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ÚVOD 

 

Vzdělávání na všech svých úrovních prochází v současné době výraznými reformami, 

které odrážejí zásadní změny naší společnosti v posledních dvou desetiletích. V kurikulu 

základního vzdělávání se mění nejen pojetí role žáka jako sebetvořivé, autentické a sociálně 

cítící osobnosti schopné samostatného rozhodování, ale i pojetí učiva ve smyslu zdůraznění 

jeho mezioborově obsahové integrity, stejně jako postavení učitele jako součásti „učící se 

organizace“. Požadavky na výchovu k tvořivosti se promítají do všech úrovní Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Tématem této disertační práce je právě rozvíjení tvořivých schopností dětí – a to 

prostřednictvím elementárního komponování – v domácím kontextu nové výukové metody 

experimentálně rozvíjené v olomouckém programu Slyšet jinak. Cílem práce je jednak 

zařazení metody do psychologicko pedagogického kontextu, vymezení metody elementárního 

komponování a jejího významu v edukaci z hlediska jejích východisek a ostatních (v současné 

době užívaných) metod rozvíjení dětské hudební tvořivosti. Dále pak vyhodnocení vývoje      

a proměn elementárního komponování v programu Slyšet jinak od roku 2002 do současnosti 

vzhledem k  míře naplňování požadavků kladených na současné vzdělávání Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Svým zacílení tato práce směřuje k prvnímu stupni základní školy, neboť podle 

uvedených psychologických výzkumů právě v prvních letech školní docházky dochází 

k přetržení kontinuity vývoje spontánní dětské kreativity předškolního věku a její proměny     

v kreativitu vycházející z vyšší úrovně kognitivního poznání. Elementární komponování by se 

mohlo stát jednou z metod, které tuto fázi pomohou překlenout, neboť ze spontánní kreativity 

vychází a zároveň nabízí téměř neomezený prostor k dalšímu rozvíjení. Ve svých principech 

je metoda elementárního komponování aplikovatelná i na vyšší stupně vzdělávání. 

Disertační práce má tři části. První kapitola nahlíží na problematiku tvořivosti jak 

z hlediska psychologického, tak i hudebního a pedagogického, jako na významný zdroj 

rozvoje osobnostního potenciálu každého člověka ve všech oborech jeho činnosti. 

Východiskem je optimistický - výzkumem podepřený předpoklad, že tvořivost lze rozvíjet      

a některé její faktory cvičením zdokonalovat. (MAŇÁK, 2001) Závěr kapitoly je věnován 

vývoji názorů na dětskou hudební tvořivost v historickém kontextu domácí i zahraniční 

hudební pedagogiky. 
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Druhá kapitola je věnována problematice současného pojetí hudební výchovy 

v primárním vzdělávání se zřetelem k tvořivým činnostem. Vychází z prostoru jejího 

vymezení v kurikulárních dokumentech – současných vzdělávacích programech pro základní 

vzdělávání v České republice – a dále mapuje široké názorové spektrum týkající se dětské 

hudební tvořivosti vyjádřené prezentací aktuálních programů a metod zaměřených právě      

na tuto oblast (tvořivá intonace, elementární improvizace, tvořivost v receptivní hudební 

výchově, hudebně pohybové exprese, Integrativní hudební pedagogika a polyestetická 

výchova, elementární komponování v amerických, britských, německých a rakouských 

programech).  

Třetí kapitola se zabývá vymezením elementárního komponování v rámci programu 

Slyšet jinak jako komplexní aktivizující výukové metody (syntézy edukačních                         

a kompozičních metod a technik), která se promítá jak do roviny cílů obecně edukačních 

(rozvíjení kreativity, koncentrace a komunikace; bezbariérový přístup k tvorbě; vytváření       

a posilování mezioborových vztahů), tak i cílů specifických pro obor, ze kterého vychází 

(reflexe aktuálního hudebního stavu v hudebně pedagogickém dění; rozšíření současného 

modelu činnostní hudební výchovy o elementární komponování; týmový model výuky 

hudební výchovy otevřený i nepedagogickým pracovníkům). Dále je tu vymezena metodická 

struktura programu Slyšet jinak a zdokumentován jeho vývoj a proměny od roku 2002 do 

současnosti. Významné z hlediska zpětné vazby je vyhodnocení evaluačních dotazníků 

jednotlivých projektů (kurzů).  

Závěr kapitoly i celé disertační práce tvoří zhodnocení využitelnosti elementárního 

komponování (definovaného programem Slyšet jinak) z hlediska pojetí a cílů základního 

vzdělávání vymezeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, jeho 

podílu na vytváření klíčových kompetencí žáků a naplňování průřezových témat. 
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1  TVOŘIVOST 

1.1     Vymezování pojmu tvořivost  

„Nemůžeme se stát pouhými konzumenty toho, co nám 

připravili předkové.“    J. MAŇÁK 

 

 

Svět plný nejen radostí ale i problémů, se kterými je člověk každodenně konfrontován, 

vyžaduje od každého jedince neustálé hledání nových způsobů řešení situací, které jsou pro 

něj neznámé, nové a jedinečné. To vyžaduje i změny ve způsobu myšlení a jednání, než       

na které jsme bývali zvyklí v minulosti, resp. včera. Zatímco v dřívějších společenských 

řádech byl větší důraz kladen na rozvíjení inteligenčního kapitálu, současná společnost 

vyžaduje navíc velký podíl kreativních schopností1. Kreativní přístupy k řešení problémů se 

stávají nezbytnými ve všech oblastech lidského života. Současné tendence ve vzdělávání 

proto musejí tuto potřebu nutně reflektovat a soustředit se na hledání možností využití 

tvořivého potenciálu nejen výjimečně nadaných a geniálních jedinců, nýbrž každého člověka. 

Psychologické výzkumy přinášejí mnohé definice tvořivosti2 (kreativity – z lat. creare – 

tvořit), v nichž můžeme však vždy vysledovat vztah k základní triádě: 

 

schopnost � proces (činnost, vztah) � produkt 

 

Schopnost je zdůrazňována jako nezbytný předpoklad procesuální fáze, jejímž 

výsledkem je určitý produkt. V míře důrazu na podíl jednotlivých částí (osobnostní, interakční 

a procesuálně produktové pojetí) se vymezování pojmu tvořivost u různých autorů liší. 

(HLAVSA, 1885).  

 

Drevdahl definuje kreativitu jako schopnost umožňující člověku vytvářet relativně nové 

myšlenky, tedy nové z pozice svého tvůrce. (In. HLAVSA, 1985, s. 37) Hlavsa definici 

rozšiřuje o obousměrnost – procesuálnost vztahu mezi subjektem (tvůrcem) a objektem 

(vytvářeným) a hovoří o „kvalitativních změnách …, při nichž syntézou vnějších vlivů             

                                                 
1  Podle Nakonečného (1995, s. 107) je „..dnes tvořivost pokládána za jednu z nejcennějších vlastností 
osobnosti.“ 
 
2  Termíny tvořivost a kreativita jsou v českém pedagogicko psychologickém kontextu vnímány jako synonyma.  
Přesto je v  následujícím textu je respektována terminologická volba autorů citovaných publikací. 
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a vnitřních vztahů dochází k alteraci subjektu a k vývoji kreativních situací a produktů.“ 

(HLAVSA, 1985, s. 40) Bean (1995) v kreativitě vidí jednu z nejzákladnějších vlastností 

člověka, která jej motivuje k činnosti. Ullrich (In NAKONEČNÝ, 1995) tuto schopnost dále 

člení na dílčí složky: originalitu (schopnost poznávat předměty v nových vztazích                   

a originálním způsobem), flexibilitu (smysluplně je používat neobvyklým způsobem), 

senzitivitu (vidět nové problémy tam, kde zdánlivě nejsou) a proměnnost (odchylovat se        

od navyklých schémat myšlení a nepojímat nic jako pevné). Votruba (1984) hovoří o dvou 

podobách tvořivosti - invenční (ze známých poznatků se tvoří nové kombinace) a inovační 

(transfer vztahů na nové situace). 

Bean nehledá základy kreativity v racionální složce, nýbrž jej přičítá hlubokému cítění - 

tvořivý člověk do jisté míry vybočuje z mezí „normálního chování“. Drevdahl stejně jako 

Průcha, Walterová a Mareš (1995) či Čáp (1997) však nevidí žádnou z oblastí jako nutně 

domininující, naopak za východiska považují jak imaginaci tak i myšlenkovou syntézu, kterou 

však nadřazují pouhému shrnutí. 

Výsledkem tvořivého procesu je nový produkt vědomí - myšlenka, vznik nového 

systému, nové kombinace z dříve známých informací či transfer vztahů na nové situace - 

který podle Drevdahla nemusí být bezprostředně a prakticky použitelný, perfektní a zcela 

dokonalý, ba dokonce může vznikat i proti odporu prostředí3 (Ullrich). Naproti tomu Hlavsa 

do své definice zahrnuje jen produkty, které jsou nové, progresivní, hodnotné, užitné, 

pravdivé a komunikovatelné. Ty pak u svého tvůrce vyvolávají pocity uspokojení a zároveň 

jej charakterizují a zpětně formují. 

Faktory podporující tvořivost vidí Průcha, Walterová a Mareš v otevřenosti novým 

zkušenostem, v iniciativě ve vytváření řádu, v pružnosti v usuzování, v potřebě seberealizace 

a v inteligenci. Naopak tlumivě působí direktivní řízení, stereotypy a tendence ke konformitě.  

Tvořivost může mít formu uměleckou, vědeckou, metodologickou či technicko 

prováděcí (Drevdahl). Na základě výsledků výzkumů došla řada psychologů (Guilford, 

Lowenfeld, Taylor, Barron, Getzels, Jackson, Torrance, Ponomarev, Luk, Pietrasiński, 

Ulmannová, Linhart a další) k zjištění, že vědecká a umělecká tvořivost se odlišují pouze 

v pracovním výsledku, mnoho rysů a duševních pochodů však mají podobných. (VÁŇOVÁ, 

1989) 

 

 

                                                 
3  Nonkonformismus 
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1.1.1 Tvořivost v edukačním procesu 

 

Jak z výše uvedeného vymezení tvořivosti vyplývá, její míra je ovlivňována jak 

biologickými, tak i psychologickými a sociálními faktory. Podstatný podíl při jejím rozvíjení 

však mohou sehrávat i faktory edukační. Maňák (2001, s.9) přitom vychází z výzkumem 

potvrzeného a pro edukaci optimistického předpokladu, že: 

 

a) tvořit může každý člověk (v různých oblastech a na různé úrovni) 

b) tvořivost se může projevit v každé činnosti člověka 

c) tvořivost lze rozvíjet, některé její komponenty lze cvičením zdokonalovat 

 

Z pedagogického hlediska při rozvíjení tvořivosti primárně vycházíme právě z Hlavsou 

zdůrazňované procesuální stránky, která může zpětně ovlivňovat a rozvíjet citlivost 

k problémům, nedostatkům, mezerám ve znalostech, postrádaným elementům, disharmoniím 

apod. Metody k rozvíjení tvořivosti4 se tak stávají pilířem celého výchovně vzdělávacího 

procesu: 

 

proces    +   produkt   �  rozvoj schopnosti 

 

Moderní pedagogika vnímá tvořivost jako významný zdroj rozvoje osobnostního 

potenciálu žáka. Edukační proces v humanisticky orientované škole „představuje ucelený 

komplex cílů, metod, principů, forem, prostředků a strategií vyučování, které se orientují na 

rozvoj tvořivosti žáků a na cílevědomé formování jejich tvořivé osobnosti.“ (LOKŠOVÁ – 

LOKŠA, 2004, s. 7) Tento proces se obrací k těm složkám osobnosti, které jsou považovány 

za zdroje tvořivého myšlení, motivace k učení a aktivnímu poznávání, imaginace a fantazie. 

Umožňuje žákům prožívat pocity sebeuspokojení, seberealizace a sociálního ocenění vlastní 

tvořivé produkce. 

 

                                                 
4  Podle Petrové (1999) jsou to: Obecná metoda řešení problémů; Přeformulování problému; Odložení řešení 
problému; Formulování otázek; Přehled údajů a jejich utřídění; Využití dosavadních údajů a získávání dalších; 
Produkování většího počtu nápadů, návrhů, hypotéz řešení; Kritické hodnocení nápadů; Motivace k produkování 
nápadů, Vytváření tvořivého klimatu; Překonávání tradičního pohledu na jevy; Hlasitá řeč, dialog, diskuse, 
řešení problémů ve skupině; Tvořivé psaní (CREATIVE WRITING); Spojování různorodých prvků; Analogie; 
Vnější činnost, Modelování; Hra; Mapa myšlení (MIND MAP). 
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Základ tvořivého jednání tedy můžeme nacházet v individuálních dispozicích každého 

jedince, dosažená úroveň jejich rozvoje však již závisí na vnějších okolnostech a také na 

pedagogickém vedení: Maňák (2001) hovoří o integraci faktorů biologických, psychických, 

sociálních a edukačních, které se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Přičemž faktory 

biologické nelze ovlivňovat přímo, zatímco faktory psychické a sociální se stávají cílem 

záměrných vnějších intervencí. Faktory edukační jsou předmětem pedagogického zájmu, 

neboť jejich prostřednictvím lze působit i na faktory ostatní. 

 

Faktory tvořivosti:5 

 

INTEGRACE 
koordinace, strukturace, 

interakce genetických a kulturních 
 informací s kognitivním vývojem 

 
����    
 

FAKTORY EDUKAČNÍ 
aktivizující metody, hra,  

pole možností, kombinace prvků,  
heuristické postupy,  

řešení problémů 
 
����    
 

FAKTORY SOCIÁLNÍ 
samostatnost, svoboda, 

rodina, sociální skupina,  
komunita, společnost, škola 

 
����    
 

FAKTORY PSYCHICKÉ 
aktivita, typy inteligence, flexibilita,  

ochota riskovat, vytrvalost,  
divergentní myšlení, představivost,  

kognitivní mobilita, fluence 
 
����    
 

FAKTORY BIOLOGICKÉ 
aktivace, dispozice, paměť, vlohy, empatie,  

tolerance vůči dvojznačnosti, plasticita 

 
                                                 
5  MAŇÁK, 2001, s. 11 
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Zakladatel tvarové psychologie Max Wertheimer (PLHÁKOVÁ, 2003) rozlišuje dva 

typy myšlení: Reproduktivní myšlení – člověk opakuje myšlenkové postupy, které se mu 

osvědčily v jiných situacích. V této situaci užívá Wertheimer též termínu „strukturálně slepé 

myšlení“, neboť není založeno na vhledu do struktury problému, nýbrž na aplikaci výsledků 

dřívějšího učení. V mnoha případech se lze dobrat správného řešení, aniž by člověk věděl, 

proč tomu tak je. Naproti tomu produktivní myšlení vychází nejprve z poznání vztahů uvnitř 

daného problému a to jej vede k jejich postupné restrukturaci.  

 

Podobně jako Wertheimer i Joy P. Guilford (1959, In BERLYNE, 1965) hovoří o dvou 

typech myšlenkových operací: Konvergentní myšlení umožňuje vyvozování závěrů            

na základě logické úvahy tam, kde je možné pouze jediné řešení (například u matematických 

úloh), zatímco myšlení divergentní vede k hledání alternativ a více způsobů řešení. Podle 

Guilforda jsou k vyřešení problému nutné oby typy, neboť prostřednictvím divergentního 

myšlení je člověk schopen vytvářet řadu různých alternativ, z nichž za pomoci 

konvergentního myšlení vybírá tu nejvhodnější.  

 

Plháková (2003) v této souvislosti hodnotí vztah mezi odborností a tvořivostí, přičemž 

dokonalé zvládnutí tradičních odborných poznatků a jejich praktickou aplikaci považuje 

v současnosti za nedostačující bez jisté míry tvořivosti. Zároveň však zdůrazňuje, že důkladná 

znalost určitého oboru je základní podmínkou tvořivosti, nacházení originálních řešení           

a objevování něčeho nového. Pro edukační prostor z toho tedy vyplývá nutnost současného 

rozvíjení obou typů myšlení. 
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Rozdíly mezi reprodukcí, produkcí a tvorbou rozlišuje Pokorný (2002, s. 58) na základě 

desíti kategorií: 

 
 
 
  

    REPRODUKCE 

 

 

    PRODUKCE 

 

       TVORBA 

Charakteristika 

činnosti 

nápodoba, opakování, 

imitace, kopírování 

obměna, syntéza, 

kompilace 

změna, vznik nové 

kvality 

Charakter díla známý, běžný, 

standardní 

pozměněný, 

přizpůsobený 

podmínkám 

netradiční, překvapivý 

Vytváření hodnot stejných nových originálních 

Charakter změn beze změny změna formy změna obsahu 

Důraz kladen na: udržení, zachování 

status quo 

parametry, 

respektování 

podmínek 

princip, změnu podstaty 

Způsob myšlení stereotypní, 

mechanický 

konvergentní divergentní 

Zainteresovanost  

na změně 

lhostejnost, 

ignorování, nezájem 

zájem, snaha nadšení, posedlost 

Převládající způsob 

zadání 

příkaz, rozkaz stanovení problému 

zvenčí 

vlastní formulace 

problému 

Charakteristika 

přístupu 

konservatismus solidnost hravost 

Míra svobody nepřípustná omezená neomezená 
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K. A. Breitfeld rozeznává na příkladu výtvarné výchovy dva přístupy k dětské produkci. 

Rozlišuje mezi technickým a tvořivým přístupem. (HOLEŠOVSKÝ, 1968, s. 59) 

 

 

  

      Technický přístup 

 

         Tvořivý přístup 

Jasná představa pracovního 

cíle 

Je nutná Nemá význam, těžiště leží 

v procesu tvorby 

Znalost pracovních 

prostředků 

Je nezbytná a zaručuje dobrý 

výsledek 

Je rovněž nezbytná, ale nesmí 

přerůst v přílišnou 

rutinovanost 

Účinek použitých 

prostředků 

Je předem znám Nelze předem přesně určit 

Počátek procesu Je předem znám Nelze přesně určit 

Průběh procesu Je přesně stanoven, lze ho jen 

zastavit 

Přináší stále nové podněty, 

vlivy, situace 

Výsledek Je určen záměrem Nelze předem s jistotou určit 

Pracovní postup Je opakováním nějaké 

předlohy. Je žádoucí klidný, 

nerušený chod procesu 

Je stále otevřen, hledá se stále 

směr postupu 

Konec procesu nastává Dosažením zamýšleného 

účinku 

Stačí-li dosažený výsledek 

tvůrci, nestačí-li již tvůrce se 

silami, při násilném přerušení 

Smysl Ve výsledku V procesu 

Chybný krok Má za následek chybný 

výsledek 

Může být podněcujícím 

faktorem nového rozmachu 

Je proces opakovatelný Ano Ne 

Hodnota vzniklého díla Většinou jen užitková, 

dočasná 

Není dána tím, co a jak je 

zobrazeno, ale schopností 

vyjádřit obsah 
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Výsledkem tvořivé činnosti v edukačním procesu nemusí být a také není novum 

s kvalitativně vysokým významem z hlediska společenského (objev, vynález, umělecké dílo), 

nýbrž jeho význam je dán právě rozvíjením tvořivého potenciálu jednotlivce v průběhu 

procesu. 

Podle Drábka (1998, s. 53) tvořivosti sice nelze naučit, lze ji však rozvíjet a podporovat. 

Zásadní význam přitom spočívá ve vlastní tvorbě. Řešení konkrétních problémů                      

a odstraňování rozporu mezi aktuální situací a žádoucím cílem je podstata „učení 

objevováním“ (objevováním nových vlastností objektů, uplatněním známých způsobů řešení 

v nových souvislostech nebo prostřednictvím transferu). 

Úlohu současné školy při rozvíjení kreativity hodnotí řada autorů jako nedostatečnou či 

zanedbatelnou. Z výzkumů Daceye a Lennonové (2000, s. 54) vyplynulo, že pouze minimální 

počet škol přistupuje k inovativnímu pojetí výuky zaměřenému na metody rozvíjení 

tvořivosti, což v důsledku odpovídá zjištění, že stejně nepatrný počet škol má vliv na tvořivost 

svých žáků. Podle Gardnera (1991) děti s příchodem do školy ztrácejí své novátorství              

a v tvořivých činnostech začínají být opatrnější – z účastníků dění se stávají diváci. Příčiny je 

možno hledat v mnoha aspektech. Adorno (1950) vidí zásadní problém v příliš autoritářském 

systému školství6 daném jasnou a vyžadovanou hierarchií. Podřízenost se tak stává klíčovým 

faktorem žákovy pozice. Zvídavý žák kladoucí nečekané a originální dotazy je považován     

za rušivý element. Do stejných problémů se však dostává i tvořivý učitel, zůstává-li ve svých 

snahách nepochopen a osamocen. Z pohledu okolí se může zdát, že ztrácí nad svými žáky 

kontrolu, když je vede k samostatným činnostem, ke zdravému riskování a samostatnému 

uvažování. 

Sternberg a Lubart (1995) uvádějí, že škola poskytuje malý prostor tvořivosti 

nedostatečnou tolerancí vůči selhání, které s sebou kreativní jednání mnohdy přináší. Žáci 

se v obavě z „nesprávných“ odpovědí či odlišných postupů nenaučí smysluplně riskovat, což 

je dovednost k tvůrčí práci naprosto nezbytná.  

Také MacKinnon (1964, In NAKONEČNÝ, 1995) uvádí, že větší pocit odpovědnosti  

za výsledek svého jednání tlumí žákovu ochotu přistupovat k problémům tvořivě. Svůj podíl 

tu hraje i obava z nepřiměřených reakcí spolužáků, která jedince vede k „bezpečnější“ 

konformitě. John - Steinerová (1997) upozorňují též na tzv. usedlé učení, při kterém nejsou 

                                                 
6  V českém školství stále převládajícím. 
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při výuce uplatňovány všechny smysly žáka. Verbální způsob výuky zabraňuje zapojit se 

plně do dění dětem vyžadujícím aktivnější přístup k učivu.7 

 

Z hlediska ontogeneze rozlišuje Hlavsa (1986) tři základní vývojové etapy tvořivosti dětí: 

 

1. stádium prvního vzestupu tvořivé aktivity od narození do 5 let věku  

Dítě je nejprve odkázáno pouze na smyslovou zkušenost. K poznávání i nalézání 

„nového“ dochází na základě experimentování s materiálem (hračky a předměty 

z bezprostředního okolí, vlastní tělo, hlas…) v průběhu senzomotorické hry. Od tří let 

stále více uplatňuje zobecňování představ a analogii vnitřních vztahů. 

 

2. stádium správných odpovědí počínající nástupem do školy a končící zhruba v 10 

letech 

Záplava nových informací a vztahů spojená s počátkem školní docházky (dítě se učí 

přijímat jednoznačné informace - co je správné a co ne) dočasně tlumí dětskou fantazii, 

naopak rozšiřuje vědomostní prostor, ze kterého později vychází. 

 

3. stádium druhého vzestupu tvořivé aktivity začínající mezi 10. a 11. rokem 

Představuje kreativitu vycházející z vyšší úrovně kognitivního poznání. Žák si osvojuje 

heuristické operace (umí např. rozdělit problém do postupných kroků, měnit východiska 

řešení, kombinovat prvky, variovat nápady), zjišťuje, že nápad může být výsledkem 

soustředěné práce. 

 

Kritickou fází pro další tvořivý vývoj dítěte je právě třetí stádium.8 Jeho počátek 

odpovídá čtvrtému a pátému ročníku základní školní docházky. Právě pro toto období 

zdůrazňuje nezbytnost maximální stimulace žáků k tvořivým činnostem prostřednictvím 

sociálně komunikativních aktivit, motivace ke koncentraci pozornosti, k nacházení hierarchie 

                                                 
7  Přestože současné tendence v českém školství v tomto směru přinášejí mnoho změn k lepšímu (viz RVP ZV), 
z praxe je možné konstatovat, že se vesměs jedná o mizivé procento škol či učitelů, kteří studentům                     
a žákům umožňují rozvíjet kreativní schopnosti. Zde je možno spatřovat velký prostor jednak v přípravě 
budoucích učitelů, stejně jako v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Podíl zastoupení kreativních 
edukačních metod by měl být jedním ze zásadních kritérií při vytváření a kontrole školních vzdělávacích 
programů, při vytváření nových metodik a především při hodnocení edukačního procesu v rámci vnitřní evaluace 
školy. 
 
8  František Čáda doporučoval rozvíjet tvořivost i v prvních letech školní docházky a nepřerušovat tak její 
přirozený kontinuální vývoj (viz kapitolu 1.3.2). 
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mezi prvky, k odhalování klíčových problémů.9 Ke  stádiím odpovídajícím době docházky    

na první stupeň základní školy navrhuje Hlavsa (1986, s. 36 - 38) uplatňovat následující 

keativizační postupy: 

 

- neprodlužovat uměle období stagnace kreativity přehnaným důrazem na význam 

„správných odpovědí“ – naopak usnadnit dětem adaptaci na školní situace problémovým 

učením 

- podporovat zájmy dítěte, učit děti hrám s pravidly 

- začleňovat děti do organizace práce, dávat jim pověření, cvičit je v dovednostech            

při řízení nebo účasti na společenských událostech, zkoušet rychlé vpravení se do situace, 

improvizaci (překonání ostychu) 

- pokračovat v problémovém učení, v samostatném řešení problémů “interdisciplinárního 

charakteru“ formou hry, poskytnout dětem možnost volného pohybu a pobytu venku, 

nejlépe v přírodě nebo na chráněném prostranství – pro přirozené soutěživé hry 

- pomoci dítěti orientovat se v sobě 

- podporovat samostatnou tvorbu v zájmových činnostech uměleckého zaměření 

- při plnění úkolů oceňovat nejen správné odpovědi, ale i úvahu, úsudek, kritiku, 

alternativní řešení s důrazem na konečnou elaboraci, umět je (tyto činnosti) vyprovokovat 

a zaujmout k nim náležitý mravní přístup 

- dítě má právo na omyl a právo nebýt podle toho hodnoceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Ve svých závěrech Hlavsa potvrzuje výsledky výzkumů Františka Čády a Adolfa Cmírala z první poloviny 
20. století 
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1.2 Hudební tvořivost 

 

„Je těžko vzývat kreativitu tváří v tvář blikajícím 

obrazovkám - donátorům všeho, nač si vzpomenete     

– kdy jediným vlastním vkladem i námahou jedince je 

ono stisknutí tlačítka.“ 

           Ivo Medek10 

 

Tvořivost je přirozenou a nezbytnou součástí všech složek uměleckých oborů (výtvarné 

umění, literatura, tanec, divadlo, film a hudba). V hudbě se projevuje v nejranějších 

spontánních dětských projevech, stejně jako v tvořivém potenciálů hudebních skladatelů. 

Prvky tvořivosti jsou zároveň obsaženy ve všech hudebních činnostech. Kromě improvizace   

a kompozice, kde se projevují nejvýrazněji, je zaznamenáváme i v interpretaci (včetně 

interpretace verbální – analýzy díla), či při aktivním poslechu hudby (apercepci), stejně jako 

korepetici, řízení hudebního tělesa, při organizačních činnostech týkajících se provozování 

hudby, při výrobě hudebních nástrojů, apod.  

 

Géza Révesz (1946) rozlišuje čtyři základní typy hudební tvořivosti: 

 

1. reprodukční - představuje imitace výkonů a opakování vlastních hudebních  

  zkušenosti 

2. aplikační  - reprezentuje schopnost osvojit si názory, pracovní postupy  

  a účelně je používat či obměňovat 

3. interpretační - vyznačuje se schopností vykládat a znázorňovat díla takovým  

způsobem, že kromě původního záměru autora se projeví                 

i osobní přístup interpreta 

4. produkční  - představuje výkony přinášející určité novum, jež přispívá  

  k obohacení vědění, umění a názorů 

(In HOLAS, 2004, s. 19) 

 

 

 

                                                 
10 MEDEK, 2004, s 24 



 19 

Samotný termín hudební tvořivost vysvětluje z pozice hudební psychologie Poledňák 

(1984, s. 389) nejprve obecně jako „označení pro určitou kvalitu lidské aktivity, zvlášť 

významnou v oblasti umění a konkrétně hudby.“ Dále rozvádí a vymezuje rozdíly v pojmech 

tvořivost a tvorba, přičemž shledává v mnoha znacích jistou podobnost. V podstatě však 

tvorbu definuje jako „reálný proces vznikání děl (tvůrčí proces), a to nikoliv jen uměleckých. 

Tato díla však vždy mají určitou originalitu, jedinečnost a hlavně hodnotu (tvorbou je ovšem 

často míněn i výsledek – dílo).“ Naproti tomu tvořivost pojímá jako „schopnost (jedince, ale 

i kolektivu) nalézat nová řešení, realizovat inovace, vytvářet hodnoty atp. Tato kreativní 

schopnost je začleněna do celého komplexu (konkrétní schopnosti, motivace, postoje, 

zaměření atd.), kterýžto komplex teprve umožňuje vznik produktu dané kvality.“  

Hudebně tvořivé schopnosti jsou podle Sedláka (1990, s. 119) specifické vlastnosti 

osobnosti projevující se novostí, originalitou a neopakovatelností hudebních projevů. 

Současně se podílejí na tzv. „produktivní aktivitě“ jedince jako potřebě a snaze realizovat své 

záměry a cíle. Sebeaktualizace, sebeuskutečňování se stávají hybnou silou k aktivitě.  

 

Jako obecné předpoklady tvořivosti uvádí tentýž autor (SEDLÁK, 1974, s. 129 - 130): 

 

• Variabilitu  - kombinování a hledání včetně náhodných variací 

• Intuici  - nevědomou kombinatorickou aktivitu 

• Imaginaci  - vybavování a rekonstrukce představ  

• Inspiraci - silný motivační stav umožňující plně a se zaujetím se pohroužit         

do obsahu činnosti. Je provázen zvýšenou emocionalitou, senzitivností,  

afektivními procesy a tvůrčí extází. Tyto stavy bývají prožívány jako 

pocity největší radosti, „štěstí z tvoření“ 

 

K nim pak staví další psychologické faktory nutné pro „tvorbu uměleckou“: 

senzitivnost k novým podnětům a dojmům, spontánnost, schopnost diferencovat a přetvářet, 

flexibilitu, originalitu, citové bohatství, tvůrčí fantazii, charakterové vlastnosti – vytrvalost      

a pevnou vůli překonávat překážky. 
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Poledňák (1984, s. 392) řadu faktorů ovlivňujících uměleckou tvořivost aplikuje          

na oblast tvořivosti hudební, rozvíjí ji a dále charakterizuje:  

 
• Senzitivita  - živá reakce na stimuly, smysl pro problémy, postřeh pro zvláštnosti 

• Flexibilita  – přesuny pozornosti, změny úhlů pohledu, kritičnost 

• Fluence  – lehká a hojná formulace nápadů, hypotéz, koncepcí 

• Originalita – vidění „vzdálených“ a neobvyklých souvislostí, odpovědí, řešení 

• Elaborace  – smysl pro detail, pro „vypracovanost“, výstižnost, řád 

• Redefinice – restrukturace, schopnost „vidět“ a realizovat další možná řešení 

• Eidetismus  – tendence ke hře, schopnost nechat se překvapovat 

• Koncentrace  

 
Tvořivost v umělecké oblasti má některé společné rysy s tvůrčími procesy ve vědecké 

činnosti. Podle Guilforda (1959) je to samostatnost a originalita řešení, obratnost, flexibilita, 

představivost i schopnost vytvářet vztahy mezi jednotlivými složkami, přítomnost silných 

emočních zážitků (počáteční nejistota motivující k aktivitě, pocity radosti, překvapení, údivu 

přicházející s vyřešením problému a s vytvořením nového díla). Lowenfeld na základě svých 

výzkumů neklade hudební tvořivost do protikladu s inteligencí. Naopak dokládá, že 

schopnosti inteligenční (samostatné myšlení, analýza, syntéza, zobecnění, integrace…)           

a tvůrčí se mohou do jisté míry suplovat. Ve svém pojetí tvořivých činností hovoří o integraci 

tří základních psychických procesů: vnímání - cítění -  myšlení. (In SEDLÁK, 1974, s. 131) 

Rovněž současná kognitivní psychologie při zkoumání tvořivosti nese integrativní rysy. 

Podle Lubarta (1994) je podmínkou kreativity současné zastoupení šesti zobecňujících 

faktorů, které se mohou do jisté míry i vzájemně suplovat: 

 

1. Intelektuální schopnosti – schopnosti pohlížet na problém z nezvyklého úhlu,  

vyhodnocování efektivnosti postupů, nalézání nových souvislostí 

2. Odborné znalosti a dovednosti  

3. Styly myšlení – schopnost přemýšlet současně o detailech problému v rámci širších  

souvislostí 

4. Osobnostní rysy – tolerance vůči dvojznačnosti, vytrvalost, nekonformnost, odvaha  

riskovat a hájit své přesvědčení 

5. Vnitřní motivace – zaujetí pro činnost samu 

6. Podpůrné prostředí – rodina, škola, společnost 
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Inteligenci a tvůrčí nadání jako dvě oddělené kategorie rozlišuje Nakonečný (1995).    

Na základě svých výzkumů potvrzuje, že zatímco vysoce inteligentní lidé se nemusejí vždy 

vyznačovat také vysokou úrovní tvořivosti, vysoce tvořiví jedinci bývají také vysoce 

inteligentní. Vztah inteligence a tvůrčího nadání ve vzdělávání hodnotí Lawlerová (1968). 

Rovněž potvrzuje, že žák s vysokým inteligenčním kvocientem nemusí mít současně i tvořivé 

nadání. Naopak však zpochybňuje domněnku, že by žák s tvůrčím nadáním vždy patřil         

ve třídě mezi nejbystřejší. Úlohu školy pak vidí právě v rozvíjení tvořivých složek osobnosti   

a dokládá, že tato cesta vede k mnohem dynamičtějšímu nárůstu kompetencí u všech žáků. 

Aplikaci podle Lowenfelda zásadních a typických předpokladů tvořivé osobnosti v oblasti 

výtvarné výchovy do hudebně výchovného rámce předkládá Sedlák (1974, s. 134 - 136), 

přičemž hudebně tvořivou činnost vidí jako projev seberealizace, jíž se jedinec nejen 

projevuje, ale také sám přetváří. Tvůrčí projevy předpokládají: 

 
1. senzorickou citlivost a diskriminační schopnost sluchového analyzátoru k hudebním 

podnětům, hudebně výstavbovému materiálu a k hudebnímu výrazu, která je základem 

receptivního procesu a prvních kontaktů s hudbou 

 
2. schopnost koncentrovat pozornost a udržet stav soustředěné percepce 

 
3. senzibilitu jako základní složku obrácenou k vlastnímu hudebnímu zážitku, který je 

výsledkem hudebních činností reprodukčních a produkčních 

 
4. interiorizaci hudebního materiálu jako zvnitřnění smyslově auditivního vjemu 

v hudební představu a převod vnějších akustických podnětů ve vnitřní aktivitu 

 
5. schopnost třídit, srovnávat, zpracovávat, modifikovat a přeskupovat hudební 

představy, zážitky a dojmy a na základě získaných struktur vytvářet nové tvary               

a prostředky; kombinovat a tvořit nové obraty s využitím citových podnětů, emocí            

a reminiscencí a zapojit do tohoto procesu i stránku volní a rozumovou 

 
6. osobitost a originalitu, která provází každou tvořivou práci a spočívá ve vynalézavosti     

i ve volbě nových hudebně výrazových prostředků, nových řešení a v tvorbě nových 

kvalit; je založena na vlastní subjektivní výpovědi, sebevýrazu, na svobodné realizaci 

vnitřních bytostných sil a přebudování starých stereotypů a schémat; jejím základem je 

samostatná práce, i když zpočátku řízená a ovlivňovaná zvenčí 
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7. spontaneitu vzbuzenou zájmem o hudbu, zvláštnostmi hudebního materiálu, strukturou   

a obsahem písně a skladby, která vede k uvolnění fantazie, k pohybu vnitřních sil              

a k činnosti bez vnějšího nátlaku 

 
8. tvůrčí fantazii, jež rozvíjí představivost, přetváří psychické zážitky a motorické úkony; 

vytváří nové obrazy a obsahy v představách a provází tvůrčí akt od jeho vzniku; její síla je 

ovlivňována kvalitou vnímání a inspirací subjektu 

 
9. niternou aktivitu bez níž není tvořivá práce možná, a která žene subjekt vpřed, 

překonává překážky a zasahuje často celou osobnost; její ovlivňování a zesilování 

umožňuje pronikat do hudebního obsahu, syžetu a volit jemu odpovídající hudební 

ztvárnění a výraz 

 
10. emocionalitu a ovzduší citového napětí, které jsou výsledkem niterních životních pocitů 

radosti z úspěšně vykonané práce, radosti vyvěrající z hudebního rytmu, z melodie            

a ze spontánního hudebního proudu; tyto pocity vycházejí často z instinktivních složek     

a z hlubinných vrstev lidské osobnosti; hudební útvar může být výpovědí těchto pocitů; 

emocionalita, která provází hudební prožitek a tvorbu, je současně i motivačním 

elementem celkového vztahu k hudbě 

 
11. složky racionální, které se těsně váží k emocionálním a umožňují pronikat do hudební 

výstavby a hudební formy, a jsou tedy základem hudebního myšlení 

 
12. schopnost analýzy, která z prvotního – převážně difúzního hudebního zážitku vyčleňuje 

detaily, výškové a rytmické vztahy, dynamické nuance a dovoluje proniknout k podstatě 

hudebně výstavbového materiálu a uplatnit přitom i prvek subjektivního hodnocení 

 
13. syntézu, která z analyzovaných prvků vytváří strukturovaný hudební útvar a celek a vede 

k syntetickému stupni hudebních činností; není založena jen na abstrakci a zevšeobecnění, 

ale obsahuje i přínos vlastního osobitého řešení 

 
14. schopnost integrovat všechny zážitky, percepční činnosti a hudebně intelektuální 

pochody; tato významná estetická činnost odstraňuje torzovitost a fragmentálnost 

jednotlivých složek vnímání a zkušeností, vyplňuje mezery v nezpracovaných dojmech, 

zajišťuje kontinuitu a spojuje jednotlivé prvky v harmonický celek 
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1.2.1 Etapy tvůrčího procesu 

 

Přestože mnohotvárnost tvůrčího procesu je široká a její jednoznačné vymezení 

zobecňujícím schématem je problematické, shoduje se řada psychologů na základních etapách 

lišících se jen rozčleněním do jednotlivých fází. 

Laudannová a Walles (LAUDANN, 1969) uvádějí čtyři etapy tvůrčího procesu 

vymezeného v obecné rovině: 

 

• Preparace  –  stanovení problému, shromáždění materiálu, vytváření asociací, nápadů  

jeho zpracování (poznámky, skici…) 

• Inkubace   –  klidová fáze, v níž se hromadí tvůrčí energie 

• Iluminace  –  fantazie a intuice rozehrává tvůrčí aktivitu, objevují se nápady   

a náznaky řešení 

• Verifikace  –  zpracování nápadů, ověřování, zpřesňování 

 

Poledňák (1984, s. 394 - 395) hovoří o pěti etapách tvůrčího procesu, odpovídajících 

specifikům hudební oblasti, resp. tvůrčí skladatelské práci. Sám však podotýká, že schéma 

nemůže postihnout mnohotvárnost individuálních tvůrčích procesů – v nich se mohou 

jednotlivé fáze i několikrát opakovat, vzájemně se překrývat či zcela chybět: 

 

1. fáze: Orientace - jde tu o vznik motivace, zaměření pozornosti apod. Může tu jít o vnější 

zadání objednávky (konkrétní, tzn. společenské objednávky ), ale také o vznik          

a formulování určitého osobnostního tvůrčího záměru 

 

2. fáze:   Preparace (inkubace) - jde vlastně o konkretizaci přípravy, jež má umožnit zdolání  

daného, zatím jen obecně formulovaného úkolu, realizaci zatím jen rámcového nebo 

tušeného záměru. V této fázi se tvůrce seznamuje s dřívějšími řešeními, studuje 

různé momenty daného problému, „ohledává“ materiál, který připadá v úvahu, 

ověřuje si, zkoumá různé techniky, pokouší se o přesnější formulaci záměru,            

o pracovní plán, varianty koncepce, pořizuje skici celku i detailů. V tomto celku se 

objevují i produkty, které „nezapadají“ do jiných segmentů nebo „nerezonují“ 

s rámcovou koncepcí a jsou tudíž odkládány pro případné jiné využití. Obráceně 

zase platí, že v kontextu řešení přítomného úkolu jsou zkoumány odložené                
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a tezaurované dřívější koncepty, skici, pokusy a jejich použitelnost. V rámci této 

fáze bychom mohli interpretovat to, čemu Bahle (1936) říká produktivní prožitky. 

Jde tu o „hudební“ reakci na hudební i mimohudební podněty, vnějškové                  

a orientační pozpěvování, pobroukávání, pískání, preludování, skicování. Dále zde 

připomíná Bahle tvůrčí popudy – vlivy prostředí, ale hlavně subjektivní činitele jako 

volní aktivitu, nutkání k činnosti, růst sebedůvěry, což vše vyúsťuje v produktivní 

náladu. Příznačná je však často i nejistota, tápání, pocity nepřipravenosti pro úkol, 

ba dokonce i úzkost, zoufalství, dojem, že se „není čeho chytit“ apod. 

 

3. fáze: Iluminace - představuje klíčový moment tvůrčího procesu, znamená nalezení 

rozhodujícího řešení (ať již části, nebo celku). Tady do sebe „zapadne“ obecný 

záměr, plán, technika, materiál, rozhodující detaily. Iluminace úzce souvisí s jevy     

– inspirace a intuice – i když je nelze ztotožňovat 

 

4. fáze: Realizace - prakticky se ověřují konkrétní alternativy, vypracovávají se detaily           

i celek. V této fázi je již produkováno minimum „odpadu“, jsou akceptována jen 

řešení souhlasící s celkovým konceptem, jako nevyhovující jsou odmítány nejenom 

nápady, jež mu odporují, ale i nápady nejasné, znamenající opakování apod. Tato 

fáze má nejblíže tomu, čemu říkal V. Helfert tvůrčí práce. Na význam zpracování 

toho, co přinesla iluminace, bylo upozorňováno již dávno. Tak J. Mattheson 

poukazoval na důležitost dispozice (správné organizace), elaborace (detailního 

vypracování), dekorace (vhodného přikrášlování). K tvořivým momentům zde 

výrazně přistupuje znalost techniky „řemesla“. Sem patří např. znalost nástrojové 

hry (obstarává možnost iniciátora představového dění, sluchové kontroly atp.), 

kompoziční techniky (zvládnutí této techniky podstatně urychluje realizaci). Některé 

realizační činnosti v kompoziční práci mají výrazně tvořivou povahu. Jiné činnosti 

(např. instrumentace operního, symfonického díla) jsou zřetelněji – i když zdaleka 

ne výlučně! – založeny spíše na rutině, znalosti „řemesla“ a vyžadují především 

trpělivost a pracovitost. Zejména v artificiální hudbě je chápán každý detail jako 

součást osobního vyjádření tvůrce, zatímco v některých víceméně 

standardizovaných projevech nonartificiální hudby bývá „vypracování“ svěřeno 

„řemeslným“ specialistům (aranžmá, instrumentace) 
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5. fáze: Evaluace - zde dochází k přehlédnutí výtvoru, ke kritickému prověřování generálního  

řešení i detailů, ke korekcím, k případnému odvozování podnětů pro další práci. 

V hudební kompozici zde dochází k úpravám nástrojové sazby, odstranění 

retardujících ploch apod. Sem patří i případné úpravy díla po jeho provedení, a tedy 

po plné konfrontaci zápisu díla s jeho zvukovou podobou, po odezvě interpretů, 

kritiky, publika. Pro některé tvůrce je příznačná okamžitá ztráta kontaktu 

s dokončeným, uzavřeným dílem, pro jiné (např. Mahler) představuje dílo nikdy 

neukončený tvůrčí proces. Tato skutečnost bezpochyby není náhodná. Zdá se,          

že tento druhý typ představují tvůrci s tvorbou méně početnou, zato však maximálně 

spjatou s vnitřním životem tvůrčí osobnosti 

 

Pro následné srovnání uvádíme i dva příklady, jimiž můžeme podepřít úvodní tezi          

o příbuznosti základních etap tvůrčího procesu v různých oborech, ve kterých můžeme vidět 

perspektivu možností vzájemného transferu tvořivého jednání pro tyto i další obory. První 

z nich (PETTY, 1996, s. 237 – 245) je aplikací do obecně edukačního prostoru:  

 

1. Inspirace   – stádium nezaujatého hledání podnětů, námětů, motivů a podobně 

 

2. Klarifikace  – stádium vyjasňování si účelu a cíle práce. Lze je vyjádřit otázkou:

      „Co se pokouším sdělit?“ 

3. Destilace  – stádium zkoumání, posuzování a vybírání nejlepších myšlenek  

    k dalšímu rozpracování 

4. Inkubace  – stádium zdánlivé nečinnosti (pauzy, odstupy), v níž nápady tzv.  

    dozrávají 

5. Pilná práce  – stádium rozpracování, upravování, vylepšování a mnohdy  

   i přepracovávání myšlenek dokud dílo nezíská definitivní podobu 

 

Zatímco v definování první fáze se Poledňák i Petti shodují, druhá Poledňákova fáze 

(preparace/inkubace) je v pedagogickém kontextu Pettiho rozčleněna do fází tří (klarifikace, 

destilace, inkubace). Je to pochopitelné z hlediska nutnosti detailnější metodické 

propracovanosti v edukačním prostoru, neboť zde jsou metodicky vedeni dosud nezkušení    

či méně zkušení řešitelé (žáci, studenti), zatímco Poledňák předpokládá již dospělého             

a odborně vybaveného jedince (hudební skladatel). Naopak Pettim komplexně definovaná 
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závěrečná fáze (pilná práce11) je Poledňákem rozčleněna do tří fází, neboť představuje 

náročností, časem i charakterem výsledného produktu mnohem ohraničenější procesy.  

