podnětu se stávají stále častější aktivitou ve školním prostředí. Z dlouhodobých odborných
studií bylo zjištěno, že propojení hudby s výtvarným uměním napomáhá rozvíjet
komunikační schopnosti, vnímání a estetické cítění žáků, zároveň odbourává napětí
a zlepšuje třídní atmosféru.58
Německý pedagog Sündermann navíc vyzdvihuje další přednosti tzv. „hudební grafiky“,
kterými jsou „Verstärkung der Konzentrationsfähigkeit, Persönlichkeitsbildung und
Förderung der Kreativität.“59 Především v adolescentním věku připisuje Sündermann
propojení hudebního a výtvarného umění důležitou roli, neboť

„das erwachende

Verständnis für ästhetische Werte und für Probleme macht reif für die Erkenntnis
wesenhafter Ton-, Form- und Farbbezüge, wie auch für die Form und Farbsymbolik,
die früher mehr erlebnishaft gewonnen wurden.“60 Z tohoto hlediska je tedy nutné, aby učitel
respektoval didaktické zásady a na jejich základě pečlivě vybíral hudební a výtvarné
podněty. Ditzig-Engelhardt z vlastních dlouhodobých praktických zkušeností s malováním
žáků k hudbě uvádí, že právě skladby 20. a 21. století se hodí k využití této činnosti. U žáků
bylo následně možné pozorovat zvýšený zájem o soudobou hudbu a současně došlo
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k odbourávání předsudků vůči ní. Jak sama dodává: „Hier besteht die Möglichkeit neue
Musik eigenständig zu erschließen.“61
Dalším oborem, který bývá často využíván v kombinaci se soudobou hudbou je literatura.
Zhudebňování textů a básní, hry s řečí, hlasová nebo instrumentální improvizace s poezií
nebo tvůrčí psaní na hudebním podkladě patří mezi nejčastější literárně-hudební aktivity.62
Při zhudebňování literárního textu je podle Schneidera nutná naprostá koncentrace.63 Tischler
ve své sbírce Musik aktiv erleben uvádí další aspekty potřebné při zhudebňování textů,
kterými jsou „Texterlebnis, Textverständnis und Vorstellungsvermögen“64. Důležitou roli
hraje rovněž estetické hledisko, neboť různé interpretace textu vzbuzují u žáků rozdílné
emoce a asociace. Reflexe realizovaného díla v rámci třídy napomáhá rozvíjet komunikační
schopnosti, utvářet hodnotící soudy a tím vede žáka k sebepoznávání.
Soudobá hudba by se jistě dala využít v kombinaci s dalšími uměleckými předměty
(divadlo, film, pohyb, tanec) nebo s dalšími obory v podobě průřezových témat. Avšak
kromě pozitivních ukazatelů, které propojení hudební výchovy s dalšími obory a předměty
přináší, je potřeba poukázat také na některé negativní stránky principu integrace. Jedním
z faktorů, který může odradit řadu učitelů od zařazení výtvarné, literární či jiné činnosti
do hodin hudební výchovy, je nutnost důsledné a často i dlouhotrvající přípravy (výběr
skladby, zajištění materiálů, promyšlení průběhu hodiny apod.). Další problém, který
momentálně řeší němečtí pedagogové, je aktuální i v českém školství. Většina učitelů
základních i středních škol v současné době není připravena pohybovat se v dalších
vzdělávacích oborech se stejnou jistotou jako ve svých aprobovaných předmětech, neboť jim
v daných oborech chybí odborná kompetence.65
Na tento problém narazila také hudební pedagožka Hana Váňová. Spolu s dalšími
pracovníky (Tichá, Herden) byla pověřena úkolem vytvořit metodiky průřezového tématu
Environmentální výchova propojením hudební a ekologické výchovy. Dle Váňové se jednalo
o velmi „tvrdý oříšek“. „Snažili jsme se hledat cesty, jak ho [spojení hudební a ekologické
výchovy] v praxi nenásilně realizovat, na jakém hudebním materiálu, v jakých hudebních
61
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aktivitách, jakými metodami.“66 Váňová zároveň uvádí obsáhlý výčet hledisek, která byla
nutno zohledňovat.67
Je tedy zřejmé, že integrování předmětů s sebou přináší jisté komplikace. Učitelům
hudební výchovy často chybí praktické návody pro výuku hudební výchovy v kombinaci
s dalšími předměty, a proto by uvítali specializované metodické semináře, soustřeďující
se na realizaci integrovaných témat.68 Za potřebné považují také kurzy spjaté s využitím
počítačové techniky v hudební výchově. Tyto kurzy by zároveň mohly učitele podnítit
k práci se soudobou hudbou, kde se zvukové efekty technických médií často objevují.
Jak se tedy vyjádřit k budoucnosti soudobé hudby na gymnáziích s ohledem
na přicházející změny školské reformy? Možností pro zařazení soudobé hudby do hudební
výchovy i jejich integračních a průřezových témat v RVP existuje mnoho. Značná autonomie
při výběru učiva však s sebou přináší riziko, že se žáci některých gymnázií s jakoukoliv její
podobou vůbec nesetkají. Záleží tedy na konkrétním učiteli hudební výchovy, zda
se rozhodne žákům odkrýt pozoruhodný a rozmanitý svět, který soudobá hudba nabízí.
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2

PRÁCE S ASPEKTY SOUDOBÉ HUDBY
Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, měl by učitel hudební výchovy usilovat o rozvoj

kreativního potenciálu žáka a podporovat ho v jeho hudebních činnostech. Podle Drábka
však tato teorie bohužel neodpovídá realitě současné hudební výchovy a „požadavek
tvořivosti v hudební výchově, byť deklarativně podporován, nenašel dosud na našich školách
odpovídající odezvu.“69 Soudobá hudba poskytuje dostatek podnětů pro tvořivé projevy
žáků,

které

je

možné

využít

také

v podobě

improvizace

nebo

komponování.

K improvizačním a kompozičním činnostem ve výuce hudební výchovy se staví Drábek
pozitivně, neboť „improvizace rozvíjí vnitřní sluch a představivost žáků, vybavuje je novými
znalostmi a zkušenostmi.“70 V první části této kapitoly se proto budu zabývat otázkou, jak
se dají zmíněné produktivní aktivity žáků využít ve spojitosti se soudobou hudbou.
Při improvizaci a komponování s prvky soudobé hudby mohou žáci snadno dospět
k pocitu, že v soudobé hudbě neexistují žádné hranice, a že je v ní možné cokoliv.
Na uvedené Schneiderově koncepci se seznámíme se základními pravidly, která by měl učitel
při práci se soudobou hudbou respektovat. Vymezení těchto pravidel učiteli poskytne pevnou
půdu pod nohami a žákům zároveň napomáhá rozvíjet jejich hudebně-estetické cítění.71
V závěrečné části této kapitoly se zaměřím na prostor věnovaný soudobé hudbě
v učebnicích hudební výchovy pro gymnázia. Srovnání německých a českých publikací nám
pomůže přiblížit, jakým způsobem jsou žáci gymnázií seznamováni se soudobou hudbou
u nás a v Německu. Učebnice by měla učiteli samozřejmě sloužit pouze jako pomůcka
pro dosažení hudebně-výchovného cíle. Avšak z jakých dalších zdrojů by měl učitel čerpat
náměty pro práci se soudobou hudbou, pokud s ní nemá žádné zkušenosti?
V tomto ohledu zmiňuje Ivan Poledňák potřebu vytvořit pro žáky i učitele něco jako
hudební „čítanky“.72 Dle jeho představ by tyto publikace obsahovaly „slovně formulovaná
poučení o stěžejně důležitých hudebních jevech různé povahy“ a také sady CD nosičů
s hudebními ukázkami i slovními komentáři.73 V dané „čítance“ by se kromě slovního textu
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měly objevovat ilustrace, grafické partitury k hudebním ukázkám, hudební úkoly, odkazy
a doporučení pro další činnosti apod.74 Tato hudební koncepce by tak zároveň fungovala jako
metodická příručka vhodně upravená jak pro potřeby žáků, tak i učitelů. Z mého osobního
pohledu by vydání této „čítanky“ bylo jistě užitečnou a vítanou pomůckou i pro výuku
soudobé hudby.
2.1

Produktivní činnosti spjaté se soudobou hudbou

Jen těžko si lze představit zprostředkování soudobé hudby v hudebně-výchovném procesu
bez zohlednění parametrů jakými jsou kreativita, improvizace a komponování.75 Díky svému
mnohovýznamnému pojetí vytváří tyto 3 složky hudebních aktivit jednotu, kterou je potřeba
začlenit do hodin hudební výchovy. Soudobá hudba poskytuje rozsáhlý prostor k využití
kreativních procesů v hudební výchově, který však české hudební pedagogice zatím zůstává
uzavřen. Je tedy třeba hledat cestu k otevření onoho prostoru nabízejícímu dosud nepoznané
zvukové kulisy. Tvořivá činnost žáků ve spojitosti s improvizací a komponováním se jeví
jako vhodný prostředek pro vstupní seznámení se s hudbou 20. a 21. století.76
Záměrem mé práce není podrobně zkoumat oblast kreativity, improvizace a komponování,
přesto však pokládám za nutné tyto termíny stručně charakterizovat.77 Jako zdroj jsem
se rozhodla použít studie významné české hudební pedagožky a psycholožky Hany Váňové,
která se již dlouhou dobu zabývá výzkumem dětské hudební tvořivosti především z hlediska
jejího využití v oblasti hudební výchovy.78
Základní význam slova kreativita pochází z latinského creare, které je obvykle překládáno
jako tvořit, plodit, zrodit apod. V češtině se spíše setkáváme s pojmem tvořivost a tvorba.
Zatímco tvorba je charakteristická pro uměleckou či vědeckou činnost a její výsledek,
vztahuje se pojem tvořivost k činnosti učitele či žáka ve výchovně vzdělávacím procesu.79
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„Všeobecně se uznává, že tvořivost nespočívá jen ve zvláštním způsobu získávání dovedností
a v originálním přístupu ke skutečnosti, ale že základním jejím rysem je produktivní aktivita,
objevování a vytváření nového, vznik nových hodnot, forem a kombinací, tvořivé řešení
problémů.“80 Improvizaci (z latinského improvisus – nečekaný, nenadálý) můžeme chápat
jako „tvůrčí projev či výtvor bez předchozí přípravy“, ale zároveň také jako „doplňování
a obnovování skladeb již existujících.“81 Pro kompoziční práci (z latinského compono –
skládám, sestavuji) je na rozdíl od improvizace charakteristický většinou „uvědomělý přístup
umělce k problému, odrážející se často v předběžném studiu, v rozboru hudebního
zpracování obdobných témat i v pocitu odpovědnosti za každý zkomponovaný úsek
skladby.“82 Tento druh komponování je spojován s osobností hudebního skladatele, zatímco
u dětí mluvíme o tzv. elementárním (naivním) dětském komponování, které nevychází
z hudebně-teoretických znalostí. Ve školních podmínkách se setkáváme většinou
s improvizačním projevem žáků, avšak „komponování jako řešení hudebního problému
na základě určitého plánu ztvárnění se u žáků v mnohém přibližuje improvizaci.“83 Rozdíl
mezi improvizací a komponováním dětí a dospívajících je tak často stírán.
Vzhledem k prokazatelnému pozitivnímu účinku hudební tvořivé činnosti žáků
je v současném hudebně-výchovném procesu potřeba usilovat o její rozvoj. Přestože rozvoj
dětské hudební tvořivosti propagovala řada českých hudebních pedagogů a psychologů
(Komenský, Čáda, Cmíral, Hromádka, Krch, Křička, Poš, Dostál, Sedlák, Jurkovič, Poledňák
a další) a rovněž pojetí hudební výchovy na základních školách od roku 1976 považuje
tvořivost učitele a dítěte jako základní princip hudebně-výchovné práce, je nutné upozornit
na značné nedostatky v podporování tvořivých aktivit žáků v rámci hudební výchovy. Sedlák
si již v 70. letech 20. století všímá, že se v hudebně-výchovném procesu tvořivost žáků
„nejen nerozvíjí, ale spíše utlumuje“84. Zároveň kritizuje činnost učitele v hodinách hudební
výchovy, který nebere dostatečný zřetel na potřebu primární hudební aktivity žáků.85 Rovněž
Váňová zdůrazňuje skutečnost, že „problém hudební tvořivosti na našich školách není
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záležitostí koncepce, ale její realizace.“86 Samotný učitel je ten, kdo by měl umět projektovat
hudebně-výchovný proces tak, aby v něm docházelo k rozvoji kreativity žáků.
Je však nutné, aby tvořivost nebyla učitelem chápána jen jako reprodukce nebo
interpretace (zpěv písní, imitace motivu, rytmu apod.), nýbrž jako produktivní činnost,
kdy dochází k tvorbě něčeho nového. Na tento problém hudební tvořivosti totiž naráží
současná hudební výchova. „Kreativní prostor v hudební výchově je úzce ohraničen
nemnoha možnostmi tradovaných postupů, které nabízejí buď další vrstvy k již existujícím
skladbám (doprovod, imitace) nebo naplňují předem daná schémata (improvizace
formových, melodických, harmonických a rytmických typů).“87 Hudební výchova se tak upíná
k hudbě, která již byla vytvořena a nikoliv k hudbě, která by vznikala z aktivní a kreativní
činnosti žáků. Nejčastěji se tak jedná o pouhou reprodukci nebo imitaci evropských
hudebních konceptů, kde dominantní a řídící roli má učitel. Jako možné řešení vidí Zouhar
tzv. „learning/ knowing (through) music“, kdy si žáci „prostřednictvím her, vlastních
exploračních,

improvizačních

a

kompozičních

aktivit

uvědomují

své

schopnosti

v individuálních i skupinových činnostech tím jak vytvářejí improvizované zvukové plochy
a formují je do celků.“88
Využití výše zmiňovaných aktivit úzce souvisí se soudobou hudbou, neboť díky jejím
impulsům se žákům nabízí nové prostory pro kreativní činnost s hudebním i nehudebním
materiálem. Cílem této kapitoly je kriticky zhodnotit možnosti kreativní, improvizační
a kompoziční aktivity žáků v hudební výchově ve spojitosti s hudbou 20. a 21. století.
2.1.1

Kreativita

Myšlenka, že by žáci měli umět hudbu nejen reprodukovat, nýbrž i sami tvořit, je v oblasti
evropské hudební pedagogiky dlouhodobě propagována. Z českých pedagogů se tvořivých
idejí u dětí zastával již Komenský ve svých didaktických spisech, avšak nové impulsy
pro hudební tvořivost žáků ve škole vznikají v padesátých letech 20. století v USA,
kdy dochází k intenzivnímu zkoumání v oblasti kreativity. Toto nové pojetí kreativity
se během šedesátých let 20. století dostalo do Evropy a kromě sféry hudby a umění zasáhlo
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rovněž oblast psychologie, pedagogiky, sociologie, ekonomie a managementu, informatiky
a další.

Právě šíření kreativních představ umožnilo v Německu otevření bran hudební

pedagogiky ve prospěch soudobé hudby.
Zohlednění kreativního přístupu v hudební pedagogice způsobilo změnu koncepce
hudební výchovy ve smyslu objevování, zkoumání a vlastní činnosti. „Selber Instrumente
bauen, deren Klänge erforschen, alles Hörbare auf parametrische Eigenschaften
untersuchen, mit Alltagsgegenständen experimentieren oder auch Musik erfinden und
gestalten.“89 Především experimentální hudba se díky svému otevřenému konceptu hodila
jako příprava pro vlastní kreativní a improvizační pokusy s hudbou. V tomto smyslu
představovala

kreativita

ve

výuce

hudební

výchovy

„eine

lebendige,

aktive,

schülerorientierte, veständlichere und lustbetontere Herangehensweise an Musik und ihre
diversen Erscheinungsformen.“90 Na druhou stranu však nadměrné zohledňování kreativní
činnosti v rámci hudební výchovy vedlo k oproštění od hudebního myšlení a kognitivního
chápání hudby. Důraz byl kladen na rozvoj emocionálně-afektivní kompetence, což mělo
za následek přeceňování produktů vytvořených žáky, neboť způsob hry i jeho celkový
výsledek byly často stavěny na jejich libovůli a svévolnosti.91 Navíc učitelé hudební výchovy
nebyli připraveni na nároky, které byly díky novým kreativním přístupům ve výuce
vyžadovány. Kreativní činnost provozována v hudební výchově tak vedla k následné skepsi,
neboť “musikalische Kreativität setze noch immer musikalisches Wissen und Können voraus
und eine Arbeitshaltung mit musikalischem Ziel.“92
Také W. Gruhn kritizuje bezbřehé experimentování se zvuky a upozorňuje na skutečnost,
že předpokladem pro rozvoj hudební kreativity žáků je existence určitých hudebních
vědomostí a dovedností: „Die triviale Vorstellung, wonach schon das Produzieren
irgendwelcher Klänge durch Zufallsoperationen auf Instrumenten oder am Computer eine
kreative Leistung darstelle, dürfte in einer Theorie kreativitätsfördernden Unterrichts keine
Rolle spielen.“93 Podle Gruhna by centrální postavení pro rozvoj kreativního potenciálu
u žáků měly získat improvizace a komponování. „Kreative Musikerziehung zielt also auf die
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Förderung

des

Gestaltungsvermögens

mit

expressiven

und

explorativen

Mitteln

in experimentellen und improvisatorischen Aufgabestellungen.“94
V

současné

době

nejznámější

psychologicko-pedagogický

koncept

kreativity

od M. Csikzentmihalyiho poukazuje na skutečnost, že kreativita není individuálním
fenoménem, nýbrž „...findet [...] in der Interaktion zwischen dem Individuellen Denken und
einem soziokulturellen Kontext.“95 Nimczik tento aspekt kreativity přenáší do hudebněpedagogické problematiky: „Als pädagogisch relevante Kreativität gilt nicht die individuelle
Leistung einzelner Subjekte, sondern die im Vollzug der Gestaltungsarbeit zwischen allen
Teilnehmern erwachsenden Hervorbringungspotentiale musikalischen wie sozialen Sinns.“96
Rovněž

Váňová

zohledňuje

sociální

hledisko

a

považuje

za „nejefektivnější“ formu rozvoje hudebně tvořivých schopností žáků.

kolektivní

tvořivost

97

Závěrem bych chtěla nastínit pohled současných českých hudebních pedagogů na hudební
tvořivost. „Aktuálním úkolem hudební pedagogiky je zpracovat takové pojetí rozvoje
tvořivosti, které by se vztahovalo k celému vývoji hudebního subjektu, přičemž i samotná
orientace jedince ve stále složitější nabídce hudby [...] by měla mít kritický a tvořivý
charakter.“98 Nezbývá tedy než doufat, že současná česká hudební výchova bude vést žáky
k tvořivé činnosti orientované mimo jiné také na aspekty soudobé hudby.
2.1.2

Improvizace

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, je vymezení pojmu improvizace značně
rozrůzněné. Z německých autorů nabízí detailní pohled do oblasti hudebně-pedagogické
improvizace

Rainer Eckhardt ve své knize Improvisation in der Musikdidaktik, která

se koncentruje především na analýzu různých improvizačních konceptů a teorií ve spojitosti
s hudbou 20. století.99
Zaměříme-li se na problematiku pojmu improvizace vzhledem k jejímu současnému
využití v české hudební výchově, pak zjistíme, že v mnohém vychází především z Orffovy
metody (viz kapitola 1.1). Centrální postavení zde zaujímá skutečnost, že „improvizace není

94

GRUHN, W. Lernziel Musik. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG. 2003, s. 63.
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jenom spontánní hra podle okamžité nálady, ale improvizátor musí respektovat určitá
pravidla hudebních forem a ostatních zákonitostí.“ 100
Zhruba od druhé poloviny 20. století se však především v USA a některých západních
evropských zemích začal rozvíjet jiný přístup k improvizaci, která je koncipována jako „hra
bez přípravy“, a proto bývá označována jako „volná“ nebo „neidiomatická“ improvizace.101
Mezi charakteristické rysy této improvizace patří využívání různých druhů výrazových
a zvukových prostředků hudebního i nehudebního prostředí. V hudebně-výchovném procesu
vychází volná improvizace z herní a experimentální formy improvizace, při které žáci
poznávají a zkoumají „die neue, große Welt alles Hörbaren“102. Tato tzv. elementární
improvizace je tak spíše chápána jako hra se zvuky, motivy, rytmy, hledání nových
zvukových možností apod.
Z pedagogického i uměleckého hlediska je třeba brát v úvahu i další skutečnosti, které
ovlivňují improvizaci dnešní doby. Ivo Medek rozlišuje tři úrovně samotné improvizace,
které jsou hierarchicky uspořádány. Za základní stupeň považuje improvizaci „jako
schopnost určitého duševního, ale i fyzického nastavení hudebníka“ slučující několik
elementů, které se na ní podílejí: „ schopnosti uvolnění nutné ke vnímání podnětů, ale i určité
nezávislosti duševní a fyzické roviny, schopnosti aktivizace vlastní kreativity, schopnosti
koncentrace a schopnosti koexistence, čili hledání vlastního místa v určité sociální situaci
a zapojení se do ní.“

103

Tuto elementární bázi hudební improvizace je nutné rozvíjet

od útlého věku dítěte, neboť u studenta vstupujícího na vysokou školu je tato fáze
improvizace již těžko aplikovatelná. Jako možnou cestu vedoucí k pěstování elementární
improvizace Medek uvádí projekt Slyšet jinak (viz kapitola 4.2), ve kterém je pomocí
improvizace posilován mimo jiné „sociální aspekt soudobé hudební tvorby“. 104
Dle Jaroslava Šťastného by v improvizaci mimo jiné mělo jít o „otevření se aktuálnímu
zážitku setkání s jinými bytostmi“, kde „cílem není osvojení určitých hudebních dovedností“,
ale naopak „prozkoumávání osobnostního potenciálu a schopnosti jej uplatnit v kolektivu“.
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Toto hledisko je uplatňováno

především při kolektivní improvizaci, která je založena

na principu tzv. „sociálního učení“, a která má zároveň sloužit ke zlepšení receptivního
vnímání.105 Kromě sociálních faktorů hraje při improvizaci důležitou roli také osobní zážitek.
Schneider v improvizaci s prostředky hudby 20. a 21. století vidí možnost odhalovat, slyšet
a zažít něco nového.106
Z uvedených tezí by se dalo shrnout, že cílem improvizace žáků v hudební výchově
by měl být rozvoj sociálního, emocionálního, a estetického cítění každého jedince.
2.1.3

Komponování

Každý žák umí do jisté míry malovat a psát, ale ne každý dokáže komponovat.
V hodinách literární nebo výtvarné výchovy jsou žáci vedeni k vlastním výtvorům, avšak
hudebně-výchovné vyučování se většinou omezuje pouze na reprodukci. Užití pojmu
komponovat ve spojitosti s činností žáků v hudební výchově tak neustále naráží na odpor.107
První snahy o změnu této situace v rámci Evropy se objevily ve Velké Británii, kde
se od poloviny osmdesátých let 20. století stalo komponování dětí v hudebně-výchovném
vyučování podmínkou nového školního kurikula (viz kapitola 4.1). Právě technologie hudby
20. století se na základě své částečně radikální redukce hodí k laickému napodobování
a poskytuje

daleko

větší

prostor

pro

svobodnou

tvorbu.

Z osobních

zkušeností

Davida Grahama by učitel při kompozičních činnostech v hudební výchově měl žákům
umožnit co největší volnost v jejich tvorbě a neměl by příliš zasahovat do jejich kompozice.
„Wichtig ist, dass man bei der Suche nach einer eigenen Sprache hilft: Lenkung oder
Vorschläge versuche ich zu vermeiden. Allein das Bedürfnis, sich durch Musik ausdrücken
zu wollen, ist Voraussetzung.“

108

Tyto principy jsou směrodatné rovněž pro český projekt

Slyšet jinak, který se mimo jiné koncentruje na komponování dětí v hudební výchově
ve spojitosti s hudbou 20. a 21. století (viz kapitola 4.2). V projektu Slyšet jinak
je zohledňován význam dalších parametrů při komponování žáků: „Kompoziční principy
soudobé hudby se stávají prostředkem, nikoli cílem, a estetická východiska nadstavbou,
neboť primární důraz je kladen na zážitek z tvorby a práce se zvukem. Na druhé straně každé
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vytváření zvuku, každá aktivita je cílevědomá a koncentrovaná a musí být možné
je reprodukovat.“ 109
Přestože je komponování tradičně bráno jako samostatná činnost, nabádají školní
podmínky k překonání tohoto klišé a k využití skupinové formy práce: „Unter dem Ziel,
die Kommunikations-, Interaktions- und Teamfähigkeit der Schüler zu fördern, erscheint
diese Richtungsänderung auch pädagogisch sinnvoll.“110

Předpokladem pro týmové

i samostatné komponování je grafický zápis skladby, který umožňuje skladbu kdykoliv
zopakovat. Náměty pro písemný záznam různých zvuků, které soudobá hudba využívá,
můžeme nalézt například v německých učebnicích hudební výchovy Soundcheck 2111 nebo
Dreiklang 7/8112 a v řadě dalších publikací,113 ale samozřejmě je možno zvolit individuální
zápis skladby pomocí symbolů, které budou pro všechny „žáky-skladatele“ srozumitelné
a jednoznačné.
Komponování spolu s improvizací patří bezesporu mezi aktivity, které dělají hudební
výchovu „atraktivnější“. Tyto a další kreativní činnosti žáků ve školním prostředí navíc
podněcují koncentraci, mají motivující charakter, pozitivně ovlivňují sociální komunikaci,
napomáhají stimulovat rozvoj osobnosti a další. Jak uvádí Francouis Förstel v závěru svého
příspěvku: „Ziel des Musikunterrichts sollte es daher sein, die Erfahrung zu vermitteln, dass
jeder das kreative Potenzial hat, kompositorisch zu sein.“114 O dosažení tohoto cíle by
se měla snažit i současná česká hudební výchova.
2.2

Pravidla pro práci se soudobou hudbou ve školní praxi v koncepci H. Schneidera

Práce se soudobou hudbou ve školním prostředí vyžaduje zvláštní druh pozornosti.
Aby žáci byli schopni pochopit obsah a význam soudobé hudby, je nutno brát zřetel
na několik základních pravidel. Přestože existují různé koncepce pravidel,115 budeme
se v této práci zabývat koncepcí německého pedagoga Hanse Schneidera, který se již
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dlouhodobě zabývá výukou soudobé hudby ve školním prostředí.116 Soubor těchto pravidel
a jejich funkčnost byla mimo jiné prezentována v rámci semináře českého projektu Slyšet
jinak.
Ať už se jedná o pasivní poslech soudobé hudby nebo o její aktivní provozování, je
v obou případech vyžadována „Ernsthaftigkeit, Engagement und Emotionalität“117.
Hans Schneider k problematice praktického využití soudobé hudby v hudebně-výchovném
procesu dále dodává: “Eine solche Musik selbst zu kreieren, zu erfinden und zu realisieren
bedarf einer offenen und besonder engagierten Haltung.”118 Obzvlášť při improvizaci
a komponování s předměty každodenní potřeby mohou žáci bez respektování určitých
parametrů a pravidel snadno dosáhnout pocitu, že každý může hrát co chce a jak chce. Tato
vlna experimentování se zvuky sice byla vehementně propagována v sedmdesátých letech
20. století v Německu, avšak chybělo při něm důležité estetické uvědomění si umělecké
kvality a žáci rovněž nebyli připraveni k intensivní reflexi své experimentální tvorby.
Mezi nejvýznamnější faktory, které je třeba respektovat při práci se soudobou hudbou
v hudební výchově na základních a středních školách Schneider uvádí:
•

podávání jasných instrukcí

•

zohlednění časové dimenze

•

uvědomělý poslech

•

prostorové uspořádání a v něm probíhající komunikace

Zvláštní ohled je také nutné brát na práci s hudebními modely, vzory, předlohami
a na využívání tradičních i netradičních hudebních nástrojů.
Podávání jasných instrukcí
Přesnost, jasnost a preciznost při zadávání pokynů pro plnění určitého úkolu rozhoduje
o tom, zda-li bude možno dosáhnout uspokojivé hudební realizace či nikoliv. Jak podotýká
Schneider, „die ursprünglichen Gestaltungsregeln und die das soziale und kommunikative
Geschehen regelnden Vorgaben müssen klar, eindeutig und verständlich sein, um so in der
Verunsicherung Sicherheit bieten zu können.“119 Podáváním jasných instrukcí se tak
předchází nebezpečí, že by výsledek zadaného úkolu mohl mít libovolnou podobu. Jednou z
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Pokud nebude uvedeno jinak, vychází kapitola 2.2 z poznatků H. Schneidera uvedených v knize „Lose
Anweisungen für klare Klangkonstellationen“. Musiken und musikalische Phänomene des 20. Jahrhunderts:
ihre Bedeutung für die Musikpädagogik. Saarbrücken: PFAU-Verlag. 2000, s. 220–238.
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Tamtéž, s. 220.
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Tamtéž, s. 221.
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Tamtéž, s. 224.
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možností, jak dosáhnout požadovaného výsledku vidí Gruhn v tzv. „hudební reprezentaci“
(Musikrepräsentation), kdy si každý jedinec podílející se na dané hudební aktivitě nejprve
promyslí krátký motiv, samotný tón, určitý zvuk, poté si v duchu představí a vnitřně vnímá
jeho hudební podobu.120
Po této „imaginární“ fázi může po krátkém promyšlení toho, co se odehrávalo v duchu
jedince, následovat prezentace jednotlivých hudebních událostí. Tato prezentace podléhá
rovněž určitým pravidlům: žáci stojí nebo sedí v kruhu a jeden po druhém představují svůj
hudební „prvek“. Jeho ukončení pak signalizují svému sousedovi pomocí nonverbálního
projevu (např. očním kontaktem, pokynutím hlavy). Důležité je, aby daná činnost byla
prováděna uvědoměle a uvážlivě. Následná kritika a zpětná reflexe v podobě diskuze slouží
k dodatečnému zlepšení a prohloubení vlastního výkonu. Práce s hudebními prvky může být
doplněna písemným záznamem pomocí individuálního grafického systému. Díky němu
je výsledek činnosti žáků hmatatelnější a sdílnější.
Zohlednění časové dimenze
S časem a časovým plánováním se v dnešní době setkáváme většinou v podobě hodin.
Ať už ve škole, v práci, médiích nebo při kulturních událostech – čas nás doprovází
na každém kroku. Rovněž v hudbě má čas své uplatnění: metrum, puls nebo beat a na nich
vybudovaný rytmus tvoří určitý řád, jehož průběh řídí čas. Ve 20. století však lineární časová
dimenze ztrácí svůj význam. Mnoho skladeb a improvizačních technik druhé poloviny
20. století tak posluchačům zprostředková nový hudební styl často popisovaný jako „chaos“
nebo „ztráta orientace“, který se staví na odpor tradiční časové struktuře. Charakteristickým
rysem soudobé hudby je užívání „offene Form, Dal-niente Schlüsse, Fermaten, die „Stillen“
und Pausen, die Indeterminiertheit, „freies“ Improvisieren ...“121 Také role dirigenta
se zásadně mění. Většinou dává znamení v určitém časovém okamžiku nebo signalizuje
ubíhající čas. V některých případech roli dirigenta přejímají hodiny, které má každý
hudebník položeny na svém notovém pultu (např. John Cage – Number Pieces).
Při konkrétní práci s experimentální hudební produkcí v hudební výchově je nutné
zohledňovat časové ohraničení jako důležitou část celé skladby. Aby u žáků bylo docíleno