 

 

Následující schéma (POKORNÝ 2002, s. 63 - 65) je využíváno při vzdělávání 

budoucích manažerů.  

 

1. Tvůrčí nabuzení (iniciace) - interiorizace (zvnitřnění) problému v psychice řešitele 

2. Vymezení problému (orientace) - promyšlená pracovní definice problému, volba 

rámcového směru postupu, dekompozice komplexního problému      

nad dílčí subproblémy, nalezení vhodné strategie způsobu řešení, výběr 

adekvátních heuristických procedur a metod, výběr účinných technik 

stimulace tvůrčí myšlenkové produkce 

3. Informační příprava řešení (preparace) - důkladné poznání všech skutečností, které 

charakterizují vznik řešeného problému, jeho pravděpodobný budoucí 

vývoj i vývoj širšího okolí, do něhož je problém zasazen 

4. Zrání tvůrčí myšlenky (inkubace) - opuštění soustředěného vědomého úsilí a dočasné 

věnování se jiným, zejména inspiračním a relaxačním činnostem 

vyvolávajícím asociační pochody – dočasné odstavení logické kontroly 

správnosti každé myšlenky s cílem plného rozvinutí spontánních 

imaginativních sil podvědomí 

5. Nalezení řešení (iluminace) - po zdánlivém útlumu soustředěného myšlenkového úsilí ve  

fázi inkubace dochází rychle, neočekávaně, často ve velmi 

překvapivých souvislostech a jaksi „mimo program“ k objevení 

originálního řešení nebo k nalezení vhodné cesty, jež k němu vede. 

Originální myšlenka je zárodkem řešení problému 

6. Ověření nosnosti tvůrčího nápadu (verifikace) 

7. Propracování tvůrčího nápadu (elaborace) 

8. Uskutečnění nápadu v praxi (realizace) - tvůrčí proces nelze považovat za uzavřený, 

dokud inovace není zrealizována a dokud na žádoucí úrovni 

neuspokojuje potřeby uživatelů. Do hry vstupuje celé společenské 

                                                 
11  Ve školní praxi obvykle nazývaná jako vlastní řešení problému. 
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okolí. Zájem lidí je pro uskutečnění tvůrčí myšlenky, pro praktické 

uplatnění originální invence rozhodující  

9. Vyhodnocení tvůrčího procesu (evaluace) - v průběhu řešení jednoho problému se 

otevírají nové možnosti, rýsují se nové problémy, zrají nové náměty. Je 

nutno uplatnit ty postupy a metody, které se osvědčily, vyvarovat se 

předchozích chyb  

   

První čtyři fáze „manažerského“ vymezení jsou téměř totožné s pojetím edukačním 

(včetně 4. fáze – inkubace). Ve zbývajícím členění se Pokorný naopak přibližují Poledňákově 

klasifikaci. Postup v edukačním pojetí nelze dále specifikovat nejspíše také z důvodu 

multioborovosti, která je pro školní prostředí typická (projektové vyučování, tvořivé psaní, 

laboratorní práce, experimenty v plenéru…). Pro Pokorného i Poledňáka společná je fáze 

iluminace, po které ovšem u Pokorného následuje fáze ověření nosnosti tvůrčího nápadu 

(verifikace) – tedy jakási dílčí evaluace, kterou Poledňák v hudebně tvůrčím procesu jako 

významnou neuvádí. Rovněž Pokorného propracování tvůrčího nápadu a uskutečnění nápadu 

v praxi Poledňák shrnuje do jediné fáze – realizace. Závěrečná fáze – evaluace – se opět 

v obou pojetích neliší ani v možnosti dalšího propracovávání. 

Rozčlenění etap tvůrčího procesu je věnován větší důraz z toho důvodu, že program 

Slyšet jinak nachází inspiraci ve všech třech modelech. Primární je propojení edukačního 

s hudebně tvořivým, avšak i z manažerského modelu přebírá a zdůrazňuje průběžné               

(a v tomto případě i skupinové) ověřování nosnosti tvůrčího nápadu, tedy výše zmiňované 

dílčí evaluace. 
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1.3 Dětská hudební tvořivost 
 
 

„Nikdy nenapodobujme otrocky, nýbrž svobodně tvořme. Jen to 

základní, co tvoří duši věci, podržme, tedy zdánlivě málo, dvě tři 

myšlenky, a přece pro svobodného ducha tolik!“ 

J. KŘIČKA12 

 
 

Tvořivost, tedy i hudební tvořivost, není pouze výsadou výjimečných jedinců. 

Z psychologických výzkumů (S. L. Rubinštejn, J. P. Guilford, F. Barron, J. Hlavsa a další) 

vyplývá, že každé normálně se rozvíjející dítě má předpoklady pro rozvíjení hudební 

tvořivosti. Ta se od hudební umělecké tvořivosti liší svou elementárností, mírou a kvalitou. 

Svým „zacílením“ se podobá dětské hře. Může být realizována jak v podobě vokální, 

instrumentální, hudebně pohybové, tak zejména v jejich vzájemném propojení. Rovněž 

Váňová (1989, s. 45) uvádí, že s prvky dětské hudební kreativity se můžeme potkávat           

ve všech hudebně výchovných činnostech. Jsou zastoupeny i v interpretačních a dokonce        

i v poslechových aktivitách, kdy „dítě na základě postižení vztahů mezi jednotlivými hudebně 

výrazovými, kompozičními a interpretačními prostředky přetváří sdělované obsahy podle 

svého okamžitého citového ladění, hudebních schopností a dovedností i zájmu, který vnímaná 

skladby vyvolala. Tvořivé prvky objevíme též při vzniku estetických soudů a hodnotících 

kritérií,“ stejně jako při výrobě vlastních hudebních nástrojů. (HLAVSA, 1986) 

 

Hudební tvořivost dítěte vzniká z potřeby aktivity, z touhy dítěte vytvářet na základě 

dříve získaných představ a zkušeností nové útvary a kombinace. Přirozeně se tu projevují 

individuální a věkové rozdíly, potencionální výbava dítěte a ostatní osobnostní rysy. Tyto 

rysy spojené převážně s vnitřní motivací, s vnitřní potřebou a s radostí z tvoření, kdy vlastní 

tvůrčí akt se stává i účelem, jsou v edukačním procesu aktualizovány v interakci s okolním 

světem a s výchovným působením. Tato aktualizace musí být velice citlivě zaměřena 

především k samotnému procesu tvoření, aby snaha po co nejdokonalejším produktu nevedla 

ke ztrátě subjektivní potřeby ke spontánnímu vyjádření. Adolphe Ferrière tyto potřeby 

vyjádřil v pětici atributů dětské tvořivosti: (SKALKOVÁ, 1971, s. 28) 

 
 
 
                                                 
12  KŘIČKA, 1918, s. 25 
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- tvořivost pramení ze spontánní inspirace, tj. bez nařízení 

(Ferrière měl na mysli spontánní dětskou tvořivost – nikoliv tvořivost v rámci 

výuky, kde vhodnou motivací a citlivým vedením lze žáka aktivizovat                    

i usměrňovat, aniž by byl tvořivý proces narušen.) 

 

- tato inspirace má afektivní náboj, který se projevuje radostí ze zdařeného výkonu 

(Zdařilým výkonem můžeme nazvat i dílčí fáze procesu vzniku nového produktu. 

Současné dítě stále více potřebuje prožívat radost a uspokojení i v průběhu 

činnosti.) 

 

- má cíl, neboť chce vytvořit obraz, ideu, včlenit do nových vztahů známé prvky 

(Cílem by měla být především činnost samotná. Kromě toho průběžně vstupují    

do hry i fantazie, intuice a náhoda, které může jedinec aktuálně uplatnit a dále 

rozvíjet i navzdory prvotnímu konkrétnímu záměru.) 

 

- vyjadřuje se myšlenkovou nebo tělesnou aktivitou 

 

- toto vyjádření je relativně nové, nejde tedy o prostou imitaci  

(Nedokonalá imitace vyjádřena danými možnostmi (paměť, motorika…), může 

mnohdy připomínat novou kvalitu, ačkoliv záměrem dítěte byla pouze imitace. 

Platí také, že výsledkem komponování nebývá vznik něčeho objektivně nového, 

ale také naopak může, a to jako nepředvídaný produkt hry se známými prvky.) 

 

Za typické znaky dětské tvořivosti označuje Váňová: (1989, s. 50)  

 

-     jednoduchost 

- samostatnost 

- relativní původnost 

 

 

 

 



 30 

S. L. Rubinštejn (1964) svými výzkumy potvrdil, že rozvoj tvořivosti urychluje hudební 

vývoj dětí. Vede též k lepšímu chápání a prožívání hudby tím, že tvořící žáci pronikají 

mnohem rychleji do její struktury. V maďarských školách bylo též experimentálním 

výzkumem potvrzeno, že tvořivý přístup dítěte k hudbě se pozitivně promítá nejen do rozvoje 

jeho hudebnosti, ale že umožňuje transfer do oblasti obecných schopností - podporuje 

kognitivní procesy, funguje v širokém pásmu psychiky. Zároveň plní funkci hygienickou        

a terapeutickou. (SEDLÁK, 1990) Podle Sedláka (1977) se také stimulace dětské hudební 

tvořivosti podílí na rozvíjení celého komplexu schopností, jimiž se hudebně tvořiví jedinci 

vyznačují. Patří sem: 

 

1. citlivost a rozlišovací schopnost sluchového orgánu k hudebně akustickým podnětům 

jako základ hudebního vnímání, všech reprodukčních i tvořivých činností 

2. schopnost převést a přetvořit (interiorizovat) sluchem zpracované vnější podněty 

v hudební představy, rekonstruovat je a vytvářet nové spoje, útvary a obrazy za účasti 

emocionálních složek 

3. osobitost jako projev každé tvořivé práce, spočívající ve vynalézavosti, v sebevýrazu, 

ve vlastním zpracování a realizaci tvůrčí fantazie 

4. spontaneita jako činnost bez vnějšího nátlaku, která je výsledkem předcházejících 

procesů a zkušeností a uvádí do pohybu i tvůrčí fantazii, vnitřní aktivitu, bez níž není 

tvůrčí práce myslitelná 

5. podíl emocionálních složek a citové napětí, které je výsledkem vnitřních životních 

pocitů, provází celý tvořivý proces a je též výsledkem citového působení hudby          

a hudebních prožitků 

6. složky racionální povahy, které jsou nerozlučně spjaty s emocionálními, umožňují 

pochopit výstavbu hudebního díla i jeho analýzu, která vyčleňuje z původního 

komplexního hudebního vjemu jednotlivé složky 

7. schopnost spojit procesy hudebního vnímání, zážitky a hudební zkušenosti i rozumové 

pochody v harmonický celek 

 

Dětská hudební tvořivost se v  současné domácí hudebně pedagogické literatuře 

prezentuje ve dvou podobách jako improvizace a elementární komponování, přičemž 

metodicky zpracovaná je především oblast improvizace. Obě si nejprve definujme z pozice 

umělecké hudební tvorby: 
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Improvizace (z latinského improvisus – nepředvídaný, nečekaný, nenadálý) je 

definována jako „specifická schopnost (ne tedy jako pouhý součet schopností kompozičních   

a hráčských) stmelující v bleskurychlé časové reakci duchovní a motorickou složku v jednu 

svébytnou strukturu, představující novou hudební kvalitu.“ (PHILIPP In DOSTÁL, 1977,      

s. 212) Zhrnuje tedy jak provozování hudby „bez přípravy“ – vytváření nové skladby            

na základě bezprostředního nápadu, tak i obměňování, variování, doplňování a obohacování 

již dříve vytvořených skladeb. Autor je vždy současně i interpretem. Výsledná podoba 

skladby nebývá zaznamenávána notopisem, ačkoliv do jisté míry může být předstupněm 

komponování.  

 

Předpokladem úspěchu tohoto procesu jsou: 

- inspirace 

- psychické soustředění 

- rozvinuté hudební a tvořivé schopnosti 

- hudební zkušenosti, resp. instrumentální dovednosti (a vokálně intonační dovednosti) 

 
John Dewey (1932, s. 51) rozlišuje v improvizaci dva způsoby napodobování: 

- napodobování cílů – tzn. hotových skladeb 

- napodobování prostředků – je k němu třeba přímého pozorování a soudného výběru 

pomůcek, které člověka činí způsobilejším, aby vykonal lépe to, co se snaží vykonat. 

Druhá cesta vyžaduje intenzivnější rozumovou činnost. 

 

Komponování (z latinského compono – skládám, sestavuji) definuje Sedlák (1990, s. 264) 

jako „uvědomělý, někdy dlouhodobý a úporný tvůrčí proces, který má určité etapy, postupné 

cíle a záměry spojené s tvůrčím hledáním, studiem materiálu a častými korekcemi.“ 

 

Tento proces v sobě zahrnuje: 

- motivaci  

- invenci 

- inspirační soustředění 

- skladatelovy znalosti a dovednosti 
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Výsledkem komponování je hudební skladba (kompozice), vyznačující se originalitou   

v obsahové a tektonické výstavbě a zachycená v notopise. Skladatel může být i interpretem, 

obvykle tomu tak nebývá. 

Oba termíny (improvizace a komponování) se však poněkud odchylují od svých definic 

a vzájemně se přibližují v případě dětské hudební tvořivosti. Na principu své elementárnosti 

je spontánní (volná) improvizace do jisté míry bezbřehá, často formálně neukotvená, 

nesvazovaná hudebními zkušenostmi a instrumentálními dovednostmi. Jde o volnou hru, kdy 

její další průběh je mnohdy na prvotním záměru a inspiraci zcela nezávislý a tvoří tak řetězec 

nahodilých invencí bez jasného tvůrčího záměru. Naopak v případě elementární improvizace 

řízené je často prostor pro improvizaci zúžen a záměrně usměrňován jednoznačnými pravidly 

natolik, že jeho úspěšné technické zvládnutí (instrumentální, formální) nedovoluje uvolnit 

fantazii a invenci v plné míře.  

V případě dětského elementárního komponování jako řešení hudebního problému    

na základě určitého plánu se v průběhu procesu může využívat spontánní improvizace            

– k řešení často dochází na základě experimentování s tóny (zvuky) a strukturou, přičemž děti 

nejsou dosud zatěžovány pocitem zodpovědnosti za kvalitu výsledku. Proto mnohdy 

v počátcích nedochází k selekci a rozpracování nejlepších nápadů, nýbrž pouze k řetězení 

bezprostředně nalezených možností. Řešení tohoto problému vyžaduje dlouhodobější             

a systematickou práci ve skupinách s citlivým usměrňováním ze strany učitele (viz kapitolu 

3.2). Jako problematický v případě elementárního dětského komponování vidí mnozí autoři 

notový záznam skladby, resp. grafický záznam skladby. Zkušenosti projektu Slyšet jinak však 

tuto obavu nepotvrzují – vytváření grafických záznamů vyjadřujících určité zvukové kvality   

a jejich „uspořádávání“ do grafických partitur nečiní žákům větší potíže.  

 
Podle Váňové (1989, s. 146) je úroveň hudebně tvořivých projevů žáků výrazně 

ovlivněna mírou jejich řízenosti, originality a samostatnosti. V každém z těchto hledisek lze 

rozlišit kvalitativně různé vývojové etapy13: 

 

1. Míra řízenosti: 

Spontánní hudební vyjádření dítěte bez znalosti logiky hudební řeči 

Orientace žáka v základních hudebních zákonitostech 

Uvědomělá volba hudebně výrazových a formotvorných prostředků 

                                                 
13  Elementární komponování v programu Slyšet jinak se v míře řízenosti postupně dotýká všech tří fází, v míře 
originality však zcela vyhýbá napodobování cílů a v míře samostatnosti staví na kolektivní (kooperativní) 
tvořivosti oproštěné o jednoznačné autoritativní vedení učitelem. 
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2. Míra originality: 

Napodobování modelů (cílů) 

Přetváření známého hudebního materiálu (napodobování prostředků) 

Relativně původní řešení hudebně tvořivých úkolů 

 

3. Míra samostatnosti: 

Žákova opora o učitelovo vedení 

Kolektivní tvořivost („spolutvoření“ se spolužáky) 

Samostatná hudební tvořivá práce (individuální tvoření) 

 
Za motivační a aktivizační podněty k dětské hudební tvořivosti můžeme považovat 

podnětné prostředí, povzbuzující hodnocení a uznání dílčích kroků, zpětné informace             

o průběhu a výsledcích činnosti a jednání. Naopak negativně působí nadměrnou mírou 

příkazů spontaneitu omezující, stresující a deprimující prostředí - nebo naopak prostředí málo 

náročné, které žákům nenabízí adekvátní podněty. Role učitele tedy spočívá i v jeho aktivní 

účasti v samotném tvůrčím procesu, kdy inspirativními radami a návrhy do jisté míry 

umožňuje žákům realizovat jejich vlastní záměry a otvírá jim tak možnosti širšího vhledu      

do dané problematiky, kde variabilita situací a procesů je proti tradiční výuce neobyčejně 

veliká. Metodická invence musí vycházet z učitelových schopností uvolňovat žákovu aktivitu, 

navozovat a řídit kreativní situace, využívat a rozvíjet dětský tvořivý potenciál a to vše 

s velkou citlivostí pro vnitřní svět dítěte. Vztah učitele a žáka musí vycházet ze vzájemné 

důvěry, což je podmínka úspěšné komunikace v rámci kooperativního vyučování.  

Pro úspěšnou realizaci hudebně tvořivých činností v rámci hudební výchovy Sedlák 

(1990, s. 290) vymezuje základní zřetele, které je nutno respektovat, aby mohla být zajištěna 

jednota spontánního a řízeného i celkový sociálně integrační styl:14 

 

- Výchovu k dětské tvořivost zařadit do dosavadní struktury všeobecné hudební výchovy 

jako její integrální součást a přispět tak k optimální úrovni hudebně výchovného procesu. 

- Vycházet nejen z učiva, ale především z osobnosti dítěte a rozvíjet všechny její složky. 

                                                 
14  Sedlák se dotýká dobově aktuálních metodik tvořivých činností vokálních a instrumentálních (tvořivá 
intonace a elementární improvizace). 
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- Navázat na dětskou spontaneitu, experimentaci s tóny, potřebu tvořivé aktivity, která je 

vlastní všem dětem; neopomíjet přitom dosavadní reprodukční zkušenosti (pěvecké, 

instrumentální), které jsou nezbytnou přípravou pro etapu tvořivé povahy. 

- Vytvářet kreativní situace (např. řešení problémů) a realizovat s dětmi takové hudební 

úkony, které mají velký formativní vliv: volné asociování, operace s hudebními 

představami, podněty pro fantazii, imaginaci, rozvoj hudebního myšlení, citové sféry        

a volních stránek. 

- Vychovávat k citlivosti k okolí, k naslouchání a diferenciaci přírodních zvuků; rozvíjet 

rozlišovací a analytickou funkci hudebního sluchu systémem progresivních úkolů. 

- Při rozvoji motivace vycházet z vnitřního ustrojení, ze seberealizačních tendencí dětí        

a spojit učitelovy podněty s dětskou spontaneitou a hravostí. 

- Využít v prvních fázích rozvoje komplexní múzické hry jako motivačního a výchovného 

prostředku a přeměnit ji postupně v proces učení. 

- Hodnotit pravidelně tvořivé pokusy dětí a zajistit tak u nich zpětnovazební regulaci           

a procesy samoposilování; neodsuzovat dítě, když se mu hned nepodaří vytvořit hudební 

útvar odpovídající představě učitelově. 

- Hodnotit i dílčí zdařilé úkony, což je zvlášť nutné u dětí nesmělých, příliš sebekritických 

nebo hudebně a tvořivě málo rozvinutých. 

- Jako motivačních podnětů využít hudebních zkušeností a zážitků, které získávají děti          

i mimo školu (ze sdělovacích prostředků). 

- Rozvíjet soustavně tvořivé a hudební schopnosti i operace, především prostřednictvím 

vokální intonace; začlenit ústrojně vokální intonaci do vyučování tak, aby nenarušovala 

spontaneitu a hudební invenci (uskutečnit cestu od vokální intonace k pěvecké tvořivosti    

a obráceně; od vytvoření samostatných pěveckých útvarů k jejich vokální intonaci). 

- Za základ považovat tvořivost pěveckou (v jejím rozvoji navázat na reprodukční                

a intonační zkušenosti) a spojit ji s improvizací instrumentální a tělesně pohybovou          

ve smyslu komplexní múzické výchovy. 

- Nechat pracovat žáka samostatně, nevyvíjet na něho v průběhu tvorby přílišný 

pedagogický tlak a nesvazovat ho detailními pokyny a instrukcemi. 

- Ve všeobecné hudební výchově, kde má tvořivost převážně kolektivní charakter, využít 

všech aspektů kolektivní výchovy: sociální motivace, utváření společenských kontaktů 

mezi žáky, vzájemné kooperace, pocitu společné odpovědnosti za společný výkon, 

pochopení role jedince v kolektivu, pomoci méně úspěšným žákům apod. 
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1.3.1 Hudebně tvořivé činnosti v kontextu dějin hudební výchovy  

v zahraničí 

 
„Lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost 

z vlastní vůle a děsí se nucení. Tak chce být vedena 

k tomu, k čemu směřuje a nechce být vlečena, strkána 

nebo nucena.“ 

J. A. KOMENSKÝ15 
 

Myšlenky o hudební tvořivosti dítěte nejsou v hudební pedagogice nové. Nutnost 

rozvíjení svobodného hudebního projevu dítěte ve spojení se spontánní aktivitou a dětskou 

radostnou hrou je zdůrazňována v již v dílech Komenského, Rousseaua či Pestalozziho,        

od počátku 20. století v široce rozvětvených směrech reformní pedagogiky, v Orffově 

Schulwerku a v mnoha a mnoha dalších podobách - v různé míře prosakujících až do dnešní 

doby. V následujících dvou kapitolách se pokusíme o letmé chronologické zachycení názorů 

na tuto oblast hudební výchovy, jako zásadních zdrojů a východisek současné hudební 

pedagogiky. 

 

Jan Amos Komenský (1592-1670) vnímá jakoukoliv tvůrčí činnost jako nejlepší 

motivaci k aktivitě dětí. Hudební tvořivost dětem přirozenou Komenský sleduje                     

od nejranějších vývojových období - od rytmicko pohybových projevů a neobratných 

popěvků, neboť v nich vidí počátek hudebních aktivit. Nabádá vychovatele, aby již první 

samostatné hudební projevy dětí podporovali a vlastním příkladem podněcovali k dalším 

pokusům. „Proto chlapci…jakmile slyší, že je něco nového, co dosud neviděli, neslyšeli, 

neochutnali atd., hrnou se tam…moříš je, když jim v tom bráníš…Proto chlapci sotva dovedou 

jen přihlížeti, co dělá někdo jiný, chtějí také sami dělat“  (CMÍRAL, 1953, s. 107) 

Doma i ve školách doporučuje využívat jednoduché zvukové hračky a hudební nástroje 

– píšťalky, bubínky, housličky „…aby sobě pískati, břinkati, drnkati a tím i sluch k rozličným 

hlaholům oblomovati a v něčem následovati zvykaly…“ (KOMENSKÝ, 1952, s. 126) Tři 

století před C. Orffem tak zdůrazňuje význam dětských hudebních nástrojů pro hudební rozvoj 

dítěte. 

 

                                                 
15  KOMENSKÝ, 1954 
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Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) je zastáncem svobodné a přirozené výchovy 

vycházející z individuálních dispozic vychovávaného. Tvořivé myšlení (tedy i hudebně 

tvořivé myšlení) dítěte má být podněcováno a vedeno k iniciativě a samostatné činnosti. 

Prvotní inspiraci hledá v přírodě a jejích zvucích. Podle Rousseaua nestačí dítěti pouhé 

opakování k tomu, aby proniklo do všech tajemství hudby, k tomu je třeba umět i hudbu 

komponovat, vytvářet. (ROUSSEAU, 1926) Ve spojení reprodukce s produkcí se otvírá 

nejschůdnější cesta k pochopení a k prožitku. Počáteční pravidelné rytmické věty 

s jednoduchou a zpěvnou melodií doporučuje postupně spojovat ve větší celky. Současně 

zmiňuje i význam improvizace na jednoduchých harmonických kadencích pro upevnění 

tonálního a harmonického cítění. 

 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) navazuje na Rousseaua v liberálním pojetí 

výchovy vycházejícím z dětské přirozenosti, současně klade zvýšený důraz i na její racionální 

složku. Prostřednictvím tvořivých činností a aktivit se snaží rozvíjet přirozený potenciál 

dítěte, který mu má dále usnadňovat jeho samostatné a svobodné rozhodování. Přestože 

Pestalozzi nevytvořil vlastní hudebně výchovný systém, principy a myšlenky jeho 

pedagogické práce ovlivnily a inspirovaly jeho nástupce. Jimi byli především Carl August 

Zeller (1774 – 1840, Hans Georg Nägel (1773 – 1836), Michael Traugott Pfeifer (1771        

– 1849). Dětskou hudební tvořivost představovanou vytvářením jednoduchých melodií 

považovali za rovnocennou s ostatními složkami hudební výchovy. 

 

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 – 1852) se mimo jiné zabýval i teorií 

výchovy předškolního věku. Již v tomto věku zdůrazňuje význam vokální improvizace, 

hravého vytváření a variování jednoduchých melodií. Tato elementární tvořivost, vycházející 

z přirozené touhy po hře, dítěti usnadňuje proniknout do hudebních zákonitostí a do světa 

hudby. 

 

Lev Nikolajevič  Tolstoj (1828 – 1910) rovněž navazuje na Rousseauovy myšlenky        

a v rozvoji tvořivých schopností dítěte vidí základní vklad do života. „Nenaučí-li se dítě       

ve škole tvořit, pak bude také v životě vždycky jen opakovat.“ (TOLSTOJ, 1957, s. 229). 

Tvořivá řešení úkolů pro něj představují i elementární kompoziční cvičení, která doporučuje 

jako nezbytnou součást hudební výchovy. 
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Respektování dítěte jako osobnosti s vlastním bohatým vnitřním životem je základním 

pilířem pedagogického hnutí počátku 20. století. Příznivci tzv. Nové školy  (A. Ferrière,      

H. Bouchet, O. Decroly, M. Montessoriová, R. Cousinet, E. Claparéde, J. Dewey,                 

G. Kerschensteiner a další) vnímají výchovu a vzdělávání jako činnost podněcující dítě 

k iniciativě, k samostatné tvořivé práci, k experimentování. Poznávání a osvojování si světa 

touto cestou děti motivuje k další aktivitě prováděné se zájmem a s radostí. Větší pozornosti 

se v tomto směru těšila výchova výtvarná, kde samostatným produkčním činnostem nahrává 

relativně snadnější metodické vedení. Ve své komplexnosti se hudební výchovy více dotýká 

snad jen A. Ferrière. Hudbu samotnou a činnosti s ní spojené považuje za významné 

prostředky formující rysy osobnosti, pro niž svoboda a spontaneita hrají významnou roli. 

 

Max Battke (1863 – 1916) kladl mimořádný důraz na vokální intonaci, kterou však dále 

rozšiřoval o návody k tvoření kratších hudebních vět rytmizací a melodizací slov.  

 

Rudolf Steiner (1861 – 1925) je zakladatelem antroposofie – nauky o duchovním, 

filosofickém a vědeckém poznání člověka jako součásti vesmíru. Tuto aplikuje ve svém 

vzdělávacím systému tzv. Waldorfských škol, kde se pokouší o přirozené, autoritativních, 

represivních a soutěživých momentů zbavené formování individuality dětské osobnosti. 

Z pozice učitele musí být každá práce uspořádána tak, aby děti zaujala. Důraz klade na vlastní 

iniciativu dětí, rozvíjení fantazie, tvůrčích schopností, integraci a kooperaci. V estetických 

předmětech není cílem vytvoření určité dovednosti, nýbrž vlastní prožitek z činnosti vedoucí 

k hlubšímu poznávání duše, světa. Jako jednoho z prostředků psychofyzického                        

a intelektuálního rozvoje dítěte využívá dětskou spontánní rytmickou a pohybovou expresi     

– eurytmii – jakési pohybové vyjádření vnitřních rytmů a pocitů člověka. V současných 

waldorfských školách je rovněž běžná skupinová improvizace na pentatonických flétnách, 

přičemž prioritou je tu sociální aspekt. 

 

Emil Jaques-Dalcroze (1865 – 1950) - stejně jako Steiner pracoval na pohybovém 

vyjádření vnitřních prožitků. Základy hudebního rozvoje vidí Dalcroze v rytmických 

činnostech vyjádřených tělesným pohybem. V roce 1911 založil v Hellerau u Drážďan 

hudebně vzdělávací ústav, v němž realizoval svůj výchovný systém zaměřený na všestranný 

hudební rozvoj žáků, především pak na výchovu rytmického cítění a pohybových dovedností. 

„…učil své žáky osamostatňovat funkce jednotlivých svalů, regulovat jejich pohyb vůlí, 
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vyjadřovat duševní pocity adekvátními prostředky fyzického projevu a tím sjednat soulad mezi 

činností mozku a tělesným pohybem.“ (GAUSE, 1975, s. 28) 

 

Dalcrozova eurytmika v sobě zahrnovala tři druhy cvičení: 

- Rytmickou gymnastiku  

- Solféže – sluchová a intonační cvičení 

- Improvizaci – především klavírní (KLAPIL, 1975) 

 

Mezi významnými propagátory tvořivosti v hudební výchově na počátku 20. století je 

třeba zmínit i americkou pedagožku May Rootovou - Kernerovou, která přirozenou touhu 

dítěte po vlastním komponování postavila do čela výchovné práce v Elementary School         

of University of Chicago. (SEDLÁK, 1974, s. 141) Stejně tak i S. N. Colemannová ve své 

praxi nadřazuje svobodnou kreativní výpověď pomocí hudby a rytmického pohybu nad 

technickým drilem. Dětské tvůrčí aktivity vnímá jako emocionální reakci na okolí. Počátkem 

30. let do hudební výchovy experimentálně zařazuje expresivní rytmická cvičení inspirovaná 

etnickými rituálními tanci a vokální melodické improvizace (imitace zvuků – melodické 

recitace – melodické improvizace). Její žákyně, anglická pedagožka M. Jammesová, rozvíjí 

 tvořivé hudební aktivity o instrumentální složku. Žáci společně hrají a improvizují                

na jednoduché hudební nástroje (píšťalky z bambusových tyčí, loutny z krabiček, primitivní 

housle…), na jejichž výrobě se také sami podílejí. 

 

Do poloviny minulého století se názory na pojetí hudební výchovy profilují ve dvou 

odlišných polohách. Příznivci první preferovali svobodný individuální přístup k tvořivým 

hudebním činnostem, opakem byl přísně systematický výcvik v základních hudebních 

dovednostech. Kompromisní řešení je možné nacházet v hudebně vzdělávacím systému        

C. Orffa, který v sobě snoubí jak respektování nutné míry dětské svobody, tak principy 

systematického osvojování hudebních zákonitostí. 

 

Carl Orff (1895 – 1982) německý hudební skladatel, dirigent, básník a pedagog,           

od roku 1924 spolupracoval s Dorotheou Güntherovou ve Výchovném ústavu pro gymnastiku, 

hudbu a tanec v Mnichově (po vzoru Dalcroze). Od 30. let zveřejňuje první studie o novém 

pojetí hudební výchovy, ve kterých zdůrazňuje základní principy spojení slova, hudby            

a pohybu. Po 2. světové válce se na popud mnichovského rozhlasu opět k pedagogické 

činnosti vrací, aby společně s Dorotheou Güntherovou vydal přepracovaný Schulwerk jako 
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pětisvazkové dílo (1950 - 1954). Jde o sborník říkadel, písní, rytmicko melodických cvičení    

a instrumentálních skladeb pro hudební výchovu na elementárním stupni. Pro instrumentální 

činnost vytvořil soubor snadno ovladatelných hudebních nástrojů – tzv. Orffův instrumentář, 

v němž se inspiroval  jednak mimoevropskou etnickou hudbou (např. xylofony, rumba 

koule…), historickými nástroji (např. zobcová flétna, fidula, gamba), stejně jako nástroji 

užívanými v současných orchestrech (např. tympány, činely, triangl). 

Orffův postoj k hudební výchově byl demokratický a humanistický – elementárního 

hudebního vzdělání se podle něj musí dostat každému dítěti. Vhodnými metodami                  

a individuálním přístupem je možné dojít k dobrým výsledkům i u dětí se sníženými 

senzorickými a psychickými možnostmi. Základem činností je hra a improvizace jako 

motivační faktor k vytváření pozitivního vztahu k hudebním činnostem a k učení. Jejich 

prostřednictvím probouzí hudební vlohy dané každému jedinci. V komplexním pojetí se snaží 

o jednotu hudebních činností: rytmus, slovo, zpěv, hra, improvizace, aktivní poslech a pohyb. 

S tvořivými činnostmi doporučuje děti seznamovat v následujícím pořadí: 

 

- Slovní rytmus, deklamace říkadel provázená pohybem a hrou na hudební nástroje 

- Melodizace textu + hra na hudební nástroje 

- Vokální improvizace, doprovody písní a improvizace v pentatonice 

- Improvizace a doprovody písní v modálních tóninách 

- Improvizace a doprovody písní v dur a moll 

 

Celý proces je veden učitelem, jehož úkolem je vytvářet prostor pro svobodné hudební 

vyjádření, stejně jako tento hudební prostor prohlubovat a kultivovat.  

Roku 1961 byl v Salzburgu založen Orffův institut. Předmětem jeho činnosti je 

teoretické i praktické rozvíjení Orffova hudebně výchovného systému a jeho propagace 

v globálním kontextu. Celý systém sám Orff pojímal jako otevřený dalším aktualizacím          

a inovacím při zachování základních myšlenek. (SEDLÁK, 1985) 

 

Zoltán Kodály (1882 - 1967) - maďarský hudební skladatel a pedagog, jemuž se 

podařilo vytvořit a do praxe uvést hudebně vzdělávací systém od mateřských škol až po školy 

vysoké, díky němuž se maďarské hudební školství na několik desetiletí stalo jedním 

z nejprogresivnějších. Narozdíl od C. Orffa nadřazuje vokální a vokálně improvizační složku 

nad ostatními. Od přísně řízených rytmických a melodických tonálně ukotvených cvičení 

směřuje postupně k vokální intonaci, improvizaci (KLAPIL, 1975) a k vícehlasému zpěvu 



 40 

opřenému o maďarskou folklorní tradici. Instrumentální složka tu není tolik zdůrazněna, 

neboť jak sám Kodály tvrdil, základem masového rozšíření hudební kultury může být jen 

lidský hlas, jako všeobecně přístupný, bezplatný a přece nejkrásněji znějící nástroj. 

(GREGOR – SEDLICKÝ, 1990) 

 

Pierre van Hauwe (1925) – žák M. Ravela a dlouholetý spolupracovník C. Orffa           

a Z. Kodálye se pokusil o spojení vokálního principu Kodályovy metody s instrumentální 

tvořivou složkou Schulwerku a citlivě využil vhodných prvků k vytvoření vlastní metodiky 

elementární hudební výchovy (Spelen met muziek) aplikované jak v Holandsku, tak v mnoha 

dalších zemích.16 

 

Pokusy upozornit na význam tvořivých činností se stále častěji objevovaly 

v teoretických studiích i v dílčích metodách hudebních pedagogů mnoha evropských zemí. 

V bývalém sovětské hudební pedagogice to byli především B. V. Asafjev, B. M. Těplov,          

v Polsku S. Lissa a K. Kuzyk, ve Francii C. Frainet (jeho myšlenky o tvořivém přístupu žáků 

ke vzdělávání aplikovali do hudební praxe učitelé tzv. freinetovských škol) a M. Martenot, 

v Belgii E. Willems (jeho systém rozvíjí nejen sluchové vnímání, rytmické, melodické            

a harmonické cítění, ale i hudební paměť a představivost, a to zejména prostřednictvím 

uvědomělé vokální intonace, nástrojové improvizace - dětského vynalézání - a pohybových 

aktivit). 

 

V 50. a zejména 60. letech dochází postupně k častějším konfrontacím hudebně 

pedagogické veřejnosti na konferencích International Society for Music Education 

(Mezinárodní společnosti pro hudební výchovu) - ISME.17 Aktuálními problémy, jež           

při jednáních vyvstaly, byly zejména: 

 

- odtržení hudební výchovy od života a od živé hudby 

- dogmatičnost metodik dílčích činností 

- absence integrativního a kooperativního pojetí hudební výchovy 

 

                                                 
16   Pierre van Hauwe se dodnes aktivně podílí na seminářích a přednáškách České Orffovy společnosti. 
 
17   Kodaň 1958, Vídeň 1961, Tokio 1963, Budapešť 1964, Michigan 1966, Dijon 1968, 1970 Moskva 
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Přestože mnohé z referátů postrádaly potřebnou koncepčnost a řešily se tu často 

problematiky dílčích metod, objevovalo se také mnoho zajímavých podnětů (využívání širšího 

spektra hudebních žánrů – soudobá, populární, etnická hudba; programovaná výuka; 

začlenění technických novinek do výuky), které se dále vyvíjely, ale zejména tu vznikl nový 

prostor pro vzájemnou konfrontaci a spolupráci v globálním měřítku. V otázkách hudební 

exprese a tvořivosti dětí byla významnou moskevská konference ISME z roku 1970, kde se 

větší počet referátů věnoval právě této problematice. Živá diskuse se vyhrotila v ostrou 

výměnu názorů dvou protichůdných táborů, z nichž první zastával ponechání naprosté 

svobody dětské tvořivosti bez zásahů dospělých, naopak druhý tábor vyžadoval systematické 

vedení a usměrňování zkušeným pedagogem. (TVRDOŇ – RAJMON – LENG, 1972) 

 

Nově se definující role žáka ve vzdělávacím procesu se v 60. letech 20. století  promítla 

do inovativního pojetí evropské a americké hudební výchovy. Dřívější model, v němž byl 

spolu s hudebně naukovým učivem kladen důraz na vokální a poslechové činnosti, byl 

rozšířen o činnosti instrumentální a hudebně pohybové. Zároveň je zdůrazňována aktivní 

účast žáka v procesech produkčních, reprodukčních a recepčních. Hudební výchova získává 

přívlastky komplexní a aktivní. 

 

Progresivní úlohu ve vývoji názorů na tvořivý přístup k hudebnímu umění sehrává 

v druhé polovině dvacátého století i americká hudební pedagogika. Díky výsledkům 

psychologických výzkumů hudební kreativity dochází k aplikaci nových metod do hudebně 

výchovné praxe (A. Pierceová, B. Jefferson, J. Mursell, M. Carbo-Cone).  

 

Zajímavý experimentální projekt byl v letech 1963 - 1972 realizován na vybraných 

amerických školách. Contemporary Music Project18 reagoval na absenci hudby 20. století     

v hudební výchově na všeobecně vzdělávacích školách i v samotných kurikulárních 

dokumentech. Hlavním cílem iniciátora a organizátora projektu – skladatele a pedagoga 

Normana Dello Joio (1913) – bylo najít (a na různých typech škol experimentálně ověřit) 

postupy vhodné k seznamování žáků se soudobou hudbou. Přestože se tyto zpočátku nijak 

zásadně metodicky neodkloňovaly od tradičních forem naplněných pouze novým obsahem, 

poprvé se tu objevují zárodky elementárního komponování dětí ve školní hudební výchově   

na principech ZVUK – RYTMUS - STRUKTURA, stejně jako možnosti týmové spolupráce 

                                                 
18  Viz kapitolu 2.2.6 
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učitelů, hudebníků a hudebních skladatelů při vytváření výukových programů a organizování 

vzdělávacích kurzů. 

 

V 60. letech dochází ve Velké Británii k syntéze hudební pedagogiky a experimentální 

hudby v projektech „Creative music.“19,20 Skupina hudebních skladatelů a pedagogů 

univerzity v Yorku (John Paynter, Peter Aston a další) se zaměřila na rozvíjení hudebně 

tvořivých schopností žáků a studentů prostřednictvím komponování ve třídách. Primární 

směřování tedy nevedlo směrem ke zpřístupňování soudobé hudby, nýbrž k vytváření 

jednoduchých hudebních kompozic - tzv. „hudebních myšlenek“ (musical ideas) vznikajících 

právě díky poznání soudobé hudby a využívání jejích hudebních prostředků (zvukový 

materiál, kompoziční techniky…). Díky organizátorům projektu se roku 1992 stalo 

elementární komponování jednou z klíčových aktivit hudební výchovy vymezenou i učebními 

osnovami anglického Národního kurikula. 

 

Model vycházející spíše z amerického Contemporary Music Project - tedy využití 

kompozičních výukových metod jako nástroje k zprostředkování a osvojení vybraných 

skladeb soudobé hudby - zvolil britský program Response.21 Hudební skladatelé                     

a pedagogové (Gillan Moore, Richard McNicol a další) v něm od počátku 80. let využívají 

prostředků experimentální hudby k produkčním, percepčním a kognitivním aktivitám 

v hudební výchově na všeobecně vzdělávacích školách. Cílem bylo aktivní seznámení žáků 

se současnými hudebními směry artificiální hudby, tedy „výchova poučeného posluchače“ 

soudobé hudby. Program probíhal ve dvou rovinách, kdy první etapa byla věnována 

seminářům pro učitele hudební výchovy. Ti se nejprve seznamovali s metodami a principy 

programu, aby si v následující části sami mohli vyzkoušet možnosti komponování. Ve druhé 

etapě tito učitelé ve spolupráci s interprety a skladateli vytvářeli motivační prostor pro žáky    

a jejich komponování. Pracovali se soubory aktivizačních cvičení, tématických vymezení       

a dílčích úkolů směřujících k vytvoření společné skladby, která korespondovala s referenční 

skladbou (např. Varése, Schönberg, Boulez, Andriessen…). Žákovské kompozice vznikaly 

v průběhu jednoho měsíce na pravidelných setkáních. Jejich finální podoba byla 

interpretována profesionálními hudebníky a sloužila jako základ pro další práci s referenční 

                                                 
19  Viz kapitolu 2.2.7 
 
20  Projekty v šedesátých letech nenesly jednotné označení. 
 
21  Viz kapitolu 2.2.8 
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skladbou. Celý proces byl tedy jakýmsi aktivizačním prostředkem umožňujícím budoucímu 

posluchači lépe chápat principy a zdroje soudobé hudby. 

 

Od roku 1988 se program Response objevuje také ve Spolkové republice Německo         

a později i v Rakousku, kde se stává jedním z hlavních inspiračních zdrojů programu 

Klangnetze22 (H. Schneider, C. Bösze, J. Gründler). V rakouském pojetí se však mění cíl 

programu, kterým přestává být zprostředkování a osvojení referenčních skladeb, ale stává se 

jím vlastní tvůrčí proces žáků vedoucí ke vzniku hudební skladby. Žák se stává současně 

skladatelem, interpretem i posluchačem. Výukové modely, principy, metody a zásady 

vycházejí ze stejných principů jako v programu Response. 