120

Viz GRUHN, W. Der Musikverstand. Neurobiologische Grundlagen des musikalischen Denkens, Hörens
und Lernens. Hildesheim: Georg Olms Verlag. 1998, s. 142
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SCHNEIDER, H. „Lose Anweisungen für klare Klangkonstellationen“. Musiken und musikalische
Phänomene des 20. Jahrhunderts: ihre Bedeutung für die Musikpädagogik. Saarbrücken: PFAU-Verlag. 2000,
s. 234.
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koncentrace a pozornosti v průběhu celého zadaného časového úseku, je potřeba vynaložit
mnoho úsilí a obrnět se trpělivostí.
Uvědomělý poslech
Současný svět je obklopen celou řadou zvuků a hluků, které si v uspěchaném životním
stylu nestačíme uvědomovat. Právě hudba 20. a 21. století se snaží přimět člověka zastavit
se a plně se soustředit na vnímání zvuků kolem nás, neboť jak tvrdí hudební pedagog Ulrich
Günther ve spojitosti se soudobou hudbou: „Hören ist hier konstitutive Voraussetzung,
Grundlage und Ziel.“122
Pomocí rozmanitých praktických úkolů lze u žáků docílit zaměření jejich pozornosti
ke zvukům všedního dne. Základem může být dle Schneidera cvičení,123 kdy žáci po dobu
pěti minut leží se zavřenýma očima v naprostém klidu v prostoru třídy a v průběhu dané
doby se v podobě koncentrovaného poslouchání snaží v duchu zaznamenat všechny zvukové
obrazy. Poté si každý žák vybere určitou akustickou událost, kterou se pomocí nástrojů,
předmětů, hry na tělo nebo hlasu snaží co nejpřesněji imitovat. Jelikož ostatní účastníci měli
možnost slyšet stejný akustický materiál, jsou schopni posoudit a zhodnotit hudební výkony
svých spolužáků a také navrhnout, jak předvedený akustický projev zlepšit. Před realizací
daného zvukového aktu je třeba žáky vést k tomu, aby si dokonale promysleli, jak budou
daný zvuk provozovat (např. hlasitě, zastřeně, dlouze, atd.). V průběhu tohoto cvičení se žáci
také učí vyjadřovat o vlastnostech zvuků, zkoumají jejich estetické hledisko a zároveň
poznávají „wie aus hörbarem Material Musik entsteht“.124
Prostorové uspořádání a v něm probíhající komunikace
Jedním z charakteristických znaků soudobé hudby je komponování pro určitý druh
prostoru s důkladným promyšlením všech jeho kvalit. Od aktérů podílejících se na hudebním
projevu v předem vybraném prostoru se stejně jako od posluchačů očekává obzvlášť
flexibilní postoj ve vnímání a jednání. „Interakce“ (Interaktion) a „hudební komunikace“
(Musikkommunikation) jsou klíčovými slovy pro tento druh hudební produkce.125
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GÜNTHER, U. Theorie und Praxis des Musikunterrichts. Augsburg: Wißner Verlag. 2005, s. 28.
Viz SCHNEIDER, H. „Lose Anweisungen für klare Klangkonstellationen“. Musiken und musikalische
Phänomene des 20. Jahrhunderts: ihre Bedeutung für die Musikpädagogik. Saarbrücken: PFAU-Verlag. 2000,
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Pro praktické využití soudobé hudby ve školním prostředí z této skutečnosti vyplývá,
že se opouští od typického a předem stanoveného rozmístění žáků ve třídě (frontální
vyučování, práce ve skupinách apod.). Důraz je kladen na žákovu vlastní iniciativu
a zodpovědnost, avšak s určitými požadavky jako “Aufeinanderhören, Sich-Raum-Geben
und Sich-Raum-Nehmen, Agieren und Interagieren, Sich-Einbringen und rechtzeitig wieder
Zurücknehmen...”, které zajišťují smysluplný průběh hudební činnosti.126
Vytyčením a respektováním těchto pravidel při práci se soudobou hudbou v hudební
výchově zohledníme potřebné hudebně-estetické hledisko hudby 20. a 21. století a zároveň
tak zamezíme nebezpečí svévolného a bezúčelného improvizování, které Schneider označuje
“macht irgendwie, improvisiere einfach”.127 Zároveň dodává, že i přes zavedení těchto
pravidel je žákům ponechán dostatečně volný prostor pro vlastní objevování, vnímání
i pro nové herní situace, neboť „die Selbsttätigkeit, das Schöpferische, die Kreativität,
die Eigenleistungen stehen im Vordergrund und sollen so auch Motivation gewährleisten.“128
2.3

Soudobá hudba v učebnicích hudební výchovy určená pro gymnázia v ČR
a Německu

Srovnáme-li české učebnice hudební výchovy určené pro gymnázia s německými,
narazíme na velké rozdíly jak po grafické, tak i po obsahové stránce. Zatímco studentům
českých vyšších gymnázií je v současnosti nabízena pouze učebnice Hudební výchova
pro gymnázia 1 a 2
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, mají studenti německých gymnázií možnost pracovat s několika

knihami pro hudební výchovu. Mezi ně patří učebnice Musik um uns, Dreiklang, Spielpläne
nebo Soundcheck

130

a další. Samozřejmě záleží na daném vyučujícím, pro kterou učebnici

se rozhodne. Dle tvrzení Michaela Liebschera, učitele hudební výchovy na gymnáziu
Dresden-Plauen, však většina učitelů hudební výchovy na gymnáziích pracuje s několika
učebnicemi současně a na základě zvoleného tématu tak může vybírat z vícero zdrojů a jejich
obsah kombinovat. Jelikož však gymnaziální vzdělání v německých zemích začíná již od
5. třídy a také mnoho současných českých gymnázií je stále víceletých, je nutné zohledňovat
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také učebnice hudební výchovy pro 6. až 9. ročník základní školy, kterých v současné době
existuje několik.131
Při zkoumání obsahu některých z českých učebnic hudební výchovy pro 6. až 9. ročník
základní školy (nižší gymnázium) zjistíme, že mají spíše naukový charakter, neboť námětů
k praktickým činnostem je v nich minimálně. Výjimku tvoří učebnice nakladatelství Jinan,
která nabízí spoustu tvořivých úkolů, avšak není v ní zastoupena téměř vůbec složka
poslechová. Grafická stránka knih je přijatelná, nechybí fotografie, obrazové ilustrace ani
grafické partitury s písněmi a úryvky skladeb.
Prostudování některé z uvedených německých učebnic hudební výchovy pro gymnázia
v nás téměř jistě vzbudí pocit, že výuka hudební výchovy v této zemi probíhá poněkud v jiné
„dimenzi“. Cílem učebnic není poskytnout žákům a studentům co největší kvantum
vědomostí z oblasti hudební teorie a dějin hudby, ba naopak. Jednotlivé kapitoly vycházejí
z žákova vlastního poznávání, srovnávání, experimentování a snaží se propojit žákovy
hudební zkušenosti a dovednosti s jinými uměleckými oblastmi v praktických činnostech
(např. hraní divadla, latinsko-americké tance, kreslení obrazu na hudební podnět). Rovněž
barevná grafická úprava je pro dnešní mládež přitažlivější a díky zakomponování různých
kvízů, skupinových projektů nebo work-shopů může mnohá učebnice hudební výchovy
sloužit jako pracovní sešit pro domácí přípravu.132
Zaměříme-li se na problematiku soudobé hudby a její zpracování v učebnicích pro 6. až 9.
ročník základní školy, je třeba říci, že její situace není příliš „růžová“. Po prostudování
českých učebnic hudební výchovy zjistíme, že v nich převažují díla první poloviny
20. století, skladby druhé poloviny 20. století se objevují velmi sporadicky. Z děl padesátých
a šedesátých let 20. století v nich nalezneme Ostrov Hraček od Miloslava Ištvána133 dále
Husovu Hudbu pro Prahu,134 árii z opery Řecké pašije135 a Ariadna136 od Bohuslava Martinů
a Chačaturjanův Šavlový tanec z baletu Gajané. 137
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Mezi učebnice hudební výchovy pro 6.–9. ročník základní školy s jednotnou schvalovací doložkou MŠMT
patří Hudební výchova pro 6. – 9. ročník základní školy z pedagogického nakladatelství SPN, Fortuna a Jinan.
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Viz MIHULE, J. – JURKOVIČ, P. – STŘELÁK, M. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy. 3. vyd.
Praha: Fortuna. 1996.
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38

V učebnici Hudební výchova pro 8. ročník základní školy vydaná nakladatelstvím SPN
jsou v kapitole „Vážná (artificiální) hudba 20. století“ shrnuty nejdůležitější směry v hudbě
druhé poloviny 20. století. Ze skladatelů této doby jsou pouze zmíněna jména
Oliviera Messiaena,

Pierra

Bouleze,

Luigiho

Nona,

Karlheinze

Stockhausena,

Pierra Schaeffera, Johna Cage a Witolda Lutoslawského. K poslechu je žákům nabídnuto
Boulezovo Kladivo bez pána, Stockhausenova elektronická kompozice Kontakty
a Lutosławského Benátské hry.
U výše uvedených poslechových ukázek však nenásleduje rozbor skladeb ani práce
s ukázkou. Ze strohého popisu v této učebnici tak žáci nejsou schopni pochopit funkci
a smysl soudobé hudby. Navíc samotný text podporuje žáky k budování rozporuplných
pocitů o soudobé hudbě v podobě výroku: „Co teď s tím zmatkem, který v sobě máme? Snad
bychom se měli s hudebním světem pro tento školní rok rozloučit nějak pozitivně
a srozumitelně.“138 Následně vybraná píseň od skupiny Beatles tak má žáka utvrdit
v nesrozumitelnosti soudobé artificiální hudby a líbivosti hudby populární.
Tuto situaci se snaží „zachránit“ učebnice Hudební výchova pro gymnázia 2139 určená
žákům vyššího gymnázia. V kapitole pojmenované „Hra a její pravidla“ s podtitulem „Hudba
20. století, sonické období” je studentům gymnázií představen vývoj hudby celého 20. století
v ucelené formě. Kromě nejvýznamnějších zástupců jednotlivých hudebních stylů zde
nalezneme i české hudební skladatele počínaje osobnostmi světových měřítek jako Janáček,
Martinů

a

Hába

přes

„generaci

hudebních

skladatelů

navazujících

především

na meziválečnou modernu“, mezi jejíž zástupce učebnice uvádí Hurníka, Ebena a Lukáše,
až po pouhé zmínění několika jmen českých skladatelů 60. – 90. let 20. století.140
K poslechu učebnice nabízí také poměrně rozsáhlé množství skladeb současných světových
skladatelů opatřených krátkými komentáři. „Nejnovější“ zařazenou skladbou je Listen
od Scotta Johnsona z roku 1996.
V kapitole s názvem „Hra a její pravidla“ nalezneme i několik praktických kreativních
úkolů a aktivit pro žáky (např. doplnění dodekafonické řady v tabulce, hra na klastr, realizace
hudební partitury nebo improvizace na bázi hudebního minimalismu), jejichž cílem
je naznačit, na jakém materiálním podkladě pracují s hudbou 20. století někteří skladatelé.141
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Viz CHARALAMBIDIS, ALEXANDROS a kol. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. 1. vyd.
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Miloš Štědroň, Milan Slavický, Sylvie Bodorová, Jiří Teml, Petr Kofroň a Martin Smolka.
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Soustřeďme se nyní na prezentaci soudobé hudby v učebnicích hudební výchovy
pro gymnázia v Německu. Kromě starších standardních děl padesátých a šedesátých let,
ke kterým patří skladby Gesang der Jünglinge od Karlheinze Stockhausena, Match
od Mauricia Kagela nebo Lux aeterna od György Ligetiho, se v učebnicích objevují
i jednotlivé příklady skladeb z devadesátých let 20. století. V učebnici Musik um uns 3142
je zpracována skladba Wolfganga Rihma Raumauge pro sbor a bicí z roku 1996 a učebnice
Spielpläne 9/10143 tematizuje skladbu Adriany Hölszkyové Segmente III pro hoboj, akordeon
a kontrabas z roku 1992. Spojení praktické činnosti s teoretickým vysvětlením je využito
v učebnici Soundcheck 1,144 která nabízí hned několik možností pro práci se soudobou
hudbou. Jednak je to skladba současného německého skladatele Gerharda Stäblera X-für
Verschlüsse z roku 1994, která je vytvořena formou střídaní každodenních zvuků s tichem
a má pokaždé jinou podobu. Na základě rozhovoru s daným skladatelem se žáci dovídají,
jakým stylem skladba funguje a co je jejím cílem. Samotná produkce podle předem daných
pravidel je však ponechána na samotných žácích.145 Další náměty pro praktické užití soudobé
hudby, které jsou v učebnici Soundcheck zpracovány, zohledňují propojení básní, hlasových
zvuků, obrazových partitur. Rovněž v učebnici Dreiklang 7/8146 nalezneme několik projektů,
jejichž východiskem je experimentování se zvuky a následné vytváření vlastní hudební
partitury (např. Schulmusik – Ein Klang-Projekt,147 Eine Bahnfahrt durch das
20. Jahrhundert).
Celkově bychom mohli shrnout, že autorům všech zmíněných českých učebnic hudební
výchovy se jedná převážně o zprostředkování teoretických znalostí s minimálním podílem
námětů k aktivní hudební produkci žáků. Ve většině případů chybí notové ukázky skladeb
a žáci jsou tak nuceni posuzovat skladby na základě poslechu. Je však nutné ocenit autory
učebnice Hudební výchova pro gymnázia 2, kteří žákům nabízejí alespoň několik podnětů
k hudebním aktivitám. Učitel by však měl i při realizaci těchto „hudebních her“ brát zřetel
na určitá pravidla spojená se soudobou hudbou (viz kapitola 2.2). Přesto je však nutno
podotknout, že k těmto aktivitám vztahujících se k soudobé hudbě by žáci měli být vedeni již
na základní škole. Zároveň považuji za důležité, aby žáci měli také možnost se seznámit
se skladbami některých současných českých skladatelů.
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Viz příloha č. 5.
143

40

V německých učebnicích nalezneme více prostoru pro improvizaci a experimentování
s hudebním materiálem, které jsou pro porozumění soudobé hudbě velmi důležité. Žáci mají
také možnost seznámit se s novějšími skladbami svých národních autorů, poslechové ukázky
skladeb jsou často doplněny různými úkoly či projekty pro žáky, nechybí rovněž srovnávání
skladeb s podobnou tematikou (např. Karneval zvířat od Saint-Saënse se Stockhausenovým
Zvěrokruhem apod.) Nimczik však poukazuje na nedokonalé zpracování jednotlivých
skladeb soudobé hudby v učebnicích hudební výchovy, neboť jen málokdy se jedná
o „Gesamtkonzepte, die versuchen, von der musikästhetischen Gegenwart her die Tradition
zu entdecken.“ 148
Přesto je však nutné uznat, že zpracování jednotlivých soudobých skladeb v německých
učebnicích hudební výchovy pro gymnázia je v porovnání s českými na daleko vyspělejší
úrovni. Kromě těchto učebnic se zajímavé příspěvky pro využití soudobé hudby v hudební
výchově vyskytují také v odborných německých časopisech Musik & Bildung149 nebo Musik
im Unterricht. Jak bude ukázáno v následující kapitole, existuje v současnosti již několik
didakticky zpracovaných materiálů pro výuku soudobé hudby na německých školách.
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NIMCZIK, O. Neue Musik vermitteln. In NIMCZIK, O. – BÄßLER, H. – SCHATT, P. W. Neue Musik
vermitteln. Analysen – Interpretationen – Unterricht. Mainz: Schott Verlag. 2004, s. 14.
149
Viz příloha č. 6.
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3

ROLE SOUDOBÉ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ NA ŠKOLÁCH
V NĚMECKU
Pokud bychom měli charakterizovat výuku soudobé hudby na současných německých

školách, pak dojdeme k závěru, že její obliba je na obdobné úrovni jako v České republice
(viz kapitola 1). Současný německý hudební pedagog Ortwin Nimczik totiž považuje výuku
soudobé hudby v Německu za “Sonderbereich”, jejíž začlenění do hudební výchovy je často
považováno za „unliebsam empfundene Vorschrift der Lehrpläne.“150
Přesto je však nutné poukázat na několik faktorů, díky kterým nás Německo
ve zprostředkování soudobé hudby předčí. Jedná se především o různé druhy školních
projektů, které jsou organizovány ve spolupráci s mimoškolními institucemi. Tyto projekty
žáky podporují v tvořivé činnosti na bázi vlastního experimentování, komponování, a to vše
ve spojitosti se soudobou hudbou (viz kapitola 4). Rovněž učební materiály nabízejí celou
škálu kreativních úkolů, aktivit, workshopů či projektů a námětů pro práci se soudobou
hudbou, které se v českých učebnicích vyskytují téměř sporadicky (viz kapitola 2.3).
Cílem této kapitoly je nastínit současný stav výuky soudobé hudby v rámci hudební
výchovy na gymnáziích v Německu. Zaměřím se na nejčastější problémy spjaté s jejím
zprostředkováním, poukážu na možnosti využití soudobé hudby v rámci saského učebního
plánu pro hudební výchovu na gymnáziích a pozastavím se nad univerzitním vzděláváním
studentů hudební výchovy v oblasti soudobé hudby. Nejprve je však nutné přiblížit vývojové
hledisko výuky soudobé hudby na německých školách.
3.1

Vývoj výuky hudby 20. a 21. století na školách v Německu po roce 1945

Jelikož západní část dnešního Německa nebyla zasažena socialistickým režimem jak tomu
bylo v naší zemi, odrazila se tato skutečnost také v oblasti soudobé hudby. Otevřenost vůči
veškerým západním světovým vlivům zajistila Německu jiný přístup k soudobé hudbě než
v České republice. Proto se v této části zaměřím na vývoj různých koncepcí, které
ovlivňovaly zprostředkování soudobé hudby na německých školách od 2. světové války až
do současnosti.
Problematika zprostředkování hudby 20. století po 2. světové válce těsně souvisí
s všeobecnou situací hudební pedagogiky.151 Přestože rok 1945 je v dějinách Německa
označován jako „Stunde Null“, nelze tento termín spojovat s hudební pedagogikou.
150

NIMCZIK, O. Neue Musik in der Schule In JANK, W. (Hrsg.) Musik-didaktik. Praxishandbuch für
die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH  Co. KG. 2005, s. 195.
151
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„Die Stunde Null im Jahre 1945 ist auch für die Musikpädagogik nie gewesen. Sie war für
die einen ein vermeintlicher Neubeginn, für andere ein Anknüpfen an die „unterbrochene“
Kestenberg-Reform, in Wirklichkeit bei den meisten ein „Weitermachen“ da, wo der Krieg
ein Aufhören erzwungen hat.“152 Německá hudební pedagogika se po roce 1945 ocitla
pod vládou tzv. „Jugendmusikbewegung“, směru založeném na „muzicírování“ a zpěvu
lidových písní z předválečného a válečného období.153 Proti šíření tohoto směru se tvrdou
kritikou postavil Theodor W. Adorno v roce 1952 na sjezdu hudebních pedagogů
v Darmstadtu. Z jeho kritiky „Jugendmusikbewegung“

Wilfried Gruhn vytyčuje čtyři

stěžejní body: „... falsche Gemeinschaftsideologie der Jugend- und Singbewegung,
...ästhetische und künstlerische Regression, ...Zurückweisung des Primats des Tuns, womit er
zugleich den Typus des Musikanten in Frage stellte, ...Vorwurf der latenten Gemeinsamkeit
mit dem Faschismus...“154
Tento Adornův ostrý útok vedl k více jak desetiletému sporu se zástupci
„Jugendmusikbewegung“, běhěm něhož došlo k promýšlení změn v hudební výchově
a pedagogice. Od poloviny šedesátých let 20. století pak byl položen stěžejní kámen nově
orientované hudební výchově. Její základní požadavky jsou obsaženy v knize Didaktik
der Musik vydané v roce 1968 Michaelem Altem,155 která mimo jiné obhajuje zařazení
hudby 20. století do výuky hudební výchovy na školách. Původní výuka hudební výchovy
založená výhradně na zpěvu tak byla obohacena o další funkční obory, mezi něž Alt zařadil
„Theorie“, „Interpretation“, „Information“156.
Další zásadní impulsy pro novou orientaci hudební výchovy se rozšířily do Německa
během šedesátých a sedmdesátých let z USA. Do popředí se ve výuce dostává pojem
„kreativita“ a s ním spojená kritéria jako „originalita“, „flexibilita“ jejího tvůrce, „ bohatost
nápadů“ či „otevřenost“157. Kreativní myšlení a činnost se od té doby stává nedílnou částí
výuky hudební výchovy. Na zprostředkování hudby 20. století ve škole měla tato událost
obzvlášť velký vliv, neboť na základě experimentování se zvukem a materiálem se žákům
nabízel potřebný prostor pro novou formu produktivní hudební činnosti. V této souvislosti
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vznikají „zahlreiche Improvisationsmodelle, Unterrichtsmaterialien, Schulbuchkonzepte
sowie didaktisch fungierte Ansätze zur unterrichtspraktischen Vermittlung Neuer Musik.“158
Mezi první publikace, které se zabývají zprostředkováním hudby 20. století na bázi
kreativního přístupu patří sbírka Kollektivimprovisation als Studium und Gestaltung Neuer
Musik Lilli Friedemannové. Kromě seznámení se žáků s dosud neznámými hudebními
formami a oblastmi hudby 20. století chce Lilli Friedemannová pomocí improvizace u žáků
rozvíjet

„Selbständigkeit,

Wahrnehmung.“159

Jedním

Kreativität,
z

hudebních

musikalisches
skladatelů,

Bewusstsein
který

se

sowie

výrazně

die

zasloužil

o zprostředkování hudby 20. století nejen v hodinách hudební výchovy byl Dieter Schnebel.
Od roku 1972 vedl pracovní sdružení hudby 20. století na gymnáziu v Mnichově, z jehož
podnětů Schnebel následně začal psát skladby pro žáky.
Během sedmdesátých let 20. století se ve světě hudební pedagogiky objevilo několik
výrazných osobností, které svými myšlenkami a didaktickými návrhy ovlivnily pojetí
a zprostředkování hudby 20. stol. v německém školním prostředí a jejichž pedagogickohudební koncepty mají své opodstatnění i v dnešní době. Z těchto osobností hudební
pedagogiky je potřeba zmínit jména Gertrud Meyer-Denkmannové, Johna Payntera a Petra
Astona.
Problematice zprostředkování hudby 20. století se ze zástupců německy mluvících zemí
nejpodrobněji věnovala německá hudební pedagožka Gertrud Meyer-Denkmannová. Ta
se ve svých teoretických spisech kriticky staví proti extrémně zjednodušené formě hudební
produkce ve škole v podobě „Klangbasteleien“ vycházejicích z „boomu“ kreativního
experimentování a předkládá hlavní cíle hudební výchovy, které zároveň obsahují všeobecně
pedagogické aspekty: „Intensivierung der Wahrnehmungsfähigkeiten und der künstlerischen
Sensibilität“, „Aktivierung und Selbsverwirklichung im Spannungsfeld individuellen
und sozialen Verhaltens“, „Förderung kreativer Fähigkeiten und produktiven Denkens“
a „Befähigung zur kritischen und bewußten Differenzierung des musikalischen Angebots“160.
Meyer-Denkmannová zároveň poukazuje na nutnost propojit komunikativní a smyslové
působení jakož i tvořivé procesy s reflexí. Zprostředkování hudby 20. století v hudební
výchově buduje na analogickém principu, kdy konkrétní situace ze světa zkušeností
jsou přeneseny do podoby zvuků a struktur hudby 20. století se zohledněním
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„wahrnehmungs- und lerntheoretischen Aspekte“161. Přestože jsou v dnešní době mnohé
poznatky Gertrud Meyer-Denkmannové překonány, je třeba ocenit její vytrvalou
didaktickou, psychologickou a hudebně-teoretickou i praktickou činnost, díky níž obohatila
oblast zprostředkování hudby 20. století o důležité a inovativní prvky.
V roce 1972 byla v Německu publikována kniha britských hudebních pedagogů Johna
Payntera a Petera Astona po názvem Klang und Ausdruck.162 Tato kniha nabízí velké
množství praktických modelových příkladů, které jsou odvozeny z různých skladeb
20. století a které mohou sloužit jako východisko pro tvořivé hudebně-výchovné vyučování
žáků všech věkových skupin. Zatímco u jednoduchých modelů autoři využívají jako stimuly
práci s texty, obrázky a scénickými elementy, předpokládají u některých složitějších modelů
určité

nástrojové

dovednosti

a

hudebně-technické

znalosti

žáků.

Východiskem

pro praktickou činnost v hudební výchově je materiál, který může být vygenerován z různých
zvuků nebo určité hudební představy. S tímto materiálem se ve vyučování experimentuje
tak dlouho, dokud nevznikne uzavřený hudební celek. Tato metoda tvořivé hudební praxe
je označována jako „empirische Komposition“.163
Přestože autoři knihy byli následně kritizování za přílišnou koncentraci na tvořivou
hudební produkci směřující k formě přivlastňování „empirické kompozice“, můžeme tuto
publikaci považovat za stěžejní příspěvek do problematiky zprostředkování hudby 20. století.
Na základě požadavků učitelů na vytyčení obsahu a cíle výuky hudební výchovy
a na zpětnou orientaci na měřitelné výkony žáků, došlo v Německu počátkem sedmdesátých
let 20. století k reformě školního kurikula, díky kterému byl položen základ empiricky laděné
a vědecky orientované

hudební pedagogice.164 V duchu této změny se nese kniha

Dietera Zimmerschieda Perspektiven Neuer Musik z roku 1974.165 Ve svazku určeném
učitelům hudební výchovy nalezneme materiály a didaktické informace k různým
kompozicím skladatelů 20. století. Charakteristickým znakem pro tuto publikaci
je skutečnost, že jednotlivé příspěvky jsou ryze vědecky orientovány a jsou vystavěny
na stejném formálním principu: analýza, historické aspekty, sociokulturní vztahy, reflexe
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a diskuze.166 Rovněž německý muzikolog Rudolf Frisius staví do centra výuky hudby
20. století

poslech

spojený

s

aktivním

rozborem

díla

–

tzv.

„auditive

Wahrnehmunserziehung“167. Po počáteční euforii sedmdesátých let ztrácí v osmdesátých
letech praktická výuka hudby 20. století svůj význam. Z osobností podílejících se na jejím
rozvoji stojí za zmínku Werner Klüppelholz a jeho sbírka Modelle zur Didaktik der Neuen
Musik

168

. Klüppelholz v ní vychází z analytického a historického jádra vybraných skladeb

20. století, které se snaží propojit s životní zkušeností žáků. Zároveň požaduje opětovné
zavedení praktické činnosti. Zprostředkování skladby chápe jako „Rezeption eines
ästhetischen Textes und seine Interpretation“169. Kritika však Klüppelholzovi vytýká
analyticko-racionální a informativní přístup k jednotlivým skladbám, kde produktivní činnost
hraje v celkovém rámci pouze druhořadou roli.
Skladby druhé poloviny 20. století se v průběhu osmdesátých let mimo jiné objevují
i v učebnicích hudební výchovy a od devadesátých let jsou v nejrozmanitější podobě
zpracovány v hudebně-pedagogických časopisech, přičemž je kladen důraz na vztah k
praktické činnosti. Kromě jednotlivých skladeb 20. století převažují „lebensweltlich“170
orientovaná témata, která vycházejí z

kreativní činnosti propagované v šedesátých a

171

sedmdesátých letech 20. století.
Díky

spolupráci

hudebních

pedagogů

se

skladateli

a

hudebními

interprety

se od devadesátých let v některých větších německých městech začínají organizovat projekty
zaměřené na zprostředkování hudby druhé poloviny 20. století. Přímý kontakt s hudebními
„specialisty“ má žákům usnadnit přístup k této hudbě a na bázi her, úkolů a zvukových
modelů je podnítit ke komponování vlastní skladby (viz kapitola 4).
Nový impuls didakticky orientovanému zpřístupnění hudby 20. století dal německý
hudební pedagog Wilfried Gruhn v roce 1994. Ve své stati Das Alte im Neuen analyzuje vliv
vlastních kompozičních zásahů interpreta do určitého hudebního díla na jeho následný
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význam, čímž dochází k závěru, že hudební horizont žákových zkušeností tvoří základ
pro zkušenosti nové.172
Důležitý didaktický zdroj nabízející zajímavé podněty k výuce hudby nejen 20. století
představuje

knižní

svazek

Instrumentales

Ensemblespiel

Ortwina

Niemczika

a Wolfganga Rüdigera z roku 1997.173 Tato historicky vystavěná dvoudílná publikace
obohacena textovými, grafickými a notovými materiály obsahuje praktická cvičení, návod
k improvizaci a rovněž skladby pro školní orchestry. Cílem autorů je pomocí různorodých
příkladů žáky motivovat k „Erfinden, Gestalten, Variieren, Verändern musikalischer
Zusammenhänge“ a tím je podněcovat k vlastní tvorbě, „zu einer grundsätzlich offenen,
experimentellen Haltung der Musik gegenüber, die nur schwer zu vermitteln ist,
am wenigstens in Schriftform“ 174.
Mezi nejnovější příspěvky zprostředkování hudby 20. a současně už i 21. století patří
kniha Neue Musik vermitteln. Analysen – Interpretationen – Unterricht

současných

hudebních pedagogů Hanse Bäßlera, Ortwina Nimczika a Petera W. Schatta,175 kteří se mimo
jiné zabývají problematikou soudobé hudby ve školní výuce. Ti se v této publikaci snaží
přiblížit estetickou a tvůrčí činnost současného skladatele pomocí rozboru dvaceti skladeb
soudobé hudby. Přestože kniha obsahuje zajímavé podněty pro praktickou činnost, soustředí
se oproti názvu více na analýzu nežli na zprostředkování díla.
Ačkoliv mají němečtí učitelé hudební výchovy na počátku 21. století k dispozici bohaté
spektrum materiálů pro zprostředkování hudby 20. a 21. století, staví se vůči její výuce
ve většině případech negativně (viz kapitola 3.2). Jak lze tuto situaci změnit a jakým směrem
se v Německu bude ubírat další vývoj zprostředkování soudobé hudby na školách leží
v rukou současných hudebních pedagogů. Jistou roli při zvažování dalších strategií hraje
hledisko, že diverzifikace a pluralita současného školství umožňuje každému učiteli hudební
výchovy otevřít žákům vlastním individuálním způsobem nejrozmanitější podoby světa
hudby. Při hledání ideálních parametrů, které by měla současná výuka hudební výchovy
splňovat, a to nejen ve vztahu k soudobé hudbě, může být inspirativní vize
Hanse Schneidera: „Aus musikpädagogischer und lerntheoretischer Sicht ist demnach
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Viz WEBER, B. Neue Musik und Vermittlung. Hildesheim: Georg Olms Verlag A.G. 2003, s. 250.
NIMCZIK, O. – RÜDIGER, W. Instrumentales Ensemblespiel. Übungen und Improvisationen – klassische
und neue Modelle. Regensburg: ConBrio Verlagsges. Mbh. 1997.
174
Tamtéž, s. 11.
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NIMCZIK, O. – BÄßLER, H. – SCHATT, P. W. Neue Musik vermitteln. Analysen – Interpretationen –
Unterricht. Mainz: Schott Verlag. 2004.
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ein Unterricht gefordert, der eine notwendige Bilanz findet zwischen Aktion und Reflexion,
der sinnlich und aufklärerisch, erlebnis- und erkenntnisorientiert ist.“176
3.2