 

Počátkem 80. let přichází opět nový impuls z rakouského Salzburgu v podobě koncepce 

tzv. Integrativní hudební pedagogiky a polyestetické výchovy.23 Cílem jejího tvůrce 

Wolfganga Roschera je celostní a komplexní přístup jak k učivu, tak k žákovi. Ten se 

s hudbou setkává prostřednictvím receptivních, reprodukčních i produkčních činností,            

a spojuje ji s  ostatními druhy umění. Tento princip „vychází z poznání souvislostí mezi 

systémy a prvky jednotlivých oblastí, z možností transferu schopností a zkušeností z jednoho 

oboru lidské činnosti do dalších oborů.“ (DRÁBEK, 1998, s. 96) 

Díky posledně jmenovaným aktivitám se začínají produktivní hudební aktivity dostávat   

i do kurikulárních dokumentů a rámcových vzdělávacích programů těchto zemí. V Evropě se 

jedná zejména o Velkou Británii a některé spolkové země Německa. Ani v  ostatních zemích 

však tyto aktivity nezůstávají na okraji zájmu, čehož dokladem je právě olomoucký program 

Slyšet jinak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22  Viz kapitolu 2.2.9 
 
23  Viz kapitolu 2.2.5 
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1.3.2 Hudebně tvořivé činnosti v kontextu dějin hudební výchovy v českých  

zemích 

 

„Nový způsob života předpokládá změněný způsob hudebního 

myšlení, který se již nepohybuje kolem koncertování a přípravy 

k němu, nýbrž nachází uspokojení samo v sobě, přesouvá důraz 

z hudby na výchovu.“ 

L. KESTENBERG 24 

 

Pomineme-li myšlenky v kontextu světové pedagogiky zmiňovaného J. A. Komenského 

či ještě ranější Blahoslavovy spisy25, nezaznamenala všeobecná hudební výchova v českých 

zemích v oblasti dětské hudební tvořivosti až do počátku 20. století výraznější podněty. Zcela 

dominantní postavení v tomto směru zastávaly vokálně reprodukční činnosti. Změna tohoto 

stavu přichází jako reflexe reformních pedagogických trendů ve vzdělávání v zahraničí 

reprezentovaných zejména stoupenci tzv. Nové školy  (A. Ferrière, H. Bouchet, O. Decroly, 

M. Montessoriová, R. Cousinet, E. Claparede, J. Dewey, G. Kerschensteiner aj.) a dalších 

významných hudebních pedagogů (Dalcroze, Battke). Hlubší zájem o dítě, poznávání             

a respektování jeho psychosomatických vývojových možností a potřeb se stává významným 

nejen v rovině obecně psychologických a pedagogických výzkumů. Výsledky těchto výzkumů 

jsou aplikovány do výchovně vzdělávací praxe prostřednictvím nových metod a forem. 

 

Významné místo v tomto proudu zastává František ČÁDA (1865 - 1918), zakladatel 

české pedopsychologie. Zabýval se mimo jiné i experimentálním zkoumáním hudebnosti 

dítěte. Ve svých teoriích navázal na současné výzkumy publikované v zahraniční literatuře 

(K. Stumpf, O. Abraham, T. Billroth, G. Révész) a estetické názory Otakara Hostinského 

(1847 - 1910). Vycházel z předpokladu, že veškeré hudební aktivity dítěte jsou přirozeným 

odrazem jeho nitra a je nutné je vnímat v širším kontextu (řeč – rytmus – hra – zpěv – pohyb). 

Na základě výzkumů konstatoval, že dítě kolem druhého roku svého života používá              

ke komunikaci se svým okolím stejně tak postupně se rozvíjející řeč jako jednoduché 

emocionálně zabarvené popěvky. Kolem čtvrtého roku přechází k tvorbě vlastních 

jednoduchých melodií (v maximálním rozsahu kvarty až kvinty, s často používanou sestupnou 

                                                 
24  KESTENBERG, 1937/38 
 
25  BLAHOSLAV, J. Musica, t.j. knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě obsahující (1558) 
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malou tercií, každé slabice náleží jeden tón). Konec těmto aktivitám přičítá nástupu dítěte     

do školy. Toto přetržení přirozeného vývoje dětské hudební tvořivosti dává za vinu 

jednostrannosti vyučovacího procesu zaměřeného na osvojování si písní imitací a opomíjení 

rozvoje spontánních hudebních projevů v hudebních činnostech. Zároveň však poznamenává, 

že po aklimatizaci dítěte na školní prostředí se mohou tendence k spontánní tvořivosti opět 

projevit. 

Čáda svými výzkumy také potvrdil předpoklad, že u všech dětí lze rozvíjet hudebně 

tvořivé schopnosti a to prostřednictvím spontánní tvorby jednoduchých melodií                       

a instrumentální improvizace. Odtud vychází jeho požadavek na hudební výchovu, která by 

měla využít touhy dítěte po vlastním komponování a postavit ji do čela výchovné práce. 

 

Adolf Cmíral (1882 – 1963) navazuje na Čádovy názory a výzkumy a dále je 

experimentálně rozvíjí. Vychází ze zjištění, že tvořivé schopnosti nejsou pouze výsadou 

zázračných dětí (G. Revész), nýbrž systematickým rozvíjením lze výrazných výsledků 

dosáhnout u každého jedince. Stejně jako Čáda si všímá počátků těchto neřízených projevů 

již v předškolním věku. Tvořivý vokální projev v tomto období vidí jako subjektivní 

emocionální reakci na výrazné podněty. Poměrně se tu přitom promítají jak dosavadní 

hudební zkušenosti, tak expresivita podněcovaná citovým vzrušením. Odtud Cmíral sleduje 

vývoj až k záměrnému tvoření melodií, textů, písní. S dětmi ve věku 10 – 13 let lze podle něj 

pronikat do pravidel hudební tektoniky právě prostřednictvím cvičení, kdy žák je veden          

k samostatné a uvědomělé tvorbě jednoduchých forem. Svá tvrzení dokládal příklady 

dětských kompozic. 

 

Rovněž Ferdinand KRCH (1881 - 1973) a Josef KŘIČKA (1888 - 1969) se pokoušejí       

o komplexní múzickou výchovu (hudební, pohybová, literární, výtvarná, dramatická) 

nezatíženou mechanickým drilem, naopak důraz kladou na spontánní hudební tvořivost. 

V letech 1913 - 1914 v Hudebním a rytmickém ústavu dětském v Praze a především pak 

v letech 1920 - 1924 v Domě dětství v Krnsku (zřízeném pro sirotky po českých legionářích) 

společně s s dalšími hudebními pedagogy (M. Krejčím a F. Zrnem) realizují zásady moderní 

hudební pedagogiky založené na svobodném hudebním projevu dítěte, tvořivé spolupráci 

učitele a žáka, rozvíjení tvůrčích sil v estetickém prostředí a kolektivu a na vnitřní motivaci 

k hudebním činnostem, jejíž hybnou silou je estetický zážitek. Cílem jejich hudební výchovy 

nebyla příprava profesionálních umělců, nýbrž esteticky myslících lidí, „…kteří se umí těšit 

z krásy a svou fantazií překonávají všednost.“ (GAUSE, 1975, s. 32) 
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S rozvíjením smyslového vnímání a tvořivých sil začínají u nejmladších dětí, často 

hudebně zaostávajících. Východiskem je RYTMUS – POHYB – ZPĚV. Důraz přitom kladli 

na podněcování dětské hudební invence a tvořivých hudebních nápadů evokovaných hrou.26 

Hudební činnosti reflektovaly těsné spojení s dětským folklórem, přírodou a jejími zvuky 

(šumění lesa, zpěv ptactva, rytmus, tep a dynamika přírodních zvuků) a byly naprosto 

oproštěny mechanického učení a úmorného technického výcviku.27 

 

Pro vývoj na naší hudebně výchovné scéně první poloviny 20. století mají rovněž 

zásadní význam zahraniční podněty reprezentované především osobnostmi E. Jacques-

Dalcroze a Maxe Battkeho. E. Jacques-Dalcroze několikrát navštívil Prahu (1911, 1912, 

1914, 1936) a ohlas jeho přednášek vedl k založení Spolku Jacques-Dalcroze. Jeho metoda se 

vyučovala na baletním oddělení pražské konzervatoře a uplatnění našla rovněž v sokolských 

rytmicko pohybových aktivitách. (MAZUREK, 1993) 

 

Na rozvíjení vokální intonace se v této době inspirováni Battkeho intonačními cvičeními 

zaměřovali Karel (1898 - 1972) a Alois (1893 - 1973) Hábové, Josef Černík (1880 - 1969)          

a Antonín Hromádka (1876 - 1950). Posledně jmenovaný rovněž navázal na experimenty       

M. Jammesové a S. N. Colemannové při uplatňování tvořivých prvků a improvizace 

v pohybových a instrumentálních činnostech. Počátky stavěl na deklamaci říkadel a jejich 

následném melodizování a imaginativním pohybovém vyjádření. Začleňoval tvořivé prvky     

a improvizaci i do instrumentálních činností. Děti hrály na různé bicí nástroje a na malý 

pětitónový cimbálek (d-e-fis-g-a), který měl sloužit k „posilování dětské hudební 

představivosti (vyhledávání známých melodií podle sluchu), k podpoře zpěvu a ke 

zhudebňování textů…“ (SEDLÁK, 1985, s. 179) 

 

                                                 
26  „Stačí dáti dětem pouze námět, hojnost rozmanitých námětů, připomínajících život, abychom je strhli 
k radostné hře a naplnili milým pocitem. Uchopí se toho všemi svými schopnostmi, a uvidíme, co deset dětí           
ve chvíli dokáže, promyslí, zkonkrétní, samostatně stvoří na nepatrný náš podnět, jen když jsme jim zabezpečili 
jejich fantazii, volnost a možnost rozletu, jen když jsme jim ponechali všechny detaily a formu provedení – což je 
jejich svatým právem a naší nejpřísnější povinností, chceme-li opravdu vychovávat a ne dělat z nich nemyslící 
přežvýkavce.“  (KŘIČKA, 1918, s. 45) 
 
27 „Pěstovati…tento živý zájem dítěte pro zvuky a pohyb zvučících předmětů, aby se z nich těšilo, i z objevování   
a napodobování nově postřehnutých, pěstění smyslu pro rytmus tlučením, boucháním, tleskáním, houpáním, 
přešlapováním, tančením – jak toho vzorné příklady nacházíme ve folklóru – to jsou první kroky v hudební 
výchově.“ (KŘIČKA, 1918, s. 7) 
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Reformní pedagogické hnutí projevující se velkým množstvím názorů na pojetí hudební 

výchovy vyvolalo v české hudebně pedagogické veřejnosti širokou diskusi, která vyvrcholila 

založením Společnosti pro hudební výchovu(1934).28 Její zásluhou proběhl v Praze na jaře 

roku 1936 za předsednictví Lea Kestenberga (1882 – 1962) První mezinárodní hudebně 

výchovný kongres, který můžeme považovat za základ budoucí International Society             

for Music Education (ISME). 

 

Po řadě nekoncepčních a pro českou hudební výchovu doslova umrtvujících kroků         

ve válečné a poválečné etapě přicházejí zásadní impulsy ze zahraničí právě v souvislosti 

s mezinárodními konferencemi ISME. Pro české delegáty, kteří se konferencí mohli 

zúčastňovat až od roku 1958, představovala konfrontace se zahraničím silný motiv v další 

aktivitě na přelomu 60. a 70. let. Zejména setkání s maďarskou hudební pedagogikou             

a Orffovým Schulwerkem se promítlo do nového nahlížení na hudební výchovu z hlediska 

aktivních a tvořivých hudebních činností v intonaci, elementární instrumentální improvizaci    

a v širším využití dětských hudebních nástrojů.  

Přestože první informace o Orffově Schulwerku začínají do českých zemí pronikat již 

počátkem 60. let (J. Brožová, L. Daniel)29, jako mocný impuls k vlně zájmu zapůsobila teprve 

účast téměř 40 československých delegátů na konferenci ISME v roce 1964 v Budapešti.30 

Ještě v  tomtéž roce přijel do Prahy na pozvání Vladimíra Poše ředitel Orffova institutu 

profesor Wilhelm Keller, aby informoval hudební a pedagogickou veřejnost o Schulwerku      

a aby nabídl pomoc při přípravě jeho české adaptace. Od tohoto roku rovněž prostřednictvím 

stipendijních pobytů navštěvovali naši hudebníci a hudební pedagogové pravidelné kurzy 

v Salzburgu (I. Hurník, P. Eben, E. Kroschlová, K. Alliger, V. Poš, O. Pavlovská, P. Jurkovič, 

                                                 
28  Její význam byl zřejmý z  účasti významných osobností naší hudební i politické sféry - předsedou se stal 
tehdejší ministr zahraničních věcí K. Krofta, místopředsedou V. Talich, členy výboru V. Helfert, D. Orel,           
V. Vosika aj. 
 
29  Jarmila Brožová jako první z čs. pedagogů v roce 1962 navštívila Orffův institut v Salzburgu, Ladislav Daniel 
experimentoval s pentatonickou improvizací na hudebních nástrojích vytvořených podle Orffova instrumentáře 
v dílnách Komunálních služeb města Hranic na Moravě. 
 
30  „Otevřely se tu dveře vedoucí k poznání úrovně především v Maďarsku a pak i v celé řadě jiných zemí. 
Slyšíme tu nové myšlenky, cítíme vát svěží vítr z celého světa a v duchu konfrontujeme naši úroveň s tím,           
co spatřujeme zde. Vracíme se povzbuzeni, poučeni, vnitřně obohaceni, avšak s vědomím viny, neboť cítíme příliš 
dobře vlastní odpovědnost za to, že následkem nezdravé izolace kulturní i politické a pro silné podcenění 
humanitních předmětů, a tím i hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích školách, došlo u nás k silnému 
zaostávání hudební výchovy za světovým průměrem.“ (POŠ, 1969, s. 137) 
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aj.).31 Příští návštěvy W. Kellera o necelý rok později bylo využito k širším prezentacím 

v Praze a v Šumperku, neboť zájem o tento nový trend v hudební výchově navzdory 

zdrženlivosti ministerstva školství rychle stoupal. Následovaly desítky seminářů pro učitele 

po celé republice, které již vedli „domácí“ lektoři. V roce 1966 v Písku a o rok později 

v Kroměříži se uskutečnily čtyřdenní prázdninové semináře,32 tématem vzniku České Orffovy 

školy (HURNÍK – EBEN, 1969 – 1996) se začalo zabývat vydavatelství Supraphon, 

Československý rozhlas i Československá televize a v letech 1966 – 1969 proběhla             

pod patronací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy experimentální výuka na Základní 

devítileté škole v Brandýse nad Labem. Od roku 1968 se výroby hudebních nástrojů Orffova 

instrumentáře ujal podnik Československé hudební nástroje v Hradci Králové, v roce 1969 

vyšel první díl České Orffovy školy autorů P. Ebena a I. Hurníka. V 70. letech byly Orffovy 

principy zideologizovány a jako takové dále oficiálně nerozvíjeny. Přesto díky iniciativě 

„věrných“ v poněkud rozmělněné podobě a pod jinou „hlavičkou“ pronikly v roce 1976          

i do nových učebních osnov, vzdělávacích programů základních škol s rozšířenou hudební 

výchovou a do učebnic hudební výchovy základních škol. K plnému znovuoživení mohlo 

dojít až po roce 1989, kdy byly zejména zásluhou Pavla Jurkoviče opět navázány kontakty 

s Orffovým institutem a v roce 1995 byla u příležitosti stého výročí narození C. Orffa založena 

Česká Orffova společnost, která opět přichází s novými podněty vycházejícími z tradičních 

principů Schulwerku. 

 
Hudební výchova v uplynulých dvou desetiletích nesla v mnoha směrech progresivní 

prvky navzdory obecně neutěšené praxi na školách. Požadavky na dětskou hudební tvořivost 

v podobě vokální, instrumentální a hudebně pohybové improvizace byly zahrnuty do osnov 

všech vzdělávacích programů základních škol (Základní škola, Obecná škola, Národní škola). 

Improvizace v duchu orffovských a kodályovských principů byla však úspěšně realizována 

pouze na základních školách s rozšířenou výukou hudební výchovy. Instrumentální 

improvizace byla pro tento typ škol systematicky zpracována Ladislavem Danielem a tzv. 

Olomoucký model byl přejímán i ostatními školami. Vokální improvizace v rámci tvořivé 

intonace (Hana Váňová) rovněž nachází uplatnění veskrze na školách s rozšířenou výukou 

hudební výchovy, kde více než tříhodinová týdenní dotace hudební výchovy umožňuje 

intenzivní a systematický „výcvik“. Na běžných základních školách v rámci jedné hodiny 

                                                 
31  Po založení České Orffovy společnost (1995) bylo na tuto tradici opět navázáno. 
 
32  Od roku 1969 probíhaly pravidelně v Chebu, později ve Znojmě a Rychnově nad Kněžnou. 
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hudební výchovy týdně však učitelé nenacházejí pro tento „výcvik“ dostatečný prostor, nemá-

li být výuka založena na drilu a nemá-li se z výchovného předmětu stát předmět naukový.  

Náměty na tvořivé činnosti se objevují i v současných učebnicích hudební výchovy        

- zejména pro 1. stupeň ZŠ - z nakladatelství SPN (autorka Marie Lišková), Nová škola 

(Jindřiška Jaglová), Panton (Ladislav Daniel), Albra-Pansofia (Blanka Knopová – Jaroslav 

Koutský) či Jinan (Jiří Kolář – Ivana Štíbrová) 33 a v mnoha dalších publikacích.34  

Velký podíl na zvyšování odborné úrovně učitelů mají též hudebně vzdělávací instituce. 

Kromě pedagogických fakult to do nedávné minulosti byla Česká hudební společnost, dnes 

její úlohu přebírá nově transformované občanské sdružení Česká Orffova společnost.35 Jejím 

cílem je propagace a šíření idejí a humanistického odkazu hudebního skladatele a pedagoga 

Carla Orffa, touto oblastí se však zdaleka nevyčerpává a zůstává otevřena všem podnětným   

a inovativním tendencím. Náplní činnosti je organizování přednášek, seminářů, kurzů             

a workshopů propojujících hudební, pohybové, dramatické a výtvarné aktivity (další profesní 

vzdělávání pedagogických pracovníků, studentů, sociálních pracovníků a zájemců o tvůrčí 

cesty k výchově osobnosti), vytváření vzdělávacích programů pro žáky všech typů škol 

(problematika tvořivé výchovy a vzdělávání, oblast ekologie a ochrany životního prostředí, 

integrace národnostních menšin a etnických skupin, výroba hudebních nástrojů a dalších 

hudebních pomůcek), soustřeďování pedagogických publikací a učebních pomůcek                

a zprostředkováním přístupu pedagogů i široké veřejnosti k těmto materiálům. ČOS 

spolupracuje s International Society for Music Education (ISME), Orff Forum v Salzburgu, 

pedagogickými fakultami a dalšími organizacemi i jednotlivci zabývajícími se problematikou 

vzdělávání a výchovy.36  

Další významnou institucí z hlediska širších mezinárodních vztahů je Evropská 

organizace pro hudební výchovu (EAS).37 Tato mezinárodní organizace sdružuje hudební 

pedagogy, hudební umělce, vědce, studenty středních a vysokých škol evropských zemí, kteří 

usilují o zlepšení situace v hudebním vzdělávání v různých školských systémech evropských 

zemí. Na hudebním kongresu EAS 2006 konaném ve Würzburgu (Německo) byly 

                                                 
33 Tituly uvedeny v seznamu literatury. 
 
34  např.: DIMÉNY, 1992; JENČKOVÁ, 2002; ŠIMANOVSKÝ, 1998; TICHÁ, 2005, aj. 
 
35 Současnou předsedkyní ČOS je PhDr. Jarmila Kotůlková. 
 
36  Podle Stanov České Orffovy společnosti, o.s. - www.orff.cz 
 
37  Národním koordinátorem EAS pro ČR pro období od března 2006 do září 2009 je doc. Miloš  Kodejška. 
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formulovány čtyři zásadní oblasti, na které by se měla zaměřit pozornost hudební výchovy 

v 21. století:38 

- Využití technologií ve výuce - zvukové záznamy hudby, práce na PC, tvorba CD/DVD. 

- Rozvoj celého dítěte - sluch, pohyb, zpěv, hra na nástroj + vývoj osobnosti, předávání 

hodnot; skupinová práce; integrace handicapovaných dětí do běžných tříd. 

- Kreativita (learning by doing) - důraz na tvořivost, na aktivního žáka, který objevuje, rád 

se učí, dochází sám k závěrům, využívání mezipředmětových vztahů. 

- Kultura - udržení si vlastní kultury při současné otevřenosti ke kulturám jiným. 

 

Od šedesátých let až do současnosti lze tedy v naší hudební výchově nalézat tendence 

směřování k aktivnímu vnímání hudby v širokých souvislostech. Směr ubíraní se naší hudební 

výchovy cestou k aktuálním společenským potřebám, jak jej nastínili Poledňák, Poš a Budík 

(POLEDŇÁK – POŠ, 1968; POLEDŇÁK – BUDÍK, 1969)39 téměř již před čtyřiceti lety, je 

však v praxi vesměs jen pozvolna či minimálně akceptován. „Od té doby se aktivní, kreativní 

a integrativní hudební výchovy skloňují ve všech pádech. Teoreticky. Příklady špičkových 

učitelů ani nabídky modernizačních kurzů však nejsou s to překonat sílu lákavě pohodlnější 

tradice. Praxe pokulhává.“ (HERDEN, 2002, s. 5) Ba co víc, v plné míře nejsou v tomto 

předmětu naplňovány ani pro učitele závazné normy – osnovy jednotlivých vzdělávacích 

programů. Podle výzkumu z roku 2006 jsou na školách v olomouckém kraji osnovy hudební 

výchovy vzdělávacích programů Základní a Obecná škola na 1. stupni ZŠ (vzhledem 

k probíranému učivu) naplňovány pouze na 61,5 %.40 Nedůsledná kontrola ze strany vedení 

škol, České školní inspekce i nedostačující sebekontrola a motivace učitelů jsou příčinnou 

těchto alarmujících čísel. Nepředpokládáme, že změně k lepšímu by mohlo dojít přechodem 

na RVP ZV, neboť obsahové vymezení učiva a výstupní kompetence se v zásadě neliší        

od současných osnov. Zároveň se také nedomníváme, že by kvalitní hudební výchova byla 

určována pouze mírou naplnění osnov. Na druhou stranu stav hudební výchovy v minulých 

desetiletích se začíná negativně promítat do stále hlasitěji se ozývajících názorů 

                                                 
38  www.czechcoordinatoreas.eu  
 
39  „Dnes se objevuje i v jiných předmětech tendence přecházet k jiným způsobům práce, v nichž žák řeší úkoly 
samostatně a učí se činností. V HV má tato tendence ještě větší smysl, neboť koresponduje s povahou hudby jako 
vyjádřením vztahu člověka k životu a světu, a s povahou hudby jako činností, procesem. Tady jde například o to, 
aby se žák neučil teorii pro teorii a jen prostřednictvím teorie, ale aby si nutné teoretické poznatky osvojoval 
přímo hudební činností. Tuto stránku proklamuje naše pojetí hudebně výchovné práce.“ (POLEDŇÁK - POŠ, 
1968, s. 16) 
 
40  Výzkumné šetření proběhlo v rámci diplomové práce Moniky Pernické v 5. třídách 29 základních škol 
olomouckého kraje. (PERNICKÁ, 2007) 
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zpochybňujících smysl setrvávání tohoto předmětu mezi povinnými předměty na základní 

škole. Na klíčových postech se začínají objevovat lidé, kteří si zřejmě z hodin hudební 

výchovy neodnesli ony pozitivní zážitky a prožitky a tak je možné se setkat s návrhy            

na vyčlenění tohoto předmětu ze seznamu povinných předmětů všeobecného vzdělávání, 

neboť údajně estetické předměty netvoří základ, nýbrž jakousi nadstavbu všeobecného 

základního vzdělávání, na níž by se svou měrou měly podílet především zájmové organizace   

a rodina. Jakkoliv se tyto názory zdají být neuvěřitelné ve světle pedagogických                      

a psychologických výzkumů o významu estetických činností na rozvoj emocionální stránky 

osobnosti každého jedince a nemálo připomínají ona tragická padesátá léta, nelze současné 

hudební výchově – tedy všem, kdo se na ní podílejí – nepřičíst podíl na tomto stavu. Je proto 

v zájmu celé odborné veřejnost, aby hledala a hlavně nacházela cesty ke zkvalitnění hudební 

výchovy větším sepjetím se současným stavem společnosti tak, aby se tento předmět stal 

atraktivním, oblíbeným a vyhledávaným mostem do světa hudby. Důraz na vytváření většího 

prostoru pro tvořivé činnost by mohl tímto mostem být. 
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2. PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO POJETÍ HUDEBNÍ  

VÝCHOVY V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ  

SE ZŘETELEM K TVOŘIVÝM ČINNOSTEM 

 

2.1  Hudebně tvořivé činnosti v současných vzdělávacích  

programech ČR 

 

„…reformovat či transformovat školu neznamená prosazovat jediné 

závazné řešení, vylučující všechny ostatní možnosti. Znamená to 

sice hledat na základě co nejzevrubnějšího poučení, co nejširšího 

rozhledu a co nejuvážlivější zodpovědnosti řešení co nejlepší, které 

však bude nejspíše jen jedním z více možných. Vždyť stejně jako 

existuje mnohost názorů a realizačních pokusů v politice, filozofii, 

vědecké teorii, každodenním životě, tak existuje mnohost i v hledání 

té nejlepší školy, toho nejlepšího způsobu vzdělávání a vychovávání 

dětí.“    

Vzdělávací program Obecná škola
1
 

 

Dětská hudební tvořivost se v současném hudebně pedagogickém kontextu prezentuje 

ve dvou podobách jako elementární improvizace a elementární komponování. Cílem této 

kapitoly bude zmapování prostoru pro dětskou hudební tvořivost, jak jej vymezují v současné 

době platné vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Základní, Obecná a Národní škola) 

a nově zaváděný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

 
2.1.1 Vzdělávací program Základní škola 

 

Ve Vzdělávacím programu Základní škola (VP ZŠ)2 zdůrazňované činnostní pojetí 

vyučování předpokládá soustavné navozování učebních situací (žáci mají mít dostatek 

příležitostí poznávat a v praktických aplikacích si ověřovat užitečnost a význam získávaných 

                                                 
1 Vzdělávací program Obecná škola, 1996, str. 26 
 
2  www.msmt.cz/vzdelavani/ucebni-dokumenty  - aktualizace k 1. 9. 2007 
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poznatků pro život), samostatnou práci (docházet k novým poznatkům cestou samostatného 

uvažování a vyvozování), uspokojování zvídavosti a touhy po poznání, uplatňování 

tvořivosti (hledání různých možností a způsobů řešení problémů), originalitu a fantazii. 

Východiskem je současně i orientace na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti 

individualizace a diferenciace vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo všechny 

žáky. Jedním ze specifických cílů hudební výchovy je rozvíjení receptivních, reprodukčních   

a částečně i produkčních schopností a dovedností aktivitami vokálními, instrumentálními, 

poslechovými a hudebně pohybovými. 

 

Hudebně výchovná práce je členěna do tří fází: 

- l. - 3. ročník – období hudebních her 

- 4. - 6. ročník – období manipulace s hudebním materiálem, tzv. „hudební dílna“ 

- 7. - 9. ročník – období vhledů do hudby a jejích společenských funkcí 

 

Přehled tvořivých činností v jednotlivých ročnících VP ZŠ: 

1. ročník:   -    vokální a instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou 

- rytmizace a melodizace slov a krátkých textů v tónovém prostoru  

5 – 3; 5 – 6 – 5 – 3; 5 – 4 – 3 

2. ročník:   -    vokální a instrumentální hry s využitím pentatoniky a kvintakordu 

  (5 – 6 – 5 – 3 – 2 – 1; 1 – 3 – 5; 1 – 5 – 3 – 1) 

3. ročník:   -    vokální a instrumentální hry s doplňováním a obměňováním čtyřtaktové fráze,  

        melodizace textu v rozsahu sexty, využití durového kvintakordu při melodizaci 

4. ročník:  -    vyjádření charakteru poslouchané hudby a emocionálního zážitku pohybem 

- tvořivé hudební hry v dur s rozsahem oktávy a s využitím durového                  

a mollového kvintakordu 

5. ročník:  -    improvizace předvětí a závětí na orffovské nástroje melodické (v dur v rozsahu  

  oktávy, v moll sexty) a rytmické 

- vyjádření charakteru poslouchané hudby a emocionálního zážitku z ní 

pohybem 

- obměňování a vytváření hudebních motivů a jejich aplikování při hře předvětí 

a závětí – vytváření notového záznamu 
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Shrnutí: Vzdělávací program Základní škola zdůrazňuje význam tvořivých metod. 

V hudební výchově je celý „první stupeň“ věnován aktivním činnostem ve formě hudebních 

her a hudebních dílen s přihlédnutím k individuálním schopnostem a preferencím žáků. 

Tvořivé činnosti jsou v rámci učiva koncipovány jako vokální improvizace (rytmizace            

a melodizace textu ve vymezeném tónovém prostoru), instrumentální improvizace                

na rytmické a melodické nástroje Orffova instrumentáře (pentatonika, durový a mollový 

kvintakord, diatonické postupy v rámci oktávy, předvětí – závětí) a pohybová improvizace 

(pohybové vyjádření poslouchané hudby).  

 

2.1.2 Vzdělávací program Obecná škola 

 

Také v  preambuli Vzdělávacího programu Obecná škola (VP OŠ)3 je na tvořivé 

vyučování kladen velký důraz. Hudební výchova by měla být pro žáky harmonizujícím 

prostředím, v němž se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická rozkolísanost, případně              

i agresivita. Princip dětské (žákovské) hudební tvořivosti je společným jmenovatelem 

všech čtyř hudebních činností (vokální, instrumentální, receptivní, pohybové) a má být 

cílevědomě inspirován, řízen a rozvíjen učitelem. Právě v tomto ohledu je částečně posunuta 

role učitele směrem k činnému partnerství v zážitkových situacích hudebně výchovného 

procesu. Děti by měly být často povzbuzovány ve svých elementárních tvořivých pokusech.  

Dětská hudební tvořivost tu není vnímána pouze jako moderní vyučovací metoda,     

ale jako jedna z nejdůležitějších cest, kterou lze přivést dítě k tomu, aby se hudba stala jeho 

životní potřebou. Hodnocením vlastních tvořivých „výtvorů“ se děti učí vytvářet estetické 

soudy a tuto dovednost později uplatňují i při svých hodnoceních hudebních děl. Velký důraz 

je kladen také na faktor transferu schopností a dovedností z hudebního vyučování do těch 

oblastí žákových učebních činností, jež vyžadují soubor obecnějších intelektových schopností 

nebo tvořivé dispozice podobného druhu (sloh, výtvarná výchova, matematika, cizí jazyky 

apod.). Rozvíjení kreativity dětí je vnímáno jako součást komplexní výchovy jejich tvořivé 

osobnosti.  

K hlubšímu průniku do hudby přispívá i mnohostranné poznávání možností jednotlivých 

hudebních nástrojů. Ze stejného principu vychází i požadavek vyrábět hudební nástroje. Děti 

mají být vedeny k vytváření např. ozvučných dřívek, píšťalek, různých chřestidel apod. 

 

                                                 
3   www.msmt.cz/vzdelavani/ucebni-dokumenty   - aktualizace k 1. 9. 2007 
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Přehled tvořivých činností v jednotlivých ročnících VP OŠ 
 
1. ročník -  melodizace textu (jména, říkadla v tónovém prostoru: 5-6-5-3;5-4-3; 5-4-3-5;  

5-6-5-4-3-2-1) 

2. ročník -  melodizace textu (diatonické postupy v dur v rozsahu kvinty, využití 

                    durového trojzvuku 1-3-5) 

- doplňování dvoutaktového motivu do čtyřtaktové fráze 

- pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady 

3. ročník  -    hudební hry s šestitónovou durovou řadou a durovým a mollovým  

kvintakordem 

- pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady 

4.    ročník  -    hudební hry s osmitónovou durovou řadou a šestitónovou řadou mollovou 

- improvizace závětí k danému předvětí 

- pohybové vyjádření výrazu a nálady 

5.   ročník  -    improvizace doprovodu tónikou a dominantou (spolu s nástroji bicími) 

- pohybové vyjádření výrazu a nálady 

 

Shrnutí: Vzdělávací program Obecná škola zdůrazňuje nutnost užívání tvořivých metod 

jako cesty k tvořivému a emocionálně vyrovnanému člověku. V hudební výchově mají být 

tvořivostí protknuty všechny činnosti, přičemž vyzdvihován je i zde význam transferu 

tvořivosti do jiných předmětů. Tvořivé činnosti jsou v rámci učiva koncipovány jako vokální 

improvizace (melodizace textu ve vymezeném tónovém prostoru), instrumentální improvizace 

(diatonické postupy, durový a mollový kvintakord, improvizace závětí k danému předvětí, 

improvizace doprovodu tónikou a dominantou) a hudebně pohybové improvizace (pohybové 

vyjádření výrazu a nálady). Cestou k pochopení hudebních zákonitostí je i výroba hudebních 

nástrojů.  

 

2.1.3 Vzdělávací program Národní škola 

 

„Hudební výchova v projektu Národní škola by měla být předmětem uvolnění, radosti, 

citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit 

rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky     
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i dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti.“ 

(Vzdělávací program Národní škola, 1997)  

Tento vzdělávací program4 je ve vymezení učiva v jednotlivých ročnících velmi strohý. 

Hudebně tvořivé činnosti jsou tak zmíněny pouze ve výukových cílech v oblasti postojů 

(hudební činnost je definována jako projev přirozené potřeby člověka prožívat a tvořit)           

a v cílech výuky v oblasti dovedností a schopností (vokální improvizace a pohybová 

improvizace na poslouchanou hudbu). V učivu jednotlivých ročníků však nejsou 

konkretizovány. 

 

2.1.4  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  
 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je od roku 20075 

závazným kurikulárním dokumentem státní úrovně, na jehož základě si každá škola vytváří 

vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), podle něhož se bude uskutečňovat vzdělávání     

na jednotlivých školách (z tohoto důvodu mu bude věnován poněkud větší prostor). RVP ZV 

respektuje a podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za 

výsledky vzdělávání. Vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové 

kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem, uplatnění získaných vědomostí       

a dovedností v praktickém životě a vychází z koncepce celoživotního učení. Pro jednotlivé 

etapy vzdělávání formuluje očekávané výstupy. 

 

Cíle základního vzdělání podle RVP ZV 

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

                                                 
4   www.msmt.cz/vzdelavani/ucebni-dokumenty   -   aktualizace k 1. 9. 2007 
 
5   Od 1. 9. 2007 platí závazně pro 1. a 6. ročník základních škol a 1. ročník víceletých gymnázií. 
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- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci   (JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 2005, s. 4 - 5) 

 

RVP ZV chápe učivo jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných 

výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu 

využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.6 Ty pak 

představují „…souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých         

pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti…na úrovni, která je pro ně 

dosažitelná.“ (JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 2005, str. 6) Klíčové kompetence se jako 

výsledek celého vzdělávacího procesu vzájemně prolínají, jsou multifunkční a mají 

nadpředmětovou podobu. Integrující složkou jsou průřezová témata,7 která „procházejí napříč 

vzdělávacími oblastmi     a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů.“ (JEŘÁBEK – 

TUPÝ – BALADA, 2005, s. 81) Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV 

strukturován do tzv. vzdělávacích oblastí.8  

Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnující předměty Hudební výchova a Výtvarná 

výchova má žákům zprostředkovávat protiváhu racionálnímu poznávání světa (tzv. umělecké 

osvojování světa). Jejím cílem je „rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince 

k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu, …hledání           

a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnost vcítit se             

do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím 

osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování 

                                                 
6   Kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální           
a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. 
 
7  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech; Multikulturní výchova; Enviromentální výchova; Mediální výchova. 
 
8  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk); Matematika a její 
aplikace; Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k 
občanství); Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis); Umění a kultura (Hudební výchova, 
Výtvarná výchova); Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); Člověk a svět práce. Doplňujícími 
vzdělávacími obory jsou: Další cizí jazyk a Dramatická výchova. 
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prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.“ (JEŘÁBEK         

– TUPÝ – BALADA, 2005, s. 56) 

Hudební výchova na 1. stupni základního vzdělávání seznamuje žáky s hudbou 

prostřednictvím činností (vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových) 

a to v rovině produkce, recepce a reflexe (porozumění hudebnímu umění, aktivní vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace). Klíčové 

kompetence této vzdělávací oblasti jsou vytvářeny vzdělávacím procesem, který směřuje k: 

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace  

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné 

vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů 

a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům               

a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního 

života 

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 

nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném 

světě              (JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 2005, s. 57 - 58) 

 

Učivo předmětu Hudební výchova není tradičně rozděleno do jednotlivých ročníků, ale 

je pouze vymezeno zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. stupeň základní školy. V rámci prvního 

stupně jsou dále formulovány očekávané výstupy pro tzv. 1. a 2. období9. (Dále již vybíráme 

pouze informace týkající se problematiky dětské hudební tvořivosti na 1. stupni základní 

školy.) 

 

 

 

                                                 
9  1. období je vymezeno pro 1. – 3. třídu,  2. období zahrnuje třídy 4. – 5.  
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Učivo hudební výchovy na 1. stupni ZŠ: 

Vokální činnosti  
- vokální improvizace v rámci diatonických postupů 

- hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď, apod.) 

Instrumentální činnosti 
- rytmizace, melodizace a stylizace 

- hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s využitím 

tónového materiálu písně 

- hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná písňová forma (a - b) 

Hudebně pohybové činnosti 

- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby 

- pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

 

Očekávané výstupy na konci  1. období 1. stupně ZŠ předpokládají, že žák: 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

- reaguje pohybem na znějící hudbu 

Očekávané výstupy na konci 2. období 1. stupně ZŠ předpokládají, že žák: 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

Shrnutí: Podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů je jedním z cílů RVP ZV. Předmět Hudební výchova má přispívat k uvědomování si 

sebe samého jako svobodného jedince s tvořivým přístupem ke světu s možností aktivního 

překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. Rovina produkce je 

vyjádřena v tvořivých činnostech vokálních (a to pouze jako improvizace v rámci 

diatonických postupů a hudební hry: ozvěna, otázka - odpověď apod.), instrumentálních 

(rytmizace, melodizace a stylizace, hudební hry: ozvěna, otázka – odpověď, tvorba předeher, 

meziher a doher, jednodílná písňová forma) a hudebně pohybových (pohybové vyjádření 

hudby, pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků), tedy kromě hudebně 

pohybových expresí opět pouze v podobě řízené improvizace. Proklamovaný prostor           

pro osobní aktivní účast v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání 
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a vyjadřování osobních prožitků a postojů tak nesměřuje k elementárnímu komponování, jak 

by bylo možno očekávat, ale stále jen k improvizaci v tónově či formálně vymezeném 

prostoru. Bohužel ani samotné vymezení učiva není dokonale systematicky propracováno.10  

 

Všechny v současné době platné vzdělávací programy základního vzdělávání zdůrazňují 

význam rozvoje tvořivých schopností dětí a vidí v něm jednu z priorit vzdělávání. V hudební 

výchově však vymezení učiva setrvává pouze u řízené vokální a instrumentální improvizace          

a u hudebně pohybové exprese. Ačkoliv se zahraniční hudební pedagogika v různých 

podobách zabývá již téměř půl století elementárním komponováním jako součástí hudebně 

tvořivých činností hudební výchovy a na pedagogických fakultách v ČR probíhají 

experimentální projekty,11 jejichž předmětem či součástí je i elementární komponování,         

ve stávajících vzdělávacích programech a především v nově zaváděném RVP ZV není této 

problematice věnována jediná zmínka.12 Na druhou stranu je však nutno říci, že tendence       

k učení se prostřednictvím vlastní tvorby a k tvořivému přístupu ke světu lze z obecného 

vymezení předmětu Hudební výchova vyčíst ve všech vzdělávacích programech, a tudíž by 

nemuselo nic nebránit snahám učitelů aktuálně zařazovat nové kreativní metody do školních 

vzdělávacích programů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10   Např. učivem prvního stupně jsou diatonické postupy v dur i moll a volné nástupy 5., 3., 1., 8. a spodního 5. 
stupně, zatímco na druhém stupni jsou to pouze opět diatonické postupy v dur i moll.  
 
11  KHV PF UK v Praze (doc. V. Drábek), KHV PdF UP v Olomouci (program Slyšet jinak). 
 
12  Stejně tak výroba dětských hudebních nástrojů – další v zahraničním kontextu rozvíjené téma – jako součást 
hudebně tvořivých aktivit nachází místo pouze v jediném a postupně opouštěném vzdělávacím programu Obecná 
škola. 
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2.2 Současné přístupy a metody rozvíjející dětskou hudební 
tvořivost v ČR i v zahraničí 

 
 

„My hudebníci jsme poznali širou bohatou krajinu hudby, a tu nám 

nikdo nemůže zazlívat, že do ní posíláme všechny. Činíme tak někdy 

až příliš naléhavě, často do ní lidi i tlačíme a pak jsme nešťastní, 

když našemu tlaku spíš vzdorují. A tak budeme znovu a znovu 

ukazovat cesty, které k hudbě vedou. Musíme mít dobré svědomí, že 

jsme se aspoň pokusili přivést děti k prameni, z něhož se sami 

napájíme.“  

I. HURNÍK13 

 
Následující kapitola představuje výběr současných - v domácí i zahraniční hudebně 

výchovné praxi užívaných metod či experimentálních projektů zaměřených na rozvíjení 

dětské hudební tvořivosti. V domácím kontextu je to jednak tvořivá intonace (své uplatnění 

nacházející především na základních školách s rozšířenou výukou hudební výchovy)               

a v českém prostředí zakořeněný - i když zdaleka ne plně využívaný Schulwerk, jednak 

experimentální projekty probíhající na akademické půdě14 (V. Drábek: Tvořivost v receptivní 

HV) či vstupující do edukačního prostoru z umělecké oblasti (P. Váša: Fyzické básnictví).  

Výčet zahraničních programů se pokouší o zmapování iniciativ směřujících přímo        

či zprostředkovaně k elementárnímu komponování ve školách. Snahou je zachytit a zmapovat 

rozhodující mezníky a impulsy, které se staly východisky programu Slyšet jinak. Tématicky 

ne zcela stranou pak stojí Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova (Wolfgang 

Roscher), která nově vymezuje postavení hudební výchovy v komplexu estetických a kulturně 

historických předmětů. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  HURNÍK, 1972 
 
14  Program Slyšet jinak ve výčtu chybí pouze z toho důvodu, že je mu věnována celá 3. kapitola této práce. 
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2.2.1 Tvořivá intonace (H. Váňová, J. Kolář, O. Duzbaba) 

 

„Spontaneita, jež je výrazem primární hudební motivace a úzce souvisí s fantazií 

a živelnou inspirací, …vede dítě k nevázanému tvoření. Tyto projevy přetrvávají 

i na počátku školní docházky a jejich intuitivní charakter je přirozeným odrazem 

nedostatečné informovanosti dítěte o hudebních zákonitostech. Je vhodné 

…nenechávat dítě dlouho ve stádiu spontánních a intuitivních pokusů,             

ale pedagogicky ho ovlivňovat a obohacovat jeho tvořivé projevy o racionální 

složky.“        

H. VÁŇOVÁ15 

 

Jak už sám název Tvořivá intonace napovídá, jde o metodu integrující vokální intonaci 

s tvořivými aktivitami. Řízená manipulace s hudebně výškovými představami vyúsťuje        

do řízené improvizace. „Dítě, které si intonačně osvojilo daný operačně tónový prostor, je 

schopno při improvizaci vědomě používat prvky tohoto prostoru, dříve osvojené intonačními 

modely, vytvářet jejich varianty, začleňovat je do nových souvislostí apod.“ (KOLÁŘ             

– VÁŇOVÁ – DUZBABA, 1993, s. 2)  

 

Rozvoj intonačních a improvizačních dovedností nevychází z příslušnosti k jediné 

metodě, nýbrž spojuje „nosné“ prvky a prostředky z více metod:  

 
- opěrné písně - tonální písňová metoda L. Daniela 

- nápěvky - nápěvková metoda F. Lýska 

- tónický kvintakord - metoda opěrného trojzvuku B. Čeňka 

- solmizace, fonogestika – intonační metoda Z. Kodálye 

- vokální improvizace – M. Battke, Z.Kodály 
 

Improvizace je prováděna v tzv. vymezených tónových prostorech, které jsou 

postupně rozšiřovány (prostor se nerozšiřuje o další tóny, dokud není dětmi dostatečně 

zvládnut – tzn. děti v něm bezpečně intonují, vědomě improvizují, analyzují melodie              

a zapisují je do not). S přibývající hudební zkušeností se podle Váňové žák postupně 

odpoutává „od pouhé nápodoby učitelových modelů a přechází k variační práci.“ 

(VÁŇOVÁ, 2004, s. 52) Od imitace (hra na melodickou ozvěnu) tak vede cesta k variačním 

                                                 
15  VÁŇOVÁ, 2005, s. 16 
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cvičením (žák využívá daného tónového prostoru a  daných intonačních prvků) a dále pak 

k melodizaci textu (říkadel) v daném tónovém prostoru. Výchozím stupněm je buď dominanta 

nebo tónika.  

Rozšiřování intonačního prostoru od tóniky: 

 

tónová vazba (stupně) píseň – intonační model 

1-2-3 Vyletěl holoubek 

1-2-3-4   (1-2-3-5) Běžela ovečka 

1-2-3-4-5 Sedí liška pod dubem 

1-2-3-4-5-6 Kočka leze dírou 

1-2-3-4-5-6-7-8 Vyletěla holubička 

 

Rozšiřování intonačního prostoru od dominanty: 

 

tónová vazba (stupně) píseň – intonační model 

vazba    5-3  Houpy, houpy 

vazba    5-6-5-3 Zlatá brána 

vazba    5-3-1 V zahradě na hrušce 

vazba    5-6-5-3-2-1 Dej Bůh štěstí 

vazba    5-6-5-4-3-2-1 Prší, prší 

 

Především Hana Váňová se v tvořivé intonaci pokusila zajímavým způsobem propojit 

stávající intonační metody tak, že „slabé“ stránky jednotlivých intonačních metod nahradila 

osvědčenými prvky z metod jiných. Zároveň navázala na dřívější autory (Battke, Hromádka) 

spojením intonačního výcviku16 s vokální improvizací17. Z pohledu rozvoje hudební tvořivosti 

se však žák nedostává dále nežli k variování v přesně vymezeném prostoru, což pro něj může 

znamenat, že na zadaný úkol reaguje víceméně jako na „technický problém“ a jeho invence           

a fantazie je korigována úzce vymezenými mantinely.  

 

                                                 
16  Termín výcvik (v souvislosti intonační v., rytmický v., apod.) zavedl ve své metodice L. Daniel. 
 
17  Vokální improvizaci na principech rozšiřování tónového prostoru ve svém Schulwerku užívá i C. Orff 
s odkazem na její původ v dětském folklóru středoevropské oblasti (KELLER, 1964, s. 18). 
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2.2.2 Orffův Schulwerk  

 

,,Elementární hudba není nikdy hudba sama: je spjata 

s pohybem, tancem a řečí, je to hudba, již musí každý dělat sám, 

do níž je zapojen ne jako posluchač, ale jako spoluhráč. 

Předchází vědomé tvoření, nezná velké formy ani architekturu, 

přináší řadové a rondové formy a ostinata.  

C. ORFF18 

 

Orffův Schulwerk jako forma elementární19 hudební výchovy vymezuje tvořivé 

hudební činnosti jako nezpochybnitelnou součást výchovy. Nástrojem k rozvíjení dětských 

tvořivých sil je především elementární improvizace.20 Osa Orffova Schulwerku je tvořena 

obecně přijatými principy humanistické výchovy.21 

 

1. Ve středu hudebního dění stojí maximální aktivita dítěte 

,,Orff zásadně odmítá typicky školské postupy práce, které předkládají dítěti práci jako 

nepříjemnou povinnost; snaží se nacházet takové formy, které je naopak zaujmou, potěší        

a nadchnou.“ (POŠ, 1967, s. 5) Staví aktivitu dítěte do centra veškerého hudebního dění, čímž 

klade současně velké nároky i na učitele. Pasivní receptivita založená na přílivu informací    

ze strany učitele nemotivuje žáka k jejich přijímání, naopak rozmanité atraktivní a zajímavé 

herní činnosti otevírají žákovu mysl k estetickému a uměleckému vnímání. Úkolem učitele je 

vést žáka k jeho vlastní aktivitě a tvořivosti.  

 

2. Hudba nepatří pouze profesionálům. Z hudební produkce nevyčleňujme ani 

hudebně málo rozvinuté děti.  

Orffovým cílem bylo probouzet hudební vlohy, hudební cítění a aktivní vztah k hudbě 

ve všech dětech. Překážkou v hudebních aktivitách nesmí být věk, hudební zkušenosti ani 
                                                 
18 HURNÍK – EBEN, 1969, s. 5 
 
19  Termínu elementární užíval Orff ve významu “… zemitá, přirozená, tělesná, pro každého naučitelná              
a zažitelná, dítěti přiměřená.“ (HURNÍK – EBEN, 1969, s. 5) 
 
20  ,,Elementární  múzická hra a muzicírování nemá být interpretací, nýbrž improvizací!“ (KRÖSCHLOVÁ, 
1969, s. 247) 
 
21

  Centrem orffovské pedagogiky je od počátku 60. let 20. století Universität Mozarteum Salzburg, 
(Frohnburgweg 55, A 5020 Salzburg, Austria), http://www.moz.ac.at/department.php?nr=14010&lang=2. 
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nástrojové dovednosti, neboť ,,…každé dítě je  schopno hudebního rozvoje, byť na různém 

stupni…“ (JURKOVIČ, 2000) Ve všeobecné hudební výchovy a v aktivním muzicírování je 

třeba hledat zážitky, které jsou pak nejlepší motivací pro pokračování v činnosti samé a tím 

v důsledku v rozvíjení hudebních schopností. Orffovi následovníci tento princip rozšířili také 

do léčebné pedagogiky u lidí zdravotně či sociálně handicapovaných. 

 

3. Princip kolektivní spolupráce při diferenciaci úkolů 

Orffův Schulwerk umožňuje, aby plnohodnotné úkoly dostávali žáci šikovní i ti méně 

hudebně rozvinutí. Individuální přístup ke každému žákovi zabraňuje vzniku pocitu 

muzikantské méněcennosti a dalšímu zaostávání hudebně nerozvinutých dětí, naopak 

akceleruje vývoj dětí nadaných. Díky práci ve skupině se pak mohou rozvíjet vzájemné 

vztahy a pocit sounáležitosti. Cílem je zažít radost z kolektivní hry, v níž je každý důležitým 

členem a ,,…svým podílem na společném díle ovlivňuje celkový výsledek, což je i jedinečný 

způsob výchovy k občanství, tedy zodpovědnosti za společné dílo“ (JURKOVIČ, 2000) 

 

4. Prostor pro vlastní kreativitu  

Schulwerk děti nevede pouze k reprodukci, ale vybízí je k hledání a objevování 

možností vlastního vyjádření prostřednictvím hudby.22 Tvořivé pronikání do hudební 

struktury  je považováno základ jakékoliv hudební aktivity. Dětem pomáhá chápat funkci       

a význam elementů hudební řeči, aktivizuje celou řadu základních sociálních vlastností 

(uvolnění prostoru, přizpůsobivost, vzájemné naslouchání, přesné nástupy, mlčení v pravý 

čas), vytváří přirozený respekt a úctu k hudební tradici, plní funkci psychohygienickou apod. 

 

5. Spojení zpěvu, řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek“23 

Tím se uskutečňuje komplexní estetická výchova, která spojuje hudební umění               

s uměním slovesným, pohybovým, dramatickým a  výtvarným. Integrace těchto oblastí 

vychází ze spontánního dětského tvořivého projevu a z dětského folklóru, z nejhlubších vrstev 

dětské osobnosti.     

 

 

 

                                                 
22  Pavel Jurkovič poukazuje na to, jak často nespravedlivě přistupujeme k různým dětským tvořivým projevům. 
Zatímco ve výtvarné oblasti dáváme dětem prostor pro vlastní kreativitu, která odráží prožívání okolního světa   
a za jejíž projevy děti sklízí obdiv a pochvalu, u hudby raději upřednostňujeme dokonalou reprodukci. 
(BOUMOVÁ, 2007) 
 
23  „…a to pokud možno vždy, kdykoliv se k tomu naskytne příležitost!“ (JURKOVIČ, 2000) 
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6. Praxe předchází teorii 

Učitel vychází z komplexního vjemu a vlastního prožitku dítěte na konkrétním 

materiálu, teprve potom může daný jev teoreticky ukotvit. 

 

7. Spíše než produkt je cílem proces 

Schulwerk ,,klade důraz na vytvářené, nikoli již vytvořené formy. Tvořivost totiž více 

povzbudí stavební kameny než prefabrikované skladby, písně a tance.“ (KRÖSCHLOVÁ, 

1969, s. 247) Velmi důležitá je tedy cesta, nikoliv pouze nacvičená skladba. Orffův 

Schulwerk umožňuje dítěti být u zrodu písně či skladby, tedy u procesu, díky kterému 

může i lépe chápat a rozumět složitějším hudebním strukturám. Zároveň je dítě vedeno 

k úctě k hudbě, protože ví, co její tvorba a produkce obnáší.  

 

8. Postup od nejjednoduššího ke složitějšímu 

Učitel se může opřít o logickou posloupnost svazků Orffova Schulwerku (České Orffovy 

školy), který je uspořádán podle náročnosti jednotlivých úkolů. Zároveň respektuje aktuální 

možnosti dětí. 

 

Improvizace v Orffově Schulwerku: 
 

 

Rytmická hra na 

ozvěnu 

(učitel – žák, žák – žák) realizovaná hrou na tělo a na rytmické 

hudební nástroje je chápána jako předstupeň improvizace, neboť by 

zde nemělo jít o pouhé napodobování, nýbrž o „uchopení daného 

rytmu a pokračování v něm“ (KELLER, 1964, s. 13) 

 

Rytmizace textu 
děti jsou vedeny k vytváření více rytmických variant téhož textu 

(doporučována jsou říkadla, rozpočitadla, apod.). Text lze 

deklamovat i formou kánonu 

 

Vymýšlení textů 

k rytmům 

slouží k překonávání rytmických obtíží a současně jako cvičení 

jazykové tvořivosti 

 

Rytmická hra na 

otázku a odpověď 

vytváření „miniaturní“ dvoudílné formy (učitel – žák, žák – učitel, 

žák – žák) hrou na tělo a rytmické hudební nástroje 

 

Melodizace textů 

a rytmů 

říkadla s daným rytmem (nebo rytmické celky) jsou nejprve vokálně 

melodizována v intervalu klesající malé tercie (5. – 3. stupeň, tzv. 

kuku - interval) a děti tyto tóny vyhledávají na melodických 
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nástrojích. Dále je tónový prostor postupně rozšiřován o další stupně 

anhemitonické pentatoniky24 až k osmitónové durové stupnici 

(později i mollové) a ke stupnicím církevním 

 

Melodická hra na 

otázku a odpověď 

vytvářená na zvonkohry, metalofony a xylofony. Zpočátku probíhá 

v menším tónovém prostoru (3 – 4 tóny) jako malá písňová forma 

jednodílná  a – a1  v rozsahu 4 či 8 taktů. Dále směřuje k malé 

dvoudílné písňová formě  a – b  a k malé třídílné písňové formě       

s  návratem  a – b – a.  Za další vhodnou formu jsou považovány 

variace a rondo  a – b – a – c – a – d – a…, při nichž je melodie 

doprovázena ostinátním doprovodem, bordunem, či paralelně 

vedenými hlasy. Jako vhodné tóniny jsou doporučovány 

anhemitonická pentatonika a modální tóniny nevyžadující 

harmonické kadence 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24   Pentatonika je zde volena záměrně, jako dítěti nejpřirozenější tónina. Autoři se totiž snaží dětem nepodsouvat 
vzory ze sféry typické pro hudbu dospělých, ale naopak je jejich záměrem, podpořit a rozvinout v dětech jejich 
přirozené hudební cítění. ,,Nechceme přeci, aby děti hned mluvily ve vybroušených větách; nechme je tedy 
napřed trochu žvatlat i v umění, aby v jeho světě zdomácněly a těšily se z něho, bavily se jím.“ (EBEN, 1965,     
s. 762) 
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2.2.3 Tvořivost v receptivní HV (V. Drábek) 

 
 

„Tvořivost je jedním ze základních principů 
hudební výchovy, bez něhož se moderní výuka 
neobejde.“  

V. DRÁBEK 
 
 

Zajímavý výzkumný experiment se uskutečnil v roce 1992 na Katedře hudební výchovy 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci poslechového a interpretačního 

semináře (Václav Drábek). Východiskem bylo zjištění, že zatímco u skladeb starších 

slohových období se poměrně osvědčuje tradiční způsob výuky (poslech a rozbor skladby), 

tento způsob naprosto selhává u hudebních žánrů 20. století, kdy studentům chybí vlastní 

hudební zkušenost a určitá zásoba představ. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum se dvěma 

skupinami respondentů (studenti oboru HV), který měl prokázat, nakolik mohou tvořivé 

činnosti využívající kompozičních technik artificiální hudby 20. století ovlivňovat vztah 

posluchačů k těmto žánrům. 

Vstupní dotazník zaznamenával reakce studentů na poslech skladby W. Lutoslavského: 

Tři básně Henriho Michauxe pro smíšený sbor a orchestr, část 2. – Le grand combat (Velký 

zápas). Ukázka byla přijata s určitými rozpaky. Nezkušenost s tímto typem hudby se projevila 

v řadě hodnotících faktorů a zejména v negativním estetickém hodnocení. Následující část 

byla rovněž společná pro obě skupiny - jednalo se o historicko teoretický exkurz o vybraných 

kompozičních principech (aleatorika, témbrová hudba) včetně rozboru další ukázky             

(K. Penderecki: Tren). V následujících čtyřech hodinách se výuka diferencovala. Zatímco 

skupina B postupovala tradičním způsobem, skupina A se zmocňovala látky především 

tvořivými činnostmi. Ne nápodobou učitele či ve skladbě použitých modelů, nýbrž jejich 

domýšlením, přetvářením, adaptací při využití odlišného instrumentáře a hlasu. Závěrečným 

úkolem bylo na základě čtyř učitelových konceptů vytvořit skupinové kompozice. 

Celý experiment byl zakončen společným druhým kontrolním testem (K. Penderecki: 

Capriccio pro housle). Experimentální skupina A označila ukázku jako povědomou                

a pozitivně hodnotila její parametry (velmi dynamické, velmi barevné velmi vzrušující, 

rytmické, zajímavé). Zkušenost na základě tvořivých aktivit s kompoziční technikou se kladně 

promítla nejen v hlubším smyslu pro estetiku a strukturu ukázky, ale především v citlivějším 

posouzení tektonických a interpretačních nuancí. Skupina B byla sice v hodnocení také 

pozitivní, ale podstatně méně výrazně. Ukázka byla charakterizována jako málo zajímavá, 
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z odpovědí byla patrná názorová nejistota. Rovněž při srovnání výsledků kontrolních testů      

I a II došlo u této skupiny k výrazně menšímu posunu oproti skupině A.  

 

Průběh experimentu: 

 
Vyuč. 
hod. 

 

skupina A - experimentální 

 

skupina B - kontrolní 

1. Historicko teoretický exkurz, poslech ukázky (K. Penderecki: Tren) – kontrolní test I. 
2.+3. Praktické seznámení s malou 

aleatorikou a s hudbou zvukově 
barevných ploch formou kolektivní 
improvizace. 

Aleatorika vokální a instrumentální, poslech   
a rozbor skladeb (W. Lutoslavski: Tři básně, 
část 2., Benátské hry – 1. oddíl).    

4. Experimentace s vokálními 
výrazovými prostředky aleatoriky  
a hudby témbrů (vytváření 
kontrastních barevných, statických 
a dynamických ploch). Zpěv 
modelů odvozených z Ligetiho 
(Lux aeterna) a Pendereckého 
(Pašije podle sv. Lukáše). 

Poslech – K. Penderecki: Anaklasis  
(teoretická analýza zvukového materiálu         
a jeho strukturování, formální rozvrh skladby). 
Vysvětlení kompoziční práce s určitou            
a neurčitou výškou, s novými zvuky: použití 
clusteru, tremola, glissanda, hry col legno,  
sull ponticello, mezi kobylkou a hmatníkem, 
frullato aj. 

5. Tvorba jednoduché sonické 
kompozice při využití dosavadních 
zkušeností se zvukovým 
materiálem, hledání analogií           
a možných alternativ řešení 
v oblasti formy a tektoniky. 

Poslech – K. Penderecki: Pašije podle          
sv. Lukáše. Formální a sémantický rozbor tří 
scén (Zajetí Ježíše, Lamento Jerusalem, Scéna 
u Piláta) 

6. Kontrolní test II: K. Penderecki: Capriccio pro housle a orchestr 
 

Výsledky experimentu tedy potvrdily platnost vstupní hypotézy, že tvořivé činnosti 

výrazně ovlivňují percepční schopnost studentů v oblasti soudobé hudby, jakož i kladné 

postoje k ní. Pozitivní význam improvizace a elementární kompozice Drábek zdůrazňuje 

z hlediska receptivních činností, neboť jejím prostřednictvím lze vytvářet adekvátní 

poslechové představy a neomezovat se přitom pouze na slovní zprostředkování skladby. 

Kompoziční techniky 20. století přitom nabízí dostatečnou škálu možností (zvuk, výraz, 

tektonika, forma, interpretace) pro improvizaci a elementární komponování. Ačkoliv 

experiment proběhl se studenty vysoké školy a nebyl dále aplikován na školy nižších stupňů, 

je možno předpokládat, že díky pravidlům a principům společné kompozice (jsou vnímány 

jako smysluplná a zábavná hra), lze tuto metodu aplikovat i na základní a střední školy. 

Komponování dětí ve své elementární podobě tedy nemusí být dostupné pouze mimořádně 

nadaným jedincům a tudíž pro všeobecně vzdělávací proces nevhodné, nýbrž dobře volený 
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metodický postup zaručuje, že se do společného vytváření hudební kompozice mohou zapojit 

všechny děti. 

 

Metodika hudebně tvořivých činností podle V. Drábka 

 

Drábek ve své metodice hudebně tvořivých činností pro všeobecnou hudební výchovu 

nejprve vymezuje význam tří zásadních činností: 

 

Volná improvizace – vytváří smysl pro specifické hudební kvality 

Cílená improvizace – nese určitou ideu, předpoklad pro poznání vztahu mezi hudbou             

a skutečností 

Komponování –  přináší vhled do formování skladby, schopnost převést do hudební  

výpovědi zážitky a zkušenosti žáků, zvládnutí základních kompozičních  

technik 

Prvním předpokladem k rozvíjení tvořivosti je překonání pasivity a ostychu žáka.        

V úvodních činnostech je třeba vycházet z volné kolektivní improvizace25 (vokální, 

instrumentální či smíšené). Teprve v dalších fázích lze spontánní hru posunout blíž k záměrně 

usměrňovaným tvarům - do tvořivé „svobody v řádu“ (řízená improvizace). Podle Drábka je 

při improvizaci třeba zachovávat posloupnost odpovídající ontogenezi dítěte i fylogenezi 

hudby. Zpočátku by měl být kladen důraz především na barvu, rytmus a dynamiku, princip 

aleatoriky, hudbu témbrů. Ve škole by měla být východiskem improvizace v pentatonice        

a modálních tóninách (viz kapitolu 2.2.2 Orffův Schulwerk).  

 

I. Vokální improvizace 

 

1.  Cvičení s mluveným slovem, s vokály a konsonanty 

a) napodobování konkrétních zvuků (přírodních, technických aj.) a jejich 

stylizace 

b) sborová recitace (aleatorika) 

c) tematicky vázané improvizace 

                                                 
25  „Spontánní hra se zvuky a tóny rodící se z kolektivní inspirace, z okamžitých nápadů. Znalost not a teorie, 
ovládání nástrojů tu není podmínkou. To umožňuje, aby se každý vyjádřil podle svých představ, aby dal průchod 
své fantazii. Důležité je pouze poslouchat ostatní, reagovat na vstup spoluhráčů, na pokyny dirigenta.“ 
(DRÁBEK, 1998, s. 69) 
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2. Cvičení se zpívaným slovem, s vokály a konsonanty 

a) sólová improvizace (dialog) 

b) sborová improvizace 

 

II. Instrumentální improvizace 

 

1. Rytmická (vychází zpravidla ze hry na tělo, z vyjádření hudby pohybem;  

odtud se vyvíjí sled dalších cvičení podle obtížnosti) 

- opakování předehraného rytmu, kontrastní odpověď 

- opakování a rozvíjení rytmického tématu (téma s variacemi) 

- vytváření rytmického ostinata, volné improvizace nad ním 

- vytváření doprovodných figur k písním, tancům, vycházejících z možností 

nástroje 

- realizace rytmických kánonů (rytmických rond) ve skupině 

- pohybové ztvárnění formy (dvoudílné, třídílné, ronda aj.) 

 

2. Melodická (předvětí, závětí, mezihry, dohry, melodizace textu) 

- pentatonika 

- modální tóniny 

- umělé mody 

- diatonika dur, moll 

- chromatika 

 

3. Harmonická (cvičení se stupňujícími se požadavky) 

- tvorba bordunu a ostinata (práce s pentatonikou za použití černých kláves 

nebo kamenů) 

- práce s heterofonií, použití clusterů 

- práce s mody (církevními, umělými) s využitím bílých kláves (kamenů)     

u církevních modů též transpozice 

- diatonika dur, moll (základní, vedlejší funkce), doprovodné figury 

k tancům, jazzové kadence 

- chromatika (základní alterované akordy) 
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Pro počátky improvizace doporučuje Drábek manipulaci s menším počtem tónů (2 – 3) 

z důvodu snazší představivost a technického zvládnutí nástroje. Učitel by měl nabídnout 

dostatečné množství motivačních podnětů, neboť každá třída (skupina dětí) je díky svému 

personálnímu složení specifická a tomu je třeba přizpůsobit i nabídku témat a prostředků 

hudebního vyjádření. Rovněž uvnitř skupiny je třeba diferencovat podle zájmů a dovedností 

jednotlivých žáků a kompenzovat tak případné handicapy méně nadaných či jinak 

zaměřených žáků. Úlohy by měly fascinovat už samotným materiálem, jeho neobvyklostí, 

měla by se pěstovat zvědavost: „Co se stane, když…?“  

 

Tímto způsobem mohou žáci vytvářet: 

- kontrastní zvukové plochy s použitím různých výrazových prostředků (syčení, šeptání, 

bzučení, tleskání, dupání, tónové clustery, ostinato…), pozvolné přechody mezi nimi 

- proměny vlastností tónu, rytmu, tempa, dynamiky 

- improvizace podle grafických záznamů 

- zvukové obrazy (minikompozice) emocionální (hněv, smutek, veselí) či tématické 

(např. svítání, bouře, řeka, vlak, jaro…) 

- hudební dialogy založené na reakci na hudební podněty spoluhráče (opakování, variace, 

kontrasty, „skákání do řeči“…) 

- jednoduché kompozice 

 

III. Komponování 

 

Také u komponování dětí vždy úvodní část patří činnostem zaměřeným na uvolnění      

a inspiraci žáků, v nichž prostřednictvím hry dochází ke stimulaci invence a fantazie. Hlavní 

činností žáků se dále stává experiment, jehož výchovný význam je naplněn pouze tehdy,  

jsou-li spontánní reakce korigovány kognicí. Nápady se vybírají, usměrňují, dopracovávají, 

uspořádávají a graficky fixují, takže z počáteční improvizace se žáci postupně dobírají          

ke kompozici. Podle Drábka však není třeba klást přílišný důraz na detailní propracovanost, 

výsledek by měl zaznít pokaždé trochu jinak. Pro kolektivní instrumentální improvizaci 

doporučuje Drábek využít Orffova instrumentáře i klasických hudebních nástrojů, velkou 

perspektivu však vidí zejména v elektronických nástrojích v kombinaci s počítačem. 

 Grafické schéma improvizace či kompozice je zaznamenáváno jednoduchými 

symboly, z nichž lze vytvořit dostatečně srozumitelný a výmluvný systém znaků. Kromě toho 

doporučuje Drábek vypracovat též přesný notový záznam a zvukovou nahrávku. Jednak 



 73 

samotné nahrávání zvyšuje koncentraci a zájem žáků, udržuje napětí a kázeň, současně 

nahrávka slouží k hledání optimální podoby při kritické reflexi jednotlivých částí i celku.     

Za hlavní kvalitativní kritérium je zde považována úroveň nápadů a jejich zpracování 

(pestrost nenarušující jednotu celku). Žádoucí je užití kontrastů, opakování, napětí a uvolnění, 

překvapení, atd. 

 

Optimální postup komponování shrnuje Drábek do šesti fází: 

 

 

   1. MOTIVACE 

 

  verbální nebo hudební impuls (atraktivní ukázka) 

 

   2. SPONTÁNNÍ NÁVRHY  

       ŘEŠENÍ 

 

  výběr parametrů, jejich ověřování a spojování, 

  grafický záznam 

 

   3. STANOVENÍ POSTUPU 

 

  stanovení cíle a postupných kroků k jejich 

  dosažení, rozdělení úkolů 

 

4. STANOVENÍ VHODNÝCH 
       PROSTŘEDKŮ A FORMY 

 

  grafické schéma 

 

    5. REALIZACE 

 

  nahrávka 

 

    6. VERIFIKACE 

 

  zhodnocení a zlepšení výsledku 

 

 

Tvořivé činnosti doporučuje Drábek zařazovat do každé hodiny hudební výchovy, a to 

z důvodu adaptace žáků na nové metody práce a zároveň nutné systematičnosti přinášející své 

plody. Učitele by neměly odradit možné počáteční rozpaky ani skromné výsledky, neboť: 

„tvořivost je jedním ze základních principů hudební výchovy, bez něhož se moderní výuka 

neobejde.“ (DRÁBEK, 1998, s. 87) 
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2.2.4 Fyzické básnictví  (P. Váša) 

 
„…dalo by se říci, že se fyzickým básníkem stane 

člověk, který u táboráku odloží kytaru, potom 

zapomene slova, potom zapomene tradiční melodie, 

ale zůstane mu chuť to vše vyjádřit nějakým 

bezprostředním způsobem…“        

P. VÁŠA 

 

Autorem pozoruhodného a v mnohém inspirujícího projektu je brněnský hudebník, 

skladatel, performer, výtvarník a literát Petr Váša.26 Od roku 1991 se intenzivně věnuje 

fyzickému básnictví – neustále se vyvíjejícímu integrativnímu kreativnímu žánru, který 

spojuje literární, hudební, pohybové a výtvarné inspirace ve výrazu hlasu a těla či zvláštního 

druhu kresby jako svobodného tvůrčího postoje člověka ke světu a jeho hledání přirozené 

celistvosti. Jde o jakési „probouzení“ individuálních kreativních schopností každého jedince, 

o „sebenalézání“ pomocí spontánních a zároveň koncentrovaných asociací pohybových, 

hlasových, řečových a grafických cvičení (kromě konvenčních literárních prostředků využívá 

i tzv. tělomluvu, neobvyklé vokální techniky, umělou řeč a uvolněný grafický projev            

na pomezí psaní a kreseb). Základní myšlenkou fyzického básnictví je podle Váši vytváření 

komplexního jazyka (řeč, hlas, pohyb, kresba), osobního a univerzálního zároveň, 

originálního svým propojením s tradicí. Hlavními inspiracemi fyzického básnictví jsou           

– kromě každodenního života – dějiny různých uměleckých oborů, religionistika, psychologie   

a biologie. 

 

Ve vývoji fyzického básnictví sám autor rozlišuje čtyři základní období: 

1. hlasově pohybové „animace“ textů v češtině 

2. akční poezie vytvářená ze segmentů češtiny, latiny, světových jazyků a vlastní umělé 

řeči 

3. tzv. „ozvučená pantomima“ a bezprostřední reagování na zvuky a situace v terénu 

(tzv. „řeč světa“) - improvizace na téma běžných zvukových prostředí (ulice, les, 

nádraží, dálnice)  

                                                 
26  Petr Váša (1965) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě brněnské univerzity, od poloviny 80. let 
působí jako zpěvák, kytarista, skladatel a textař v řadě alternativních rockových skupin (Ošklid, Zkopce, A beat, 
Ty syčáci).  
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4. předchozí techniky vyjádřené tzv. „trans-latinou“ – komplexním jazykem vzniklým 

spojením obecně známých latinských slov, hlasu, pohybu a kresby (poetické 

esperanto, futuristická praevropština) 

 

Od roku 1993 pořádá Petr Váša semináře a dílny27 fyzického básnictví pro školy28             

a pro veřejnost. Od účastníků nejsou vyžadovány speciální dovednosti daných oborů, ale spíše 

otevřenost vůči různým možnostem uměleckého vyjádření, odvaha tvořit a humor.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  “Ukázalo se, že tato "metoda" je snadno přenosná i na druhé a může posloužit přinejmenším jako ušlechtilá 
zábava, když ne přímo zasvěcení i mnoha jiným adeptům neopraumění. Bez plánu, veden šťastnými náhodami, 
uspořádal jsem během let řadu kurzů - dílen - seminářů - setkání - přednášek pro studenty, učitele a obyčejné 
zájemce o literaturu, divadlo, hudbu, výtvarné a multimediální umění.“ (www.petrvasa.cz) 
 
28  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Divadelní fakulta JAMU v Brně, ale i základní a střední školy, 
základní umělecké školy. 
 
29  Textová ukázka z kurzu fyzického básnictví – viz přílohu č. 7. 
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2.2.5  Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova 
 

„Cílem školy je vzdělávání člověka ve smyslu 

jeho sebeutváření.“ 

Tomáš RULLER 
     
 

Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova se profiluje na počátku 80. let 

20. století v Rakousku. Jejím duchovním otcem se stal Wolfgang Roscher.30 Jeho koncepce je 

zaměřena na celostní a komplexní přístup jak k učivu, tak k žákovi. Ten se s hudbou setkává 

prostřednictvím receptivních, reprodukčních i produkčních činností ve spojení s  ostatními 

druhy umění (výtvarné, dramatické, literatura, architektura…). Tento princip vychází              

z vědeckého poznání vztahů a souvislostí mezi systémy a prvky jednotlivých oblastí 

(antropologické pojetí člověka a společnosti). Tyto vztahy umožňují transfer schopností        

a zkušeností z jedné oblasti lidské činnosti do oblastí dalších. 

 

Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova se profiluje pěticí aspektů:  

(DRÁBEK 1998, s. 96) 

 

1. multimediální aspekt  - prostřednictvím tvořivých činností se rozšiřuje tradiční 

model hudebně výchovných činností (recepce či reprodukce) s cílem nabourat 

konzumentskou pasivitu společnosti 

2. interdisciplinární aspekt - pracuje s různými druhy umění 

3. tradici integrující aspekt – vytváří rovnocenný vztah mezi tradicí a současným 

uměním, vyhýbá se přeceňování významu jednotlivých stylových období 

4. interkulturní aspekt - vytváří rovnocenný vztah mezi uměním různých kultur, 

vyhýbá se eurocentrismu v umění stejně jako povrchnímu exotismu 

5. sociálně komunikativní aspekt - chce překonat stávající omezení při dělení kultury 

na privilegovanou a pokleslou 

 

Koncepce Integrativní hudební pedagogiky a polyestetické výchovy je zaměřena           

na aktivní metody kladoucí větší důraz na žákovu tvořivost, otevřené vyučování (diskuse, 

experiment, produkce) a střídání forem. Reaguje na proměnu podstaty a funkce umění 

                                                 
30  Ředitel Instituts für Integrative Musikpädagogik und Polyästhetische Erziehung a rektor Hochschule            
für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" (1991-1995) v Salzburgu. 
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v současné společnosti, změněné produkční a recepční podmínky se všemi jejich důsledky   

pro mládež a současnou pedagogiku. Obsah Integrativní hudební pedagogiky a polyestetické 

výchovy tvoří šest didaktických celků – sfér – zformulovaných v podobě otázek: 

 
 

DIDAKTIKA PRODUKCE 

 

důraz kladen na tvorbu 

 

DIDAKTIKA RECEPCE 

 

nácvik schopnosti vnímat,  

rozvíjet zážitek a zkušenost 

 

1.  Jak se hudba vytváří? 

- sféra imaginace: improvizace a kompozice,  

   vytváření hudby 

 

4. Proč lidé pěstují a poslouchají hudbu? 

- evaluace: analýza významu a hodnoty hudby 

 

2.  Jak se hudba provádí? 

- sféra prezentace: zvuková realizace,   

   interpretace hudby 

 

5.    Proč lidé kupují a prodávají hudbu? 

- sféra kritického výběru, analýza potřeb          

   a    konzumu 

 

3.    Jak se hudba zprostředkovává? 

- sféra komunikace: hudba jako způsob  

   interakce a sdělení mezi lidmi 

 

6.    Jak je poslouchané uzpůsobeno a jak  

        je tato uzpůsobenost poslouchána? 

- sféra recepce: analýza materiálu  

   a struktury hudby 

 
 
 

Vztah žáků k umění je v polyestetické výchově zprostředkováván na základě               

tzv. centrálního zážitku, který je společným východiskem prožitků recipienta a tvůrce. 

Vhodnými tématy pro umělecké ztvárnění jsou extrémní existenciální protiklady (radost         

– smutek, život – smrt, láska – nenávist, dobro – zlo) nepodléhající omezení časovému 

(archetypální náměty) ani geografickému (mimoevropské kultury). Tyto motivy je možné 

v umění (tedy i v hudbě) sledovat v různých vývojových epochách, druzích a žánrech, 

přičemž právě srovnání historicky, druhově a žánrově odlišných děl je považováno               

za nejpřínosnější (odkrývání smyslu a vícerozměrnosti umění, odstraňování předsudků, 

otevřenost  a tolerance vůči novému). 

Vazby mezi všemi druhy umění mohou vycházet z podobnosti tématické (shodný 

námět), formální (výrazové prostředky, tvárné principy), významové (identická životní 
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zkušenost tvůrce) a slohové (dobové znaky, estetické normy). V této podobnosti je ukryta 

různá těsnost vnitřních vazeb (od přímých až po zprostředkované), která by měla ve školní 

praxi být dostatečně významná, nosná a zřetelná. Upřednostňovanými formami zpracování 

jednotlivých témat jsou multimediální žánry s různým stupněm koncepční závaznosti počínaje 

volnou improvizací a konče propracovanými scénáři muzikálů, oratorií, oper apod. 

Analogicky k triádě Fukače a Poledňáka (průnik – interakce – relace) jsou                     

v Integrativní hudební pedagogice a polyestetické výchově vymezeny tři různé stupně vztahu 

mezi uměními: (DRÁBEK 1998, s. 106) 

 

1. splynutí (asimilace, průnik) – spojení dvou nebo více umění v jednotný celek k zesílení 

účinu (píseň, opera, balet) 

2. převod (transformace) – hudba jako předmět jiných umění a naopak, převod z jednoho 

umění do druhého, kdy jde o těsnější nebo volnější interakce (román – film, báseň       

– symfonická báseň) 

3. analogie (paralela) – vzdálenější souvislosti mezi uměními, mezi nimiž nemusí být 

přímý vztah (patos barokní opery a architektury, zdobnost rokoka, abstraktnost 

moderny aj.) 

 

Kromě integrace jednooborové (integrace v rámci hudby) a polyestetické (mezi 

jednotlivými druhy umění) vidí Roscher význam v integraci interdisciplinární. Ta staví 

umění do kontextu široké oblasti věd přírodních a společenských. Jejím cílem je nacházení 

společných - obecných - rysů u různých objektů dosud vnímaných izolovaně. Dítě proniká 

blíže k obecným principům, které se učí aplikovat v jiných oblastech.  

Výuka probíhá formou tematických hodin či projektů, na jejichž výběru se podílejí 

společně s učitelem i žáci (je nutné, aby se s tématem co nejvíce ztotožnili). Jsou zde 

preferovány kvalitativní informace klíčového významu, které mohou být díky svým obecným 

principům uplatňovány v mnohem širším spektru. Další výhody takové výuky spatřuje 

holandský hudební pedagog Peter den Ouden (1994, In DRÁBEK 1998, s. 108 - 109) 

především: 

 

- v komplexním pohledu na hudbu a její společenské funkce 

- v propojení hudebních postojů žáků a učebních obsahů 
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- v obměnách vyučovacích hodin (každá lekce má svůj vlastní rytmus se 

střídavým akcentem na poslech, informace, analýzu, muzicírování nebo 

komponování) 

- v organizaci, jež umožňuje diferencovanější přístupy k žákům na základě 

jejich znalostí a zájmů 

- v rozmanitosti žákovských aktivit, jež vyplývají z různých úkolů a dělby práce 

- ve výchově sociálních kompetencí 

 
Prvky Integrativní pedagogiky a polyestetické výchovy můžeme dnes nacházet i v našem 

Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jednak na úrovni integrace 

jednotlivých předmětů do tzv. vzdělávacích oblastí (např. Člověk a společnost - Dějepis, 

Výchova k občanství; Člověk a příroda - Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis; Umění           

a kultura - Hudební výchova, Výtvarná výchova…), jednak i uvnitř obsahového vymezení 

jednotlivých předmětů (Hudební výchova – např. hudební skladba ve vztahu k s jiným 

hudebním i nehudebním dílům, hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 

k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům…).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

2.2.6 Contemporary music project 

 
 

Zajímavý experimentální projekt byl v letech 1963 – 1972 realizován na vybraných 

amerických základních a středních všeobecně vzdělávacích školách. Contemporary music 

project se zaměřoval na rozšíření tradiční výuky hudební výchovy o soudobou hudbu. Projekt, 

jehož iniciátorem a hlavním organizátorem byl hudební skladatel a pedagog Norman Dello 

Joio, probíhal pod dohledem a patronací výboru Svazu skladatelů a výboru hudebních 

pedagogů jmenovaných National Council of Musical Pedagogues (Národní radou hudebních 

pedagogů) a byl sponzorován Fordovou nadací. Soustřeďoval se na tři hlavní linie: 

(LAWLER, 1968, s. 102 - 103) 

 

1. Mladí hudební skladatelé (do 35 let) působili po dobu pěti let na všeobecně 

vzdělávacích školách jako autoři hudebních kompozic pro školní soubory               

a orchestry. Jejich pozice nenahrazovala pedagoga, měli však příležitost nacvičovat 

vlastní skladby, vést studenty k improvizaci a seznámení se základními kompozičními 

technikami soudobé hudby, což mělo velký význam pro obě strany. Skladatelovou 

úlohou bylo povzbuzovat tvořivost a schopnosti tvořivě myslet, rozvíjet hudební 

improvizace a skladbu jako nedílnou součást hudební výchovy. 

 

2. Druhou linií bylo vytvoření tvůrčího společenství pro společné setkávání mladých 

skladatelů a studentů s hudebními pedagogy. V době mimo výuku měli zúčastnění 

příležitost k co největšímu rozvinutí tvořivých myšlenkových schopností a svých 

tvořivých talentů s cílem zainteresovat hudebně pedagogickou veřejnost do principů 

nových kompozičních technik a pozměnit tak její mnohdy negativní vztah k soudobé 

hudbě, stejně jako vyvolat těsnější styk a porozumění mezi oběma velikými oblastmi 

hudby, totiž mezi skladbou a hudební výchovou.  

 

3. Třetí linií bylo objevování a rozvíjení mimořádně talentovaných žáků a studentů.  

 

Tento projekt byl v USA vřele přijímám jak oblastí hudební – vědci, kritici, skladatelé, 

interpreti a hudební pedagogové, tak pedagogickou – ředitelé škol a školní správy. Hudební 

kritik Paul Hume (Washington Post) komentoval projekt těmito slovy: „Těžko si lze 

představit, že by něco mohlo účinněji zapůsobit na špatně informovanou veřejnost,             
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aby docenila životní důležitost tvořivých aspektů hudby. Pro vývoj hudby v naší zemi 

neexistuje nic lepšího!“ (LAWLEROVÁ, 1968, s. 103). Z hlediska dalšího vývoje metod 

rozvíjejících dětskou hudební tvořivost se tu historicky poprvé objevují myšlenky                   

o elementárním komponování dětí definovaném na principech ZVUK – RYTMUS                   

- STRUKTURA, stejně jako tu poprvé ve větším rozsahu dochází ke spolupráci učitelů            

a hudebních skladatelů na vytváření výukových programů a organizování vzdělávacích kurzů. 

Contemporary music project se stal podnětem k rozšíření pojetí hudební výchovy 

v amerických kurikulárních dokumentech o soudobou hudbu a nové aktivní složky a zároveň 

byl přijímán jako východisko britského programu Response v oblasti zpřístupňování hudby 

20. století. 
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2.2.7 Britské projekty „Creative music“ (John Paynter a Peter Aston) 
 
 

„Schopný autor tvoří, neschopný poučuje.“ 

G. B. SHAW 
 

Hudební avantgarda 20. století byla ve Velké Británii 60. let podnětem ke vzniku        

tzv. progresivní ideologie (SKILBECK, 1976), jejímiž představiteli byla skupina hudebních 

skladatelů a pedagogů univerzity v Yorku v čele s Johnem Paynterem a Peterem Astonem 

(PAYNTER – ASTON, 1970). Svými aktivitami se stejně jako americký Contemporary 

music project či následně britský program Response dotýkali zpřístupňování soudobé hudby. 

Jejich syntéza experimentální hudby a hudební pedagogiky, opírající se liberální a reformní 

pedagogické směry a oborové aplikace tvořivého vyučování (creativ writing, creativ art, 

creativ drama), však primárně směřovala k rozvíjení hudebně tvořivých schopností žáků        

a studentů prostřednictvím  vytváření tzv. „hudebních myšlenek“ (musical ideas)                     

- komponování ve třídách.  

Poznání soudobých kompozičních technik a metodické instrukce umožnily žákům 

postupovat od experimentování s různým zvukovým materiálem a tichem k jejich grafické 

fixaci, vytváření vlastních kompozic a jejich následné interpretaci:  

 

ZVUKOVÝ MATERIÁL → STRUKTURA → INTERPRETACE31 

 

Komponování (composing) již není chápáno pouze jako prostředek k poznávání 

existující hudby. Spolu s improvizací (improvising) se vedle interpretace (performing)            

a poznávání (appraising) staly od roku 1992 klíčovými aktivitami hudební výchovy               

v učebních osnovách anglického Národního kurikula.32 Ne na všech školách se však kreativní 

metody setkaly s pochopením či s připravenými učiteli, proto často zůstává poznávání hudby 

pouze jen cílem a již ne také prostředkem k tvořivému uchopení.  

                                                 
31  Tento model rozšířený o interpretační rovinu stejně jako jeho cíl primárně zaměřený na rozvíjení tvořivých 
schopností žáků prostřednictvím elementárního komponování je jedním hlavních z východisek programu Slyšet 
jinak. Zásadní odlišnost je však možno spatřovat v žánrovém vymezení, kdy britské projekty se orientují 
jednoznačně na oblast soudobé hudby, zatímco program Slyšet jinak zůstává v současné době jakkoliv žánrově 
nelimitován. 
 
32  Dostupné na http://www.nc.uk.net 
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2.2.8  Program Response  

 
„Hudební dílo má základní právo být posloucháno 

v podmínkách, o kterých by skladatel pouze snil – to 

byl základ, který jsme my absolutisti brali za daný.“ 

David ATHERTON 
 

 
Ohlas amerického Contemporary music project a projektů Johna Payntera a Petera 

Astona měl na počátku 80. let přímý vliv na vytváření nových strategií zpřístupňování hudby 

20. století ve Velké Británii a na vznik programu Response. Animátoři hudebních těles 

(Gillan Moore, Richard McNicol ad.) se odklánějí od tradičních poslechových aktivit, kterými 

byla více či méně pasivním posluchačům hudba zprostředkována a orientují se směrem           

k aktivnímu a kreativnímu experimentování s hudbou samotnou. Cílem tedy bylo seznamovat 

žáky a studenty s interpretačními, kompozičními a improvizačními technikami experimentální 

hudby, a to prostřednictvím jejich vlastní tvorby - komponováním hudby (nikoliv však i její 

interpretací – ta byla spolu s provedením referenční skladby svěřena profesionálním 

souborům), a tak v důsledku vychovávat nové posluchače soudobé huby.  

 

ZVUK → STRUKTURA → ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ HUDBY33 

 

To byl zároveň důvod, proč v programu Response nevycházela iniciativa z akademické 

půdy, nýbrž od hudebních těles zaměřených na interpretaci hudby 20. století. Záměr aktivními 

a atraktivními hudebními činnostmi oslovovat mladé lidi a získávat tak nové publikum se 

ukázal jako velmi prozíravý a stal se v příštích letech jedním z kritérií státní dotační politiky 

vzhledem k hudebně kulturním institucím.  

Mezi průkopníky tohoto programu patří Birmingham Symphony orchestra a London 

Symphony Orchestra, největší pozornost díky své činnosti však zasluhuje London 

Sinfonietta.34 Tento soubor své poslání vidí nejen v interpretaci soudobé hudby, nýbrž              

                                                 
33  Animační programy ke zpřístupňování soudobé hudby byly v programu Slyšet jinak experimentálně 
prověřovány v roce 2006 (viz kapitolu 3.4.7 a 3.4.8). Oproti programu Response však byly rozšířeny                   
o interpretační rovinu – žáci své kompozice také sami interpretovali na společném koncertě, na kterém tyto 
zazněly vedle referenčních skladeb v podání profesionálních hudebníků a souborů. 
 
34 Soubor London Sinfonietta, který již v roce 1968 založili David Atherton a Nicholas Snowman, patří 
v současné době k nejvýznamnějším interpretům, experimentátorům a propagátorům soudobé hudby. 
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i v podporování začínajících - doposud neetablovaných skladatelů35 a také ve zprostředkování 

soudobé hudby mladým posluchačům prostřednictvím vzdělávacích programů.36 Vytváření 

spojení mezi soudobou hudbou a mladými posluchači probíhá na principech aktivní účasti 

dětí37 na vzniku hudebních kompozic. Zkušení umělci pomáhají dětem v realizaci jejich 

hudebních nápadů a záměrů s cílem zpřístupnit širšímu okruhu lidí možnosti hudebního 

vyjadřování (nových cest angažovanosti na hudebním dění) a „…vynesení soudobé hudby 

z koncertních hal.“38 London Sinfonietta se vědomě snaží smazat hranice mezi uměleckým 

zážitkem a vzděláváním – a to vzájemným průnikem obou prvků. Zapojením hudebních 

skladatelů a výkonných umělců do animačních programů byla v evropském kontextu činnost 

London Sinfonietta ve svých počátcích zcela unikátní. Projekty byly dosud kromě Velké 

Británie realizovány také v USA, Japonsku, Řecku, Argentině, Polsku, Německu                    

a Holandsku. 