Problémy při výuce soudobé hudby v současnosti

Přestože je výuka soudobé hudby zařazena do učebních plánů pro gymnázia (viz kapitola
3.3) téměř ve všech spolkových zemích Německa, je její výuka ve většině případů brána jako
„nutné zlo“ jak ze stran učitelů, tak ze stran žáků. Žáci reagují při kontaktu se soudobou
hudbou s odporem, nezájmem, mnohdy dokonce agresivně177. Výuka hudební výchovy
je díky jednohodinové týdenní dotaci stejně jako v České republice brána za „podřadný“
(untergeordneter) předmět, a tudíž bývá nezřídka vytlačována z učebního kurikula
ve prospěch „důležitějších“ předmětů jako matematika nebo angličtina178. Již od základní
školy tak u žáků není pěstován jakýkoliv vztah k hudbě, natož k hudbě soudobé, což
se samozřejmě projeví při pozdější konfrontaci s ní.
Soudobá hudba s sebou přináší mnohá úskalí, která znesnadňují její zpřístupnění nejen
německým žákům. Mezi nejčastěji uváděné problémy, které souvisí s výukou soudobé
hudby, můžeme zařadit:
•

ztížené vnímání zvuků soudobé hudby

•

aktivní způsob jejího zprostředkování

Z výzkumu Klause-Ernsta Behneho179 vyplývá skutečnost, že s rostoucím věkem
je otevřenost ve vnímání zvuků silně redukována. Zatímco se u jedenáctiletého jedince
setkáváme s plnou otevřeností ve vnímání vůči novým zvukovým podnětům, u třináctiletého
jedince se

tato otevřenost rapidně snižuje. Poslech skladby 20. a 21. století navíc

u posluchače často vyžaduje vyšší koncentraci vnímání než skladba vystavěna podle
tradičních kompozičních forem. Helga de la Motte-Haber ve svém spise Der einkomponierte
Hörer vysvětluje, že ztížené vnímání hudby 20. a 21. století nespočívá pouze ve zvýšených
nárocích na koncentraci, nýbrž je rovněž podmíněno fyziologicky. Často používané
disonance namáhají neškolený sluchový orgán, neboť zvukové frekvence ležící blízko sebe
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SCHNEIDER, H. „Lose Anweisungen für klare Klangkonstellationen“. Musiken und musikalische
Phänomene des 20. Jahrhunderts: ihre Bedeutung für die Musikpädagogik. Saarbrücken: PFAU-Verlag. 2000,
s. 64.
177
Viz NIMCZIK, O. Neue Musik vermitteln. In NIMCZIK, O. – BÄßLER, H. – SCHATT, P. W. Neue Musik
vermitteln. Analysen – Interpretationen – Unterricht. Mainz: Schott Verlag. 2004, s. 12.
178
JANK, W. (Hrsg.) Schulmusik – ein Studium im Umbruch. Mannheim: Paladium Verlag. 1996, s. 46.
179
Viz BEHNE, K. – E. Das Szene-Jahrhundert. Jugendszene und Musikgeschmack. In Musik und Bildung.
Heft 4. Mainz: Schott Music GmbH & Co. KG. 1996, s. 4–8.

48

jsou zpracovávány sousedními částmi hlemýždě.180 Vzhledem k této problematice ztíženého
vnímání podpořeného averzí vůči soudobé hudbě ze stran žáků tak na její výuku rezignovala
i nepatrná část učitelů, která se ještě před dvaceti lety nadšeně zajímala o jakékoliv dění
hudební avantgardy. Chuť vyučovat soudobou hudbu by zde sice byla, avšak nikdo tuto
hudbu nechce poslouchat181.
Dalším bodem, na který je nutno se zaměřit při výuce soudobé hudby na gymnáziích
v Německu, je způsob jejího zprostředkování. Ačkoliv převážně hudba druhé poloviny
20. století nabádá k vlastnímu zkoumání zvukového materiálu, dominuje u učitelů hudební
výchovy kognitivní přístup. Ve středu veškerého dění stojí poslech s cílem uvědomit si
specifika soudobé hudby. Žáci zkoumají notový zápis a text učitelem vybrané skladby
a následně se snaží o její reprodukci, která probíhá verbální formou. Nimczik tak poukazuje
na skutečnost, že výuka hudební výchovy je soustředěna na „Wissen über Musik“
s minimálním aktivním hudebním podílem žáků na výuce, který je pro porozumění soudobé
hudbě velmi důležitý182. Výuka soudobé hudby na školách se v tomto duchu uchyluje
ke každodenním

stereotypům

ve

stylu

poučování

a

analýzy

se

zanedbáváním

a znehodnocováním podílu vlastních zkušeností a bez rozvoje kreativity žáků. Na nutnost
hudební produkce v rámci hudební výchovy naráží i Werner Jank: „Die Schulmusik muss
mehr

Gelegenheit

geben

zur

Erfahrung

und

Gestaltung

kreativer,

produktiver,

experimenteller, explorierender und improvisatorischer Prozesse.“183
V následující kapitole se budu snažit ukázat, do jaké míry je tento požadavek splněn
v saském učebním plánu pro gymnázia. Zároveň budu sledovat, jaký prostor se v saském
učebním plánu naskýtá pro využití soudobé hudby ve výuce hudební výchovy a porovnám
tuto situaci s koncepcí českých Rámcových vzdělávacích programů.
3.3

Soudobá hudba v saském učebním plánu pro gymnázia184 (srovnání s ČR)

Gymnaziální vzdělání začíná v saském školském systému po 4. třídě základní školy, trvá
osm let (Klassenstufen 5 – 12) a stejně jako v České republice je ukončeno maturitní

180

Viz MOTTE-HABER, H. de la. Der einkomponierte Hörer. In KOPIEZ, R. (Hrsg.) Der Hörer als Interpret.
Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 1995, s. 35–41.
181
Viz NIMCZIK, O. Neue Musik vermitteln. In NIMCZIK, O. – BÄßLER, H. – SCHATT, P. W. Neue Musik
vermitteln. Analysen – Interpretationen – Unterricht. Mainz: Schott Verlag. 2004, s. 14.
182
NIMCZIK, O. Neue Musik in der Schule In JANK, W. (Hrsg.) Musik-didaktik. Praxishandbuch für die
Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH  Co.KG. 2005, s. 194.
183
JANK, W. Verändertes Berufsbild-unveränderte Ausbildung? In JANK, W. (Hrsg.) Schulmusik – ein
Studium im Umbruch. Mannheim: Paladium Verlag. 1996 s. 60.
184
Každá z šestnácti spolkových zemí Německa si vytváří vlastní učební plány. Autorka se záměrně rozhodla
zkoumat situaci v Sasku vzhledem ke studijnímu pobytu v Drážďanech.
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zkouškou185. Vzdělávání se uskutečňuje na základě „Lehrpläne“ , neboli učebních plánů,
které byly v Sasku vydány v roce 2004. Cílem saského učebního plánu (dále jen UP) bylo
koncipovat učební náplň hudebního oboru tak, aby došlo k rozvíjení žákovy kreativity,
spontánnosti, vnímavosti, komunikační kompetence, kompetence k řešení problému stejně
jako samostatných hodnotících schopností. K hlavním všeobecným cílům oboru hudební
výchova patří rozvoj mnohostranných hudebně praktických dovedností žáka spolu
s utvářením vícedimenziálního pohledu na svět hudby. Žák by měl být rovněž veden k tomu,
aby mohl poznávat a uvědomovat si rozmanitost vzájemného vztahu mezi hudbou a jinými
uměleckými oblastmi.
Obor Hudební výchova je v saském UP pro gymnázia rozdělen na dvě učební disciplíny:
„Musizierpraxis“ a „Musik hören und erschließen“, které odpovídají v českých Rámcových
vzdělávacíh programech (dále jen RVP) pro gymnázia okruhům „produkce“, „reprodukce“
a „reflexe“. „Musizierpraxis“ neboli „hudební praxe“ je považována za základní stavební
materiál ve výuce hudební výchovy. Díky ní jsou systematicky rozvíjeny a pravidelně
procvičovány schopnosti a dovednosti žáků jako zpěv, hra na nástroje a pohyb, které
jsou předpokladem pro získání potřebných vědomostí o hudbě. Praktické hudební činnosti
by v 1. a 2. ročníku gymnázia (Klassenstufen 5 und 6) mělo být věnováno asi 70%
z celkového vyučovacího času, kterým hudební výchova disponuje, v 3. až 6. ročníku
gymnázia (Klassenstufen 7 – 10) pak zhruba 50%. „Hudební reflexe“ („Musik erschließen“)
a „poslech hudby“ („Musikhören“) vytvářejí stejně jako v českém RVP pro gymnázia
uzavřený celek, jehož náplní je v saském UP především hudební teorie a dějiny hudby.
Do stejného celku také spadá estetické hledisko, které je potřeba zohledňovat
při jednotlivých hudebních aktivitách. Na základě tohoto srovnání můžeme konstatovat,
že koncepce hudebního oboru v českém RVP pro gymnázia a v saském UP vychází
z obdobných principů.
Kromě tohoto základního rozdělení zohledňuje saský UP pro gymnázia tři didaktická
hlediska, která zajišťují zpřístupnění mnohotvárnosti hudební kultury a která je nutno
respektovat. Tato hlediska musí být využívána stejnou měrou, přičemž se vzájemně prolínají
a doplňují. Prvním hlediskem je „Musik erfinden, wiedergeben und gestalten“, které
zahrnuje experimentování se zvuky a rytmem, objevování hudby pomocí improvizace
a komponování a také reprodukci písemně zaznamenané hudby. Tato hudební činnost
probíhá s využitím hlasového aparátu, hry na tělo, různých hudebních i nehudebních nástrojů
185

Bližší informace k systému školního vzdělávání v Sasku včetně učebního plánu pro hudební výchovu na
gymnáziích se nachází na internetovém serveru http://www.sachsen-macht-schule.de/schule/index.htm Stav
ze dne 15. 3. 2008.
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a technických médií. Druhé hledisko „Musik wahrnehmen, verstehen und deuten“ se zakládá
na rozvoji rozdílných poslechových schopností, získávání znalostí z oblasti hudební nauky
a rovněž získání uceleného obrazu o historických a společenských podmínkách ovlivňujících
hudební dění. Poslední, avšak stejně důležité hledisko, pak tvoří „Musik umsetzen, verbinden
und in Beziehung bringen“. Zde patří především obrazné a scénické znázorňování hudby,
spojení hudby s pohybem a její propojení s dalšími uměleckými oblastmi. Některé z těchto
didaktických principů jsou v upravené formě zahrnuty v učebním obsahu hudební výchovy
pro žáky 2. stupně základní školy RVP.186
Obsah učiva jednotlivých činnostních oblastí produkce, recepce a reflexe pro hudební
obor je v českém RVP pro gymnázia pouze okrajově vymezen a na jeho základě si každé
gymnázium vytváří svůj vlastní Školní vzdělávací program, který obsahuje učební osnovy
s konkrétní náplní učiva a s očekávanými výstupy pro jednotlivé ročníky. V saském UP
pro gymnázia jsou učební osnovy pro jednotlivé ročníky již rozpracovány a jsou závazné
pro všechna gymnázia dané spolkové země. Svou strukturou se proto spíše podobají
současným učebním osnovám pro hudební výchovu na gymnáziích z roku 1999187.
Zaměříme-li se na konkrétní náplň učebních osnov hudební výchovy v saském UP
pro gymnázia, pak dojdeme k závěru, že její výuka by měla vycházet z praktické hudební
činnosti („Musizierpraxis“). Žáci se učí písně a tance různých zemí a kultur, vytvářejí k nim
vlastní jednoduchý doprovod na rozličné hudební nástroje, rozvíjí své pohybové, vokální
a instrumentální dovednosti, improvizují se zvuky, komponují skladby, propojují hudbu
s texty, obrazy, vytvářejí pantomimické scény, hrají divadlo, navštěvují koncerty, aranžují
skladby pomocí počítačové techniky a další. Tyto aktivní hudební činnosti jsou úzce
propojeny s poslechem a reflexí hudby („Musik hören und erschließen“), na jejichž základě
žáci rozvíjejí své receptivní schopnosti, získávají vědomosti z oblasti teorie a dějin hudby
v historickém a kulturním kontextu, učí se kriticky hodnotit hudbu a zaujímat k ní své osobní
stanovisko. Z

celkové charakteristiky hudební výchovy a jejich učebních osnov lze

konstatovat, že saský UP si v oboru hudební výchovy klade podobné cíle, jaké jsou obsaženy
v českých RVP.
Nyní bych se pozastavila nad situací hudby 20. a 21. století v saském UP. Německému
hudebně-výchovnému procesu je často vytýkáno, že se odvrací od výuky soudobé hudby a že
186

Viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha: VÚP. 2007, s. 67-68 [online]. Dostupné na URL
< http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf> Stav ze dne 12. 3. 2008.
187
Viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Učební dokumenty pro gymnázia. Učební osnovy.
Hudební výchova, s. 1-12. [online]. Dostupné na URL <http://www.vuppraha.cz/soubory/hudeb_v_g.pdf> Stav
ze dne 12. 3. 2008.
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ji vyčleňuje jako tzv. „Sonderbereich“ (viz kapitola 3). Toto tvrzení upevňuje saský UP,
neboť hudba 20. a 21. století je dle zdejších učebních osnov zařazena až do 6. ročníku
gymnázia (Klassenstufe 10) a širší prostor jí je poskytnut teprve v 7. a 8. ročníku
(Jahrgangsstufen 11 und 12).
Přesto jsou v saském UP pro gymnázia obsaženy již od 1. ročníku (Klassenstufe 5) aktivní
činnosti, které by mohly žáka do problematiky hudby 20. a 21. století uvést
(např. Experimentieren

mit

Klängen,

Situationsbezogenes

freies

Improvisieren

in Verbindung mit Texten, Bildern oder Szenen, Bewegungsimprovisation nach Musik,
Instrumente selbst bauen). Jak však uvádí Michael Liebscher, učitel hudebního oboru
na gymnáziu Dresden-Plauen, „záleží zde na konkrétním učiteli, jakým směrem bude žáky
při daných aktivitách vést a jaký druh hudby bude preferovat.“188
Stejně jako v současných českých RVP, hraje i v saských učebních osnovách důležitou
roli integrování předmětů a vytváření mezipředmětových vztahů.189 I když v saském UP
nenalezneme obdobné téma, jakým je Umělecká tvorba a komunikace v českém RVP, snaží
se koncepce hudební výchovy vést žáky ke komplexnímu chápání uměleckého a kulturního
světa po celou dobu jejich studia na gymnáziu. K rozvoji

porozumění uměleckým

i kulturním hodnotám slouží i různé projekty, které jsou realizovány také v hudebním oboru.
V tomto školním roce 2007/2008 byla všem gymnáziím a středním školám v Drážďanech
a okolí nabídnuta možnost zúčastnit se projektu pod názvem „Neue Musik erleben
und gestalten“, jehož cílem je tvořivá práce s aspekty soudobé hudby (viz kapitola 3.4).
Na základě srovnání českých RVP se saskými UP můžeme celkově shrnout, že existují
jisté paralely v cílech oboru hudební výchova v českém i saském vzdělávacím systému. Oba
kurikulární dokumenty se zakládají na aktivním přístupu žáků k hudbě jako umění
(„Musizierpraxis“),

usilují

o

rozvoj

tvůrčích

schopností,

hlasových,

sluchových

i motorických dovedností jedince a zároveň žáka vedou k vytváření hodnotících soudů
a postojů k umělecké tvorbě („Musik hören und erschließen“). Z této perspektivy by
se učební osnovy pro hudební výchovu v saských UP mohly stát inspiračním vzorem
pro učitele hudebního oboru při tvorbě Školních vzdělávacích programů. S ohledem
na neutěšený stav výuky soudobé hudby v rámci hudebního oboru na saských i českých
gymnáziích je potřeba detailněji a komplexněji promyslet možnosti jejího aktivního
a zároveň interaktivního zprostředkování. K dosažení tohoto cíle by mohla přispět rovněž