První edukační program London Sinfonietta z roku 198339 byl určen šedesáti žákům  

Gospel Oak Primary School v Candemu. Rachel Leach a členové London Sinfonietta společně 

s žáky odkrývali možnosti vytváření a uspořádávání hudebního materiálu (pulz � rytmus      

� melodie � struktura) prostřednictvím vytváření hudebních kompozic. Od roku 1984 jsou 

projekty pro žáky škol organizovány dvouúrovňově. První fází je seminář/kurz určený 

učitelům hudební výchovy, kde se tito seznamují s metodami a principy programu a sami 

komponují. Druhou fázi tvoří projekty ve školách. Žáci za asistence pedagogů, skladatelů       

a interpretů vytvářejí v průběhu jednoho měsíce společnou skladbu. Ta je s referenční             

– animovanou skladbou (žáky dosud nepoznanou) spojena pouze rámcově (témata, cvičení, 

okruhy). Hotová žákovská kompozice je poté interpretována profesionálními hudebníky         

a následně jsou žáci seznámeni s referenční skladbou, k níž celá animace směřovala. Díky 

                                                 
35  Během posledních čtyř let spolupracovala London Sinfonietta s deseti začínajícími skladateli v rámci projektu 
Blue Touch Paper. Mladým umělcům byla dána příležitost odvážně experimentovat a hledat nové možnosti 
vlastního hudebního vyjádření. 
 
36  Edukační činnost souboru zajišťuje Fraser Trainer - kreativní ředitel vzdělávání. 
 
37  Edukační programy jsou určeny především žákům, studentům a jejich učitelům, částečně se však obracejí       
i k jiným skupinám (např. k vězňům) či k široké veřejnosti. 
 
38  http://www.londonsinfonietta.org.uk 
 
39  Od téhož roku v souboru působil animátor  - výchovně vzdělávací pracovník, jehož  úkolem bylo připravovat 
animační programy k aktuálnímu repertoáru (Education organiser). London Sinfonietta se stala prvním britským 
orchestrem, který ve spolupráci s Inner London Education Autority zřídil toto specializované místo.  
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spolupráci škol s profesionálním hudebním souborem mají žáci realizovat své hudební 

představy a záměry a aktivním způsobem tak vstupovat do světa hudby jako její součást. 

Animační programy London Sinfonietta se vždy neobrací jen k mladým posluchačům,   

či k soudobé hudbě. Projekt World Music (1991), do něhož byli kromě členů London 

Sinfonietta zapojeni i zahraniční autoři, sóloví interpreti a soubory world music,40 měl 

poskytnout dostatek nových kreativních stimulů nejen dětem, ale i členům souboru. Projekt 

Tavener v Pentoville (2000) se celý odehrával za zdmi věznice v Pentoville. Kromě 

nastudování nového díla Johna Tavenera - In a single moment,41 vězňové na workshopech 

vytvářeli vlastní skladby inspirované právě Tavenerovými texty a kompozicemi. V roce 2002 

London Sinfonietta participuje s dalšími britskými uměleckými a vzdělávacími nadacemi42                

na společném projektu zaměřeném na rozšíření hudebního vzdělávání žáků základních škol    

ve Velké Británii o praktické seznamování se s díly soudobých autorů.43 V projektu             

Off Platform Activities (2006/2007) se London Sinfonietta ve svých aktivitách dotýká stále 

širšího uměleckého spektra a v současné době ke spolupráci kromě učitelů a studentů 

kompozice přibírá také výtvarníky, performery, tanečníky a další umělce, pro které „současná 

kultura představuje vzrušující dobrodružství.“44  

V roce 1988 se zásluhou Karstena Witta45 program Response dostává i do tehdejší 

Spolkové republiky Německo (Frankfurt nad Mohanem). Ve spolupráci s Terry Edwardsem, 

Nigelem Osbornem, Erwinem Koch-Raphaelem a Richardem McNicolem, který se stal 

vedoucím projektu, zorganizoval obdobně zaměřený projekt, ve kterém žáci vytvářeli své 

vlastní kompozice. Interprety těchto skladeb pak byli opět profesionální hudebníci a soubory 

(Ensemble Modern). Stejně jako na britských ostrovech tak i v některých německých 

spolkových zemích (Berlín, Hesensko) vzbudil program živý ohlas u odborné veřejnosti, 

čehož důsledkem bylo začlenění improvizace a kompozičních aktivit do současných 

rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy jako povinné součást hudební 

                                                 
40  Např. senegalský bubeník Aron N´Diaye, indický hudebník Wahajat Khan, japonský hráč na flétnu šakuhači 
Yoshikazu Iwamoto a indonéský gamelan vedený Alecem Rothem. 
 
41  Autor je zkomponoval pro mužský vězeňský sbor a London Sinfonietta. 
 
42  Např. The Prince of Wales Arts and Kids Foundation, Music Sound Foundation, ad. 
 
43  Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Toru Takemitsu, Harrison Birtwistle, Louis Andriessen, ad. 
 
44  www.londonsinfonietta.org.uk 
 
45   Manažer souboru Ensemble Modern (http://www.ensemble-modern.com) 
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výchovy. V roce 1997 na principy Response navázalo Büro für Konzertpädagogik46 v Kolíně 

nad Rýnem, které se svými hudebně animačními programy zaměřenými na zpřístupňování 

hudby přibližuje výtvarně pedagogickému oboru muzeopedagogika a svou činností iniciovalo 

vznik oborů Konzertpädagogik a Musikvermittlung. 

Karsten Witt ve svých organizačních aktivitách spojených s komponováním ve školách 

pokračoval i ve svém dalším působišti – v rakouské metropoli – kam počátkem 90. let 

přesídlil.47 V letech 1992 – 93 stanul v čele obdobného projektu vedeného anglickými lektory 

Richardem McNicolem, Darylem Runswickem a Davidem Sawerem, tentokrát ve spolupráci   

se souborem Klangforum Wien. Přestože tento projekt neměl dlouhého trvání, stal se 

impulsem ke vzniku jeho další modifikace v podobě rakouského programu Klangnetze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46  Büro für Konzertpädagogik založené hudebními skladateli Hansem W. Kochem, Bernhardem Königem a Anke 
Eberwein organizuje projekty Response ve spolupráci s hudebními soubory (Ensemble Modern, Maulwerker, 
ad.) a s hudebními festivaly (Musik Trienale Köln, Donaueschingen, ad.) 
 
47  Působil tam ve funkci generálního ředitele vídeňského Konzerthausu 
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2.2.9  Program Klangnetze  
 

 
 

Wittovy aktivity v Rakousku spojené s programem Response inspirovaly vznik nové 

programové platformy – Klangnetze. V roce 1993 ji iniciovali kurátoři rakouského 

spolkového ministerstva pro výuku a umění Lothar Knessl a Christian Scheib společně 

s Constantze Lippert a Hansem Schneiderem.  

Zatímco britský model vymezoval roli žáka jako skladatele a posluchače (žáci 

komponovali pro profesionální hudební tělesa), rakouský program ji rozšířil o interpretační 

rovinu (žáci komponují a své skladby také sami interpretují). Zároveň došlo k rozšíření o další 

žánrové oblasti. Program Klangnetze se nezabýval pouze oblastí artificiální hudby 20. století, 

nýbrž do svého spektra zahrnul i další hudební žánry 20. století - jazz, elektronickou hudbu, 

performanci a alternativu. Výrazně posílena byla i improvizace jako jeden z dílčích 

kompozičních prostředků. Principy, metody a zásady však zůstávají stejné jako v programu 

Response. To platí i pro organizaci výukových modelů, která je rovněž dvouúrovňová. První 

fází je týdenní intenzivní seminář určený učitelům a hudebníkům. Seminář vede společně tým 

lektorů programu Klangnetze (hudebníci, skladatelé, performeři a hudební pedagogové). Jeho 

úvod tvoří specializované přednášky zaměřené na hudbu 20. století (teoretická východiska, 

prostředky, ukázky). V dalším průběhu již pracují odděleně menší skupiny, které později 

společně vedou výuku ve školách. Procvičují se motivační postupy (tzv. startery) a vytvářejí 

se metodické koncepty, které mohou žáky inspirovat k vynalézání zvuků a jejich 

organizování.  

Druhá fáze programu pokračuje podle stejného scénáře ve školních třídách.                 

Při vytváření hudební kompozice zde spolupracuje skupina vzniklá v první fázi programu 

(učitel – skladatel - interpret) s žáky. Jedinou podmínkou je, že vzniklá skladba musí být 

opakovatelná v nezměněné podobě (její průběh musí být fixován, nejlépe grafickou 

partiturou) a zároveň využívá předem definovaný okruh hudebních prostředků (estetická 

východiska 20. století). Časová dotace druhé fáze výukového modelu Klangnetze je dvacet 

vyučovacích hodin – iniciační a kompoziční cvičení, vytvoření skupinové žákovské 

kompozice a její interpretační nastudování. Na závěr programu jsou všechny skladby 

prezentovány na koncertě, čímž se uzavírá aktualizovaná Pošova triáda (POŠ                         

In HOLZKNECHT – POŠ, 1969, s. 203):  
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SLADATEL →INTERPRET → POSLUCHAČ 

 

V letech 1993 – 2003 byl program Klangnetze úspěšně realizován na desítkách 

rakouských základních a střeních škol a prezentován na řadě hudebních festivalů (Vídeň, 

Štýrský Hradec…). Přesto se nestal součástí rakouských vzdělávacích programů. Navíc 

uzavření grantových finančních toků ze strany spolkového ministerstva pro výuku a umění 

znamenalo v roce 2003 konec projektu Klangnetze. Krátce před jeho zánikem (v roce 2001) 

však díky česko rakouské spolupráci48 vznikl program Slyšet jinak / Anders hören, který 

programově na Klangnetze navazuje a dále jej obsahově a metodologicky rozvíjí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48  Program koncipovali rakouský hudební skladatel a koordinátor programu Klangnetze Josef Gründler a český 
hudební skladatel, muzikolog a pedagog Vít Zouhar. Od roku 2001 je rozvíjen na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2003 pak ve spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně. 
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3. PROGRAM SLYŠET JINAK 

 

„Program Slyšet jinak vznikl ze snah o proměnu hudební výchovy 

v obor, v němž kreativita má stejně významnou roli jako 

reprodukce, vytváření hudby jako její provozování, význam 

tvořivosti přesahuje hranice hudebního pragmatismu a hudba      

a hudebnost nejsou chápány pouze jako procvičování a zachování 

evropského hudebního multikódu, nýbrž každý v ní má šanci 

rozvíjet své vlohy a dovednosti bez ohledu na dosavadní hudební 

a sociokulturní dovednosti.“ 

VÍT ZOUHAR1
 

 

Předmětem programu Slyšet jinak je elementární komponování dětí ve třídě. Tato 

mnohými domácími hudebními pedagogy (Helfert, Sedlák, Váňová) zavrhovaná cesta 

zaznamenala v posledních desetiletích především v zahraniční hudební pedagogice2 

významné úspěchy, což se stalo koordinátorům programu Slyšet jinak podnětem 

k intenzivnímu hledání, analyzování, popisování a experimentálnímu ověřování 

elementárního komponování jednak se studenty Katedry hudební výchovy Pedagogické 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Hudební fakulty Janáčkovy univerzity v Brně, 

jednak se žáky přímo ve výuce na různých typech všeobecně vzdělávacích a odborných škol.3 

Část týmu4 se v rámci programu Slyšet jinak věnuje také práci s mimořádně hudebně 

nadanými dětmi v hudebních dílnách dětských skladatelů hudebního festivalu Beethovenův 

Hradec. Záměrem programu však není vychovávat budoucí hudební skladatele, nýbrž 

aktivizovat tvořivé schopnosti všech dětí. 

 

 

 

                                                 
1  ZOUHAR, 2004, s. 11  
 
2  Americký projekt Contemporary music project, britské projekty „Creative music,“ program Response             
či rakouský Klangnetze. 
 
3  Výukové projekty programu Slyšet jinak byly realizovány na běžných základních školách, základních školách 
s rozšířenou výukou hudební výchovy, waldorfských základních školách, základních školách se speciálním 
vzdělávacím programem i na střední školách (na gymnáziích a na střední pedagogické škole). 
 
4  I. Medek, M. Dvořáková, V. Zouhar 
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3.1 Cíle a principy 

,,…první krůčky musejí vycházet z pravé prapodstaty umění: 

ze hry, z radosti, z přebytku energie.“  

Petr EBEN5 

 
Cíle programu Slyšet jinak se nedotýkají pouze předmětu hudební výchova, ačkoliv ta je 

nejbližším místem jejich naplňování. Svým záběrem se promítají do obecných atributů 

vzdělávání jako jsou výchova k tvořivosti, interdisciplinární a integrativní vzdělávání, 

vytváření pracovních, sociálních a komunikativních kompetencí, ad.  

 

 

OBECNÉ CÍLE 

 

SPECIFICKÉ CÍLE 

 

  Rozvíjení kreativity, koncentrace a   

  komunikace 

 

  Reflexe aktuálního hudebního stavu     

  v   hudebně pedagogickém dění 

 

  Bezbariérový přístup k tvorbě 

 

  Rozšíření současného modelu  

  činnostní hudební výchovy  

  o elementární komponování 

 

  Vytváření a posilování mezioborových  

  vztahů 

 

  Týmový model výuky hudební  

  výchovy otevřený i nepedagogickým  

  pracovníkům 

 
 
 

3.1.1 Rozvíjení kreativity, koncentrace a komunikace 

 

V podtitulu programu Slyšet jinak se objevují 3K: 

 

Kreativita - jako schopnost člověka nacházet různá řešení problémů 

Koncentrace - jako schopnost plně soustředit pozornost k řešení daného problému 

Komunikace - jako schopnost řešit problémy s pomocí druhých lidí 

 

                                                 
5  EBEN, 1965, s. 762 
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Kreativita 

Kreativita má v programu Slyšet jinak dominantní postavení „...nikoliv proto, aby se 

z žáků stali skladatelé, performeři nebo improvizátoři, podobně jako se z nich automaticky 

nestávají malíři či sochaři jen díky výuce výtvarné výchovy, nýbrž proto, aby byli podněcováni 

k všestranné tvořivosti…“ (ZOUHAR, 2005, s. 5) Medek (2004) v této souvislosti hovoří       

o „archetypální kreativitě“ dané každému jedinci jako nástroj k řešení každodenních situací, 

která je však díky současné „pasivně konzumní“ společnosti vytlačována na okraj.                 

O kreativitě spojené s odvahou a chutí řešit situace navzdory lákavé vnější nabídce již 

hotových řešení.  

Hudba a hudební výchova nabízí velké množství prostředků, které mohou sloužit nejen 

jako zajímavá a atraktivní cesta dítěte do hudebního světa, ale především mohou být 

aplikovány do obecné roviny jako všeobecné principy tvořivosti. Kreativita se v hudbě 

projevuje potřebou vlastního hudebního vyjádření spojeného s kladným emocionálním 

prožitkem. Překážku v jejím naplňování je možné vidět ve stávajícím jednoznačně 

vyprofilovaném a obecně vnímaném postavení hudebního tvůrce a interpreta na jedné straně    

a konzumenta hudby na straně druhé.6 Program Slyšet jinak aktivizuje kreativní schopnosti 

všech dětí a dává jim stejný prostor k jejich vyjádření. Hlavní roli přitom nehrají dosavadní 

hudební zkušenosti a dovednosti, nýbrž experimentální hra svou náročností dostupná všem, 

kteří jsou ochotni na ni přistoupit. Hra, která bourá hranice mezi autorem, interpretem             

a posluchačem, neboť žák současně přijímá všechny tři role.  

 

Koncentrace 

Experimentování s vytvářenými zvuky, jejich různými kvalitami i s mnohdy 

neobvyklými zvukovými plochami vyžaduje, aby každý zvuk i každý pohyb byl vytvářen       

s plnou koncentrací, nasazením, přesvědčivostí a za intenzivního vnímání zvukového 

kontextu. Úvodní stimulační a koncentrační cvičení (např. naslouchání tichu, vlastnímu 

dechu, zvukům z  prostředí nevnímaných jako hudební či samotné vytváření zvuků) žáky     

na takovou činnost připravují. Stejně tak další struktura programu Slyšet jinak má ve své 

posloupnosti jasné směřování a rozvíjení dílčích kroků usnadňujících a zároveň rozvíjejících 

žákovu koncentraci při řešení úkolů, což má význam nejen pro samotný program, ale i pro 

další hudební (i nehudební) aktivity. 

                                                 
6  „…ten zpívá, ten skládá, ten hraje – a ten za bariérou poslouchá. Role jsou rozdány. Pokud si konzument 
dovolí zpívat či hrát, je to vždy jistá nápodoba toho, co slyšel a viděl, navíc determinovaná handicapem 
nedokonalosti. Jeho vlastní kreativita je zablokována frustrací – já nemohu, neboť to neumím jako…“ (MEDEK, 
2004, s. 25) 
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Komunikace 

Kromě základních principů programu Slyšet jinak není nic předem dané, tzn. že volba 

zvukových prostředků, jejich uspořádávání, způsob interpretace i podoba závěrečné skladby 

vychází z koordinované koaktivní činnosti - skupinové práce a vzájemné dohody žáků,       

kde všichni mají rovné možnosti a kompetence. Vzájemná komunikace ve skupině (včetně 

nonverbální komunikace při improvizaci a interpretaci) je tedy základním předpokladem 

úspěšnosti této kooperativní činnosti. Žáci jsou tak zároveň vedeni k rozvíjení svých 

schopností sociálního cítění a jednání. Tento model lze pak aplikovat i na jinak oborově 

zaměřené kooperativní metody edukačního procesu. 

 
 
3.1.2 Bezbariérový přístup k tvorbě 
 

 
Program Slyšet jinak vychází z výzkumem podepřeného předpokladu, že kreativními 

schopnostmi disponuje každý člověk (MAŇÁK 2001, s. 9) a zároveň že „prostřednictvím 

výcviků a programů rozvíjení tvořivosti je možné zdokonalit tvořivé schopnosti… zvýšit 

úroveň tvůrčího výkonu a facilitovat plnější využití jejich tvůrčího potenciálu.“ (TREFINGEN 

– ISAKSEN – DORVAL, 1990 In LOKŠOVÁ – LOKŠA, 2003, s. 40) Zapojení všech žáků       

do tvůrčího procesu, bez ohledu na jejich dosavadní hudební, sociální a kulturní zkušenosti, 

znalosti, schopnosti a dovednosti, je jedním z klíčových východisek programu. 

 

Překonávání hudebně dovednostních barier 

 Rozhodujícím faktorem programu Slyšet jinak není nápodoba ani znalost 

improvizačních kódů, nýbrž vlastní kreativita žáků. Rozdíly v odlišných hudebních 

schopnostech, zkušenostech a dovednostech žáků se stírají. Rozvoj dětské hudební tvořivost 

je limitován pouze aktuálními dispozicemi zúčastněných a z nich také vychází. V tzv. hudební 

výchově bez bariér proto mají stejnou příležitost k uplatnění všichni žáci, tedy nejen ti, kteří 

ovládají určitou hudební dovednost (zpěv, hra na nástroj, improvizace). 

Tvůrčí proces v tomto programu záměrně mění svou podobu z intelektuální abstrakce  

na dobrodružnou, napínavou hru plnou událostí, pružně reagující na žákovu individualitu. 

Jejím výsledkem nemá být imitace dosud poznaných skladeb, nýbrž originální zvuková 

kompozice.  

Nutnou podmínkou bezbariérovosti výuky je využívání takových hudebních nástrojů     

a zvukových objektů, které primárně nevyvolávají potřebu komparace s výkony etablovaných 
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interpretů a tím trauma z nedokonalé interpretace.  Jsou to hudební nástroje, které si žáci sami 

vyrábí (bubínky, chřestidla, xylofony, píšťalky, bzučáky…) (SYNEK, 2007/1), předměty 

běžné potřeby (tužky, PET lahve, sklenice, lžíce, mikrotenové sáčky, plechovky, kanistry, 

drátěnky, kráječe na vejce, gumičky…), v okolí žáka dostupné předměty – např. vybavení 

třídy (lavice, dveře, umývadlo s vodou, radiátory…), přírodní materiály (klacíky, bambusové 

tyče, kamínky, suché listí, ořechy, foukačky z pampelišek, makovice…), etnické hudební 

nástroje (dešťová hůl, kalimba, keš-keš…), či jiné „neobvyklé“ předměty (elektroinstalační 

trubky, gymnastické míče, tranzistorová rádia, květináče, klíče…). Pokud jsou využívány 

tradiční hudební nástroje, hraje na ně pouze žák, který hru na ně nestuduje, případně hraje 

neobvyklým způsobem (údery plstěnými paličkami na struny klavíru, foukání do dírek flétny, 

přesypávání rýže na bubínku…).  

 Rovněž proces komponování nevyžaduje detailní znalost kompozičních technik a nikdy 

není zaměřen pouze na seznámení s jedinou variantou. Informace ze strany lektora                  

o možnostech „uspořádávání“ zvukového materiálu7 (dějovost, kontrast, gradace, opakování, 

variování, reinstrumentace, zhušťování, ad.) mají sloužit pouze k rozšíření výběrového 

spektra a jako inspirace k vlastnímu zpracování. K fixaci zvukových prostředků se neužívá 

notopisu, nýbrž žáky samostatně vytvářených grafických symbolů pro jednotlivé zvuky, které 

jsou dále sestavovány do grafických partitur. 

Účelem těchto principů není vytvářet z dětí hudební analfabety, nýbrž přicházet 

k teoretickým poznatkům a hudebním dovednostem až po komplexním vjemu a vlastním 

prožitku dítěte při setkání s konkrétním hudebním materiálem a strukturou.    

 

 

Překonávání interkulturních barier 

Hudební prostředky využívané v programu Slyšet jinak nejsou na rozdíl od programů 

Response a Klangnetze fixovány na tradiční evropský hudební kód či pouze na prostředky 

soudobé artificiální hudby (atonalita, uvolněná harmonie, asimetrie…), nýbrž jsou široce 

otevřeny pluralitnímu prostoru současného postmoderního globalizovaného světa a zejména 

možnostem individuálního a originálního vyjádření každého jedince v rámci něj. Význam 

                                                 
7   Jsou-li vůbec v počátku nutné. Řada skupin si již po prvním experimentování se zvuky začne vytvářet svou 
vlastní jasnou představu o finální podobě kompozice. Další informace tak přicházejí na řadu až                         
při dopracovávání a zdokonalování skladby po dílčí prezentaci. Mnohdy je tak dětmi intuitivně zvolený postup 
ve společných reflexích lektorem pojmenován jako sofistikovaná kompoziční technika či formální struktura. 
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tohoto pojetí je možno chápat jako velice pozitivní v kontextu tzv. diktatury mediální 

profilace konzumenta. 

 
Překonávání sociálních barier 

Součástí projektu jsou integrační strategie podporující sociální komunikaci jak v rámci 

skupiny (třídy),8 tak i posilování vztahů mezi majoritní a minoritní společností. Působí 

dvojsměrně jako integrace minorit do majoritní společnosti a obohacení majority o nové 

vzorce myšlení a vnímání společnosti minoritní (viz kapitolu 3.4.3). Stejně tak dochází 

k redefinování vztahů učitel – žák posunem k humanistickému pojetí role učitele jako 

průvodce na cestě k poznání (viz kapitolu 3.1.6). 

 

 

3.1.3 Vytváření a posilování mezioborových vztahů  
 
 

Třebaže se program Slyšet jinak primárně vztahuje k předmětu hudební výchova, 

v obecných cílech, metodách i praktických činnostech rámec tohoto předmětu výrazně 

přesahuje. Hudební projev je současně cílem i prostředkem rozvoje komunikačních                 

a tvořivých schopností. Principy programu je možné volně aplikovat i v jiných předmětech, 

neboť výukový prostor je v něm vytvářen přirozenou kombinací tvořivých, sociálních, 

komunikačních a koncentračních aktivit: variační práce s dílčími segmenty – výběr 

optimálního materiálu, způsob fixace (zápis pomocí grafických symbolů, pokynové instrukce, 

atd.), improvizační cvičení s formou, hierarchie ve skupině - přirozená volby rolí (dirigent, 

realizátor), vytvoření interpretačních pravidel, ad.  

Tato „univerzálnost“ zároveň umožňuje, že se do programu Slyšet jinak mohou 

zapojovat učitelé, jejichž aprobací není hudební výchova, nebo že jsou v rámci hudebního 

programu řešena i průřezová témata či jiná témata nehudební: 

 

 

 

                                                 
8 Příklad z kurzu Slyšet jinak 2005 na Základní škole Brno, Hamry (4. třída): Řešení neobvyklých situací 
v průběhu programu Slyšet jinak vedlo ke změně sociálních vztahů uvnitř třídy, kdy pro některé doposud 
submisivní děti představovalo tvořivé klima s výraznými podněty k tvořivé aktivitě impuls k nečekané iniciativě, 
což se pozitivně promítlo i do jejich sociálního postavení ve třídě. Naopak, prostor těmto žákům uvolnili někteří 
dosavadní „lídři.“ (Volně podle slov třídní učitelky Mgr. Petry Haluzové.) 
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  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

  grafické zaznamenávání zvuků či    

  hudební struktury - konotace mezi  

  viděným a slyšeným a její transformace  

  do grafického záznamu 

 

  PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

  výroba hudebních nástrojů 

 

  LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

  práce s textem, verbální a nonverbální  

  komunikace 

 

  DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 

  výrazové prostředky, inscenace  

   a interpretace 

 

  FYZIKA 

 

  akustika – zvukové vlastnosti materiálů 

 

  OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

  kreativita, komunikace, kooperace 

 

  VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH  

  A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

  multikulturalita, archetypální náměty,  

  etnická tématika 

   

  ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

  významová recyklovatelnost materiálů 

 

Tímto pojetím se program Slyšet jinak přibližuje Roscherově Integrativní pedagogice    

a polyestetické výchově (viz kapitolu 2.2.5) a naplňuje aktuální požadavky kladené                

na vzdělávání Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 
 
3.1.4 Reflexe aktuálního stavu hudebního provozu v hudebně 

pedagogickém dění 
 

Pojetí současné hudební výchovy zaměřené především na rozvíjení rytmického, 

melodického a harmonického cítění vychází z evropské hudební tradice (tónový systém, 

temperované ladění, harmonie, notový zápis…). K jejímu posilování a osvojování dochází 

prostřednictvím jednotlivých činností (interpretačních i poslechových) a teoretických 

informací pevně vázaných na její vzorce. Plně reflektovány již však nejsou změny,           
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které s sebou přináší artificiální hudba dvacátého století, zvláště pak jeho druhé poloviny. 

Nově definovaný koncept hudebnosti, ve kterém „každý zvuk a každý projev je chápán jako 

hudební, každý předmět jako hudební nástroj, spontánní interakce mezi zvuky jako 

improvizace a časové grafické fixování zvuků a jejich následné reprodukování jako hudební 

kompozice…“ (ZOUHAR, 2004, s. 11) zůstává současným žákům téměř utajen, není-li autory 

učebnic takřka zavrhován9. 

Reflexe aktuálního stavu hudebního provozu v hudebně pedagogickém dění je proto 

dalším z cílů a současně východisek programu Slyšet jinak. Navazuje tak přímo na zahraniční 

projekty (Contemporary music project, britské projekty „Creative music“, program Response 

a program Klangnetze). Narozdíl od nich se však žánrově neomezuje výhradně na soudobou 

artificiální hudbu, ale zůstává otevřený širšímu hudebnímu prostoru ve smyslu: 

 

o zpřístupňování hudby při akceptování hudebně estetické plurality 

o propojování hudební výchovy s pluralitou současného hudebního provozu 

o otevření hudební výchovy dalším oborům skrze herní situace a využívání 

mimohudebních prvků. 

 

3.1.5 Rozšíření současného modelu činnostní hudební výchovy  

o elementární komponování  

 

Doménami současné hudební výchovy založené na činnostním pojetí jsou vokální, 

instrumentální, poslechové a hudebně pohybové činnosti. Tvořivé aktivity jsou zastoupeny    

ve všech činnostech v rovině interpretační a improvizační jako řízená improvizace. Dalším 

z cílů programu Slyšet jinak je rozšíření současného modelu činnostní hudební výchovy 

v oblasti produkce o elementární komponování jako o cestu sice zmiňovanou, avšak doposud 

v české hudební pedagogice metodicky nezpracovanou.10 Záměrem programu Slyšet jinak 

                                                 
9  „…po ukázce z mezihry opery Mojžíš a Áron Arnolda Schönberga následuje: ´…řekneme-li, že je více než 
zvláštní, vyjadřujeme se velmi, velmi opatrně…´, o seriální hudbě Oliviera Messiaena, Pierra Boulleze a Luigiho 
Nona se dovídáme, že je ´…poslouchatelná jen se sebezapřením…´ a ukázku Boulezova Kladiva bez pána 
opouští autoři učebnice slovy ´…pojďme nyní k hudebnímu směru, který vás snad více zaujme…´. Jaká škoda, že 
slibně vypadající námět na dodekafonní skladatelský pokus žáků o vytvoření vlastní skladby podle vzoru 
Schönbergova Valčíku je vnímán jako odstrašující příklad a již předem odsouzen a zatracen slovy: ´Asi budete 
žasnout. Ale i tohle k hudbě dneška patří.´ (SYNEK, 2007/2) Úvodní část referátu se zabývá hodnocením 
učebnic hudební výchovy pro ZŠ autorského kolektivu Charalambidis, A. – Císař, Z. – Pilka, J. – Matoška, D. 
(2001) 
 
10   Výjimku tvoří metodika tvořivých činností V. Drábka (DRÁBEK, 1998). Viz kapitolu 2.2.3. 
 



 97 

tedy není celková změna hudební výchovy, nýbrž pouze její rozšíření. V průběhu šesti let jeho 

trvání vykrystalizovala organizační podoba programu aplikovatelná do stávající podoby 

hudební výchovy. Její úvodní část je dvoufázová (seminář pro učitele a projekt s dětmi          

ve třídě) a jejím cílem je připravit podmínky na další - již samostatné pokračování projektu: 

 

První fázi tvoří úvodní třídenní (cca 12 hodinový) intenzivní kurz určený učitelům 

hudební výchovy. Je veden nejlépe tříčlenným týmem lektorů (hudební pedagog + skladatel  

+ interpret). Jeho smyslem je aktivní seznámení s cíli, principy, koncepty a metodami 

programu a jejich aplikací při vytváření kompozice. Učitelé si mají možnost „na vlastní kůži“ 

zažít a ověřit sady cvičení a motivačních postupů, týmovou práci při vytváření vlastních 

kompozic včetně jejich závěrečné prezentace. V průběžných reflexích jsou prodiskutovávány 

didaktické záměry, připomínky a postřehy všech zúčastněných. Na závěr jsou učitelé 

vybaveni metodickými materiály pro další fáze. 

Druhá fáze, která bezprostředně následuje, se již odehrává se žáky ve třídách. Výuka 

probíhá formou dlouhodobého projektu (6 – 8 týdnů) v rámci předmětu hudební výchova, 

resp. i v dalších předmětech spjatých s programem (viz kapitolu 3.1.3). Projekt koordinuje 

učitel, který absolvoval úvodní kurz. Roli „supervizora“ zastává jeden z členů lektorského 

týmu Slyšet jinak, přičemž jeho účast ve výuce není vždy nutná, pokud o ni učitel sám 

nepožádá. Struktura projektu je stejná jako v kurzu pro učitele (stimulační a koncentrační 

cvičení – manipulace se zvuky – jejich fixace – improvizace – skupinová kompozice               

– grafická partitura – interpretace). Závěr této fáze tvoří společná prezentace – koncert,         

na němž zazní všechny žákovské kompozice,11 reflexe a evaluace projektu. 

Třetí fází - již časově neomezenou, kterou vytváří a naplňuje pouze učitel                     

se svými žáky, je začlenění elementárního komponování do systému výuky hudební výchovy. 

Na této fázi již lektorský tým Slyšet jinak aktivně neparticipuje. 

 

Přestože současné Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání nevymezují 

elementární komponování jako součást učiva hudební výchovy - zároveň prostor pro jeho 

realizaci ničím nelimitují.12 Lze jej tedy už dnes plně zařazovat do Školních vzdělávacích 

                                                 
11  Přestože koncertní provedení žákovských kompozic není hlavním cílem programu, osvědčilo se jako vhodná 
motivace a zároveň limitující časový horizont pro dokončení druhé fáze projektu. 
 
12  Nutnost rozvíjení tvořivých schopností je deklarována v kapitolách věnovaných principům, tendencím, pojetí, 
cílům, klíčovým kompetencím a průřezovým tématům základního vzdělávání. (JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 
2005) 
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programů a dále do výuky. Dlouhodobým záměrem programu Slyšet jinak je však zařazení 

elementárního komponování do kurikulárních dokumentů stejně jako je tomu již dnes např.    

u tvořivých činností ve výtvarné výchově nebo ve výše zmiňovaných příkladech v zahraničí 

(Velká Británie, Německo). 

 

3.1.6 Týmový model výuky hudební výchovy otevřený nepedagogickým 
pracovníkům 
 

Specifikem programu Slyšet jinak je týmový model výuky, do něhož jsou společně          

s pedagogy zapojeni rovněž hudebníci a skladatelé. Dvou až tříčlenné kombinované lektorské 

skupiny13 pracují v první fázi programu nejprve s učiteli a v další fázi pak společně s učiteli     

a žáky při školní výuce. V obou fázích se podílejí jak na přípravě výukové koncepce,14 tak    

na její realizaci – aktivně se účastní společných cvičeních a společně s ostatními jsou členy 

tvůrčích skupin při improvizacích a vytváření kompozic. Úkolem hudebních skladatelů          

a interpretů je nabízet množství inspirativních podnětů a informací, motivovat žáky k aktivitě 

a vytvářet jim dostatečný prostor pro jejich vlastní tvořivost. V žádném případě však 

nevyužívají žáků k naplňování svých tvůrčích záměrů. Rovněž učitelovy pokyny by měly 

sloužit pouze k posílení cílů samotných žáků. Dochází tak k demokratizaci tvorby i výuky,15 

ve které nikdo neplní roli vůdce skupiny.  

Vzájemně podnětná a inspirativní interakce uvnitř takto pestré skupiny je přirozeným 

prostředkem k navázání a posílení spolupráce mezi umělci a pedagogy a současně intenzivněji 

motivuje a podněcuje žáky i hudebníky k tvořivému jednání. Požadavek Libora Melkuse 

z roku 1966 na vytváření společných týmů učitelů a mladých skladatelů, kteří by se na půdě 

pedagogických fakult zabývali hudebně výchovnou problematikou16, je tak realizován více 

než po čtyřiceti letech.  

                                                 
13  Tento model vychází z britského programu Response a rakouského Klangnetze. 
 
14  Výukový tým skladatelů, hudebníků a pedagogů se při vytváření konceptů vzájemně inspiruje. 
 
15  „Koncepčním východiskem projektů Klangnetze i Slyšet jinak je tedy předpoklad, že vědění není tím, co by 
mělo být ve škole mechanicky sdělováno, nýbrž čímsi, co vzniká aktivním procesem, v němž učitel hraje roli 
průvodce a nikoliv učence. Vědění a poznání tak vzniká mnohonásobně interaktivním procesem mezi žáky           
a učitelem, nikoliv pouze jedním směrem.“ (ZOUHAR, 2004, s. 19 - 20) 
 
16  "Domnívám se, že i u nás by měly pedagogické fakulty z vlastní iniciativy usilovat o navázání velmi těsného 
kontaktu s mladými skladateli a zainteresovat je o hudebně výchovné problémy, i když je nesporné, že i sami 
skladatelé si musí být plně vědomi své odpovědnosti a svého podílu na hudebním rozvoji mládeže. Vždyť je          
v jejich vlastním zájmu získat pro svou tvorbu co nejvíce zanícených mladých posluchačů." 
(MELKUS, 1969, s. 75 - 76) 
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3.2 Elementární komponování 

 

„…žáci pronikají zcela přirozeně a samostatně do struktury    

a výstavby skladby, která vzrůstá před jejich očima. Tím se 

prohlubuje schopnost porozumět uměleckému výrazu, 

pochopit funkci hudebně výstavbového materiálu                    

a elementárně hudebně myslet.“         

František SEDLÁK (1974, s. 145) 

 

Názory na zařazení elementárního komponování17 do hudební výchovy jako jedné          

z hudebně tvořivých činností se mezi hudebními pedagogy objevují již od počátku 20. 

století.18 V hudebně výchovné praxi na všeobecně vzdělávacích školách však vyústily vesměs 

(a i to jen ojediněle) v komponování jednoduchých melodií a písňových popěvků 

(melodizované texty) mimořádně nadanými žáky. Vesměs však tvořivé činnosti zůstávaly       

v podobě řízené improvizace (např. u C. Orffa, u nás u L. Daniela a H. Váňové ).19 Důvodem 

tohoto stavu je setrvávající tradiční pojetí termínu komponování, který od počátku 16. století 

chápán jako tvůrčí proces, k jehož nezbytným předpokladům patří mimo jiné i primární 

důkladná znalost hudebních prostředků, forem, nauky o harmonii atd., zejména však notace.20 

V rámci všeobecné hudební výchovy to byly limity svou náročností nesplnitelné. Proto řada 

hudebních pedagogů označovala elementární komponování za cestu pro žáky všeobecně 

vzdělávacích škol neprůchodnou. 

 

 

                                                 
17  V literatuře uváděno také jako tzv. dětské komponování, či komponování ve třídě. K termínu elementární 
komponování se přikláníme z důvodu logické návaznosti na Orffovu terminologii – elementární hudba, 
elementární improvizace (srovnej: improvizace = umělecká improvizace a elementární improvizace, tj. 
improvizace s převažující edukativní složkou). Dalším důvodem je, že děti pracují s nejmenšími                          
a nejjednoduššími hudebními prvky, podle jednoduchých principů komponují – vytvářejí jednoduché hudební 
struktury.  
 
18  Viz kapitolu 1.3.1 a 1.3.2 
 
19  „Dosud zde v plném rozsahu platí didaktický systém zděděný po středověku: pravidlo – příklad – napodobení 
– aplikace. Tak se moderním mladým lidem vštěpuje v konečné analýze ´kvizové´myšlení kombinací a výběru. 
Volba je tedy úzce omezena a znamená pouze formální řešení namísto vynalézavosti ve smyslu výběru 
z neomezených možností.“ (BORRIS, 1968, s. 119) 
 
20  „Výsledkem komponování je hudební skladba (kompozice), vyznačující se originalitou v obsahové a tektonické 
výstavbě a zachycená v notopise.“ (SEDLÁK 1990) 
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Soudobá artificiální hudba po roce 1949 rozšiřuje význam slova komponování také       

na veškeré řízené i náhodné operace s hudebním materiálem, zvukem a tichem (John Cage, 

Christian Wolff aj.). „Tím se výraz ´komponování´ vrací k původnímu latinskému pojetí verba 

´componere´, tedy spojování základních elementů v celek. Tato změna, v níž notace                 

a kompoziční techniky ztrácí centrální postavení a kompoziční procesy mohou i nemusí být 

organizované, umožnila, aby se kompoziční činnosti žáků staly součástí výuky na všeobecně 

vzdělávacích školách a aby učitelé tyto činnosti využívali jako prostředek ve stejnojmenné 

výukové metodě.“ 21 (ZOUHAR, 2005/1)  

Elementární komponování přichází jako komplexní aktivizující výuková metoda 

(syntéza edukačních a kompozičních metod a technik), jejíž cíle jsou v posílení žákových 

kompetencí jak v rovině hudební (žákovy praktické dovednosti i teoretické znalosti 

v organizaci zvukového materiálů, nové možnosti hudebního vyjádření), tak i v rovině obecné 

(rozvoj tvůrčího potenciálu jedince s možností transferu do dalších oborů).  

Prostředkem elementárního komponování je hra22, která vychází z volné improvizace 

s elementárním hudebním materiálem, směřující ke vzniku skupinové kompozice. Důraz však 

není kladen na výsledný produkt (uměleckou hodnotu, originalitu), nýbrž na procesuálnost 

(vytváření prožitků, zkušeností a poznatků žáka z hudebně kreativních procesů) a na stimulaci 

kreativních schopností skrze tyto činnosti. Znalost notace nebo kompozičních technik zde 

není nezbytná.23 Žák do těchto dějů může vstupovat i bez předem osvojených hudebních 

dovedností a vědomostí. V dalším průběhu je však možné na předcházející zkušenosti 

navazovat a dále je rozvíjet. Úkolem učitele je vytvářet vhodné edukační prostředí pro žákovo 

autoregulační učení. 

 
 

                                                 
21  „Důsledekm toho je Skilbeckovo rozlišení tří hlavních ideologií v hudební výchově (classical humanism, 
progressivism and reconstructionism), postulovaných v roce 1976 (Ideologies and Values), definice metodických 
a didaktických postupů při využívání experimentální hudby v hudební výchově E. Murray Schaefera, George 
Selfa (New Sounds in Class 1967) nebo například Johna Payntera a Petera Astona (Sound and Silence, 1970), 
ale také model hudebního vývoje Keitha Swanwicka a June Tillmanna (The sequence of musical  development:    
a study  of childern's  composition. British  Journal of Music Education, 1986, 3 (3), s. 331), který reaguje na 
komponování jako na novou situaci v hudební výchově a který Jannet Mills zpětně aplikuje na didaktické zásady 
komponování s dětmi ve školách.” (ZOUHAR, 2005/1)  
 
22  „Hudební pedagogika by mohla naznačit četná nová pravidla hry, jež by zvyšovala touhu po hře, neboť 
důležitým motivem při práci s dětmi a mládeží je radost z tónových dobrodružství. Takové objevování je daleko 
poutavější než hledání standardizované přípravy.“ (BORRIS, 1968, s. 122) 
 
23 V programu Slyšet jinak se místo notace používá grafická partitura, kompoziční postupy jsou prakticky 
procvičovány v kompozičních cvičeních a starterech jako inspirace pro další samostatné experimentování          
ve skupinách. 
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3.3 Elementární komponování v programu Slyšet jinak 
 
 
 

„To jsem zvědav, jak ten projekt bude vypadat, kluk už mi týden 

doma mlátí na trubku. Docela se těším, až to zanese do školy." 

Z dopisu otce účastníka programu Slyšet jinak24 
 

 

 

Metodika elementárního komponování v programu Slyšet jinak vychází z následujícího 
schématu:  
 

 

INICIACE  
���� 

MATERIÁL  
���� 

STRUKTURA 
���� 

INTERPRETACE 
 
 

Vstupní fází je iniciace – uvedení do tvořivé atmosféry prostřednictvím cvičení a her      

- tzv. starterů, jejichž cílem je uvolnění spontaneity, maximální koncentrace na zvukové 

podněty a stimulace tvořivého potenciálu každého účastníka. 

Druhá fáze je zaměřena na seznamování se se zvukovým materiálem (hlas, tělo, 

zvukové objekty), experimentování s různými kvalitami zvuku, hledání jeho neobvyklých, 

zajímavých a dále využitelných podob. Vybrané zvuky jsou fixovány prostřednictvím 

grafických symbolů. 

Třetí fází je manipulace se zvukovým materiálem (a jeho grafickými symboly) – jeho 

záměrné organizování do jasně strukturovaného tvaru – kompozice. 

Pro výsledný produkt – grafickou partituru – je v závěrečné fázi hledána optimální 

interpretační podoba.25  

 
 
 

                                                 
24  Vybráno z textu programu koncertu Festivalu Slyšet jinak 2006 
 
25  Kurzy Slyšet jinak byly v letech 2002 – 2005 také pravidelně zakončeny týmovými pedagogickými výstupy 
na různých typech škol. Jednohodinová dotace těchto výstupů se však vzhledem k záměrům ukázala jako 
nedostačující. 
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3.3.1 Iniciace (startery) 

 

Startery26 jsou krátká cvičení na principu hry,27 jejichž účelem je uvolnění citového 

napětí, koncentrace, stimulace fantazie a vnitřních motivačních sil dětí důležitých                

pro následující tvořivé činnosti.28 Dětem jsou uvedeny pouze krátce, např.: „Budeme si hrát         

se zvuky a s tichem.“ Zahajují nejen celý kurz a každou novou lekci, ale také každou novou 

činnost. Startery vede nejlépe dvojice lektorů, je-li to možné bez slovních pokynů (platí 

v případě iniciačních starterů), což přiměje děti k větší pozornosti a zároveň je nijak 

neomezuje v jejich dotváření a variování. Názorným příkladem či jasnou pantomimickou 

gestikulací lektoři vybízejí děti k volné nápodobě, přičemž vychýlení se od úvodního záměru, 

ke kterému často dochází, není chybou, naopak reflektuje probouzející kreativitu. Úkolem 

učitele/lektora není přicházet neustále s novými nápady, které žáci po něm opakují, nýbrž 

vytvořit dostatečně inspirativní a otevřený prostor pro jejich kreativní obměňování. Doba 

trvání jednotlivých starterů by měla být dostatečná k uvolnění kreativity a zároveň limitovaná 

možnostmi obměňování a přetváření daného tématu vzhledem k vyspělosti dětí. Někdy 

zdánlivě dlouhé „tápání“ je jen inkubačním stádiem zrodu nových nápadů či dobou 

odhodlávání se je realizovat. Časové vymezení starterů uvedených v příloze č. 1 je orientační 

a vždy odvislé od věku účastníků. 

Přestože je vesměs v každém cvičení stimulováno současně více oblastí (uvolnění, 

motivace, koncentrace, komunikace, tvořivost, kompozice…), je vhodné výběr starterů 

podřídit právě té činnosti, která bude následovat. Podle převahy těchto prvků můžeme startery 

dělit na: 

 

- Iniciační  

- Koncentrační  

- Komunikační 

                                                 
26  Soubor starterů používaných v programu Slyšet jinak naleznete v příloze č. 1. 
 
27  ,,…první krůčky musejí vycházet z pravé prapodstaty umění: ze hry, z radosti, z přebytku energie.“ (EBEN, 
1965, s. 762) 
 
28  Není-li uvedeno jinak, byly startery volně přejaty od rakouských lektorů projektu Klangnetze či vytvářeny      
a variovány společně celým týmem Slyšet jinak při přípravě kurzů v letech 2002 - 2005. Jednoznačné autorství 
mnoha v procesu přetvářených cvičení je do roku 2005 již prakticky nedohledatelné. 
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Iniciační startery zbavují žáky prvotního ostychu při experimentování se zvuky a jejich 

vytvářením, ve spojení s pohybem přinášejí psychosomatické uvolnění, inspiraci a potřebný 

humor.29  

 

Koncentrační startery vedou pozornost žáků k soustředěnému vytváření a naslouchání 

různým kvalitám jednotlivě vytvářených zvuků i k vznikajícím a proměňujícím se zvukovým 

strukturám. 

 

Komunikační startery se netýkají pouze komunikace hudební, nýbrž i verbální             

a sociální. Jejich účelem je naučit se vnímat okolní zvukový – hudební prostor, do něj pak 

vědomě vstupovat a vědomě na něj reagovat vlastním hudebním projevem. Vesměs se jedná    

o improvizované hudební plochy, kterých se hráč aktivně účastní buď jako interpret nebo 

v roli dirigenta. Naučit se dát prostor druhým, stejně jako si ve vhodnou chvíli najít                 

a adekvátním způsobem využít prostor vlastní - to je dovednost výrazně přesahující hudební 

rámec. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29  „Teprve vyloučením ostychu … se pootevřou vrátka přirozené kreativitě – člověk zkouší, vyhodnocuje nikoliv 
srovnáním, ale prostým pocitem libosti. Hledá, vybírá, třídí.  Na chvíli je schopen úplné koncentrace na svět 
takových zvuků, které dříve nevnímal prostě proto, že je sám nevytvářel.“ (MEDEK, 2004, s. 27) 

 
 



 104 

 
3.3.2 Materiál (zvuk) 
 
 

Druhá fáze je těsně spjata s objevováním a experimentálním využívání akustických 

možností z nejrůznějších „zvukových objektů“. Děti jsou záměrně odváděny od tradičních 

hudebních nástrojů s jasně definovaným způsobem hry, aby tyto nevyvolávaly pocity 

nedokonalého zvládnutí techniky hry či nesměřovaly k napodobování naučených a vžitých 

klišé. Neobvyklý zvukový instrumentář zaručuje rovné možnosti všem instrumentalistům 

navzdory jejich předcházejícím hudebním zkušenostem (každý žák se stává virtuosem           

na suchý zip, odpadkový koš, vrzající dveře či vodovodní kohoutek) a rozšiřuje sluchové 

vnímání okolního zvukového prostoru.30 

Patří sem: 

- práce s hlasem včetně jeho modifikací (vokály, konsonanty, šepot, výkřiky, bzuční, 

mňoukání, kloktání…) 

- zvuky těla31 (pískání, mlaskání, luskání jazykem, dech, syčení, pleskání prsty na tváře 

při pootevřených ústech, brnkání na rty, klepání nehty na vrchní řadu zubů, pleskání 

prsty – dlaněmi na různé části těla…) 

- předměty zdánlivě nehudební povahy (okna, židle, radiátory, papír, sklenice, míče 

tužky, mikrotenové sáčky, klíče, voda, mlýnky, květináče, formy na pečení, plechy    

od kamen, gymnastické míče, elektroinstalační trubice…) 

- netradiční hudební nástroje vlastní výroby32 – instrumentář programu Slyšet jinak 

je průběžně vytvářen a rozšiřován. Na výrobě konstrukčně jednoduchých hudebních 

nástrojů se podílejí žáci i studenti participujících škol, inspirací jim jsou nástroje 

vyráběné lektory kurzů (Dan Dlouhý, Jaromír Synek) a primitivní etnické nástroje   

(viz přílohu č. 6). 

 

Nejprve jsou tedy děti vybízeny ke hledání neobvyklých zvukových objektů33 ve svém 

bezprostředním okolí. Tyto jsou následně ve skupině prezentovány a dále zkoumány 

                                                 
30  Cvičení a hry se zvukovým materiálem – viz přílohu č. 1. 
 
31  Záměrně není užíváno již vžité orffovské označení „hra na tělo“, neboť toto se omezuje pouze na tleskání, 
luskání, dupání a pleskání, narozdíl od ničím nelimitovaného pojetí programu Slyšet jinak. Organolog Pavel 
Kurfürst užívá pro zvuky těla vlastního termínu – korpofony. (KURFURST, 2002) 
 
32  SYNEK, 2007/1 
 
33  Podle Kurfürsta se hudebním nástrojem stává jakýkoliv zvukový objekt využívaný k hudebním účelům a to 
včetně předmětů běžné potřeby, korpofonů či dětských hudebních hraček. (KURFURST, 2002) 
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z hlediska zvukových kvalit (zahraj zvuk: krátký silný, dlouhý tichý, postupně se proměňující, 

třikrát jiný…). Tytéž zvuky se dále přenášejí na odlišné zvukové objekty (vlastní tělo, hlas, 

netradiční hudební nástroj) s cílem získat dostatečný zvukový arzenál pro využití                  

při vytváření kompozic. Děti, kterým se do rukou dostane nový neznámý hudební nástroj, 

vesměs touží poznat jeho možnosti. Je třeba počítat s tím, že touha „vyzkoušet“ je zpočátku 

větší nežli snaha o koncentrované prožívání jeho zvukových kvalit. Postupně však děti 

vedeme ke koncentrovanému hraní a naslouchání v rámci krátkých improvizací. 

Program Slyšet jinak nevyžaduje znalost notopisu. Ten je nahrazen dětmi vytvářenými 

grafickými symboly pro jednotlivé zvuky. Na papírové kartičky (A5) děti jednoduchým 

jasným grafickým symbolem či schématem vyjadřují kvalitu svého zvuku, případně způsob 

jeho vytváření či popis samotného zvukového objektu.34 V zadání je zdůrazněna pouze jeho 

jednoduchost, srozumitelnost a jasnost do té míry, aby se mohl kterýkoliv interpret pouze      

na základě tohoto grafického pokynu co nejvíce přiblížit původnímu zvuku. Sdělnost              

a srozumitelnost symbolu se ověřuje vzájemnou výměnou kartiček a jejich interpretací jinými 

dětmi. I zde však zůstává jistá možnost interpretační volnosti (volba zvukového objektu)       

při zachování základních pokynů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
 
34  Ukázky grafických symbolů pro zvuky vytvářené žáky a studenty v příloze č. 2. 
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3.3.3 Struktura (komponování) 
 
 

Kompoziční cvičení35 vedená lektorem/učitelem mají podnítit a inspirovat děti 

k následnému vytváření vlastních kompozic. Zpočátku se jedná o skupinové improvizace 

s dříve vybraným zvukovým materiálem a podle předem daných pravidel (struktura, pokyny, 

dirigent, časová osa…). Jednoznačná, jasná a zároveň kreativnímu uchopení otevřená pravidla 

zamezují nejistému tápání a ztrátě orientace v bezbřehosti zvukového prostoru, vedou           

ke koncentrované a cílené spoluúčasti na tvorbě a zároveň nabízejí dostatek inspirace 

k různým možnostem uspořádávání zvukového materiálu do jednoduchých struktur.            

Pro kompoziční cvičení je optimální skupina o 10 až 15 žácích, je však možné pracovat            

i s početnějšími skupinami. Velmi důležitá je reflexe, která proběhne bezprostředně              

po skončení každého cvičení, a která má za úkol ujasnit si záměr cvičení a společně hledat 

další možnosti jeho rozvíjení. Zároveň dává každému hráči příležitost k vyjádření vlastních 

zážitků a pocitů. 

Interpretace „cizích“ partitur36 tvoří přechod mezi předcházející improvizací, 

kompozičními cvičeními a následným komponováním. Úkolem žáků je společně se              

ve skupině dohodnou na interpretaci zadané grafické partitury.37 Diskuse nad partiturou má 

děti ještě více přiblížit úvahám o autorských kompozičních záměrech, k analýze hudebních 

struktur a k řešení způsobu interpretace. Partitury soudobých autorů mohou být vybírány 

s ohledem na věk interpretů (mladším dětem konkrétní, starším abstraktnější motivy), není to 

však nezbytně nutné, účastní-li se diskuse lektor.  

Pěti až desetičlenné skupinky mají na přípravu vyhrazeno maximálně třicet minut – poté 

následuje prezentace skladeb, přičemž na každou skladbu navazuje komentář interpretů 

osvětlující způsob řešení zadaného úkolu (struktura, instrumentace, komunikace…) a reakce 

členů ostatních skupin včetně lektora. Jeho hodnocení by mělo vyzdvihovat pozitivní 

momenty, ocenit tvořivé řešení, podpořit a motivovat k dalšímu propracovávání                      

a zdokonalování, případně navrhnout spojení jednotlivých kompozic ve větší celky. Tomu je 

vyhrazen následující prostor. 

                                                 
35  Viz přílohu č. 1. 
 
36  „Cizích“ ve smyslu, že si je děti nevytvářejí samy. V projektech byly doposud použity grafické partitury 
hudebních skladatelů soudobé hudby i cvičné partitury vytvářené lektorským týmem Slyšet jinak. Ukázky 
grafických partitur (Ch. Wolf, J. Cage, C. Bergstrøm – Nielsen, D. Schnebel, A. Logothesis, P. Corner, K. H. 
Stahmer, G. Brecht, ad.) – viz přílohu č. 3. 
 
37  K hudebnímu zpracování mohou být využita i výtvarná díla (kresba, malba, grafika…) a literární texty. 
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Komponování – vytváření grafických partitur.38 Cílem této fáze projektu je vytvoření 

organizované hudební struktury – kompozice – zaznamenané prostřednictvím grafických 

symbolů zvuků do grafické partitury a tudíž v nezměněné podobě opakovatelné. Zvukovým 

materiálem ke kompozici jsou dříve vytvořené zvuky, zvukové plochy a jejich grafické 

záznamy. Inspirací k jejich uspořádávání mohou být předcházející kompoziční cvičení 

lektorem shrnutá a komentovaná spíše v duchu otevření nových možností nežli výzvou 

k jejich napodobování.  

Narozdíl od přípravných kompozičních cvičení již nejsou žáci ničím limitováni. Tuto 

naprostou tvůrčí svobodu si můžeme dovolit právě až nyní - po absolvování předcházejících 

fází, kdy jsme v dětech vytvářeli dostatečně názorný obraz pestrého spektra možností 

zpracování - uspořádání hudebního materiálu. Dosavadní „omezení“ měla zabránit ztrátě 

orientace v bezbřehé volnosti a záměrně částečně tlumit a tím kumulovat spontánní kreativitu, 

které je naprostý průchod dán až nyní.  

Úvod této fáze tvoří breinstorming – každý člen skupiny má možnost navrhnout vlastní 

variantu řešení - ty jsou skupinou registrovány, zaznamenávány, rozvíjeny a poté společně 

vyhodnocovány a ověřovány. Dílčí invence ve vzájemných vztazích tak získávají novou 

hodnotu. Úkolem lektora/učitele je pouze motivovat, inspirovat a podněcovat novými 

impulsy,39 v případě nutnosti koordinovat - pomoci najít konsensuální řešení. V žádném 

případě tu z jeho strany nezaznívají omezení typu - smíte x nesmíte, neboť cílem je 

objevování nových možností řešení problému prostřednictvím kreativity dětí a stimulace 

tvůrčího potenciálu každého žáka. Rovněž sociální a odborné kompetence v rámci skupiny 

nejsou nikterak z vnějšku určovány. K jejich vytváření by mělo docházet pouze na základě 

obecné shody o užitečnosti a prospěšnosti takového kroku. Protože se pro drtivou většinu 

aktérů jedná o situaci naprosto novou, může být i rozdělení rolí v rámci skupiny naprosto 

nepředvídatelné. Ne každý jedinec také nutně musí svoji účast a zaujetí vyjadřovat nezkrotnou 

                                                 
38  Viz přílohu č. 4. 
 
39  „…není nutno stále vymýšlet nové prvky, nýbrž jinak uspořádat ty, které jsou k dispozici.“ (DRÁBEK, 1998,  
     s. 72 - 73) Další možnosti mohou vycházet např. z typologie tvořivých postupů A.F. Osborna: 

změna  (Lze to použít jinak, obměnit?) – variační princip 
adaptace  (Čemu je to podobné? Co lze převzít?) – opakování, imitace, sekvence, rozvíjení, repríza 
modifikace  (Co lze změnit nebo doplnit?) – střídání instrumentace, zvuková transpozice, změna polohy 
zvětšování  (Co lze sečíst, zdvojit, znásobit?) – augmentace, repetice, dynamické zesílení, zdvojení 
zmenšování  (Co lze odejmout, rozdělit?) – diminuce, krácení, dělení 
substituce  (Co lze nahradit, čím?) – tématické, motivické a zvukové kontrasty, záměna parametrů 
nová organizace (Lze jinak seřadit komponenty?) – přemístění motivů, varianty formy, změny zvuku  
obrácení  (Jak to bude naopak? Lze vyměnit role?) – inverze, rak, inverze raka 
kombinace  (Co lze kombinovat? Záměry, myšlenky, detaily?) – spojování témat, motivů apod. 
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vnější aktivitou. Vnitřní silný a bohatý prožitek introvertního člena by se při silnějším nátlaku 

na jeho zapojení mohl pouze změnit v kreativní stres. 

Každá skupina má k dispozici volné archy balicího papíru, kartičky s grafickými 

symboly zvuků, tužku, gumu, fixy a lepicí gumu. Při ověřování dílčích konceptů či při hledání 

optimální podoby kompozice jsou kartičky volně pokládány a přemisťovány na archu papíru, 

tužkou se zvýrazňují další vztahy mezi nimi a zaznamenávají interpretační pokyny 

(dynamika, tempo, výraz…). Jednotlivé varianty jsou prakticky ověřovány přímo ve skupině   

a dále prodiskutovávány při průběžných společných prezentacích všech skupin. Teprve        

po shodě všech členů skupiny na finální podobě kompozice se kartičky k archu připevní lepicí 

gumou a fixem zvýrazní jejich vzájemné vztahy. Přestože možnosti řešení této fáze nejsou 

nikterak z vnějšku určovány, ze zkušeností z uplynulých projektu je možno vysledovat trojici 

základních typů, v nichž: 

a) východiskem je teoretický koncept několika zvukových ploch, který je následně 

prakticky ověřován a dotvářen 

b) východiskem je dějová linie, pro níž se hledá adekvátní zvukové vyjádření 

c) východiskem jsou jednotlivé zvuky a zvukové plochy (improvizace), které jsou dále 

vybírány a uspořádávány podle zvolených principů 

 

Ve všech třech případech dochází ke stíraní hranic mezi improvizací, kompozicí, 

performancí a interpretací. Improvizace je prostředkem k tvorbě kompozice. V kompozici 

samotné a v její následné interpretaci se pak může jednat o více či méně improvizované celky, 

jejichž rámec je však přesně definován - její hlavní charakter, průběh a forma jsou neměnné.  

Již v průběhu vytváření kompozice vyvstává potřeba řízení dílčích částí i celé 

kompozice. To vesměs vychází z jejího charakteru, přičemž inspirací k řešení tohoto 

problému jsou kompoziční cvičení (viz přílohu č. 1: Kompoziční cvičení I – III; Dirigent I, II; 

Olympijské kruhy; Procesy; Proporční kánon I, II). Nejčastěji tuto roli přijímá ze členů 

skupiny vybraný „dirigent“ - v partituře jasnými gesty a pokyny zdůrazňuje časovou osu        

či pořadí a užití výrazových prostředků jednotlivých zvukových ploch. Jeho roli může 

nahradit jednoznačný scénář sledu akcí (např. dějová linie) zaznamenaný v partituře, z něhož 

by měla být jasná posloupnost a průniky jednotlivých částí.  
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3.3.4 Interpretace 

 

V projektech programu Slyšet jinak se jeho účastníci stávají nejen autory  hudebních 

kompozic, ale také jejich interprety a zároveň i posluchači skladeb dalších skupin účastnících 

se projektu. Proto je kladen důraz i na závěrečnou fázi, která následuje bezprostředně           

po dokončení kompozic a po poslední dílčí prezentaci. Do této chvíle byla pozornost dětí 

zaměřena především na vytvoření vlastní skladby. Děti se zamýšlely nad problémy 

kompozičními, nikoliv (nebo jen částečně) nad způsoby interpretace. Jako vhodná motivace 

k dokončení projektu se osvědčil závěrečný koncert,40 na který je třeba všechny skladby 

připravit tak, aby v maximální míře naplňovaly představy svých tvůrců a v jejich očích            

i potencionálního publika (spolužáci, rodiče, sourozenci). A to nejen po stránce zvukové,      

ale i scénické - s využitím prostředků tvořivé dramatiky (od minimálního pojetí – gesto, 

výraz, až po celkovou dramatizaci kompozice v případě, že se jedná o skladbu postavenou    

na určité dějové linii), vytvářením kostýmů, kulis či světelných efektů.41 Tyto prostředky ještě 

více umocní prožitek dětí ze hry, vnesou do interpretace větší zaujetí a podpoří jejich 

koncentraci. Mladší děti se tu již neobejdou bez tentokrát vydatnější pomoci učitele. 

Závěrečný koncert může mít podobu třídního či školního představení, ale i vystoupení 

pro rodiče a veřejnost. Přestože děti v něm ze svého pohledu nacházejí logické vyústění           

a naplnění celého projektu, z hlediska záměru programu Slyšet jinak se nejedná o zásadní 

počin (hlavní význam nespočívá ve výsledném produktu, nýbrž v procesu jeho vytváření). 

Zcela odlišná situace však nastává v případě animačních programů, kdy na koncertě vedle 

sebe zazní jak nově vzniklé dětské kompozice, tak referenční skladby v podání 

profesionálních hudebníků a souborů. Mladí „autoři“ si tak vůbec poprvé mohou poslechnout 

skladby, které byly vytvořeny na základě stejných konceptů, procesů a idejí, s jakými oni 

sami vytvářeli své vlastní. Smyslem těchto koncertů pak není kvalitativní srovnávání, nýbrž 

zpřístupnění daného hudebního žánru mladým posluchačům prostřednictvím osobního vhledu 

do problematiky jeho vytváření.  

 

 

                                                 
40  Program Slyšet jinak tu přímo navazuje na britský Response a rakouský Klangnetze. 
 
41  Takto interpretované kompozice se ve větší míře objevují u projektů zaměřených na animování konkrétních  
    skladeb – viz projekty na školách v roce 2006. 
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3.4 Historie a vývoj programu Slyšet jinak 

 

„Slyšení“ jsem vyzkoušela v šesti třídách. Ve všech se líbily 

startery, vznikaly drobné kompozice. Nezaznamenala jsem 

negativní ohlas, nechuť. Dětem se líbila volnost, možnost se 

projevit.“ 

Komentář účastnice semináře Slyšet jinak 2006 pro učitele 

 

U zrodu programu Slyšet jinak,42 který probíhá od roku 2001 do současnosti, a jehož 

centrem se stala akademická půda Univerzity Palackého v Olomouci, stála mezinárodní 

dvojice hudebních skladatelů a pedagogů - doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.43 a prof. Dr. 

Josef Gründler MgA.44 Program vznikl pod přímým vlivem v té době zanikajícího rakouského 

programu Klangnetze, jehož byl J. Gründler koordinátorem. Dalšími východisky jsou 

Contemporary music project (USA), britské projekty Creative music, Program Response 

(Velká Británie) a další hudební a pedagogické programy zaměřené na rozvíjení dětské 

tvořivosti.  

Vývoj programu Slyšet jinak a jeho proměny v uplynulých sedmi letech jsou předmětem 

této kapitoly. Jejich součástí jsou i kritické komentáře lektorů včetně reakcí frekventantů 

zaznamenávaných od roku 2004 v evaluačních dotaznících a závěrečných reflexích. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42  Předmětem programu Slyšet jinak je elementární komponování. 
 
43 Doc. MgA., Mgr. VÍT ZOUHAR, Ph.D. – skladatel (autor oper, orchestrálních a komorních skladeb), 
muzikolog (problematika hudby 20. století) a pedagog (vyučuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také inicioval vznik programu Slyšet jinak, který doposud vede). 
 
44 Prof. Dr. Josef (Seppo) GRŰNDLER - skladatel, hudebník (kytara, počítač), improvizátor , pedagog (hostující 
profesor pro sounddesign na Donauuniversität Krems, vyučující Digital Audio na FH Joanneum Graz)                
a koordinátor programu "Klangnetze" ve Štýrsku a Korutanech. 
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3.4.1 Ročník 2002/1 (Jarní kurz) 

 

Úvodní část prvního kurzu45 programu Slyšet jinak proběhla na Katedře hudební 

výchovy PdF UP v Olomouci ve dnech 19. - 21. 3. 2002. Frekventanty byli studenti               

3. ročníku oboru Učitelství na 1. stupni základní školy a speciální pedagogika. Přestože 

lektorský tým tvořila trojice prof. Dr. Josef Gründler, doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.        

a Mgr. Jaromír Synek, vůdčí role byla ponechána rakouskému lektorovi, který programově, 

jen s nepatrnými úpravami,46 navazoval na rakouské kurzy Klangnetze: vstupní instruktáž      

– iniciační ukázky – startery – skupinová kompozice a její prezentace. Role domácích lektorů 

tentokrát spočívala převážně v organizačních aktivitách.  

Druhá část kurzu byla postavena na společné aktivitě čtyř smíšených desetičlenných 

skupin složených ze studentů Gymnázia Olomouc – Hejčín a studentů PdF UP při vytváření 

hudebních kompozic, přičemž „studenti PdF neměli a priori plnit roli organizátorů               

či vůdčích osobností, nýbrž pouze partnerů a iniciátorů. Tato forma byla oběma stranami 

přijímána kladně a ve většině případů vyústila v překvapivá, neočekávaná a netradiční řešení. 

Příležitost individuálního a nekonvenčního vyjádření se zdá být nejbližší právě této věkové 

skupině.47 Časová dotace na vytvoření prvotní hudební kompozice byla limitována dvěma 

hodinami, po kterých následovala společná prezentace jednotlivých skupin. V průběhu 

následujícího měsíce práce na skupinových kompozicích pokračovala zcela individuálně se 

zadáním tuto vylepšit, zdokonalit, popřípadě zcela přepracovat pro společný koncert. Bohužel 

(bohužel vyjadřuje názor J. Gründlera) tu do značné míry došlo k odklonu od původní 

myšlenky, neboť snaha najít dokonalý tvar byla příliš silně ovlivněna dosavadními hudebně 

instrumentálními zkušenostmi (instrumentální exhibice) a „zažitými“ schématickými postupy 

současných hudebních žánrů nonartificiální hudby (rock a world music). Rovněž přítomnost 

televizních kamer oslabila původní spontánnost a přesvědčivost. Nicméně jako v jediném48 

případě tu došlo k dlouhodobější a systematické práci na projektu. Navíc zřejmá radost          

a hluboký zážitek ze společného „muzicírování“ byly podnětem k dalším společným hudebním 

                                                 
45  Kurz proběhl s podporou programu Erasmus-Socrates. 
 
46  Změny se týkaly převážně nižší časové dotace dílčích etap i celého kurzu. 
 
47  Projektu se zúčastnili studenti 2. ročníku klasického gymnázia. 
 
48  Platilo do roku 2005. 
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aktivitám již mimo projekt, což je navzdory předchozí skepsi fakt jednoznačně pozitivní.“ 

(SYNEK, 2004, s. 32)  

 

3.4.2 Ročník 2002/2 (Podzimní kurz) 

 

Na podzim téhož roku49 se uskutečnil druhý kurz50 programu Slyšet jinak. Česká strana 

lektorského týmu zůstala nezměněna, stranu rakouskou tentokrát zastupoval Dr. Mag. 

Gerhard Nierhaus.51 Na rozdíl od prvního kurzu byla již v samotném konceptu patrná jistá 

odlišnost od programu Klangnetze, zejména estetická východiska se neorientovala výhradně 

na soudobou experimentální hudbu, v kompozičních postupech se vzhledem k cílové skupině 

více objevoval důraz na dějové a herní prvky. Třídenní kurz (frekventanty byli opět studenti 

3. ročník PdF UP v Olomouci - obor Učitelství na 1. stupni ZŠ a speciální pedagogika) 

tentokrát vyústil do jednohodinových výukových jednotek realizovaných v prvních třídách 

Základní školy Olomouc – Heyrovského 33. „Čtyři skupiny frekventantů (studentů PdF) 

pracovaly během jedné vyučovací jednotky s dětmi prvních ročníků. Cílem zůstával rozvoj 

kreativních schopností dětí prostřednictvím her a iniciačních cvičení s možností dalšího 

dotváření samotnými dětmi. Výsledkem byly čtyři diametrálně odlišné přístupy jednak 

v komunikaci s dětmi, jednak v představě obsahové i formální výstavby vyučovací hodiny. 

Nejblíže úspěchu se octly ty skupiny, jejichž činnosti byly založeny na společné hře či řetězci 

her úzce spojených jedinou dějovou linií. Dějovost byla často pojímána i jako tématicky 

nadpředmětová s prvky projektového vyučování. Děti se v tomto věku ochotně nechaly vnést 

do atmosféry tajemna, stejně jako pohádkových dějů a zvukomalebně vyjádřených příběhů. 

Reagovaly velmi spontánně, zvláště když se studentům podařilo odhadnout jejich schopnosti   

a zadání úkolů byla přiměřená jejich možnostem. Pouze v jednom případě byly děti postaveny 

do role převážně pasivních pozorovatelů ´hudebního představení´ - sice zajímavého, leč s cíly 

kurzu se zcela míjejícího. Konkretizace metodických pokynů prostřednictvím mimohudebních 

představ dětí se ukázala jako nejprůchodnější řešení zcela přiměřené a odpovídající této 

věkové skupině. Naproti tomu pokyny a práce s abstraktními představami dětem ´křídla 

                                                 
49  5. - 7. 11. 2002 
 
50  Opět se konal s podporou programu Erasmus-Socrates. 
 
51 Dr. Mag. Gerhard NIERHAUS – skladatel (autor kompozic nejen pro běžné obsazení, ale také 
elektroakustické a elektronické hudby, např. pro divadlo, taneční divadlo a film - klade důraz na propojení hudby 
s dalšími druhy umění) , pedagog  (vyučuje algoritmické kompozice na Institut für Elektronische Musik und 
Akustik Graz), koordinátor programu Klangnetze. 
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nedávala.´ Ba co víc, někdy se zdálo, že děti díky svým dosavadním minimálním hudebním 

zkušenostem a schopnostem kreativního vyjádření jsou těmito pokyny přímo svazovány          

či ponechány v bezradném tápání.“ (SYNEK, 2004, s. 33) 

 

 

3.4.3 Ročník 2003 

 

         V pořadí třetí kurz programu Slyšet jinak poprvé vychází vstříc oborové specializaci 

frekventantů (studenti oboru Učitelství na 1. stupni základní školy a speciální pedagogika). 

Nově je program koncipován nejen na možnosti rozšíření tradiční výuky hudební výchovy    

na základních a středních školách, nýbrž se v oblastech improvizace a kreativity zaměřuje     

na děti handicapované, na hledání motivací a inspirací k bezprostřednímu přístupu k hudbě 

menšinových skupin a odlišných kultur. Jako cvičná škola byla vybrána Základní škola         

se speciálním vzdělávacím programem v Olomouci – Řepčíně, prostředí specifické jak 

z hlediska vzdělávacího (děti s kombinovanými poruchami učení a s lehkými mentálními 

retardacemi), tak z hlediska výchovného (děti ze sociálně znevýhodněného prostředí). 

Ke spolupráci byli poprvé přizvání pedagogové a studenti Hudební fakulty Janáčkovy 

akademie múzických umění v Brně, kteří se od tohoto ročníku stali významnou součástí týmu 

Slyšet jinak. Toto rozšíření bylo velice prospěšné i z toho důvodu, že ukončení rakouského 

programu Klangnetze se do značně promítlo do nižší míry aktivity a celkové skepse jeho 

koordinátorů. Přes některé organizační problémy a koncepční odlišnosti však bylo velice 

užitečné přijímat podněty a zkušenosti zahraničních partnerů i v následujících dvou letech, 

přestože cíle a metody programu Slyšet jinak byly již v této době jasně vyprofilovány a kurzy 

personálně pokryty.  

Kurz se uskutečnil v termínu 18. - 20. 11. 2003. Lektorský tým pracoval ve složení Prof. 

Dr. Josef Gründler, Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.,52 MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.,53 MgA., 

Mgr. Vít Zouhar, PhD. a Mgr. Jaromír Synek. Jako konzultant na problematiku národnostních 

                                                 
52  Prof. Ing. Ivo MEDEK, Ph.D. - skladatel (autor více než 50 orchestrálních, komorních a elektroakustických 
kompozic), performer (spoluzakladatel souborů Ars Inkognita a Ensemble Marijan), muzikolog a pedagog 
(vyučuje kompozici a teorii kompozice na Hudební fakultě JAMU v Brně), od roku 2002 děkan Hudební fakulty 
JAMU. 
 
53  Mgr. MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ, Ph.D. - skladatelka, perofrmerka (spoluzakladatelka skladatelských sdružení 
HUDBABY a Multi-Art, členka Ensemble Marian) a pedagožka (HF JAMU v Brně, Státní konzervatoř Ostrava). 
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menšin byla ke spolupráci byla přizvána Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D., odborná asistentka 

Katedry hudební výchovy Ostravské univerzity v Ostravě. Struktura kurzu měla následující 

podobu: 

 

1. Úvod      (vstupní informace o projektech Klangnetze – Slyšet jinak) 

2. Startery     (iniciační hry zaměřené na uvolnění a koncentraci) 

3. Materiál      (práce se zvuky – hlas, tělo, netradiční hudební nástroje) 

4. Struktura      (vytváření kompozic a jejich fixace v grafických partiturách) 

5. Interpretace        (realizace grafických partitur) 

6. Aplikace     (hudebně kreativních činností v prostředí školní hudební výchovy  

 - vytváření výukových modelů) 

7. Závěr      (reflexe, evaluace) 

 
Pro realizaci závěrečné části kurzu byly vybrány nižší ročníky (2. - 6.) základní školy    

se speciálním vzdělávacím programem. Na dětech bylo možno pozorovat obrovské nadšení 

z jakékoliv hudební činnost - ať vokální či instrumentální. Množství tradičních i netradičních 

hudebních nástrojů, které dostaly děti k dispozici (Orffův instrumentář, dřívka, kamínky, 

pokličky, igelitové sáčky, tranzistorová rádia…), mělo spíše efekt v poznávání jejich 

zvukových možností. Dospět k jejich využití při tvorbě elementárních kompozic se však již 

z časových důvodů většině skupin nepodařilo. Narozdíl od běžné základní školy tu konkrétní 

zadání děti spíše svazovalo, nežli inspirovalo k realizaci. Motorická neobratnost                     

či fascinování zvukovými možnostmi neobvyklých zvukových nástrojů se sice staly dětem 

překážkou v naplnění dalších záměrů koncepcí vyučovacích hodin, naopak i malý prostor 

k individuální tvořivosti a samotné zvukové možnosti nástrojů sváděly děti 

k experimentování. Transparentně v tomto směru působí příklad, kdy v průběhu hodiny 

naprosto bezradně a posléze lhostejně vyhlížející žáček ožil v momentě, kdy mezi 

jednotlivými činnostmi vznikla malá pauza a on ničím nelimitován, v domnění, že nikým 

nepozorován a ve snaze vyzkoušet možnosti svého bubínku, zahrál „sám pro sebe“ strhující 

improvizovanou rytmickou etudu. Tato zkušenost již v tomto ročníku signalizovala,              

že projektům ve třídách je třeba věnovat větší časový prostor, nežli ten, který byl vymezen 

pouze jednou vyučovací hodinou. 
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Reflexe lektorů: 

„Náplň projektu, jeho vnitřní členění i praktickou realizaci považuji za detailně promyšlené, 

problémově vyvážené a ústrojně logicky vrstvené. Velmi oceňuji zejména spolupráci obou 

skupin studentů – budoucích skladatelů a interpretů s budoucími učiteli a vychovateli. 

Vzájemné inspirace, konfrontace a mnohosměrné výměny rolí (skladatel – interpret                

– posluchač, příp. i prezentér), probíhající opakovaně především prostřednictvím atraktivní 

inscenační metody, chápu jako jeden z klíčových momentů celého projektu.“ 

Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (2004, s. 43) 
 

„Několik poznámek ke skupinám, které jsem pozoroval: 

Studenti pracovali překvapivě profesionálně, všechny koncepty dodrželi velmi přesně. 

Pozitivní byla radost dětí z toho, že mohou svobodně pracovat se zvuky, a také jejich velká 

sebekázeň. Studenti byli občas příliš invazivní a direktivní, neboť dávali více pozor na to,     

aby jejich koncepty proběhly podle plánu, a méně dbali na proces, který žáci spoluvytvářeli. 

V některých konceptech byla autostylizace příliš silná. Děti musely hodně napodobovat. 

Studenti přesto prokázali velkou dávku empatie a vznikla tím spousta velmi pěkných 

okamžiků.“ 

Prof. Dr. Josef Gründler (2004, s. 46 – 47) 
Reflexe studentů: 

„…bylo jednoznačně zajímavé vytvořit funkční model a aplikovat jej v praxi. Nevýhody 

konkrétního semináře byly: velice málo času na přípravu modelu, naprostá nedostatečnost 

informací o cílové škole a samotný úvod kurzu. Přesto se, myslím, podařilo vytvořit takový 

aplikovatelný model, který nebyl samoúčelný, a po absolvování kurzu naší skupince zbyl 

dobrý pocit z mile strávené hodiny s velice vnímavými dětmi…“ 

„…Jediným problémem, který jsem se snažil po celou dobu odstraňovat, byla určitá 

pedagogická klišé…“ 

Jan Kavan – doktorand HF JAMU (2004, s. 57) 

 

„…Když se zahraje jedna nebo dvě ne příliš výrazné hry, které se ještě navíc ani moc 

nepovedou, vyvolává to spíše rozpačité pocity. Nemůžeme se pak studentům divit, že pociťují 

obavy a nejistotu před neprověřenými zvukovými pokusy a ve své pedagogické praxi sahají 

raději k osvědčeným receptům…“ 

Markéta Dvořáková – doktorand HF JAMU (2004, s. 49) 
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„…Hráčské klišé, stylovost a šablonovitost se ve všech dobách víceméně negativně 

projektovala do všech hudebně žánrových oblastí. Pro hudební praxi, a to zejména pro praxi 

improvizační, se lze této manýře do jisté míry ubránit právě i volbou zcela nevšedního 

nástrojového obsazení…“  

Petr Drkula – doktorand KHV PdF UP (2004, s. 36) 

 

3.4.4 Ročník 2004 

 

V minulých letech třídenní kurz byl rozšířen na čtyřdenní. Důvody k této změně byly 

dva. Jednak připomínky lektorů i frekventantů předcházejícího kurzu stran nedostatečného 

časového prostoru, jednak skutečnost, že vize závěrečných pedagogických výstupů byla 

většinou studentů vnímána jako jediný cíl programu, což výrazně poznamenávalo další fáze 

programu. Proto byl přesně do poloviny programu kurzu zařazen koncert, na kterém měli 

studenti možnost prezentovat vlastní (v předcházejících dvou dnech vytvořené) kompozice,    

a který tak výrazně oddělil následující aplikační fázi.  

Kurz se uskutečnil v termínu 9. – 12. 11. 2004.54 Lektorský tým pracoval ve složení 

Prof. Dr. Josef Gründler, Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D., MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.,  

doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. a Mgr. Jaromír Synek. Novým členem se stala Cordula 

Bösze,55 která svou přítomností dokázala posunout činnostní zaměření kurzu ještě více 

k herním principům odpovídajícím specifickým potřebám žáků cvičné školy. Místo konání, 

program kurzu, oborové zaměření frekventantů i cvičná škola – vše zůstalo ve srovnání 

s minulým kurzem neměnné. Protože od tohoto roku kladli organizátoři větší důraz               

na zdokumentování veškerých aktivit, je možné doložit jak podrobný program, videozáznamy 

z koncertu a z pedagogických výstupů, tak i vyhodnocení evaluačních dotazníků. 

 

 
 
 
 
                                                 
54 Uskutečnil se za podpory Fondu rozvoje vysokých škol. 
 
55  Cordula BÖSZE – rakouská flétnistka, improvizátorka (experimentátorka se zvukovými možnostmi příčné 
flétny, zakladatelka "böszen salonorchesters" pro provozování soudobé hudby), pedagožka a koordinátorka 
programu Klangnetze. 
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Program kurzu Slyšet jinak 2004: 
 
 

 
Úterý  
9.11. 

10:00 – 12:00 Úvodní instruktáž, cíle kurzu, ukázky  
(Bösze, Medek, Dvořáková, Synek, Zouhar) 

Společně 

13:30 – 16:00 Iniciační činnosti (hry) pod vedením lektorů  
(Bösze, Synek, Zouhar) 

2 skupiny 

 
Středa 
10.11. 

 9:00 – 12:00 Iniciační činnosti (hry) pod vedením lektorů 
(Bösze, Medek, Dvořáková, Synek, Zouhar) 

2 skupiny 

13:30 – 15:00 Možnosti aplikace hudebně kreativních činností při tvorbě 
zvukových kompozic.Kompoziční cvičení. Zadání projektů 
(Bösze, Gründler, Medek, Dvořáková, Synek, Zouhar) 

Společně 

15:00 – 17:00 Vytváření kompozic 4 skupiny: 
19:30 – 22:00 Koncert (Cordula Bösze, Seppo Gründler, Ensemble Marijan, 

studenti PdF UP a HF JAMU) 
 

 
Čtvrtek 
11.11. 

 9:00 – 9:30  Možnosti aplikace hudebně kreativních činností do 
prostředí školní hudební výchovy (ZŠ se speciálním 
vzdělávacím programem). Zadání projektů. 
(Bösze, Gründler, Medek, Dvořáková, Synek, Zouhar) 

Společně 

10:00 – 12:00 Vytváření projektů (výukových modelů) 4 skupiny 
13:00 – 15:00 Prezentace projektů – panelová diskuse 

(Bösze, Gründler, Medek, Dvořáková, Synek, Zouhar) 
Společně 

15:00 – 17:00 Dokončení projektů 4 skupiny 
 
Pátek 
12.11. 

  8:55 – 11:00 Realizace projektů ve vybraných třídách 1. – 6.ročníku ZŠ 
se speciálním vzdělávacím programem Olomouc – Řepčín 
(Bösze, Synek / Gründler, Dvořáková, Zouhar) 

4 skupiny 

11:00 – 12:00 Zhodnocení výstupů (videoprojekce) a celého kurzu –  
diskuse 
(Bösze, Gründler, Dvořáková, Synek, Zouhar) 

Společně 

 
 
Vyhodnocení evaluačního  dotazníku 

 

Počet studentů: 28 

Návratnost dotazníků: 9 (32%) 
 

Otázka č. 1:  Nakolik splnil průběh kurzu, který v záhlaví nese 3K (koncentrace –  

komunikace – kreativita) Tvá očekávání? 

 

Odpovědi:56 Nejasné očekávání (56%); očekávání něčeho jiného (11%) 

Spokojenost s kurzem (56%); částečná spokojenost (11%); zklamání (33%) 

 

 

 

                                                 
56  Percentuální vyjádření všech odpovědí se vztahuje k celkovému počtu odevzdaných dotazníků. 



 118 

Postřehy a komentáře:57  

„Koncentrace - vždy při diskusích horší; komunikace - nevázla; kreativita - každý mohl 
uskutečnit svůj nápad.“ 
„Ve větším počtu byla koncentrace obtížnější.“ 
„Vnímala jsem kurz jako povinný a tudíž negativně. Nakonec jsem byla nadšená a velmi mile 
překvapená.“ 
„…opravdu v sobě nesl jak koncentraci (dost mě vyčerpal), tak komunikaci a kreativitu?“ 
„3K určitě splňoval, jenže podivnou formou.“ 
„Jelikož jsem od kurzu moc neočekávala, splnil, bohužel, má očekávání.“ 
 

 

Otázka č. 2: Jaké byly pro tebe nejvýznamnější momenty kurzu (pozitivní i negativní)? 

 

Odpovědi: Pozitivní -  startery (11%); samostatná práce ve skupinách (11%); skladba         

      a její nácvik (33%); koncert (33%); společná práce – komunikace  

      (44%); práce s dětmi (33%) 

  Negativní - povinná účast (22%); komunikace se spolužáky (11%); koncert  

      interpretů soudobé hudby (44%) 

 

Postřehy a komentáře: 

„Významným momentem pro mne byl středeční koncert, kdy jsme si opravdu užili vlastní        
– námi vytvořené představení, ale další dvě vystoupení byla až šokující….“ 
„Jediným pozitivním momentem bylo lepší poznání naší studijní skupiny.“ 
„Středeční koncert mě dostal do dokonalé deprese. K tomu, když jsem spatřila, co „brněnští 
umělci“ provádí s nástroji, mi připadalo, že jejich cílem je nástroje zničit.“ 
„Bohužel se mě dotkly spíše negativní momenty. Nezvyklé zvuky ve mně vyvolávaly depresi    
a bolesti hlavy.“ 
„…nejvýznamnějším momentem pro mne byla asi skupinová debata nad vytvářením vyučovací 
hodiny pro děti. Tam jsem opět hodně pokročila v poznávání a dorozumívání se spolužáky.“ 
 

Otázka č. 3: Vnímáš kurz jako významný pro tvou budoucí pedagogickou praxi?  

 

Odpovědi: Významný (22%); částečně – inspirativní (33%); nevýznamný (33%) 

 

Postřehy a komentáře: 

„Myslím, že mě tento kurz opravdu přiměl „slyšet jinak“ a je jistě dobré k tomu vést i děti    
(a ostatní), ale tohle pro mě byla až moc extrémní forma.“ 
„Náš výstup v Řepčíně mě zase až tak moc nenadchl, ale určitě jsme tam měli mnoho 
zajímavých a využitelných prvků.“ 

                                                 
57  Doslovný přepis z evaluačních dotazníků. Obdobné či stejné postřehy jsou uváděny jen jedenkrát. 
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„…odnesla jsem si nápady, které v praxi využiji a to nejen v HV.“ 
„Určitě některá cvičení…v budoucnu použiji při práci s dětmi.“ 
„Myslím, že určitě uplatním tvorbu hudebních nástrojů – byla zde spousta nápadů – a určité 
prvky – např. práci s tichem.“ 
„Chtěla bych s postiženými (možná i se zdravými) dětmi vyzkoušet toto pojetí hudby a pokud 
by se mi to osvědčilo, potom bych na tento typ hudby určitě nezanevřela.“ 
„Ano, kurz byl v některých okamžicích přínosný (úterý).“ 
„Ne, využiji jen malý zlomek.“ 
 
 

Otázka č. 4:  Dotkl se kurz nějakým způsobem Tvé dosavadní hudební zkušenosti? 

 

Odpovědi:  Ano (33%); částečně ano (33%); ne (22%); nevím (11%) 

 

Postřehy a komentáře: 

„Kurz mi pomohl „poslouchat i jinak,“ ale zase tak úžasné mi to nepřipadá – postrádala jsem 
také „rytmus a melodično“, což si myslím, že jsou složky neméně důležité.“ 
„Začala jsem více vnímat zvuky (v hlučném městě zpěv ptáků).“ 
 

 

Otázka č. 5: Vnímáš jistou logiku ve struktuře kurzu?  