188

Rozhovor proběhl v prostorách Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden dne 8. 11. 2007.
např. kromě integrace s dalšími uměleckými předměty je v Klassenstufe 11/12 hudba propojována s
matematikou, fyzikou, filosofií a psychologií.
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lepší metodická příprava budoucích učitelů hudební výchovy na vysokých školách v obou
zemích.
3.4

Příprava studentů hudební výchovy na výuku soudobé hudby

Zatímco vzdělávání budoucích učitelů hudební výchovy všeobecně vzdělávacích škol
zajišťují v České republice katedry hudební výchovy pedagogických fakult na univerzitách,
probíhá studium tohoto oboru v Německu pod názvem „Schulmusik“ na tzv. „Hochschule
für Musik“, čemuž v našich zemích odpovídají hudební akademie (JAMU, AMU). Studenti
oboru „Schulmusik“ se tak neustále pohybují v centru uměleckého dění a rovněž se jim
naskytuje možnost spolupracovat například s budoucími hudebními skladateli nebo sólovými
interprety. Součástí několika současných německých hudebních vysokých škol jsou
i instituty pro soudobou hudbu („Institut für Neue Musik“), které nejen studentům hudební
výchovy otevírají nové obzory ve světě soudobé hudby.190
Přesto má výuka soudobé hudby pro studenty učitelských oborů na německých hudebních
vysokých školách podobně jako na českých katedrách hudební výchovy jisté nedostatky.
Znalostí a praktických zkušeností spojených s hudbou vzniklou po roce 1975 se studentům
těchto oborů téměř nedostává. Tím jim rovněž není umožněno získat didakticky kompetentní
a kreativně vedený přístup k hudbě konce 20. a počátku 21. století, což se projevuje
v pozdější odborné i metodické bezradnosti při práci se soudobou hudbou. Například
Ortwin Nimczik kritizuje nedostatečnou způsobilost budoucích hudebních pedagogů
pro výuku soudobé hudby na gymnáziích: „Der Stellenwert „Neuer Musik“ gerade für
die Ausbildung von Musikpädagogen wird an den Hochschulen sehr niedrig taxiert,
die Chancen, „Neues“ aufzunehmen und zu bündeln, um so auch „das Alte“ zu beleben,
bleiben im Rahmen der Ausbildung weitgehend ungenutzt.“191 Rovněž Hans Bäßler
vyzdvihuje požadavek, aby se při studiu hudební výchovy na vysokých školách kladl důraz
na hudební produkci a improvizaci, která by úzce souvisela s využitím soudobé hudby.192
Přesto je však nutné podotknout, že tato problematika je všeobecného charakteru
a v současné době je již na mnoha hudebních vysokých školách nabízen seminář soudobé
hudby ve spojitosti s jejím praktickým využitím. Například v Sasku se tak studenti hudební
190

Tyto instituty pro soudobou hudbu se nachází na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden,
Universität der Künste Berlin společně s Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ Berlin, Hochschule für Musik
Karlsruhe, Hochschule für Musik Freiburg.
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NIMCZIK, O. Am Neuen lernen. Gedanken zum Stellenwert Neuer Musik in der musikpädagogischen
Ausbildung. In NIMCZIK, O. (Hrsg.) Musik – Vermittlung-Leben. Festschrift für Ernst Klaus Schneider. Essen:
Die Blaue Eule Verlag. 2001, s. 75.
192
Viz BÄßLER, H. „Dafür bin ich nicht ausgebildet!“ In JANK, W. (Hrsg.) Schulmusik – ein Studium im
Umbruch. Mannheim: Paladium Verlag. 1996, s. 12.
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výchovy na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden mohou účastnit semináře
„Neue Musik“, který se koncentruje jednak na prezentaci skladatelů a hudebně-uměleckých
směrů od druhé poloviny 20. století až do současnosti, ale rovněž na získání didaktických
perspektiv spjatých s touto hudbou v podobě vlastního experimentování a komponování.
Ve školním roce 2007/2008 je navíc posluchačům drážďanské hudební vysoké školy
umožněno podílet se na projektu „Neue Musik erleben und gestalten“193 pořádaný tamějším
institutem pro soudobou hudbu.
Tento projekt vychází z hlavních myšlenek projektů Response, kde žáci základních
a středních škol pracují s učiteli, studenty hudební výchovy, hudebníky a soudobými
hudebními skladateli na vytvoření společné hudební kompozice. Jelikož se obdobné projekty
konají již delší dobu v řadě dalších německých měst a také v ostatních evropských zemích,
pokládám za potřebné věnovat jim následující samostatnou kapitolu.
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Viz VOIT, J. Neue Musik erleben und gestalten. In Komponostenforum.de. Plattform für neue musik
[online]. Dostupné na URL <http://www.komponistenforum.de/neue-musik-erleben-und-gestalten-_154.html>
Stav ze dne 14. 2. 2008.
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4

PROJEKTY S VYUŽITÍM HUDBY 20. A 21. STOLETÍ PRO ŠKOLY
Jedním z nejdiskutovanějších témat současného školství v České republice je tvorba

Školních vzdělávacích programů, kterým jsem se již podrobněji věnovala v první kapitole.
Kromě vzdělávacích oblastí vyžadují Rámcové vzdělávací programy zařazení průřezových
témat jako součást vzdělávání, která mají pomáhat „doplňovat či propojovat, co si žáci
během studia osvojili“ a zároveň mají zabezpečit „rozvoj osobnosti žáka jak v oblasti postojů
a hodnot, tak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností“194. Pro realizaci průřezových
témat je mimo jiné doporučována forma projektů, seminářů, kurzů, besed apod.195 Právě
zmiňované projekty jsou možností, jak žáky základních i středních škol vtáhnout do děje
soudobé „artificiální“ hudební scény.
Josef Maňák a Vlastimil Švec zohledňují několik aspektů vyzdvihující přednosti školního
projektu:196
•

zvyšuje motivaci, iniciativu a odpovědnost žáků,

•

poskytuje řadu příležitostí k praktickému řešení úkolů a problémů ze života,

•

posiluje u žáků ochotu spolupracovat a radit se s jinými,

•

přináší korektiv k tradiční výuce, neboť ji obohacuje a doplňuje o přímou zkušenost
žáků,

•

rozvíjí u žáků vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebekritičnost i sebedůvěru,

•

dává příležitost k tvořivým činnostem.

Jedním z charakteristických znaků projektu je rozvoj nových znalostí, dovedností, zájmů
a aktivity jedince, a to vše na základě prožité zkušenosti. Bernd Januschke ve svém
příspěvku Projekte im Musikunterricht zmiňuje způsob chování jedince uplatňující
se v projektovém

vyučování:

„Initiativverhalten,

Kreativität,

Ideenreichtum,

Gesprächsführung, Integrationsbereitschaft, Spontaneität“197 .
Projekt je tedy založen na produktivní činnosti žáků se zaměřením na získání
emocionálního a estetického prožitku. Právě kreativita a emoční inteligence jsou důležitými
faktory, o jejichž rozvoj se má pomocí průřezového tématu Osobnostní a společenská

194

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha:
VÚP. 2007, s. 65 [online]. Dostupné na URL <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_G.pdf> Stav ze dne 12. 3. 2008.
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Viz tamtéž.
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MAŇÁK, J. – ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido – edice pedagogické literatury. 2003, s. 170.
197
JANUSCHKE, B. Projekte im Musikunterricht. In Musik & Bildung. Heft 6. Mainz: Schott Music GmbH
& Co. KG. 1992, s. 24.
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výchova v Rámcových vzdělávacích programech základního i gymnaziálního vzdělávání
u každého jednotlivého žáka usilovat. Tyto faktory se již od šedesátých let minulého století
začínají uplatňovat při výuce v Severní Americe a během let následujících se šíří
do evropských zemí, jejichž kolébkou se stává Velká Británie. Zde se princip vlastní aktivity
a kreativity v hudební výchově dostává do spojení s experimentální hudbou, kdy se žáci
se skladbami 20. století seznamují v podobě vlastního komponování. „Prostřednictvím přímé
zkušenosti s vytvářením a interpretováním hudby má mít každý žák možnost formovat své
hudební představy a s jejich pomocí si lépe hudbu osvojovat, chápat její funkci
i strukturování a takto se seznamovat s hudební pluralitou.“198 Toto hledisko vedlo
v osmdesátých letech 20.století ke vzniku britského projektu Response, jehož model
se během devadesátých let 20. století rozšířil do Německa (projekt Weltmusik, Querklang,
Musik erfinden in der Schule apod.), Rakouska (projekt Klangnetze) a v roce 2001 i do České
republiky (projekt Slyšet jinak).
Mezi další možnosti aktivního kontaktu s hudbou 20. a 21. století patří projekty, které
využívají propojení soudobé, ale i starší artificiální hudby s dalšími předměty a obory jako
výtvarná výchova, literatura, dramatická výchova nebo historie, a to opět na základě
produktivní činnosti žáků. Jako předloha zde slouží německý projekt Die Kunst der Stunde,
na jehož bázi vzniklo v německých a rakouských zemích velké množství obdobných
projektů. Jeho cílem je jednak přiblížit žákům soudobou hudbu, ale zároveň i rozvíjet jejich
kreativní a experimentální schopnosti a komunikativní dovednosti. Velký význam u tohoto
projektu hraje zážitek a zkušenost.
V současné době existuje celá řada školních i mimoškolních projektů využívajících
aspektů soudobé hudby, které se však zatím obloukem vyhýbají naší zemi. Projekt Slyšet
jinak tak představuje zatím jediný český projekt zpřístupňující soudobou hudbu žákům všech
typů škol, a to skrze komponování. Jako inspirace by českému školství a kulturním institucím
kromě výše uvedených projektů mohly posloužit projekty Berlínské filharmonie v Německu,
Guildhall School of Music and Drama ve Velké Británii nebo Cité de la musique ve Francii.
Cílem těchto projektů je „získání kreativních osobností, které předávají svůj postoj k tvorbě
i životu spíše než techniku a údaje“ 199. A o toto bychom se měli snažit i v České republice.

198

ZOUHAR, V. Slyšet jinak. Komponování jako výuková metoda i nástroj k poznávání hudebních skladeb.
Referát na konferenci Aeduca. Olomouc, 2006. Rukopis.
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DOHNALOVÁ, L. Některé tzv. dobré příklady hudebněpedagogické praxe v zahraničí. In Česká hudební
pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana.
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Projekty Response, Slyšet jinak a Die Kunst der Stunde ovlivnily pojetí hudební výchovy
v Německu i České republice jako všestranně zaměřenou činnost žáků s důrazem
na kreativní, improvizační a kompoziční aktivitu, a tím jí dávají „nový společenský
rozměr“200. Proto považuji za nezbytné zmiňované projekty podrobněji představit v této
kapitole.
4.1

Projekt Response201
„Hudba 20. a 21. století je bohatá, vzrušující a jistě zaujme i ty jedince, kteří zatím

neměli příležitost se s ní setkat“202. Výsledkem však byl fakt, že se hudebníci a hudební
skladatelé

v šedesátých až osmdesátých letech 20. století denně potýkali s “vakuem”

koncertních sálů, jelikož zájem veřejnosti o tuto hudbu byl téměř v celé Evropě mizivý. Bylo
jasné, že je nutno tuto situaci změnit „... and to break barriers which had traditionally
existed between composers and performers on the one side, and the audiences on
the other”203. A tak členové orchestru London sinfonietta spolu s několika aktivními
organizátory britského hudebního dění dospěli na počátku osmdesátých let 20. století
k rozhodnutí, že o soudobé hudbě je potřeba nejen mluvit, ale především je nutné do jejího
dění aktivně zapojit veškerou veřejnost, a to ve formě komponování vlastních skladeb
a jejich následném předvedení.
Právě díky této iniciativě vznikl na britských školách projekt Response, jehož cílem
je aktivní střetnutí s hudební scénou 20. a 21. století na základě spolupráce mezi žáky a jejich
učiteli s hudebními interprety a skladateli. Tento koncept vychází z myšlenky, že každé dítě
je schopno samostatně komponovat. Hlavním cílem projektu Response je tedy
experimentování žáků s širokou paletou tónů a zvuků, zkoumání a nalézání nových
zvukových možností různých hudebních i nehudebních nástrojů, které ústí v kreativní
skládání rytmů a melodií v ucelenou kompozici. Podněty pro tuto činnost předkládá ve formě
her, inspirujících zvukových modelů, motivujících úkolů apod. pracovní tým skládající
se z hudebního skladatele, hudebníka a učitele hudební výchovy. Právě jeho role
je v projektu Response velmi důležitá. „Damit Kinder und Jugendliche ihre eigene
Phantasie,

ihre

subjektiven

Fähigkeiten,

200

Vorstellungen,

Vorerfahrungen

ZOUHAR, V. Ke genezi programu Slyšet jinak. In Sborník celostátní konference na téma Hudební
improvizace 1.–2. 11. 2005. Praha: Česká hudební rada/ Divadelní ústav. 2005, s. 6–7.
201
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202
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und Kommunikationsmöglichkeiten in einen schöpferischen Prozess auch tatsächlich
einbringen können, brauchen sie kreative Aufgaben mit klaren Rahmenvorgaben,
die zwischen Anregen,

Machen lassen und Herausfordern eine Balance finden,

und außerdem differenziertes Klang- und Ausdrucksmaterial“204. Hudební interpret společně
se skladatelem třídu pravidelně navštěvují, sdělují žákům své názory, náměty, poskytují jim
hudební impulsy a společně pak zkoušejí nové zvukové techniky a struktury. Na konci
projektu, který zpravidla trvá půl roku, formulují žáci „odpověď“ na nové hudební zážitky
v podobě vlastní kompozice.
V průběhu existence Response bylo zjištěno, že žáci, kteří se projektu zúčastnili,
jsou daleko otevřenější vůči hudbě 20. a 21. století a jsou zároveň vnímavější ke zvukům
a hlukům každodenního života. Navíc spolupráce s „profesionálním hudebním týmem“ vede
k uvědomění si významu hudby v dnešním světě a napomáhá jejímu porozumění. Projekt
Response tak kromě tvořivého přístupu k soudobé hudbě u žáků podporuje rozvoj
a upevňování celé řady vlastností, které jsou důležité pro úspěšný učební proces: odvaha
k experimentování a tvoření, vnitřní motivace, vytrvalost, zvědavost nebo chuť prezentovat
vlastní hudební nápady.
Struktura projektu
Projekt Response začíná týdenním kursem pro učitele, kteří jsou zasvěceni a zcela vnořeni
do problematiky předem vybrané kompozice a také jim jsou poskytnuty základní nástroje,
které skladatel při tvorbě dané skladby používal. Během celého týdne se tak učitelé snaží
co nejvíce proniknout do nitra skladby. Poslouchají zvuky, analyzují je, pracují s rytmem
a nejprve jednoduchými melodiemi, které následně kombinují, skládají a vytvářejí svou
vlastní kompozici. Dělají vlastně to, co později jejich žáci. Již během této přípravné části
se budují týmy tvořené skladatelem, hudebníkem a učitelem. Ti pak společně vyberou
základní náměty

pro danou skladbu, sestavují cvičení a úkoly, které žáky povedou

k prozkoumání zvukového materiálu, a prodiskutují časový průběh projektu.
Po této přípravné fázi se pracovní tým vydává do předem zvolené třídy. Žáci se nejprve
seznamují v podobě her, cvičení či experimentování s novým zvukovým materiálem a jeho
možnostmi a na podnět pracovního týmu vytvářejí rytmické modely, nové zvukové oblasti,
procvičují hrací techniku různých nástrojů a trénují hlas, pohyb, skupinovou hru. V další
části předkládají členové týmu žákům náměty, které úzce souvisí s předem zvolenou

204

GRAEFE –HESSLER, D. Neue Musik macht Schule. In Jahresmagazin 2003/04 – Response. Dostupné na
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skladbou. Tu však žáci uslyší až na závěrečném koncertě po předvedení vlastní kompozice.
Skladatel a hudební interpret žáky ve škole navštěvují obvykle jednou týdně a ve zbývajícím
čase s nimi na tvorbě vlastní skladby pracuje jejich učitel. Na výsledky experimentální
činnosti žáků pak hudebníci a skladatelé reagují vlastní improvizací či krátkými
kompozicemi, které mohou žáky motivovat a inspirovat k dalším nápadům. Ve vrcholné fázi
navrhuje pracovní tým společně s žáky notový zápis celé skladby, který je podmínkou
pro její uvedení a případné následné opakování.
Po půlroční práci na projektu Response mají žáci možnost předvést své kompozice
na společném koncertě všech zúčastněných tříd v rámci školy a poté jim je teprve poprvé
představena původně vybraná skladba soudobého hudebního skladatele v podání
profesionálního hudebního souboru, na jejímž podkladu žáci sami komponovali.
Historie
Kořeny projektu Response sahají již do sedmdesátých let 20. století, kdy na základě
podnětů obsažených v hudebně-pedagogické knize Johna Payntera a Petera Astona z roku
1970 Sound and Silence205 vznikly snahy pedagogů umožnit žákům britských škol
samostatně vytvářet a zkoušet různé zvuky. Během osmdesátých let 20. století pak byl
především zásluhou Simona Rattla, dirigenta a uměleckého poradce City of Birmingham
Symphony Orchestra a Richarda McNicoly, londýnského flétnisty a hudebního pedagoga,
položen základní kámen pro pořádání „výchovných koncertů“, které by pomocí soudobé
hudby oslovily široké publikum a zároveň ho podnítily k vytvoření a předvedení své vlastní
kompozice.
V roce 1983 byl zahájen první velký projekt, kterého se zúčastnilo dvacet pět
londýnských škol pod záštitou organizace Inner London Education Authority (ILEA). Žáci
jednotlivých škol tak měli možnost ve spolupráci s hudebními skladateli, učiteli a orchestrem
London Sinfonietta experimentovat se zvuky a vytvářet vlastní kompozici na základě
konfrontace se skladbami Edgarda Varèse. Z tohoto podnětu se pak v roce 1985 zrodil první
projekt Response. Response neboli v překladu “Odpověď” zde znamená nejen odpověď žáků
na skladbu 20. století v podobě vlastně vytvořených rytmů a melodií, ale v širším slova
smyslu zde Response stojí v těsném kontaktu se slovem “Responsibility”, čímž je myšlena
zodpovědnost k dané kompozici a ke všem účastníkům projektu. Ještě během osmdesátých
let 20. století se v britském národním kurikulu objevil požadavek, aby se každé dítě
v rozmezí 5–14 let učilo samostatně komponovat, svá díla následně předvádělo a zároveň
205
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aby pochopilo procesy, které při hudební kompozici probíhají. Tím se projekt Response stal
každoroční nedílnou součástí britského národního vzdělávacího systému.
V roce 1988 se projekt Response dostává do Německa. Spoluprácí již zmiňovaného
britského souboru London Sinfonietta s frankfurtským Ensemble Modern byl vytvořen
společný projekt Response pro sedmnáct škol v Berlíně. Po vydařeném úvodním projektu
se v roce 1990 Response poprvé objevuje ve Frankfurtu. Britští experti projektu Response
Terry Edwards, Richard McNicol a Nigel Osborne spolu s odborníky a hudebníky Enseble
Modern,

London

Sinfonietta

a

dále

se

členy

sborů

London-Sinfonietta-Voices

a Vokalensemble Frankfurt představují model projektu Response učitelům německých škol.
V průběhu půl roku pak pracují týmy tvořené skladatelem, hudebníky a učiteli s žáky
základních a středních škol na společné kompozici, jejíž konečná verze je předvedena
na společném koncertě vrámci frankfurtských slavností.
Během devadesátých let 20. století se metody projektu Response rozšířily do Kolína,
Brém, Essenu, Mnichova či Drážďan. Ve většině daných měst však vznikají pouze ojedinělé
a nepravidelné projekty kreativního hudebního vyučování, a tudíž k vytvoření jednotného
celonárodního projektu jako je britský Response vzhledem k rozdílným vzdělávacím
systémům jednotlivých spolkových zemí nejspíš nikdy nedojde.
4.2

Projekt Slyšet jinak206

Projekt Slyšet jinak vznikl v roce 2001 z podnětu britsko-německého projektu Response
a rakouského Klangnetze207. Hlavním cílem projektu Slyšet jinak je rozvoj tvořivosti
a hudebnosti dětí na základě komponování v rámci hudební výchovy. “Každý zvuk a každý
projev je v ní chápán jako hudební, každý předmět jako hudební nástroj, spontánní interakce
mezi zvuky jako improvizace a časové, grafické nebo pokynové fixování zvuků a jejich

206
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tvorbu soudobé hudby, např. projekty Mozart am Werk, Momentse! Musik.
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následné reprodukování jako hudební kompozice”208. Smyslem projektu je ukázat žákům
“nové zvukové prostory a nabízet jim cestu k nečekaným sluchovým zážitkům, které si sami
kreativně vytvářejí”209. Stejně jako v projektu Klangnetze nehraje rozhodující roli produkt,
nýbrž proces tvorby, při kterém jsou žáci podněcováni k výběru zvukových ploch, zvažování,
přemýšlení nad možným zápisem skladby a jeho dirigováním, ke komunikaci v rámci
skupiny atd. Důležitým východiskem projektu Slyšet jinak je bezbariérovost. Dochází zde
ke stírání rozdílů vztahů učitel– skladatel – žák. Učitel zaujímá roli partnera a poradce, který
žáky motivuje, podporuje je v kreativním a exploračním procesu, improvizačních aktivitách,
vymýšlí pro ně hry, a tím zároveň umožňuje využití žákových schopností ať už v rámci
skupinové či individuální práce. Skladatel pak předkládá žákům nové podněty z oblasti
improvizace, zvukových možností či kompozičních struktur, zároveň však žáky nenutí
postupovat podle ukázkových vzorců, nýbrž napomáhá žákům hledat vlastní cestu při tvoření
či objevování nových zvukových planet. Skladatel i učitel zároveň přijímají názory žáků,
jejich připomínky a nápady a tím se od žáků sami učí. Touto kooperací tak vzniká
“mnohonásobný interaktivní proces vědění a poznání” 210 mezi učitelem, skladatelem a žáky.
Projekt Slyšet jinak se nezakládá na znalosti notace, kompozičních či harmonických principů
a rovněž předchozí vědomosti či dovednosti nejsou prioritou. Všem žákům je tedy umožněno
podílet se na zvukových kompozičních hrách stejnou měrou. Jako hudební nástroje jsou tak
záměrně používány předměty každodenní potřeby, přírodniny, spolu se zvuky lidského těla,
kde není možné určit, kdo umí správně hrát na kelímky od jogurtu, kamínky či balónky,
a kdo ne.
Projekt Slyšet jinak je založen na principu 3 K: kreativitě, komunikaci a koncentraci žáků.
Jak uvádí sám zakladatel projektu Slyšet jinak, Vít Zouhar, je hlavním zájmem tohoto
projektu „koncentrovaná práce se zvukem a vnímání spojené s kreativitou žáků, odpovídající
běžné výukové praxi”211. Projekt Slyšet jinak se tak zakládá na improvizaci se zvukem
v rámci herních situací s důrazem na zážitek z tvorby a práci se zvukem. Veškerá aktivita
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žáků však vyžaduje naprostou koncentraci, soustředěnost a cílevědomost zabraňující
v experimentální libovůli při tvorbě žáků, jež byla kritizována v sedmdesátých letech
20. století v Německu (viz kapitola 2.2). Klíčovou roli zde hrají stimulační cvičení, která
žáky aktivizují, a rovněž cvičení poslechová, která posilují poslechové schopnosti žáků.
Však i samotný název projektu se opírá o slyšení v podobě koncentrovaného vnímání. Slovo
“jinak” pak představuje možnost vnímání a tvoření nových hudebních prostor, při kterém
současně dochází k porozumění soudobé hudbě.
Projekt Slyšet jinak tak otevírá hudební výchově možnosti vytvoření mezioborových
vztahů s dalšími vyučovacími předměty a skrze herní situace s využíváním mimohudebních
prvků tak nabízí přitažlivý druh vyučování, který pozitivně stimuluje rozvoj osobnosti.
Struktura programu
Projekt Slyšet jinak prošel během své šestileté existence několika změnami, které
ovlivnily jak jeho celkovou strukturu, tak i jeho náplň. Původní verze projektu Slyšet jinak
sestávala z třídenního intenzivního semináře pro pedagogy, hudebníky a rovněž studenty
Pedagogické fakulty v Olomouci, kteří pak žáky ve třídách provázeli při komozičních,
improvizačních a kreativních činnostech. Seminář byl zaměřen na procvičování motivačních
a iniciačních postupů, které mají sloužit k rozvoji již zmíněných tří K, čili koncentrace,
kreativity a komunikace.
Druhá část projektu pak byla soustředěna na samotnou práci lektorů a studentů
pedagogické fakulty s žáky ve třídách. Během komponování vytvářejí žáci grafickou
partituru své skladby, neboť jednou z podmínek projektu Slyšet jinak je opakovatelnost
skladby. Od roku 2004 pak měly skupiny žáků možnost prezentovat své kompozice
na společném koncertě. Závěrečné zhodnocení projektu a společná reflexe je důležitým
činitelem pro všechny účastníky projektu Slyšet jinak.
Historie
V roce 2001 se zrodil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci projekt
Slyšet jinak, jehož inspirací se staly již zmiňované projekty – rakouské Klangnetze a britskoněmecký Response. Zakladateli tohoto programu se stali hudební skladatel, muzikolog
a pedagog Vít Zouhar spolu se skladatelem a improvizátorem

Josefem Gründlerem.

Společně se studenty Pedagogické fakulty univerzity Palackého uskutečnili 1. kurz projektu
Slyšet jinak zaměřený na práci se studenty gymnázia.
Od roku 2003 poprvé společně pracují v týmu pedagogové a studenti Hudební fakulty
Janáčkovy akademie múzických umění (Ivo Medek, Markéta Dvořáková, Edgar Mojdl,
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Jan Kavan, Jana Bařínková ad.) se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
Projekt je nově koncipován tak, aby výuka hudební výchovy s využitím improvizačních,
kreativních a kompozičních technik dětí mohla být uskutečněna na různých typech škol
včetně dětí handicapovaných. Od roku 2004 se součástí projektu Slyšet jinak stává společný
koncert všech účastníků. V roce 2005 byl projekt Slyšet jinak představen na brněnském
festivalu Expozice nové hudby 2005, kde žáci brněnských základních a středních škol
s týmem Slyšet jinak vytvářeli vlastní hudební kompozice.
Projekt Slyšet jinak zaznamenal v roce 2006 další změnu ve stylu hudebních animačních
programů. Tým lektorů se tentokrát zaměřil na poznávání již existujících skladeb, kdy žáci
společně vytvářeli nové skladby na základě stejných principů a kompozičních postupů jako
autoři skladeb, se kterými spolupracovali. Projekt byl rozdělen do tří částí, kdy v říjnu 2006
proběhl třídenní intenzivní seminář pro učitele hudební výchovy, na jehož základě učitelé
pracovali se svými žáky ve třídě a žáci komponovali za pomocí dostupných zvukových
a hudebních prostředků své skladby. Tyto kompozice poté prezentovali na konci listopadu
2006 v rámci třídenního festivalu Slyšet jinak společně s profesionálními hudebníky
a s tématickou výstavou výtvarných prací žáků Studia Experiment Olomouc. V listopadu
roku 2006 byl projekt Slyšet jinak poprvé představen v zahraničí jako součást varšavského
festivalu soudobé hudby AD LIBITUM. Téměř šedesát žáků varšavských základních
a středních škol vytvářelo za pomoci týmu Slyšet jinak své vlastní hudební kompozice,
které pak zazněly na závěrečném koncertě v sále Ujazdowského zámku.
Jelikož zájem o projekt Slyšet jinak roste jak ze stran pedagogů, tak i žáků, počítá
se do budoucna s pořádáním dalších ročníků. Projekty Slyšet jinak se uskutečnily za podpory
Rozvojových programů Ministerstva školství, dětí a mládeže, Fondu rozvoje vysokých škol
a programu Erasmus-Socrates.
4.3