 

Odpovědi: Ano (33%); částečně (11%); ne (33%) 

 

Postřehy a komentáře: 

„Nelíbilo se mi, že byl kurz tak roztahován na celý týden. V názvu bylo, že je intenzivní           
– to jsem ale postrádala.“ 
 
 

Otázka č. 6:  A co organizace kurzu? Jeho délka, efektivita…?  

 

Odpovědi:  organizace –  zmatená (22%); zbytečné prostoje (11%); časová  

nevyváženost jednotlivých činností (11%) 

  délka kurzu – nadměrná (55%); optimální (11%) 

  efektivita     – žádná (33%) 

Postřehy a komentáře: 

„Kurz byl celkem dlouhý a v jednom kuse, nestačila jsem si všechny prožitky probrat  
a vstřebat. Více by mi vyhovovalo rozložit kurz do 2 – 3 týdnů, vždy pár dní v týdnu, ne celý 
den.“ 
„Delší kurz už by se do školního života nevešel! 
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„Až bude takový kurz opět probíhat, řekněte studentům jasněji, co je čeká.“ 
„Efektivnější a přínosnější by byly kurzy jednodenní.“ 
 

 
Téměř zdrcující evaluace, jistě do značné míry poznamenaná i nízkou návratností 

dotazníků, vedla organizátory kurzů k intenzivnějšímu hledání optimální podoby příštích 

kurzů a k zvažování dosud dominantní role rakouských lektorů v příštích projektech. 

Jazyková bariéra byla jednou z příčin ztráty intenzity kurzu, další příčiny bylo možno hledat 

v podstatně nižší míře komunikace české a rakouské strany při vytváření konceptu, 

informovanosti o záměrech programu a v laxním přístupu k řešení aktuálních problémových 

situací. Naopak pozitivní reakce převažovaly v procesech produkce - tvořivé manipulace 

s hudebním materiálem, které byly přijímány jako zábavná hra. Tato zkušenost se již 

nepromítla do percepce hudby vytvářené na podobných principech (koncert Ensemble 

Marijan, Corduly Bösze a Seppo Gründlera). Pro mnohé studenty první setkání se soudobou 

hudbou bylo doslova šokující. Jako velice důležitá se ukázala diskuse konaná druhý den       

po koncertě, kde mnozí studenti analýzou problematiky hudebního vyjadřování dospěli (právě   

na základě vlastní zkušenosti z elementárního komponování) od jednoznačné kritiky 

vyslechnutých performancí až ke ztotožnění se s jejich principy. Někteří! 

 

 
3.4.5 Ročník 2005/1 (Slyšet jinak na Expozici nové hudby Brno 2005) 

 
 

V tomto roce se program Slyšet jinak poprvé představil mimo Olomouc – a to               

na festivalu Expozice nové hudby Brno 2005.58 Z organizačních důvodů v mírně pozměněné 

podobě - tentokrát bez účasti studentů PdF a rakouských lektorů. Ke spolupráci byly přizvány 

brněnské základní a střední školy. Ve snaze obsáhnout co možná nejširší spektrum různých 

typů škol a zároveň zajistit jisté možnosti srovnání v paralelních třídách byly ke spolupráci 

vybrány: 

 

4. třída Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy Brno – Hamry  

(třídní učitelka Mgr. Petra Haluzová) 

6. třída Základní waldorfské školy Brno (učitelka hudební výchovy Mgr. Julie Šťastná) 

                                                 
58  Projekt Slyšet jinak na Expozici nové hudby Brno 2005 finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, 
Expozice nové hudby, Hudební nadace OSA, Nadace Český hudební fond, Statutární město Olomouc, Statutární 
město Brno a Univerzita Palackého v Olomouci. 
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Prima A Biskupského gymnázia Brno (učitelka HV PaedDr. Jolana Němcová) 

Prima B Biskupského gymnázia Brno (učitelka HV PaedDr. Jolana Němcová) 

 

Lektorský tým: 

doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek,59 prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D., 

Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D., Mgr. Jana Bařinková, Mgr. Jan Kavan,60 Mgr. Petra 

Šobáňová61 

 

Z důvodu termínových kolizí a připomínek učitelů ZŠ a SŠ stran dlouhodobější přípravy 

bylo nutné původní dvouměsíční harmonogram projektu upravit. Přípravná fáze tak 

probíhala na školách od 25. 4. do 18. 5. 2005 a jejím cílem bylo pracovat s jednotlivými 

třídními kolektivy postupně ve dvou vyučovacích hodinách na motivačních a iniciačních 

cvičeních, herních procesech a pokynových skladbách, které dále sloužily jako východiska 

další práce (vytváření kompozic). Dvou až tříčlenné skupiny lektorů navštěvovaly hodiny 

hudební výchovy, přičemž jejich činnost byla zaměřena nejen na iniciační hudební aktivity       

a rozvíjení hudebně kreativních dovedností prostřednictvím hudebních her, nýbrž                    

i na dovednosti sociálně komunikativní. Již v této fázi se žáci i jejich pedagogové s nadšením 

zapojovali a přicházeli s vlastními nápady. Dětem byly nabízeny hudební hry bez slovních 

pokynů, zprvu lektory postupně variované. Kreativní přístup byl bezprostředně dětmi přijat, 

takže stále více mohlo být upouštěno od připravených scénářů. Pouhá hudební či hudebně 

pohybová inspirace se díky mnohdy neobvyklým nápadům dětí dále rozvíjela, obměňovala   

či zcela zásadně měnila. Princip nevázané hry, volba netradičních nástrojů a vědomí, že nic 

není chyba, uvolnilo spontánní kreativitu a radost z poznání neomezených možností 

hudebního vyjádření. 

Soubory realizovaných „her“ byly následně konzultovány jednak se samotnými dětmi     

a jejich vyučujícími, jednak s ostatními lektory. Obzvlášť příznivě působila zainteresovanost 

učitelů, kteří dále samostatně jednotlivé činnosti spolu s dětmi rozpracovávali a celý projekt 

přijali jako vítané občerstvení napříč estetickými výchovami (děti si vyráběly jednoduché 

hudební nástroje, pracovaly na výtvarné podobě dílčích grafických partitur, vytvářely 

                                                 
59  Oba Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci. 
 
60  Všichni čtyři Katedra kompozice HF JAMU v Brně. 
 
61 Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci - spolupráce na přípravě projektu a na vizuální podobě 
koncertu. 
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kostýmy, apod.). Díky novým podnětům zaznamenávali učitelé zajímavé pozitivní reakce 

dětí, významné nejen z hudebního, ale i psychologického hlediska.  

Cílem druhé fáze bylo v průběhu tří vyučovacích hodin vytvořit hudební kompozice, 

které budou prezentovány na závěrečném vystoupení v rámci festivalového koncertu. Děti 

pracovaly podle jednoduchého a jasného zadání – vytvořit desetiminutovou hudební skladbu, 

kterou bude možno kdykoliv zopakovat na základě zvolené fixace (grafické partitury, 

zvukových či nonverbálních pokynů dětského „dirigenta“…). Úlohou lektorů již nebylo 

přicházet s novými podněty a nápady, nýbrž pouze koordinovat dětské hudební aktivity. 

V průběhu první hodiny tak děti společně hledaly nejvhodnější formy kompozice, diskutovaly 

o funkcích jejich jednotlivých částí a postupně konsensuálně přicházely k  finální podobě       

a možnostem její fixace. Domácím úkolem do příštího dne bylo zamyslet se a pokusit se tuto 

fixaci nalézt. Pozoruhodné na řešení úkolu bylo, že týmová práce všech členů pokračovala      

i tady a druhý den přišla každá ze skupin s jednotným řešením. V jednom případě to byly 

jednotlivé grafické a barevně odlišené symboly zvuků jednoduchých nástrojů, které si děti 

libovolně rozmístily v několika rovinách do vyznačeného prostoru. Vybraný dirigent 

prostřednictvím pohybu jednoduchého hudebního nástroje po symbolech rozezníval konkrétní 

zvuky. Druhá skupina zvolila společně vytvořenou grafickou předlohu opět usměrňovanou 

pokyny dirigenta, přičemž úvod a závěr – příchod a odchod – byl řešen provazovou sítí 

s očíslovanými míčky. Děti skrze ni postupně procházely a četností a kvalitou zvuků vlastních 

nástrojů reagovaly na numerická zadání. Třetí skupina pracovala s gymnastickými míči          

a elektroinstalačními trubicemi, jejichž neobvyklé možnosti rozezvučení naplnily téměř celý 

prostor kompozice. Partiturou byl scénář akcí a jejich vzájemných průniků. Čtvrtá skupina 

reagovala na dirigentovy zvukové pokyny, které oddělovaly jednotlivé předem vytvořené 

zvukové plochy grafické partitury. Závěrečné pokyny ze strany lektorů se týkaly hledání 

možností pohybového vyjádření zvukových ploch s využitím daného prostoru. 

Společná generální zkouška poprvé vzájemně představila jednotlivé kompozice              

a zároveň otevřela otázku celkové dramaturgie vystoupení. Zde poprvé vzhledem k časové 

tísni větší měrou zasahovali do struktury koncertu lektoři, ovšem opět ve shodě s představami 

účinkujících dětí. 

Závěrečný koncert v Loutkovém divadle Radost by bylo možno chápat jako 

vyvrcholení celého projektu. Finální podoba jednotlivých vystoupení seřazena v kompaktní 

tvar a současně doplněna o projekci a světelné efekty však v celkové koncepci projektu 

naplňovala pouze motivační, prezentační či popularizační charakter. Hlavním cílem projektu 

byl samotný proces vzniku jednotlivých kompozic, kdy z pohledu jeho účastníků docházelo 
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k poznávání neomezených možností hudebního (i nehudebního) vyjádření každého jedince, 

bezbřehosti kreativního přístupu k problémům, odkrývání principů a možností vytváření 

hudebních kompozic. Nepoučený divák a posluchač se snad mohl domnívat, že se jedná         

o interpretaci skladeb současných autorů (viz recenzi Petra Bakly v HIS VOICE 4/2005).62 

Tento názor však pro posluchače poučeného stejně jako pro všechny dětské aktéry projektu 

neznamená nic méně nežli velkou poklonu nad jejich pozoruhodným osobitým výkonem. 

(SYNEK, 2005) 

 

 

 
3.4.6 Ročník 2005/2 (Podzimní kurz) 
 

        V pořadí již pátý pravidelný podzimní kurz konaný ve dnech 8. - 11. 11. 2005 byl 

poznamenán mírně konfrontačním duchem setkání reprezentantů programu Klangnetze a v té 

době již svébytného Slyšet jinak. Mnohé koncepční nejasnosti se v závěru osvětlily, leč dojem 

z kurzu nezůstal jednoznačný. Místo konání, program kurzu, oborové zaměření frekventantů    

i cvičná škola – vše zůstalo ve srovnání s minulým kurzem neměnné. 

Lektoři:  

Prof. Dr. Josef Gründler, Cordula Bösze, Prof. Dr. Hans Schneider (Hochschule für Musik 

Freiburg), Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D., MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., doc. Mgr. MgA. Vít 

Zouhar, Ph.D., Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek 

 

                                                 
62  „V rámci ENH se konalo dopolední vystoupení žáků několika brněnských škol zapojených do projektu (Slyšet 
jinak). Skladby, na jejichž vzniku se děti samotné minimálně podílejí, jsou prováděny dětmi podle grafických 
partitur či jiného typu zadání, a zpravidla využívají různé ´instantní´ zdroje zvuku – tzn. takové, na které se 
nemusí ´umět hrát´. Celý text Petra Bakly týkající se účasti programu Slyšet jinak na ENH ´05 je ke stažení       
na http://www.enh.cz/recenze5.php. Další recenze festivalu ENH: FLAŠAR – KYAS, 2005, s. 18 – 20; 
KUČERA, 2005, s. 20 – 22; KOPECKÝ, 2005, s. 25 (viz přílohu č. 8). 
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Program kurzu Slyšet jinak 2005 

 
Úterý  
8.11. 

10:00 – 12:00 Úvodní instruktáž, cíle kurzu, ukázky  
Iniciační hry (startery) vedené  lektory 

Společně 

13:30 – 14:30 Interpretace grafických partitur 

 
2 skupiny 

14:30 – 15:00 Přednáška doc. I. Medka, Ph.D. o principech  
a možnostech komponování 

Společně 

15:00 – 16:00 Interpretace grafické partitury 2 Společně 
16:00 – 16:30 Kompoziční cvičení Společně 

 
Středa 
9.11. 

10:00 – 11:00 Iniciační hry (startery) vedené  lektory 

 
Společně 

11:00 – 12:00 Vytváření elementárních kompozic 1 4 skupiny 
13:30 – 15:00 Prezentace kompozic 

Reflexe 
Společně 

15:00 – 18:00 Vytváření elementárních kompozic 2 4 skupiny 
19:30 – 21:00 Koncert: Cordula Bösze, Seppo Gründler, Ensemble 

Marijan, studenti PdF UP a HF JAMU 

 

 
Čtvrtek  
10.11. 

  9:00 – 9:30 Seminář: Elementární komponování v hudební 
výchově   
Zadání projektů 

Společně 
 

  9:30 – 12:00 Vytváření projektů 4 skupiny 
13:30 – 15:00 Prezentace projektů 

Diskuse 

Společně 

15:00 – 16:00 Dokončení projektů 
 

4 skupiny 

Pátek 
11.11. 

  8:55 – 11:00 Realizace projektů 4 skupiny 
11:00 –  12:00 Reflexe výstupů i celého kurzu – diskuse Společně 

 

 

Vyhodnocení evaluačního dotazníku 

Počet studentů: 26 

Návratnost dotazníků: 18  (69%) 

 

Otázka č. 1 :  Nakolik splnil průběh kurzu, který v záhlaví nese 3K (koncentrace 

– komunikace – kreativita) tvá očekávání? 

Odpovědi:63 očekávání – nejasné (17%);  očekávání něčeho jiného (6%);  

  spokojenost s kvalitou kurzu – ano (11%); částečně (83%); ne (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„…nové nápady, postupy, způsob práce byly určitě zajímavé, ale mohlo jich proběhnout víc 
na to, jaký čas byl pro kurz vymezen.“ 
„Po prvním dni jsem byla zklamaná, vůbec mě to nebavilo…ale postupem času se můj názor 
měnil.“ 

                                                 
63  Percentuální vyjádření všech odpovědí se vztahuje k celkovému počtu odevzdaných dotazníků. 
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„Kurz byl málo intenzivní, ale i přes to mi přinesl několik zajímavých zkušeností.“ 
„Spíše jsme se domnívali, že se dozvíme a vyzkoušíme si plno námětů, které bychom mohli 
později uplatnit při výuce, než že je kurz zaměřen na vlastní prožívání.“ 
„…co se týče kreativity, podle mě byla trochu potlačována vysokým sebevědomím 
´odborníků´, kteří to mají v malíčku a ví co a jak.“ 
„Komunikace – velmi špatná se studenty JAMU; kreativita – docela zajímavá, koncentrace      
– dobrá.“ 
„Student JAMU (xy) mě nenechal tvořit dle možností a komunikace s ním vázla.“ 
 
 

Otázka č. 2:  Jaké byly pro tebe nejvýznamnější momenty kurzu (pozitivní i negativní)? 

Odpovědi: Pozitivní: začátek kurzu (17%); komponování (17%); komunikace při společné 

     práci  (11%); koncert (61%); práce s dětmi (61%); zpětná vazba 

    (6%); setkání s lektory (11%) 

  Negativní: začátek kurzu (11%); komunikace se studenty JAMU (39%);  

    nedostatek času (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„Zajímavé setkání se zahraničními lektory a jejich zkušenostmi, inspirace zajímavými 
netradičními nástroji.“ 
„Nejvýznamnější moment – kdy byl dokonán náš zadaný projekt a my jsme jej mohli              
ve skupině prezentovat.“ 
„Negativní – vyostřená situace ve skupině – jedinec se postavil proti celé skupině, čímž         
do značné míry stíral vzájemnou spolupráci.“ 
„Negativní bylo, když jsme měli něco ztvárnit, předvést a z hlediska časového se to nedalo 
lépe vypracovat. Také domluva byla někdy náročná.“ 
„Byla nám přiřazena slečna, která se nám snažila zorganizovat celý harmonogram a to          
i přesto, že jsme ve skupině měli spoustu kreativních spolužáků, kteří neměli ani možnost se 
projevit.“ 
„Nejvýznamnější byl asi první den – z hlediska negativního – byl to šok!“ 
„Nejvýznamnějším momentem pro mě byly první dva dny – trochu šok, nepochopení.            
Ve chvíli, kdy jsme zjistili o co jde, jsme si začali kurz více užívat. Zlomovým momentem byl 
večerní koncert.“ 
„Komunikace se studenty JAMU – omezená kreativita… v podstatě zákaz vlastní iniciativy, 
pouze přejímání a  ztvárňování nápadů JAMU lektora…“ 
„…činnosti mi mnohdy přišly nepřipravené – tvořené na koleně…“ 
 
 
Otázka č. 3:  Vnímáš kurz jako významný pro tvou budoucí pedagogickou praxi?  

Odpovědi: významný (55%); částečně – inspirativní (39%); nevýznamný (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„Některé podnětné prvky mě určitě obohatily a použili jsme je i v závěru projektu – partitura, 
hra na tělo, práce se zvuky, které můžeme objevit i v obyčejných předmětech denní potřeby.“ 
„Asi bych uvítala, kdyby zde bylo více technik a byly pro mne nové.“ 
„Je to něco nového a umožňuje mi to přemýšlet o věcech i v jiných dimenzích.“ 
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„Myslím si, že prvky z kurzu určitě uplatním nejen při hudební výchově ale také třeba 
v relaxaci s dětmi, motivaci, atd…“ 
„Některá cvičení jsme si ukazovali v muzikoterapii, ale je dobré si je zase zopakovat.“ 
„Bylo zde mnoho námětů, které využiji v praxi jak s dětmi zdravými, tak i s postiženými, 
protože si myslím, že prostředky, se kterými jsme pracovali, jsou výborné pro dorozumívání 
beze slov. Vím, že právě toto děti zaujme.“ 
„…hudební výchova nemusí být jen o zpívání písně nebo o rytmu…“ 
„Ano, otevřel se mi nový prostor.“ 
„…hodně věcí mi přišlo pro děti 1. stupně ZŠ nebo SPP příliš těžkých…“ 

 
 
Otázka č. 4: Dotkl se kurz nějakým způsobem Tvé dosavadní hudební zkušenosti? 

Odpovědi: ano (44%); částečně ano (11%); spíš ne (17%); ne (22%) 

Postřehy a komentáře: 

„…malinko naťukl některá skrytá místečka, o nichž jsem nevěděla…“ 
„…nejsem zrovna zpěvák s velkým’Z‘ a tento kurz mě přesvědčil, že celá HV není jen o 
zpívání nebo hraní, ale že se dá tato výchova i velice zajímavě zpestřit…“ 
„Ne. Ale ani ji bohužel nerozšířil.“ 
„…obohatil moji dosavadní hudební zkušenost o zajímavé nápady a prožitky, ale bylo jich 
málo (málo působivé a intenzivní).“ 
„Ano, motivoval mě pro získávání nových.“ 
„Samozřejmě bylo těžké přijmout to, že hudba není jen melodie a rytmus, ale kurz tyto mé 
předsudky alespoň částečně omezil.“ 
 
 
 
Otázka č. 5: Vnímáš jistou logiku ve struktuře kurzu?  

Odpovědi: ano (94%); nevím (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„Byla zde návaznost a postupná gradace.“ 
„Naše zkušenosti vyvrcholily koncertem a výstupem na ZvŠ, kde jsme se sami mohli 
přesvědčit o jejich praktickém využití.“ 
„Určitě bylo důležité, abychom se na začátku naučili vnímat zvuky. Pak jsme si je mohli 
vytvářet a ne závěr jsme je předali dětem ve škole.“ 
„Nejdříve si musíme vše prožít, než to budeme aplikovat.“  
 

 

Otázka č. 6:  A co organizace kurzu? Jeho délka, efektivita…? Prostor pro reflexi…? 

Odpovědi: organizace – zmatená (39%); zbytečné prostoje (17%); časová nevyváženost 

         jednotlivých činností (22%); málo intenzivní (22%); málo starterů  

         (28%); dostatečný prostor pro reflexi (17%) 

  délka kurzu – nadměrná (44%); optimální (11%) 
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Postřehy a komentáře: 

„Organizace mi přišla trochu zmatená. Trvání kurzu bylo dlouhé a po psychické stránce 
docela náročné.“ 
„…někdy jsem měla pocit, že jsou mezi činnostmi dlouhé prostoje – jako by instruktoři sami 
nevěděli, co bude následovat…“ 
„Organizace nebyla příliš dokonalá… velké prostoje, jazyková bariéra, dlouhé polední 
přestávky, přetrvávání do pozdních odpoledních hodin, kdy bylo těžké udržet pozornost a něco 
vymýšlet.“ 
„Vzhledem k přítomnosti rakouských profesorů a odborníků z JAMU jsem předpokládala 
větší bohatost a rozmanitost nápadů.“ 
„Málo nápaditosti a ´šmrncu´ na tak dlouhou dobu.“ 
„Efektivita byla omezená vzhledem k práci v naší skupině, kde byli samí tvořiví jedinci,        
ale nedostali možnost, aby svou fantazii a předchozí zkušenosti mohli skloubit – viz despotické 
postavení jedince ve skupině, jeho sebejistota a nadřazenost… cítili jsme, že se i mezi 
omezenými dětmi dalo použít daleko víc nápadů a postupů práce, které jsme původně 
navrhovali a snažili se s neúspěchem prosadit…“ 
„Mnoho úkolů na jeden den – málo času a přílišné zatěžování po psychické stránce.“ 
„Prostor pro ‚rozehřátí‘ (první cvičení a hry) byl krátký. Cvičení mohlo být více – něco jako 
zásobník her.“ 
„…v některých věcech jsme se až zbytečně dlouho ‚pitvali‘… tento čas by se dal využít 
k vytváření nových her a motivů…“ 
„Některým úkolům bylo věnováno zbytečně moc času, zatímco na to (podle mě) nejdůležitější, 
už moc času nezbylo (příprava na páteční vyučování).“ 
„Jediné, co mě mrzí, je délka kurzu – myslím, že všichni jsme se naladili na stejnou notu        
a rádi bychom tvořili dále.“ 
„Vhodnější by bylo střídání ‚lektorů‘ JAMU v jednotlivých skupinách, aby studenti poznali 
různé názory a přístupy.“ 
 
 

V široké plejádě mnohdy protichůdných názorů studentů na podobu kurzu bylo opět 

možné najít opakující se problémy - převážně však již pouze organizačního charakteru. 

Neustále se vyvíjející program Slyšet jinak dospěl do stádia, kdy další spolupráce 

s koordinátory rakouského programu Klangnetze, jehož estetická východiska i vlastní 

metodika jsou pevně vymezeny, postrádá efektivitu. Toho jsou si vědomi i sami rakouští 

kolegové a proto od stávající podoby participace na programu Slyšet jinak upouštějí. Jejich 

podíl na vzniku a jeho koncepčním nastavení je však možno považovat za klíčový, program 

Klangnetze zůstává hlavním východiskem programu Slyšet jinak. 

Další okruh problémů se týkal vnímání kompetencí studentů hudební fakulty v rámci 

dvou (z celkových čtyř) kooperativních skupin a to jak z pohledu jich samotných, tak 

především z pohledu studentů PdF. Sociální ani odborné kompetence uvnitř kooperativní 

skupiny nejsou v programu Slyšet jinak nikterak předem určovány. K jejich vytváření může 

docházet pouze v krajním případě a to výhradně na základě obecné shody všech členů 

skupiny o užitečnosti a prospěšnosti tohoto kroku. Kdo do kooperativní skupiny přichází 
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s vlastní koncepcí, je zklamán jejím výsledkem, kdo vsází na komunikaci a spolupráci, je 

překvapen a nadšen množstvím nápadů a inspirací, které vzájemnou interakcí vznikají. Tato 

názorová kolize vedla k většímu zdůraznění rovných pozic jednotlivců v rámci skupiny          

a důslednějšímu monitoringu jejich naplňování v následujících kurzech. 

 

3.4.7 Ročník 2006/1  (Hudebně animační programy) 

 

Na podzim roku 2006 dochází opět k dalšímu experimentálnímu posunu programu 

Slyšet jinak. Jeho tématem je aktivní poznávání a zprostředkovávání (animace) již existujících 

skladeb současných autorů prostřednictvím elementárního komponování. Nejprve učitelé       

a poté i jejich žáci a studenti se připravovali na poslech referenčních hudebních skladeb tím, 

že sami vytvářeli vlastní kompozice na základě stejných principů, konceptů, procesů a idejí, 

s nimiž pracovali skladatelé. Protože referenční skladby předem neposlouchali                     

ani nestudovali, nemohlo se jednat jejich o kopie či napodobeniny. Projekt64 byl rozčleněn do 

tří etap: 

 

1. společný seminář pro učitele hudební výchovy zaměřený na strategie a metodiku 

animačních hudebních programů a jejich využití v hodinách hudební výchovy           

na základních a středních školách 

2. učitelé pracují se svými žáky na dílčích projektech ve školách (říjen - listopad 2006)   

- žáci vytvářejí vlastní skladby podle metodiky programu Slyšet jinak a podle 

konceptů autorů vybraných referenčních skladeb 

3. prezentace žákovských a studentských kompozic společně s provedením referenčních 

skladeb v podání profesionálních hudebníků na společných koncertech Festivalu Slyšet 

jinak 2006 

 

 

1.etapa: Seminář pro učitele hudební výchovy 
 

Záměrem semináře určeného učitelům hudební výchovy bylo praktické osvojení 

poznatků a metodických postupů zpřístupňování hudby žákům prostřednictvím vytváření       

a interpretace hudby a specifika jejich aplikace v rámci hudební výchovy. Týmová spolupráce 

                                                 
64  Projekt byl realizován s podporou Rozvojových programů MŠMT. 
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pedagogů, skladatelů65 a hudebníků v semináři umožňovala nahlédnout na tuto problematiku 

ze tří úhlů: 

 

a) Hudebně tvůrčího (záměr, principy, prostředky, struktura – autorský komentář) 

b) Hudebně interpretačního (možnosti tvořivé interpretace na základě analýzy  

 kompozice) 

c) Edukačního (motivační, koncentrační a kompoziční cvičení, metodické  

 postupy při animacích referenčních skladeb) 

 

Seminář proběhl ve dnech 3. - 5. 10. 2006 v prostorách Uměleckého centra Univerzity 

Palackého v Olomouci. Frekventanty byli učitelé základních a středních škol olomouckého 

regionu:66  

Základní škola Olomouc – Droždín (Mgr. Bronislava Nováková) 

Fakultní základní škola Olomouc – Hálkova (Mgr. Jarmila Šiřická) 

Gymnázium Olomouc – Hejčín (Mgr. Renata Przybilová, Mgr. Marcela Heřmanová) 

Slovanské gymnázium Olomouc (Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D.) 

Střední pedagogická škola Přerov (Mgr. Jana Beranová, Mgr. Věra Mikulcová,  

Mgr. Anna Králová) 

 

Lektorský tým rozšířený o dva nové členy - Ing. MgA. Dana Dlouhého, Ph.D.67 a Mgr. 

Gabrielu Coufalovou, Ph.D.68 – pracoval v obvyklém složení: prof. Ing. Ivo Medek, PhD., 

MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. a Mgr. Jaromír Synek. 

Program semináře vycházel z obvyklé struktury kurzů Slyšet jinak, část iniciačních 

cvičení, starterů, improvizací i kompozičních cvičení byla záměrně tématicky sjednocena       

                                                 
65  Semináře se účastnili autoři všech animovaných kompozic (Dan Dlouhý, Ivo Medek, Markéta Dvořáková,   
Vít Zouhar a Tomáš Hanzlík). 
 
66 Semináře se zúčastnila i studentka PdF UP v Olomouci (obor HV – NJ) Karolina Boumová, která v té době 
vykonávala souvislou pedagogickou praxi u Mgr. Jarmily Šiřické na FZŠ Olomouc – Hálkova (účastnice 
semináře), a která se svou cvičnou učitelkou participovala i na dalších etapách projektu. 
 
67  Hudební skladatel, sólový hráč na bicí nástroje a tvůrce speciálních bicích, strunných a dechových nástrojů, 
zakládající člen a umělecký vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA. 
(www.damadama.cz)  
 
68  Flétnistka, odborná asistentka pro hudební dějiny a hudební teorii na KHV PdF UP v Olomouci. 
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a směřovala k animacím hudebních skladeb Prší (M. Dvořáková, I. Medek) a Surrealistický 

objekt (D. Dlouhý), které byly v závěrečné fázi semináře modelově provedeny.69  

 

Program semináře: 

 

 
Úterý  
3. 10. 

15:00 - 15:15 Prezentace projektu (záměr a cíl), instruktáž Společně 
15:15 – 15:45 Startery a koncentrační cvičení 

(Hudba pro prsty, Whopee!, Přijímám posílám, Koncentrace 
na zvukový prostor, Naslouchání tichu, Tlučte čímkoli do 
čehokoli) 

Společně 

15:45 – 16:15 Zvuky: dlouhé, krátké, vysoké, nízké  
(hlas, hra na tělo, předměty z okolí - bez hudebních nástrojů), 
grafické znázornění zvuku (grafické symboly) 

Společně 

16:15 – 17:30 Modifikace zvuků, interpretace zvuků podle  
cizích symbolů, koncepce kompozičního celku, grafická 
partitura  

2 skupiny 

17:30 – 18:00 Prezentace skladeb + diskuse Společně 
 
Středa  
4. 10. 

15:00 – 15:30 Startery a koncentrační cvičení  
(Hrej!, Dechová báseň, Vícehlasá glissanda, Společný tón) 

Společně 

15:30 – 16:15 Modifikace (přeinstrumentování) kompozic – rozšíření o 
nové zvuky (netradiční hudební nástroje) 

2 skupiny 

16:15 – 16:45 Prezentace kompozic 
Reflexe 

Společně 

16:45 – 17:45 Kompoziční cvičení II 
Improvizační cvičení (s vymezenými principy skladby M. 
Dvořákové a I. Medka Prší) 

Společně 

17:45 – 18:00 Reflexe, diskuse Společně 
 
Čtvrtek  
5. 10. 

15:00 – 15:15 Startery, kompoziční cvičení (Vrstvení, procesy 
rozechvívání, bublifuk) 

Společně 

15:15 – 16:45 Práce na kompozicích (Surrealistický objekt, Prší) 
amplifikace-reinstrumentace 

2 skupiny 

16:45 – 17:00 Prezentace projektů, diskuse Společně 
17:00 – 17:45 Autorské objasnění cvičení a principů, návrh 

metodického rozvržení 2. etapy projektu 
Společně 

17:45 – 18:00 Reflexe výstupů i celého kurzu – diskuse Společně 
 

 

Vyhodnocení evaluačního dotazníku 

Počet frekventantů: 7 

Návratnost dotazníků: 7  (100%) 

 

Otázka č. 1 :  Nakolik splnil průběh kurzu, který v záhlaví nese 3K (koncentrace 

- komunikace – kreativita) tvá očekávání? 

 

                                                 
69 Viz přílohu č. 5 (Slyšet jinak 2006 – autorské pokyny k animovaným skladbám). 
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Odpovědi: očekávání - nejasné  (57%) 

spokojenost s kvalitou kurzu – ano (86%); částečně (14%) 

Postřehy a komentáře: 

„Kurz byl pro mne velkou inspirací, setkání s příjemnými lidmi z hudebního světa, zapálenými 
pro věc...“ 
„Žádná očekávání nebyla, nedokázala jsem si představit, že může ve škole vzniknout ‚verze‘ 
skladby, kterou už někdo napsal. Měla jsem trochu obavy, zda to nebude nad moje síly, ty se 
ale rozplynuly během prvních okamžiků kurzu.“ 
„Velmi splnil! Dobře inspiroval, ‚nakopl,‘ potvrdil něco, co člověk zkoušel, tušil…“ 
„Navodil obrovskou chuť se do něčeho takového pustit, minimalizoval strach, že něco 
takového nezvládneme.“  
 

Otázka č. 2 :  Jaký je Váš názor na strukturu a metody použité v kurzu? 

Odpovědi: optimální struktura (100%) 

  adekvátní metody (100%) 

Postřehy a komentáře: 

„Výborné bylo praktické zaměření kurzu. Vše fungovalo i v praxi. Oceňuji způsob, jakým nás 
lektoři motivovali, vedli, usměrňovali.“ 
„Kurz byl metodicky velmi dobře připraven, vzájemné doplňování a souhra lektorů byla 
inspirací i pro moji práci s dětmi.“ 
„Líbila se mi i domluva mezi lektory, to že každý ukázal něco ze svých tvůrčích postupů          
a přitom si svými činnostmi nepřekáželi.“ 
„Časové rozvržení kurzu - postupné seznamování s chystaným záměrem udržovalo účastníky 
kurzu v očekávání věcí nových a příštích.“ 
„Jednotlivá cvičení a činnosti byly ucelené a zážitky i zkušenosti tak byly hlubší a trvalejší, 
což se pak ovšem nedalo praktikovat ve třídách se studenty, kde jsme byli více svázáni 
časovým prostorem.“ 
„Moc mi vyhovovaly. Byly ‚přirozené,‘ dobře na sebe navazovaly, odbouraly velmi brzy, 
v podstatě hned na začátku, stres, nedůvěru, nesebedůvěru.“ 

 

Otázka č. 3 :  Lze je v takovéto formě aplikovat ve třídách? 

Odpovědi: ano (57%) 

  ano s výhradami (43%) - nutno zohlednit věk a počet žáků 

Postřehy a komentáře: 

„Metody budou velmi dobře využitelné i při práci s mladšími dětmi. Vyžadují však velkou 
míru zanícenosti ze strany pedagoga a velkou ochotu dětí se těchto aktivit zúčastnit.“ 
„V celé třídě tyto postupy uplatnit nelze, v půlených ano. Úpravy jsou samo sebou nutné,     
ale to závisí na skladbě žáků a ta je pokaždé jiná, takže univerzální postup asi ani nelze 
najít.“ 
„Aplikovat je lze, jen je potřeba přizpůsobit je věku. Pro menší děti je třeba začít pomalu       
a po malých úsecích.“ 
„Slyšení“ jsem vyzkoušela v šesti třídách. Ve všech se líbily startery, vznikaly drobné 
kompozice. Nezaznamenala jsem negativní ohlas, nechuť. Dětem se líbila volnost, možnost se 
projevit. Určitě budu dílčí cvičení, hry… zařazovat i nadále.“  
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„Startery, jednotlivá cvičení i metodické postupy práce z kurzu jsem využila a na mou skupinu 
studentů se daly aplikovat bez větších problémů. Jen některým studentkám trvalo delší dobu, 
než se zcela uvolnily a ztratily ostych či trému před ostatními.“ 
„Myslím si, že na střední škole je lze aplikovat velmi dobře a ve stejné podobě.“ 
„Je třeba jen odstranit počáteční stud či zábrany u některých jedinců vhodnou motivací         
a vlastním příkladem.“ 

 

Otázka č. 4:  Setkal/a jste se již s podobným obsahově zaměřeným či metodicky 

vedeným kurzem?  

Odpovědi: obsah (elementární komponování) – ne (100%) 

metody – ano (71%), ne (29%) 

Postřehy a komentáře: 

„Ano, s podobnými postupy jsem se setkala na letní Orffově škole ve Slavonicích.70 Jednalo se 
spíše o podobnost metodiky učení.“ 
„Metoda nejdříve si věc vyzkoušet na ‚vlastním těle‘ je moc dobrá, vím, pak, co mám čekat od 
žáků anebo co mohou prožívat a nenutit je tak do činností, které jim nemusí být po vůli.“ 
„Projekt „Slyšet jinak“ byl pro mě zcela specifický a svými metodami práce naprosto 
originální.“ 
 

Otázka č. 5:  Jaké máte připomínky k právě ukončenému semináři a náměty k inovaci 

těch příštích?  

Postřehy a komentáře: 

„...docela by mne zajímala i reakce autorů, na to, co jsme s jejich náměty udělali. A moc se 
mi také líbilo to, že na koncertě jsme si mohli prohlédnout nápady druhých i to, jak stejné 
téma zpracovaly jiné skupiny.“ 
„Bylo výborné, že jsme neměli úplně volný prostor a možnost se v něm ztratit.“ 
„Každý limit člověka paradoxně naopak vyprovokuje, nakopne. Navíc názvy všech skladeb 
byly samy o sobě velké inspiromaty.“ 
„Vylosovali jsme si ´Bránu Slunce,´ ale všechny losované náměty by se nám líbily a určitě se 
k nim někdy dostaneme.“ 
„Organizace projektu byla podle mě skvěle připravena – materiály, CD, nástroje i závěrečné 
koncerty. Děkuji všem organizátorům za možnost zapojení se do tohoto projektu, který nejen 
mě, ale i studenty naplnil novými zkušenostmi a naučil nás opravdu slyšet jinak.“ 
„...(projekt) navíc vnesl do hodin hudební výchovy nový náboj a příjemnou náladu. Myslím, 
že činnosti v rámci projektu studenty velice bavily, což dokazovala i jejich ochota zůstávat     
ve škole i po vyučování a věnovat se projektu a tvoření jejich vlastní skladby.“ 
„Velkým kladem projektu bylo to, že se mohli zapojit opravdu všichni – i méně výrazní          
či slabší žáci, kteří si nevěří.“ 
„Velmi se nám líbilo i závěrečné zakončení projektu společnými koncerty, na kterých jsme 
předvedli výsledek naší práce.“  
„Velmi mě zaujala možnost zesílení zvuku některých nástrojů prostřednictvím elektrosnímačů. 
Je škoda, že v projektu nezbylo dostatek času se danou problematikou zabývat déle.“ 
  

                                                 
70  Letní mezinárodní hudebně výchovné kurzy pro učitele hudební výchovy pořádá Česká Orffova společnost  
ve spolupráci s Universität Mozarteum Salzburg. 
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Seminář proběhl ve velmi příjemné, otevřené, inspirativní a kreativní atmosféře. Lektoři 

byli překvapeni živým zájmem a aktivitou a zcela mimořádným nadšením učitelů, což 

zejména u výkonných hudebníků dokázalo pozměnit jejich zprvu poněkud skeptický obecný 

názor na pedagogickou obec. 

Cílem 1. etapy projektu bylo vybavit učitele hudební výchovy dostatečnými 

kompetencemi pro vedení vlastních animačních projektů ve třídách. Na závěr semináře si 

každý učitel vylosoval jednu referenční skladbu, která se stala v následujících dvou měsících 

tématem projektu jeho třídy. Kromě toho si ze semináře všichni učitelé odnesli metodické 

materiály, které jim měly jejich činnost usnadnit (soubory iniciačních cvičení – starterů, 

metodických postupů, nahrávek referenčních skladeb včetně komentářů jejich autorů stran 

kompozičních záměrů, principů a animačních cvičení).71 

Referenční skladby: 

Dan Dlouhý: Surrealistický objekt 

Vít Zouhar: Brána Slunce 

Ivo Medek, Markéta Dvořáková: Prší 

Ivo Medek: Tamtamania 

Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík: Torso72  

 

 

2. etapa: Animační programy ve třídách 
 

V průběhu sedmi týdnů pracovali učitelé se svými žáky na vlastních projektech 

tématicky vymezených konkrétní hudební skladbou.73 Koncepty autorů vybraných 

referenčních skladeb, které měli učitelé k dispozici, byly pouze doporučením, stejně jako 

možnost využít konzultací či hospitací lektorů Slyšet jinak při realizaci třídních projektů byla 

pouze nabídkou. Takto zdůrazňovaná volnost při současném zachování základních principů 

programu Slyšet jinak je významným impulsem k tvořivému uchopení a dotváření 

jednotlivých projektů (jak ze strany učitele, tak i samotných žáků a studentů), který by jasně  

                                                 
71  Viz přílohu č. 5 (Slyšet jinak 2006 – autorské pokyny k animovaným skladbám). 
 
72  Na animaci této skladby pracoval jednak se svými studenty (prima Slovanského gymnázia v Olomouci)          
a zcela samostatně jeden z autorů – Tomáš Hanzlík, současně byla tato skladba animována studenty PdF UP 
v Olomouci pod vedením lektorského týmu, jehož členem byl druhý z dvojice autorů – Vít Zouhar. Viz kapitolu 
3.4.8.  
 
73  Protokoly o průběhu projektů – viz přílohu č 9. 
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a jednoznačně definovaná metoda nepodporovala. Následující informace o projektech 

zachycují specifika jednotlivých projektů včetně komentářů učitelů. 

 

Základní škola Olomouc – Droždín 

Třída:   spojená 4. a 5. třída (19 dětí) 

Učitelka:  Mgr. Bronislava Nováková 

Animovaná skladba: Vít Zouhar BRÁNA SLUNCE 

Délka projektu: 6 hodin 

 

„Při tvorbě jsme vycházeli z příběhu o bohu Inků jménem Virakoča (Virakoča = mořská 

pěna), kterému je zasvěcen kamenný monolit Brána slunce u jezera Tititaca v Peru. Virakoča 

vyšel z moře, stvořil Zemi, hvězdy, rostliny, zvířata a lidi. Poté vyslal své děti Lunu a Slunce, 

aby naučily lidi mluvit a starat se o sebe. Když Virakoča viděl, že se o sebe lidé umí postarat, 

odešel zpět do moře, kde se rozplynul v pěnu. Pokud se zaposloucháte do naší skladby,          

ve které uslyšíte nástroje většinou vymyšlené a vyrobené dětmi, projdete společně s námi tímto 

příběhem. Při vytváření skladby nám mnohými nápady přispívali i učitelé naší školy.“74 

Zpočátku byli žáci fascinováni zvukovými možnostmi neobvyklých hudebních nástrojů, 

které jim byly pro inspiraci zapůjčeny a opravdu jako inspirace k výrobě vlastních hudebních 

nástrojů posloužily. Děti si je vyráběly doma samy i s rodiči a ve své kompozici je využily. 

Na druhou stranu právě tato zvuková mnohost rozptylovala soustředěné vnímání vznikajících 

zvukových ploch, což se postupně paní učitelce podařilo zvládnout dějovostí vznikající 

kompozice tak, že při festivalovém koncertě budila pozornost právě mimořádná koncentrace, 

s níž byla skladby interpretována.75 

 

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 

Třída  Hudební kroužek + zájemci (12 dětí) 

Učitel: Mgr. Jarmila Šiřická 

Animovaná skladba:  Ivo Medek TAMTAMANIA 

Délka projektu: 5 hodin 

 

                                                 
74  Vybráno z textu programu koncertu Festivalu Slyšet jinak 2006. 
 
75 Viz přílohu č. 10. 
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Jako motto koncertu si žáci vybrali výrok rodiče jednoho z účinkujících žáků: „To jsem 

zvědav, jak ten projekt bude vypadat, kluk už mi týden doma mlátí na trubku. Docela se těším, 

až to zanese do školy."76 

 Projekt na této škole proběhl v rámci hudebního kroužku. Vyučující jen minimálně 

využívala iniciačních, koncentračních, komunikačních a kompozičních cvičení programu 

Slyšet jinak. Nahradila je vlastními či podobnými přejatými cvičeními, které jako lektorka 

hudebně výchovných kurzů pro učitele hudební výchovy využívá (např. hudebně pohybové 

improvizace) a které dokázala aplikovat a přitom skloubit s metodikou a principy programu 

Slyšet jinak.  

 

Střední pedagogická škola Přerov 

Třída:  3. C (8 studentů) 

Učitel: Mgr. Anna Králová 

Animovaná skladba: Dan Dlouhý: SURREALISTICKÝ OBJEKT 

Délka projektu: 8,5 hodiny 

 

„Skladba ´Vidiny snu´ vznikala během čtrnácti dnů nejprve na bázi improvizovaných 

cvičení a vizí a postupně nabývala pevnějších kompozičních obrysů. Na skladbě pracovalo 

osm studentek a jejich učitelka, která se zapojila jako jedna z interpretek. Po formální stránce 

je skladba tvořena čtyřmi větami, které zobrazují různá fantazijní prostředí snu. Skladba je 

ohraničena motivem, který zaznívá jak v jejím úvodu jako „introdukce“, tak i v samotném 

závěru jako „coda“. Jednotlivé věty skladby spojuje výrazný cyklický prvek, který se objevuje 

v závěru první, druhé a čtvrté věty. Zvukový materiál vychází z možností hudebních nástrojů, 

které si studentky samy vyrobily.“ 77 

Větší časový prostor, který studenti se svou vyučující projektu věnovali se odrazil 

v precizní interpretaci rozšířené o vizuální efekty (kostýmy, nasvícení). Komplexní řešení 

tématu výrazně přesáhlo pouze hudební rozměr a neslo prvky polyestetické výchovy               

a integrativní pedagogiky. Studenti se s projektem naprosto ztotožnili a věnovali mu i svůj 

volný čas mimo výuku (po intenzivním nácviku strávili noc ve škole).  