Projekt Die Kunst der Stunde212

Projekt Die Kunst der Stunde představuje hudebně-pedagogický koncept, který skrze
aktivní a tvořivý proces jedince nabízí získání nových hudebních zkušeností různého
druhu. V centru projektu stojí „pracovny“, které nabízejí umělecké činnosti jako malování,
taneční improvizace, komponování, hra s textem a se slovy, scénické či divadelní
představení, nebo rovněž zkoumání historických a kulturních hudebních souvislostí na herní
bázi.
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Autorka čerpá z poznatků uvedených v knize NIERMANN, F.- STÖGER, K. Aktionsräume Musik.
Künstlerische Tätigkeiten in der Begegnung mit Musik. Wien: Universal Edition. 1997.
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Účastníci jednotlivých „pracoven“ tak mají možnost rozšířit svůj vlastní umělecký
potenciál ve spojitosti s hudebním děním a obohatit ho o nové obzory. Důležitým
předpokladem však je, aby ohnisko celého projektu tvořila hudba. Každá „pracovna“
je zastoupena skupinou tří až čtyř odborných vedoucích, kteří disponují metodickými
poznatky, praktickými informacemi k zacházení s materiálem a prostorovým využitím dané
„pracovny“, nabízejí účastníkům projektu pomocnou ruku a také je stimulují a motivují
v jejich práci.
Obdobně jako v projektech Response nebo Slyšet jinak tak vedoucí jednotlivých
„pracoven“ zastávají funkci průvodce a pomocníka. V „pracovnách“ dochází k aktivním
činnostem ve vztahu k hudbě – jedná se tedy o místnosti, ve kterých se mísí myšlenky, pocity
a představy na základě hudebního prožitku. Tím také dochází k rozvoji všeobecného
estetického cítění ve formě asociací, obrazů, pohybu či zkoumání materiálu.213 Přestože
v projektu Die Kunst der Stunde dominuje činnost jednotlivce, hraje spolupráce s ostatními
členy skupiny dané „pracovny“ také důležitou roli, neboť výměnou zážitků, postřehů
a zkušeností dochází k obohacení a rozšíření vlastního obzoru. Sociální aspekt je tedy
nedílnou a významnou součástí tohoto projektu.
Jedním z cílů projektu Die Kunst der Stunde je také zpřístupnění soudobé hudby na bázi
hudební improvizace. V „pracovně“, ve které mají účastníci možnost vyzkoušet si
nástrojovou improvizaci se setkáváme s některými aspekty, které jsou využívány rovněž
v projektech Response a Slyšet jinak. Instrumentář, který je účastníkům v této „pracovně“
nabídnut, je složen z různých předmětů či „Geräuschinstrumente“214, které vybízí
k experimentování s netradičními zvuky. Tím rovněž zaniká rozdíl mezi „hudebníky“
a „nehudebníky“. Primární roli při zkoumání určitého nástroje hraje individuální estetické
cítění: co se mi líbí, co ne, co slyším a co chci předvést? Při kreativním provozování hudby
je v projektu Die Kunst der Stunde brán zřetel na určité aspekty, mezi které patří vyzkoušení
hracích možností nástrojů a předmětů, vytvoření vlastní vnitřní představivosti o zvuku,
zhudebnění pojmů, slov, objasnění hudebních myšlenek, slovní hodnocení, zaujetí určitého
postoje při skupinové práci, vytvoření společné grafické partitury, díky níž je možné zvukové
stopy a figury opakovat, procvičování vytvořené skladby a její vylepšování, prezentace
skladby a její zvukový záznam na diktafon. Na rozdíl od projektů Response nebo Slyšet jinak
probíhá improvizace pouze na instrumentálním základě bez využití hry na tělo.
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Tento projekt je kromě žáků škol nabízen i všem dobrovolným jedincům bez věkového
omezení, kteří mají zájem o kreativní činnost ve spojitosti s hudbou. Podobné „pracovny“
je možno využít jak na všech typech škol, tak i v oblasti sociálních prací, dramaterapie nebo
muzikoterapie a rovněž v různých zájmových kroužcích.
Struktura projektu
Účastníci Die Kunst der Stunde procházejí za pomoci skupinových vedoucích šesti fázemi
tohoto projektu, které jsou přesně naplánované, promyšlené, a které zároveň zajišťují
potřebný volný prostor pro tvoření jedinců. Celý projekt trvá přibližně tři hodiny. Jednotlivé
fáze byly autory pojmenovány jako: „Introduktion“, „Promenade“, „Begegnung“,
„Zentrum“, „Paroli“ a „Echo“.
V počáteční fázi (Introduktion) jsou žáci, studenti, případně dospělí jedinci shromážděni
ve společenském sále, kde jsou seznámeni s konceptem Die Kunst der Stunde, získávají
potřebné informace o jeho průběhu, časovém plánu a o rozdělení jednotlivých místností.
Od ostatních zmiňovaných projektů se Die Kunst der Stunde liší tím, že se ho nemohou
účastnit učitelé.
Poté účastníci projektu procházejí jednotlivými „pracovnami“ (Promenade), kde jim
vedoucí dané „pracovny“ nastiňuje, co se v daném prostoru bude dít.

Tato fáze

je pro všechny účastníky velmi důležitá, neboť na jejím základě se musí rozhodnout, kterou
„pracovnu“ si vyberou ke svému experimentálnímu tvoření. Skupiny sestávající z osmi až
patnácti účastníků jsou danými vedoucími uvedeni do patřičné „pracovny“. Tam
se seznamují s nabízeným materiálem,

s ostatními účastníky projektu, ale především

s hudbou, která je stěžejním bodem celého projektu (Begegnung). V další fázi (Zentrum)
je zpravidla dvakrát puštěna předem zvolená skladba, na jejímž základě jsou pak účastníci
jednotlivých „pracoven“ vedeni k vlastní tvořivé aktivitě. V každé „pracovně“
jsou nabízeny jiné možnosti k tvoření, zážitkům, otvírají se

nové cesty pro vyjádření

vlastních emocí, svého „já“ a důležitou roli zde hraje rovněž vytváření sociálních vazeb
a kontaktů. Po tomto aktivním kreativním procesu

přichází na řadu slovní zhodnocení

a reflexe toho, co se v dané „pracovně“ odehrálo (Paroli). Vedoucí „pracovny“ dává
impulsy pro diskuzi, účastníci mají možnost vyjádřit své myšlenky, čerstvé dojmy, zážitky,
připomínky k činnostem či k hudebním událostem atd. Po skončení diskuze se účastníci
projektu Die Kunst der Stunde vracejí do společenského sálu, kde sdělují své zážitky a dojmy
svým spolužákům, učitelům či kolegům (Echo). Díky jednotlivým výpovědím, popisů
a sdělení získávají účastníci projektu přehled o tom, co se dělo v ostatních „pracovnách“.
65

Historie
Projekt Die Kunst der Stunde s podtitulem Aktionsräume für Musik, o jehož vznik
se v devadesátých letech 20. století zasloužili hudební pedagogové z Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst ve Vídni, Franz Niermann a Christine Stöger, se stal odrazovým
můstkem pro vznik celé řady menších kreativně založených uměleckých projektů v německy
mluvících zemích. Od té doby se mnoho hudebních pedagogů rakouských i německých
hudebních institutů podílí na jeho vývoji, rozvoji a rovněž na jeho praktickém využití.
Na jeho ideových základech a principech jsou pořádány semináře jak pro studenty hudební
pedagogiky na vysokých školách, tak i pro žáky základních a středních škol v Německu
a Rakousku.
4.4

Hodnocení projektů

„Vlastní činnost a aktivita namísto reprodukce patří mezi základní předpoklady
současného vyučování“
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. Právě této myšlenky se drží projekty Response, Slyšet jinak

a Die Kunst der Stunde, které se snaží podněcovat jedince v jeho vlastním tvořivém procesu
s cílem získat nové hudební zkušenosti. Všechny zmíněné projekty rovněž napomáhají
rozvíjet různorodé hudební a komunikační dovednosti, vedou ke koncentraci, zodpovědnosti,
posilují aktivitu, obohacují hudební dění jak ve škole, tak i v regionu a podporují kooperaci
školních a mimoškolních institucí.
Zaměřme se však nyní na přínos daných projektů pro soudobou hudbu a jejich možné
využití v praxi. V projektu Die Kunst der Stunde dochází k prolínání hudební výchovy
s dalšími obory jako literatura, výtvarné umění, tělesná výchova nebo dramatická výchova.
Tím se tento projekt opírá o požadavky Rámcových vzdělávacích programů, které
se zakládají na vytváření mezioborových vztahů. Autoři publikace a projektu Die Kunst
der Stunde zároveň poukazují na možnost vytvoření dalších druhů „pracoven“ propojením
různorodých oborů ve spojitosti s hudbou (např. film, vaření a další)216. Podnětů pro využití
nejen soudobé hudby s ostatními předměty by bylo mnoho, záleží na konkrétní škole,
jak uzpůsobí projekt svým podmínkám a zda využije možnost spolupracovat i s dalšími
mimoškolními institucemi.
U projektů Response a Slyšet jinak je společným cílem produktivní kreativní činnost žáků
s hudebním materiálem a vyjadřovacími prostředky soudobé hudby. Žákům a studentům
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je tak umožněno získat nový pohled na hudbu 20. a 21. století a zároveň se aktivně podílet
na její tvorbě. Práce v týmu spolu s hudebním skladatelem a hudebníky umožňuje učitelům
hudební výchovy prodírat se aktuální hudební scénou na didakticky profesionální úrovni
a rovněž hudebním profesionálům se naskytuje příležitost konfrontace se školní realitou.
Zároveň by se účast současných i budoucích učitelů hudební výchovy na těchto projektech
mohla stát cenným metodickým rádcem pro další práci se soudobou hudbou.
Největší obtíže pro uskutečnění těchto projektů jsou spjaty s financováním. Navíc
organizační záležitosti spjaté s vytvářením projektu jsou často tak náročné, že odradí i mnoho
zanícených pedagogů (např.

hledání sponzorů, řízení projektu, administrativa, hledání

vhodných prostor, spolupráce s mimoškolními institucemi a další). Jako možné řešení vidí
Michael Volker v zařazení projektů typu Response do národního vzdělávacího systému jak
tomu je například v britském národním kurikulu: „Eigentlich sollten sie zum festen
Bestandteil der Schulbildung werden und darüber hinaus als Fortbildungsmaßnahmen
für Lehrerinnen und Lehrer gelten“
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. Tento požadavek však můžeme považovat nejen

v německých zemích, ale i v České republice za „hudbu budoucnosti“.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo porovnat výuku soudobé hudby na gymnáziích v Německu a České
republice a zároveň navrhnout možná řešení pro její zprostředkování. Na základě
předložených zjištění je možné shrnout, že i přes rozdílný historický a kulturní vývoj obou
zemí se současná situace soudobé hudby ve výuce hudební výchovy příliš neliší. Mezi
hlavní problémy při jejím zprostředkování patří nepřipravenost učitelů na její
zprostředkování a ztížené vnímání zvuků soudobé hudby. Na rozdíl od České republiky však
Německo disponuje propracovanějším souborem učebních materiálů pro výuku soudobé
hudby v hudební výchově, které se jak učitelům, tak i žákům snaží usnadnit proniknutí do
jejího „království“. Z tohoto hlediska pokládám za potřebné, aby v České republice byly
vydány metodické příručky pro učitele hudební výchovy, které by obsahovaly náměty
pro práci se soudobou hudbou spolu s didaktickými postupy.
Jak bylo v této práci několikrát zmíněno, kladou čeští i němečtí hudební pedagogové
důraz na potřebu aktivní tvořivé činnosti žáků ve výuce. Soudobá hudba nabízí mnoho
podnětů, které se dají využít pro vlastní improvizaci a komponování. Učitel by měl
v hodinách hudební výchovy proto žáky podporovat v produktivních hudebních činnostech,
které

rozvíjejí

jejich

tvořivost.

Dodržování

pravidel,

které

předkládá

koncepce

Hanse Schneidera, jednak napomáhá žákům pochopit specifičnost soudobé hudby a zároveň
vede k uvědomění si hudebně-estetických hodnot.
Srovnáním vzdělávacího obsahu oboru hudební výchova v

českém Rámcovém

vzdělávacím programu pro gymnázia se saským učebním plánem bylo ukázáno, že oba
kurikulární dokumenty jsou založeny na obdobných principech. Dle jejich koncepce by
hudební výchova měla usilovat o rozvoj hudební produkce, recepce i reflexe žáků a tím
by u nich měla pěstovat porozumění pro hudbu a umění. Jelikož současná školská reforma
vyzývá k integrování výukových předmětů, bylo na prezentovaných příkladech představeno,
jak lze soudobou hudbu propojovat s dalšími obory (literární, výtvarný a další).
Samostatnou kapitolu této práce tvořily projekty využívající aspektů soudobé hudby.
Na uvedených projektech Response, Slyšet jinak a Die Kunst der Stunde jsem se snažila
přiblížit jejich podstatu a přínos pro výuku soudobé hudby. Dle mého názoru by bylo vhodné
obeznámit české školy, odbornou veřejnost i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
s koncepty těchto projektů a poukázat na možnosti jejich využití.
V úplném závěru této práce bych se chtěla ještě krátce pozastavit nad projektem Slyšet
jinak. Tento projekt mi umožnil odkrývat tajemství soudobé hudby, poskytl mi nové zážitky
68

a naučil mě tak „slyšet jinak“. Pevně věřím ve zdárné rozšíření projektu Slyšet jinak
v rámci celé České republiky, jenž by mohlo být klíčem k porozumění soudobé hudby nejen
žáků, ale i široké veřejnosti.
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v Třinci. Jelikož jsem ve třídě 1. C (šestileté gymnázium) dostala možnost věnovat dvě
spojené vyučovací hodiny mnou zvolenému tématu, rozhodla jsem se využít získaných
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ke koncentraci a k uvolnění atmosféry ve třídě. S žáky jsem tak vyzkoušela tzv. „hudbu
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a jeden dlouhý zvuk. Důležitou roli hrála naprostá koncentrace, kdy si zúčastnění měli
nejprve v duchu promyslet a představit, jak budou svůj zvukový akt realizovat. První kolo
zvukové prezentace postupovalo v kruhu, v dalším kole se zvuky předávaly pokynutím
hlavy nebo mrknutím.
Hlavní částí hodiny se stala tvorba vlastní kompozice s danými „hudebními nástroji“
i s využitím hry na tělo a vokálních prostředků podle rámcově stanovených podmínek. Třídu
jsem rozdělila do dvou skupinek po šesti žácích a každá skupinka měla k dispozici vlastní
učebnu, aby nedošlo k vzájemnému vyrušování. Na vytvoření vlastní skladby bylo vymezeno
40 minut, po jejichž uplynutí měly obě skupinky svou skladbu představit ostatním.
Východiskem pro vznik kompozice byl soubor grafických vyobrazení, z kterého si každá
skupinka měla vybrat 3 – 4 obrázky. Délka skladby byla stanovena na pět minut, v nichž
se mělo objevit půl minuty ticha. Během tohoto časového limitu měl každý člen skupinky
použít zvuk nebo soubor zvuků svého „hudebního nástroje“. Zvolené obrázky mohly být
ve skladbě různě propojovány, avšak jejich sled musel být sémanticky zdůvodnitelný. Další
podstata vznikající kompozice tkvěla v její opakovatelnosti. Žáci tak měli pro svou skladbu
vytvořit také grafickou partituru dle společně dohodnutého zápisu. Před zahájením vlastní
kompoziční činnosti jsem žákům ještě vysvětlila základní pravidla vztahující se k práci
se soudobou hudbou, která se mimo jiné opírají o nutnost koncentrovaného vnímání zvuku
a také o zohlednění časové dimenze a prostoru.

Během samostatné práce obou skupinek jsem se snažila poskytnout žákům co největší
prostor pro jejich vlastní kreativitu a do jejich kompozice jsem zasahovala jen minimálně.
S mou cvičnou učitelkou jsme se pravidelně střídaly u jednotlivých skupinek a v případě
potřeby jim poskytovaly pomoc. V průběhu vlastní práce skupinek bylo možné pozorovat
iniciativu a koncentraci všech žáků, ochotu spolupracovat a radit se s ostatními členy
skupinky.
Po uplynutí stanoveného časového limitu se všichni „skladatelé“ sešli ve společné
učebně, kde následně prezentovali své kompozice. Obě skupinky se snažily podat co nejlepší
výkon a svou skladbu předvést

s obrovskou pečlivostí. Žáci se naprosto koncentrovali

na tvorbu zvuku a zvukových ploch, na oblasti ticha i na osobitý výraz svého „hudebního
nástroje“. Následná reflexe a sémantická analýza obou kompozic vedla k živé diskuzi žáků,
ve které si členové obou skupinek sdělovali své dojmy a zážitky z tvorby a také komentovali
výkony svých spolužáků (např. předčasný vstup do pauzy, příliš silný zvuk apod.).
Při závěrečném hodnocení

hodiny bylo možno zaznamenat především pozitivní

reakce žáků. Tato forma výuky je obohatila o nové zážitky a zkušenosti a zároveň bylo
několikrát vysloveno přání

pokračovat v komponování vlastních skladeb i v dalších

hodinách hudební výchovy.
Z mého osobního pohledu mohu danou hodinu hudební výchovy hodnotit jako
poměrně vydařenou. Za hlavní problémy při realizaci této hodiny považuji omezené časové
možnosti a chybějící zkušenosti s komponováním žáků ve výuce. Přesto si myslím, že by
učitel hudební výchovy měl žáky vést k improvizačním a kompozičním činnostem.
Komponování s nástroji všedního využití může navíc sloužit jako vstupní materiál
pro poznávání podstaty některých děl a principů soudobé hudby (např. experimentální hudba,
aleatorika, hudba témbrů a další). Dle mého názoru tato hodina přispěla k rozvoji
komunikačních schopností i hudebně-estetického vnímání žáků a zároveň je obohatila o nové
zkušenosti.
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