 

 

                                                 
76  Vybráno z textu programu koncertu Festivalu Slyšet jinak 2006. 
 
77  Tamtéž. 
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Střední pedagogická škola Přerov 

Třída: 2.C + 4.D (20 studentů) 

Učitel: Mgr. Jana Beranová  

Animovaná skladba: V. Zouhar: BRÁNA SLUNCE 

Délka projektu: 6 hodin 

 

„Naše skladba se jmenuje SÍLA SLUNCE. Na počátku bylo srdce. Země začala dýchat. 

Probouzely se prameny vod. Vše bylo zalité Sluncem. Slunce bylo pro lidi zázrakem... ale ne 

nadlouho. Krásné zvuky přírody vystřídal chaos lidské civilizace. A co na to Slunce?“ 78 

Na rozdíl od jiných skupin byl v tomto případě naprosto striktně dodržen doporučený 

metodický postup včetně výběru cvičení, se kterými se vyučující sama seznámila v 1. etapě 

projektu. 

 

Střední pedagogická škola Přerov 

Třída: 1.C + 2.B (dramatický kroužek) 

Učitel: Mgr. Věra Mikulcová 

Animovaná skladba: M. Dvořáková – I. Medek: PRŠÍ 

Délka projektu: 7 hodin  

 

„Hledali jsme další zvuky motivované už nejen Sluncem, ale i jeho okolím, planetami, 

hvězdami, neznámými bytostmi… střídali jsme si role dirigenta… hledali jsme různé průběhy 

našeho „příběhu“ – ve vlnách, kontrastech, v ostrosti, nepříjemnosti, rytmu, útočnosti, 

manipulovatelnosti, nelidskosti… opět jsme je graficky zachycovali a vytvářeli závěrečnou 

skladbu pro tuto lekci. Skladba vyjadřuje prostý průběh jednoho deštivého odpoledne. 

Vyjadřuje naše pocity a asociace spojené se slovem PRŠÍ“ 79 

Specifikem této skupiny byla série dílčích kompozic vytvářených v závěru každé 

hodiny, skrze které studenti postupně přicházeli k finálnímu tvaru. Prvky dramatické výchovy 

vycházející z oborového zaměření vyučujícího vhodně umocnily vytvořenou hudební 

kompozici.80 

                                                 
78  Vybráno z textu programu koncertu Festivalu Slyšet jinak 2006. 
 
79  Tamtéž. 
 
80  „… zvolili jsme si kostýmy a masky – černé pro civilizaci a žluté pro Slunce. Chtěli jsme zdůraznit moudrost    
a věčnost přírody, hlavně Slunce, v kontrastu s krátkozrakostí a suverenitou civilizace, která si chce hrát           
na „pány světa“… – citováno z protokolu o průběhu projektu – vypracovala Mgr. Věra Mikulcová (Příloha č. 9). 
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Gymnázium Olomouc – Hejčín 

Třída: 6. A8 (12 dětí) 

Učitelka: Mgr. Renata Przybylová 

Animovaná skladba: Ivo Medek TAMTAMANIA 

Délka projektu: 7 hodin 

 

„Ta(m) tam je minulost, tady je naše současnost. Ač žijeme přítomností, svůj prapůvod 

nezapřeme. Propojujeme pravěké rituály s rituály novodobými. Láska, porozumění, klid.  

Každý hledáme svou cestu, snažíme se najít řád? Ne vždy se to daří, pak přichází nejistota, 

nastává chaos, smutek. Ale i ten k životu patří - a život, ten my si užíváme.“81 

 

V první fázi projektu studenti dokázali využít bezbřehosti a novosti zvukového 

materiálu k tvořivému hudebnímu vyjádření ve svobodné atmosféře, v radosti z projevu. 

Nečekaný problém však vyvstal, když se dověděli, že výstupem projektu je koncert. Polovina 

třídy vystoupení na veřejnosti odmítla a vyučující považovala jakýkoli nátlak za nevhodný. 

Dále tedy v projektu pokračovala pouze zbývající část třídy, což do značné míry projekt 

ovlivnilo („…žádné nosné nápady, roztříštěnost, špatná motivace ze strany učitele, příliš 

velká volnost, studenti se nedokáži zorientovat…“).82 Teprve v dalších hodinách se situace 

stabilizovala a projekt dokončili všichni studenti – účast na koncertě zůstala dobrovolnou. 

 

Gymnázium Olomouc – Hejčín 

Třída: 5. A8 (17 dětí) 

Učitel: Mgr. Marcela Heřmanová 

Animovaná skladba: Dan Dlouhý: SURREALISTICKÝ OBJEKT 

Délka projektu: 5 hodin 

 

„Tuto skladbu tvoří kolektiv studentů pátého ročníku víceletého gymnázia. Rodí se 

velice těžce, tedy po stránce vnějších okolností. Chybí nám ČAS. Stále nám odpadají hodiny   

a vystoupení se blíží. Ale to je asi jediný velký problém. Jinak se studenti baví a tvoří 

s radostí. Jsou plni nápadů a jejich fantazie nezná mezí. Nakonec zvítězily netradiční balónky. 

                                                 
81  Vybráno z textu programu koncertu Festivalu Slyšet jinak 2006 
 
82  Citováno z protokolu o průběhu projektu – vypracovala Mgr. Renata Przybylová (Příloha č. 9). 
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Co všechno se s nimi dá dělat! Tak, zvuky bychom měli. A teď celek. Jak to všechno 

uspořádat. To je dohadování, potřebuje to trochu usměrnit… Tož tak vzniká naše skladba.“83 

 
Zvukově velmi pestrá kompozice vytvořená minimálním počtem zvukových objektů     

– převážně nafukovacích balónků – pozoruhodná i působivým scénickým provedením. 

 
 
 
3. etapa: Prezentace kompozic – festival Slyšet jinak 2006 
 

Závěrečnou etapu projektu tvořila prezentace žákovských a studentských kompozic     

na koncertech festivalu Slyšet jinak 2006,84 konaných ve dnech 28. – 30. 11. 2006 

v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Na trojici koncertů 

zazněly tyto skladby společně s referenčními skladbami v podání profesionálních hudebníků   

a souborů (Dan Dlouhý, DAMA DAMA, Gabriela Velmehro, Ensemble Damian). Poprvé si 

tak mladí „autoři“ mohli poslechnout kompozice, které byly vytvořeny na základě stejných 

konceptů, procesů a idejí, se kterými oni vytvářeli své vlastní kompozice. Smyslem koncertů 

však nebylo kvalitativní srovnávání, nýbrž zpřístupnění hudby současných autorů mladým 

posluchačům prostřednictvím osobního vhledu do problematiky jejího vytváření. 

Součástí festivalu byla i výstava výtvarných prací žáků Studia Experiment Olomouc. 

Vystavovaná díla byla jednak výtvarnými impresemi týchž hudebních skladeb současných 

autorů, které zazněly na festivalových koncertech, jednak grafickým záznamem (kresba, 

malba, grafika, prostorová tvorba) úvah o zvukových podnětech neustále provázejících           

a obklopujících člověka (dech, hlas, dialog, ruchy a šumy okolí…).85  

 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Vybráno z textu programu koncertu Festivalu Slyšet jinak 2006. 
 
84  Nad festivalem Slyšet jinak 2006 přijali záštitu prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka PdF UP           
v Olomouci, prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., děkan HF JAMU v Brně, a Ing. Pavel Sekanina, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje. Festival se konal v rámci projektu Příprava hudebních animačních programů     
za finanční podpory MŠMT ČR. 
 
85  Výtvarné objekty vznikaly za pedagogického vedení Mgr. Petry Šobáňové, Mgr. Evy Žváčkové                       
a Mgr. Kateřiny Pospíšilové (Studio Experiment Olomouc). 
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3.4.8 Ročník 2006/2 (Podzimní kurz) 
 
 

Rovněž již tradiční podzimní kurz určený studentům Pedagogické fakulty UP 

v Olomouci byl v tomto roce věnován hudebně animačním programům. Proběhl v termínu  

28. – 30. 11. 2006, aby se i „studentská“ kompozice vytvářená na principech referenční 

skladby – opery Torzo autorů V. Zouhara a T. Hanzlíka – mohla stát součástí závěrečného 

festivalového koncertu. Lektorský tým tentokrát tvořila pouze olomoucká skupina            

(doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. a Mgr. Jaromír Synek). 

 

Program kurzu: 

 
Úterý  
28.11. 

9:30 – 11:45 Startery - iniciační hry a koncentrační cvičení vedené  
lektory (Hudba pro prsty, Whopee!, Přijímám posílám, 
Bublifuk, Vícehlasá glissanda, Jména, Dechová 
báseň,Zvuky) 

Společně 

13:00 – 14:00 Kompoziční cvičení 
(grafický záznam zvuku) 

Společně 

14:00 – 15:00 Grafické partitury 2 skupiny 

 
Středa 
29.11. 

10:00 – 11:00 Startery - iniciační hry a koncentrační cvičení vedené  
lektory (Beat v kruhu, Jména – vrstvení, Slabiky) 

Společně 

11:00 – 12:00 Rytmická improvizace 
Práce s grafickou partiturou 

2 skupiny 

13:00 – 13:30 Prezentace, reflexe  Společně 
13:30 – 14:00 Vzájemná výměna partitur mezi skupinami 2 skupiny 
14:00 – 15:00 Zadání pokynů k vytváření vlastní skladby „Torzo“ Společně 

 
Čtvrtek  
30.11. 

10:00 – 12:00 Vytváření kompozic 2 skupiny  
13:00 – 14:00 Prezentace, reflexe Společně 

14:00 – 15:00 Dokončení kompozic 2 skupiny 

17:15 – 17:30 Generálka Společně 
18:00 – 20:00 Festivalový koncert   

 

 

Vyhodnocení evaluačního dotazníku: 

Počet frekventantů:   27 

Návratnost dotazníků:   16 (59%) 

 

Otázka č. 1 :  Nakolik splnil průběh kurzu, který v záhlaví nese 3K tvá očekávání            

a s jakými pocity se na něj zpětně díváš? 

Odpovědi:86 nejasné očekávání – (31%); očekávání něčeho jiného – (25%);  

spokojenost s kurzem – (63%); rozčarování z úvodu – (6%) 

                                                 
86  Percentuální vyjádření všech odpovědí se vztahuje k celkovému počtu odevzdaných dotazníků. 



 140 

Postřehy a komentáře: 

„V prvních hodinách kurzu jsem byla překvapená a trochu skeptická ke všem činnostem,     
ale postupně mě kurz vtáhl a začala mě práce bavit.“ 
„První dopoledne jsem byla nepříjemně překvapená, očekávala jsem spíše nějakou práci 
s písničkami apod. Ale postupně se mé pocity stávaly pozitivnější. Druhý den při práci          
ve skupinkách a třetí den při nacvičování na koncert mě dění už více vtáhlo.“ 
„Netušila jsem, že se s takovými hudebními nástroji a za pomoci hlasu dají vytvořit                 
i poslouchatelné skladby.“ 
„Byl pro mě přínosem i zábavou – příjemně strávené dny!“ 
„Skvěle fungovala komunikace mezi studenty a lektory – panovala moc příjemná atmosféra    
a kreativity v kurzu jsme si moc užili – byl na ni velký prostor – což je velmi dobře.“ 
„Jsem nadšená. Vůbec jsem nečekala něco takového. Určitě bych šla do toho znovu.“ 
„Zaručeně bych se přihlásila na kurz navazující, který bych velice uvítala.“ 
  

Nejčastějšími postřehy studentů bylo úvodní rozčarování postupně vystřídané nadšením. 

Nutná daň za uvržení do prostoru, kde nic není předem dané, kde jakýkoliv racionální kalkul 

či hudební dovednosti nenahradí spontánní kreativní reakci, ochotu a chuť vstoupit do hry, 

nebo neadekvátní metoda „vhození do vody“? Přestože se nejedná o činnosti v pedagogickém 

kontextu nové, studenti je na rozdíl od žáků základních škol stále přijímají s počátečním 

ostychem a v reflexích je popisují jako negativní zážitky. V příštích kurzech je třeba ověřit, 

zda bude vhodnější u stávajícího modelu setrvávat, či jej nahradit variantou s mírnějším         

a pozvolnějším úvodem. 

 

Otázka č. 2: Jaké byly pro tebe nejvýznamnější momenty kurzu (pozitivní i negativní)? 

Odpovědi: 

Pozitivní: vytváření společné kompozice (31%); práce ve skupinách – kooperace (38%); 

koncert (44%); začátek kurzu (13%); přístup lektorů (6%) 

 

Postřehy a komentáře: 

„Nejvýznamnějším momentem byl pro mě úplný úvod. Bez jediného slova. To mě dost 
překvapilo, nevěděla jsem , co si myslet, ale rychle jsem se do toho dostala. Bylo to dobré.“ 
„…první setkání – jeho způsob. Čekala jsem, že kurz uvedete, že se představíte. Hned jste nás 
vtáhli do dění… další zajímavý moment byl, když jste nás opustili a nechali samostatně 
tvořit… no, a samozřejmě veřejné vystoupení…“ 
„Moc si vážím přístupu lektorů ke studentům – vznikl vztah, který moc chybí na VŠ mezi 
profesory a studenty.“ 
„Nejvýznamnějším momentem byla chvíle, kdy jsme začali sami komponovat naši vlastní 
skladbu. Byl to pro mě největší zážitek.“ 
„Uvolnění, odhození studu, atmosféra, sdružení skupiny.“ 
„…třetí den, kdy jsme samostatně ve skupinách tvořili náš večerní výstup. Velice příjemně mě 
potěšilo, že jsme to zvládli a dokázali jsme si to vychutnat…“ 
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„…velice příjemný pocit ve mně vyvolá vždy to, když jsme sami něco stvořili, dali jsme         
do toho kus sebe a výsledek vyzněl moc hezky.“ 
„Nejvýznamnějším momentem byl koncert. Bylo úžasné, že jsme za tak krátkou chvíli dali 
něco dohromady a mohli to ukázat lidem. Viděla jsem, že náš kurz má nějaký smysl a vede 
k nějakému cíli.“ 
 

Radost z kooperativní tvůrčí aktivity a výsledku své práce byly nejsilnějšími zážitky 

většiny respondentů. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o nejvýznamnější aspekty 

programu Slyšet jinak, je toto hodnocení velmi pozitivní. 

 
 
Negativní: začátek kurzu (25%); počáteční ostych před ostatními (6%); přístup některých 

studentů (6%); komunikace se spolužáky (6%); příprava na koncert (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„…ze začátku ostych před ostatními při improvizaci.“  
„Zpočátku jsem se trošku lekla pana Zouhara (při první rozcvičce) ☺.“ 
„Co bych vytkla, tak první dopoledne. Bylo to zdlouhavé, chtělo to častěji měnit činnosti. 
Hraní si s hlasem bylo moc dlouhé.“ 
„První den kurzu – dopoledne jsem se trochu nudila (nemělo to spád).“ 
„Trochu mě zklamal přístup některých  účastníků.“ 
„Někdy bylo těžké domluvit se spolužáky, shodnout se na nějakém ztvárnění našeho úkolu.“ 
„… poslední den dopoledne, kdy jsme stále dokola nacvičovali to samé, alespoň pro mě to 
bylo příliš zdlouhavé.“ 
 

Kromě opakovaně silného negativního zážitku z úvodu kurzu (viz otázku č. 1) se           

v komentářích objevily dílčí problémy komunikativního charakteru, které se týkaly 

konfliktního jednání jediné „svérázné“ studentky. 

 

Otázka č. 3:  Vnímáš kurz jako významný pro tvou budoucí pedagogickou praxi?  

V čem? 

Odpovědi:  ano – (100%); ne – 0 

Postřehy a komentáře: 

„…poznala jsem nové způsoby práce v HV, které můžu ve své budoucí práci uplatnit… určitě 
to zkusím realizovat v praxi.“ 
„Díky kurzu jsem poznala předmět HV i z jiné stránky – pro mě velice lákavé.“  
„Rozhodně ho vnímám jako významný – obohatil mi obzory – na co všechno se může hrát, jak 
může vypadat hudební skladba, co všechno se dá dělat s dětmi ve škole, nevěděla jsem kolik je 
možných způsobů práce se zvukem a s hlasem – hodně mě kurz v této oblasti obohatil             
a inspiroval.“ 
„Významný množstvím hudebních nástrojů, jejich využitím, také zbavením se ostychu        
před ostatními – ‚zablbnout si‘ – což budu v praxi zajisté potřebovat.“ 
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„Ukázal mi jak netradičním způsobem, který zvládne každý, pracovat s hlasem a se zvuky. 
Méně hudebně nadané děti mají většinou stres se projevovat a něco takového jim dodá 
sebevědomí a ukáže jim jinou cestu.“ 
„…myslím, že to děti stmelí jako skupinu.“ 
„Je to příjemný způsob, jak u dětí vypěstovat kladný vztah k hudbě a ukázat jim, že hudba 
nebo tzv. ‚hudebka‘ nejsou dvě hodiny denně strávené mořením se u klavíru či intonačních 
cvičení.“ 
„Obdivovala jsem vyrobené hudební nástroje – levné, dostupné materiály, které nás běžně 
obklopují.“ 
„Určitě bych ráda využila alespoň některé prvky pro oživení v hodinách HV i v jiných.“ 
 

Jednoznačnost odpovědí může být ještě podepřena výsledkem supervize souvislé praxe 

studentů (listopad a prosinec 2007), kdy většina studentů do svých pedagogických výstupů 

zařazovala prvky programu Slyšet jinak. 

 

Otázka č. 4: Dotkl se kurz nějakým způsobem Tvého hudebně žánrového zaměření? 

Odpovědi:  ano (44%);  částečně ano (13%); spíš ne (13%); ne – (25%); nevím (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„Já mám hudbu moc ráda a 14 let jsem chodila do „hudebky“. Tento kurz byl něco úplně 
jiného, umožnil mi nahlédnout na hudbu z jiného úhlu.“ 
„Kurz mě naučil vnímat svět kolem sebe. Poznávat a prozkoumávat předměty a vyluzovat 
z nich zvuky…“ 
„Uvědomila jsem si, jak je důležité vnímání rytmu jako takového – jak i sám rytmus je 
schopen naplnit skladbu. Nikdy jsem nevnímala rytmus tak intenzivně - zasahuje celý náš 
život.“ 
„Spíš ne. Období největšího a nejprudšího formování mám asi za sebou.“ 
„Velice mě překvapila nová dimenze hudby, se kterou jsem se tu seznámila a se kterou zajisté 
seznámím i své budoucí žáky. Jen mi je líto, že jsem se s ní neseznámila již dříve (ZŠ, SŠ).“ 
„Poslouchám převážně „klasiku“.  Nedokázala jsem pochopit lidi, kteří preferují ‚tuc – tuc‘  
a neustále do něčeho kolem sebe ťukají a bouchají. Ale po absolvování kurzu jsem přistihla 
sama sebe, jak si vyťukávám rytmus, který jsem právě slyšela.“ 
„Operu jako takovou vůbec neposlouchám, ani jsem na žádné doposud nebyla. Byl to pro mě 
stěžejní zážitek.“ 
 

V tomto ročníku se neobjevují tradičně negativní zážitky studentů z vystoupení 

interpretů a autorů soudobé hudby na závěrečném koncertě, přestože autory skladby, která 

v tomto roce zazněla, byli rovněž současní autoři,87 jejichž společná kompozice vznikla        

na principech neobarokního minimalismu. Vzhledem k tomu, že celý kurz byl zaměřen         

na animaci této skladby – tedy její zpřístupnění „mladému posluchači“ - lze konstatovat,       

že tento cíl byl naplněn. 

 

                                                 
87  V. Zouhar a T. Hanzlík: Torso.  



 143 

Otázka č. 5: Vnímáš jistou logiku ve struktuře kurzu? Fungovala? 

Odpovědi:  ano (81%); ano – zpětně až teď (13%); ne (6%) 

Postřehy a komentáře: 

„Jednotlivé činnosti na sebe navazovaly, aby pak vyústily v určitý celek.“ 
„Ze začátku jsem vztahy mezi jednotlivými dny kurzu nevnímala. Možná to bylo tím, že jsem 
byla pořád zvědavá, co z toho vyjde. Ale když se nad tím zamyslím teď, logiku to mělo!“ 
„Myslím, že kurz byl dokonale promyšlený a cíleně jsme byli naváděni k vytvoření 
závěrečného díla.“ 
„Logika tam určitě byla a jestli fungovala asi záleželo trošku i na každém z nás, co jsme si 
z jednotlivých částí kurzu vzali.“ 
„Logiku v kurzech jsem neviděla – jistě to bylo skvěle připravené a vše proběhlo organizačně 
dobře, ale neviděla jsem posloupnost a návaznost. Někdy bych více zapojila slovní doprovod 
ke cvičení – na co bylo zaměřené, proč a jak to vnímali účastníci.“ 
 

Celkový percentuální součet  kladných odpovědí (94%) je značně optimistický. 

 

Otázka č. 6: A co organizace kurzu? Jeho délka, efektivita…? 

Odpovědi:  optimální (81%); mohl by být delší (19%) 

Postřehy a komentáře: 

„…žádný den jsem necítila, že by to mělo už skončit…“ 

„…jenom mi chyběla závěrečná zpětná vazba – závěrečná reflexe…“ 
„Škoda, že jsme si skladbu nemohli vyzkoušet v prostoru a museli jsme ji ještě na poslední 
chvíli upravit.“ 
„Osobně bych přivítala, kdyby se kurz konal spíše v první polovině semestru. Na konci 
listopadu totiž bývá hodně práce a učení a člověk se na kurzu nemůže tak uvolnit, když ví, že 
nestíhá ostatní věci do školy…“ 

„Já osobně bych snesla kurz ještě delší, bylo to příjemné odreagování – relaxace.“ 
„Uvítala bych kurz navazující.“ 
 

Do organizace letošního kurzu se promítly jak připomínky frekventantů kurzů minulých 

(ty jsou každoročně společně se závěry reflexí vyhodnocovány), tak především skutečnost, že 

se takto koncipovaný kurz uskutečnil poprvé bez účasti rakouských lektorů, čímž byla zcela 

eliminována koncepční nejednotnost i dílčí odlišné záměry představitelů obou programů 

(Klangnetze – Slyšet jinak). 

 

Další poznámky, připomínky, postřehy a vše podstatné i méně podstatné: 

„Myslím, že by kurz mohl být i jako povinný předmět – je to výborné na rozvoj kreativity         
i na stmelení kolektivu.“ 

„…trochu mně chyběl pohyb. Nemyslím tím zrovna tanec (i když…), spíš rytmus v těle. Hodně 
jsme seděli na zadku a tím se některé činnosti stávaly stereotypními.“ 

„Některá cvičení se mi zdála zbytečně dlouhá – upadala má koncentrace a to by v kurzu 3K 
neměla. Koncentrace upadala při cvičeních ve spojené skupině.“ 
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„Myslím, že jako třída jsme se dali výborně dohromady a více jsme se poznali – byla to naše 
první společná akce.“ 

„Nikdy bych nevěřila, že i budoucí pedagogové budou mít problémy naslouchat odlišným 
názorům druhých. Při spojení skupin a domluvě na vystoupení jsem tento pocit měla. Dalo by 
se říci, že se strašně (jak za celé tři roky ne) projevily některé povahy a celkem mě to 
překvapilo.“ 

„…právě kreativitu bych označila jako K na druhou, velice intenzivně jsem prožívala časový 
prostor, ve kterém jsme ji mohli vyzvednout na povrch a užít si jí.“ 

„Při tvorbě skladby padlo spoustu zajímavých návrhů a způsobů, jak ji komponovat. Je škoda, 
že mnohé zůstaly nevyužity.“ 

„Myslím si, že tento kurz v nás probudil něco, co v nás tato vysoká škola hluboce uspala. 
Nebylo to pouze o teorii, ale o praxi a prožitku.“ 

 
 
 

3.4.9 Ročník 2006/3 (Festival AD LIBITUM Varšava) 
 

Ve dnech 6. – 10. 11. 2006 se program Slyšet jinak poprvé představil v zahraničí. 

V rámci varšavského festivalu soudobé hudby AD LIBITUM88 se prezentoval jednak na dvou 

odborných seminářích a zejména pak na čtyřech hudebních workshopech, při kterých tým 

Slyšet jinak (I. Medek, V. Zouhar, M. Dvořáková a J. Synek) pracoval s téměř šedesáti žáky 

varšavských základních škol a gymnázií na vytváření jejich vlastních hudebních kompozic. 

Samotný proces rozvíjení dětské hudební tvořivosti prostřednictvím elementárního 

komponování měli účastníci a hosté festivalu možnost sledovat přímo na dopoledních 

workshopech, hodnotit a komentovat pak na odpoledních seminářích. Výsledné kompozice 

zazněly na závěrečném koncertě v sále Ujazdowského zámku. V polských odborných kruzích 

vzbudil program Slyšet jinak značný zájem, neboť i polská strana cítí značný deficit 

v rozvíjení tvořivosti v současné hudební výchově a zároveň hledá cesty k propagaci soudobé 

hudby mezi nejmladší generací.89 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Vedle projektu Slyšet jinak se na festivalových koncertech, seminářích a workshopech představila řada 
významných evropských i mimoevropských hudebních skladatelů, pedagogů, performerů a interpetů: např. 
Krzysztof Knittel, Marek Choloniewski (Polsko); Szabolcs Esztenyi (Maďarsko); Wouter Turkenburg, Peter van 
Bergen (Holandsko); Alejandro Iglesias Rossi (Argentina) aj. 
 
89  Ukázky ze workshopů a z koncertu včetně průvodního slova a V. Zouhara přenášel Dánský rozhlas 2 v pořadu 
věnovaném festivalu AD LIBITUM  (http://www.dr.dk/P2/lyttilnyt/Indslag/2006-11/20061114125028.htm). 
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3.4.10    Ročník 2007 

 

V pořadí zatím poslední kurz90 Slyšet jinak nenesl žádné další přívlastky. Jeho smyslem 

tentokrát nebylo tradiční hledání nových podob kurzů, nýbrž ověřování již v dřívějších 

kurzech vyzkoušených metodických postupů a potvrzení či zpochybnění jejich platnosti jako 

standardních setů. Frekventanty kurzu tvořila smíšená skupina složená ze studentů 

Pedagogické fakulty UP v Olomouci - oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální 

pedagogika, Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, ke které se z vlastní iniciativy přidala     

i jedna učitelka hudební výchovy z olomouckého gymnázia Jiřího z Poděbrad. Lektorský tým 

tvořili doc. Mgr. et MgA. Vít Zouhar, Ph.D, Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. a Mgr. Jaromír 

Synek. 

 

Program kurzu: 

 
Úterý  
20.11. 

10:00 – 10:20 
 
 
 

Startery  
Hudba pro prsty 
Scatm (ala Hudba pro prsty) 
Whopee!  
Předávání předmětu po kruhu 
Bublifuk 

Společně 

10:50 – 11:00 Instruktáž o průběhu kurzu Společně 
11:00 – 11:20 
 

Startery  
Sbíhání a rozbíhání drženého vokálu glissandy 
Vícehlasá glissanda 
3 dirigenti - improvizace 

Společně 

11:20 – 12:00 Zvuky – na cokoliv kolem sebe 
Dirigent II   
Kompoziční cvičení I 
Zvuková plocha 
Grafický záznam zvuku 

Společně 

13:00 – 13:40 Starter: 
Dirigent + improvizace se zvuky (gesta) 
Fixace zvuků do grafických symbolů  
Grafický záznam - společná partitura řízená 
dirigentem (gesta + boomwhackers) 

Společně 

13:40 – 15:00 Grafické partitury ve skupinách 
Prezantace, reflexe 

3 skupiny  
Společně 

                                                 
90  Kurz Slyšet jinak 2007 se uskutečnil ve dnech 20. - 22. 11. 2007.  
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Středa 
21.11. 

 10:00 – 11:00 Startery  
Beat po kruhu 
Koncentrace na zvukový prostor 
Jména III,  
Slabiky II 

Společně 

11:00 – 11:15 
 
 
 
11:15 – 12:00 
 

Improvizace  
1. sk.: Květináče – plastové bubny 
2. sk.: Boomwhackers + papírové krabice 
3.sk.:  Plastové trubky + metal (gong, plech…) 
Interpretace včerejších GP s novým instrumentářem 
a s možnými obměnami 

3 skupiny 

13:30 – 14:00 Prezentace, reflexe Společně  

14:00 – 14:45 Příprava interpretace hotových partitur: Měsíce 3 skupiny 
14:45 – 15:00 Prezentace, reflexe Společně 

 
Čtvrtek  
22.11. 

  9:00 – 9:30 Startery – opakování starterů z úvodu kurzu 
Hudby pro prsty 
Scatm 
Whopee! 

Společně 

  9:30 – 10:00 Beseda: 
Cíle Kurzu hudební kreativity – programu Slyšet jinak 

Společně 

10:00 – 12:00 Závěrečné skupinové kompozice 3 skupiny 

12:00 – 13:00 Prezentace, reflexe, evaluace Společně 

 

Vyhodnocení evaluačního dotazníku: 

Počet frekventantů: 25 studentů 

Návratnost dotazníků:  19, tj. 76% 

 

Otázka č. 1 :  Nakolik splnil průběh kurzu, který v záhlaví nese 3K (koncentrace 

- komunikace – kreativita) tvá očekávání? 

Odpovědi:91 očekávání - nejasné (95%);  očekávání něčeho jiného (5%);  

spokojenost s kvalitou kurzu: ano – bez výhrad (21%), částečně - jako jediný 

negativní zážitek označen úvod kurzu (74%), částečně – celkové hodnocení 

(5%) 

Postřehy a komentáře: 

„Moje očekávání nebyla žádná, nevěděla jsem, co mám čekat. Spíše panovaly obavy, jestli to 
budu zvládat.“ 
„Nic jsem od kurzu neočekávala.“ 
„Ze začátku jsem si nebyla jistá, jestli jsem udělala dobře, že jsem se na kurz přihlásila, ale 
teď jsem velmi ráda.“ 
„Kreativita – velmi tvůrčí a podněcující; koncentrace – mnohdy překvapující; komunikace – 
občas zábrany (cizí kolektiv, ostych…).“ 

                                                 
91  Percentuální vyjádření všech odpovědí se vztahuje k celkovému počtu odevzdaných dotazníků. 
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„Moc jsem si to nedokázala představit, ale výsledek dobrý. Nenudila jsem se a získala jsem 
navíc novou zkušenost, což hodnotím kladně.“ 
 

Studenti byli před kurzem seznámeni pouze rámcově s jeho náplní a cíli. Protože se 

jedná o tématiku v kontextu domácí hudební výchovy dosud novou, záměrem lektorů bylo 

nechat studenty aktivně se kurzu zúčastnit, aniž by byli nejprve teoreticky vybaveni, a teprve 

v samém závěru odkrýt jeho strukturu, principy a cíle, k jejichž pochopení byli tito vedeni 

samotným procesem. 

Do celkového hodnocení kurzu se značnou měrou (jako jediný důvod pouze částečné 

spokojenosti s kurzem je uvedlo 74% studentů) promítly negativní reakce na úvod kurzu. 

Jedná se o hodinový blok iniciačních cvičení – starterů, které jsou vedeny lektory                

bez jakéhokoliv slovního komentáře ve snaze vyvolat reakce studentů a ty dále rozvíjet. 

Přestože u dětí školního věku jsou přijímány spontánně a bez obav, věkově starší studenti PdF 

(věkový průměr 21 let) již pociťují zábrany a ostych. Ten se však v průběhu kurzu vytratil       

a když byly tytéž startery zopakovány v úvodu třetího dne, reagovali již studenti stejně 

spontánně a uvolněně jako jejich mladší kolegové. Negativní dojem z „počátečního 

rozčarování“ však zůstal a v příštích kurzech bude třeba na tuto opakující se situaci reagovat. 

 

Otázka č. 2 :  Jaké byly pro Tebe nejvýznamnější momenty kurzu (pozitivní i negativní) 

Odpovědi: Negativní:  začátek kurzu (90%), komunikace při společné práci (5%),  

Pozitivní:    začátek kurzu (5%), inspirativní činnosti (53%), komunikace  

při společné práci (37%), komponování (58%), setkání s lektory 

(21%), sebepoznání (5%),  interpretace skladeb (32%), 

startery (11%) 

 

Postřehy a komentáře: 

POZITIVNÍ: 

„Spolupráce ve skupině – mohly jsme se více poznat… na to jinde není dost času.“ 
„Poznat pedagoga jako součást týmu.“ 
„Poslech i tvorba hudby, možnost odvázat se a hrát pro své potěšení.“ 
„Vždy, když jsme odehrály naši vytvořenou skladbu.“ 
„Úspěch, jaký vyvolaly skladby, na nichž jsem se podílela.“ 
„Setkání s neobyčejnými, naprosto originálními a snadno vyrobitelnými nástroji.“ 
„Startery a experimentování se zvuky.“ 
„Užívání si umělecké svobody. Uvolněné prostředí bez trémy a stresu.“ 
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NEGATIVNÍ: 

„Začátek kurzu, přišlo mi to divné – bez představení, úvodu, nástinu, co se bude dít…“ 
„První aktivita – myslela jsem, že uteču. Nevěděla jsem, jak se zachovat. Cítila jsem se nejistě 
a nepříjemně. Šok, stud, ostych.“ 
„Začátek kurzu – byla jsem šokovaná – cizí chlap si před námi hraje na šamana a bouchá se 
do těla. Myslela jsem, že po obědě už nepřijdu.“  
„Když ode mě byla očekávána reakce a já nechtěla reagovat (napětí).“ 
„Pokud do toho nejsou všichni zapáleni, hrozí, že budou kazit práci druhých. Setkala jsem se 
s tím, pak člověku připadá, že veškeré úsilí je nanic.“  
„Opět jsem se utvrdila v tom, že s některými jedinci není jednoduché vyjít. Je potřeba trocha 
ohleduplnosti a umět ustoupit. Když toto někdo neumí, tak dokáže rozhodit i ostatní.“ 
 

Mezi nejsilnější pozitivní zážitky studenti zařadili nejen proces vytváření kompozic       

a jejich interpretaci, ale také kooperativní způsob práce, se kterým se podle slov jedné 

studentky při závěrečné diskusi během svého studia setkali pouze při domlouvání rozvrhu. 

Problémy s komunikací uvnitř skupiny tak byli nuceni společně řešit a vyřešit, což je jedním 

z dílčích cílů programu Slyšet jinak. Negativní hodnocení úvodu kurzu se v ještě větší míře 

promítlo do komentářů k této otázce (90%).  

 

Otázka č. 3 :  Vnímáš kurz jako významný pro Tvou budoucí pedagogickou praxi? 

Odpovědi: ano (100%) 

Postřehy a komentáře: 

„Získala jsem jiný náhled a inspiraci pro práci s dětmi.“ 
„Velká inspirace pro výuku HV – možnost dát všem dětem šanci hudebně se vyjádřit.“ 
„Touto formou se zapojí všechny děti – hravě, vesele s fantazií a pokaždé s jiným výsledkem.“ 
„Vidím, že HV nemusí být jen o „přezpívávání“ písní, ale že se zábavnou formou seznamují 
s hudbou všechny děti, i ty méně nadané. 
„Čekala jsem více nápadů.“ 
„Děti bude bavit hrát na běžné věci, které se používají třeba na něco jiného.“ 
„Hry se slabikami mohu využít v Čj a najde se více mezipředmětových vztahů.“ 
„Kurz byl pro mě velkým povzbuzením a uvědoměním si toho, že HV není závislá jen na tom, 
jak dobře ovládáme hru na nástroj a zpěv.“ 
 

Jednoznačný názor o aplikovatelnosti programu do školní praxe je povzbudivý               

a optimistický. Studenti ocenili především jeho inovativnost, bezbariérovost a atraktivnost. 

 

Otázka č. 4:  Dotkl se kurz nějakým způsobem Tvé dosavadní hudební zkušenosti? 

Odpovědi: ano (95%), ne (5%) 
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Postřehy a komentáře: 

„Dívám se na okolí – nebo spíš sluchem své okolí vnímám jinak. A je velmi zajímavé s tím 
pracovat.“ 
„Zážitky z kurzu určitě nezapomenu, protože jsem si vše prožila. Je dobré Slyšet jinak             
a vnímat okolní svět trochu jinak.“ 
„Inspiroval mě – nové nástroje, zábava v hudbě, nové aktivity.“ 
„Hudba je mým velkým koníčkem, hraji na několik hudebních nástrojů. Kurz mi ukázal nové 
možnosti.“ 
„Nepřipadala jsem si mezi spolužačkami, které hrají několik let na nástroj, jako 
handicapovaná. 
„Líbily se mi nápady na různá témata, volnost a svoboda při projevu.“ 
 

Studenti pozitivně hodnotili význam kurzu i pro svou vlastní hudební zkušenost. A to 

jak ti, kteří se hudbě aktivně věnují, tak ti, kterým dosud sebevědomí a potřebné dovednosti 

v této oblasti chybí. Hudba jako prostor ke svobodnému a aktivnímu sebevyjádření se jim 

otevřel z obou stran. 

 

Otázka č. 5:  Vnímáš jistou logiku ve struktuře kurzu? 

Odpovědi: ano (84%), ne (16%) 

Postřehy a komentáře: 

„Ano, zhodnotila jsem si ji až po proběhnutí celého kurzu.“ 
„Jsem ráda, že kurz pojímáte jako navazující činnosti, které vedou k určitému cíli.“ 
„Od primitivních zvuků (bez pomůcek) po nástroje a skladby.“ 
„I když nebylo přesně řečeno, co budeme druhý den dělat, strukturu jsem tušila.“ 
„Myslím, že bylo dobré shrnutí poslední den a ujasnění struktury. Pomohlo mi to ujasnit si to, 
co jsem podvědomě vnímala během kurzu.“ 
„Tentýž motiv se přetvářel několikrát jinak, což mi tedy připadalo, že děláme pořád to samé,   
i když z toho vyšlo nakonec něco jiného.“ 
 „Od hledání cesty k sobě (i mezi členy skupiny) po vytvoření společného díla.“ 
„Instruktoři nás postupně – naprosto plynule vedli ke konečnému svobodnému využití vlastní 
kreativity.“ 
 

Záměrem lektorů letošního kurzu bylo ověřit platnost již dříve experimentálně 

aplikované struktury kurzu jako standardního rámce pro příští kurzy. Logickou posloupnost 

potvrdilo 84% studentů, což je dostatečný počet (spolu s výsledky z let minulých)               

pro potvrzení její adekvátnosti. 

 

Otázka č. 6: A co organizace kurzu? Jeho délka, efektivita. Prostor pro reflexi? 

Odpovědi: optimální (90%), málo intenzivní (5%), bez odpovědi (5%) 

Postřehy a komentáře: 

„První dva dny se mi v naší skupině pracovalo špatně, i když mě aktivity bavily. Poslední den 
(když se trošku pozměnilo obsazení) jsem si užila maximálně.“ 
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„Myslím, že jsme byli kolikrát (první aktivita) bezradní + váznoucí komunikace, v tomto 
případě by mohli vyučující více zasáhnout.“ 
„Některým činnostem bych možná věnovala méně času (docházely mi síly, inspirace a nápady 
a přicházela nuda.“ 
„Kurz vedený skvěle. Nikdo nic neurčoval, nepřikazoval…“ 
„Líbilo se mi, že kurz vedlo více lidí – zajímavější, barevnější.“ 
„Organizátoři byli odvázaní a hlavně nikoho do ničeho nenutili. Když jsem se nechtěla 
vyjadřovat, nemusela jsem, to hodnotím kladně.“ 
„Oceňuji možnost svobodně se vyjádřit, hudebně i slovně – jakkoli.“ 
„Bylo by zajímavé kurz rozšířit a realizovat v jiném prostředí.“ 
„Do příštího ročníku bych zkusila zapojit i nějaké muže. PdF jimi sice neoplývá, ale určitě by 
se nějací našli. Myslím, že by vnesli nový pohled a nové nápady.“ 
 

Kurz proběhl poprvé bez grantové finanční podpory, což se nejvíce projevilo v zúženém 

lektorském týmu (bez účasti dalších domácích a zahraničních lektorů, rovněž bez kolegů         

a studentů z HF JAMU v Brně). Z tohoto důvodu byl koncipován „pouze“jako ověřovací, 

tedy bez ambicí inovativních a progresivních. Z téhož důvodu nebyl do programu zařazen již 

tradiční koncert. 90% odpovědí označujících organizaci kurzu z hlediska jeho délky, 

efektivity za optimální je dostatečným dokladem potvrzujícím vstupní hypotézy lektorů. 

Komentáře studentů zároveň naznačily i další možnosti modifikace stávající podoby kurzu 

v letech příštích. 

 

3.4.11 Vyhodnocení evaluačních dotazníků studentů PdF UP v Olomouci  

    z kurzů Slyšet jinak v letech 2004 - 2007 

 

Forma anonymních evaluačních dotazníků pro zjištění názorů studentů na kvalitu, 

význam a podobu kurzů Slyšet jinak byla zvolena záměrně s ohledem na získání dostatečného 

množství informací sloužících spolu se závěry dílčích reflexí a komentáři lektorů                  

ke zkvalitnění a optimalizaci podoby příštích kurzů. Z tohoto důvodu bylo použito převážně 

typu otevřených otázek, jejichž jednoznačné vyhodnocení (kvantifikace) je problematické 

(VÁŇOVÁ - SKOPAL, 2002, s. 54). Více však nežli do jednoznačných odpovědí vtěsnaná 

stanoviska zajímaly lektory kurzů širší komentáře, podrobnější stanoviska, názory, postoje      

a postřehy frekventantů.  

V tomto světle byly brány v úvahu i nedostatky této výzkumné metody - subjektivita 

výpovědí a zejména malá návratnost dotazníků.92 Na druhou stranu tak byl eliminován vyšší 

                                                 
92  Návratnost dotazníků s průměrem 59% odpovídá téměř maximu v pásmu 50 – 60% uváděném Váňovou jako 
nadstandardní (VÁŇOVÁ – SKOPAL, 2002, s. 52). 
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počet neutrálních odpovědí s nulovou výpovědní hodnotou („…něco tam napíšu, protože 

musím…“) a odpovědí nejasných (např. odpověď „Nevím“ na otázku č. 5).  

 

Veškeré číselné údaje jsou uváděny v procentech ve vztahu k celkovému počtu 

odevzdaných dotazníků v daném kurzu a jsou zaokrouhlovány na celá čísla. 

 

Otázka č. 1: Nakolik splnil průběh kurzu, který v záhlaví nese 3K (koncentrace 

– komunikace – kreativita) tvá očekávání? 
 
 

 2004 2005 2006 2007 
Zcela 56 11 63 21 
Vůbec 33 6 - - 

Částečně 11 83 - 79 
 
 

Z hlediska vyhodnocení se jedná o nejproblematičtější otázku, která má vést spíše 

k úvodnímu zamyšlení a rekapitulaci. Z odpovědí lze vysledovat nárůst v hodnocení kvality 

kurzů. Ten je vak možné potvrdit především klesajícím počtem záporných odpovědí v roce 

2005 a jejich absencí v letech následujících. Rezervy zůstávají. 

 

Otázka č. 2: Jaké byly pro tebe nejvýznamnější momenty kurzu (pozitivní i negativní)? 

 
Pozitivní: 
 
 2004 2005 2006 2007 
Úvod kurzu 11 17 13 5 
Práce ve 
skupinách 

55 11 38 37 

Vytváření 
kompozic 

33 17 31 58 

Prezentace 
kompozic 

33 61 44 32 

Přístup lektorů - 11 6 21 
Výstupy ve 
školách 

33 61 nebyly nebyly 

Společné reflexe - 6 - - 
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Negativní:  
 
 2004 2005 2006 2007 
Úvod kurzu - 11 25 90 
Počáteční ostych - - 6 - 
Komunikace se 
spolužáky 

11 - 6 5 

Komunikace se 
studenty HF 
JAMU 

- 39 neúčastnili se neúčastnili se 

Nedostatek času - 6 - - 
Koncert  44 - - - 
Povinná účast 22 - - - 
 

Výsledkem vyhodnocení druhé otázky je výčet a kvantifikace nejvýznamnějších 

momentů kurzu, přičemž studenti mohli uvádět více odpovědí. Zatímco škála pozitivních 

zážitků je širší a relativně nepříliš proměnlivá, negativní reakce se v posledních dvou letech 

zúžily na způsob zahájení kurzu a problematiku komunikace uvnitř dílčích skupin. 

 

Otázka č. 3: Vnímáš kurz jako významný pro tvou budoucí pedagogickou praxi? 
 
 2004 2005 2006 2007 

Ano 22 55 100 100 
Ne 33 6 - - 

Částečně 33 39 - - 
 
 

Velmi pozitivní vývoj potvrzující zvyšující se kvalitu metodického zpracování 

programu a oprávněnost snah o zařazení elementárního komponování do edukačního procesu. 

 

 
Otázka č. 4: Dotkl se kurz nějakým způsobem Tvé dosavadní hudební zkušenosti? 
 
 
 2004 2005 2006 2007 

Ano 33 44 44 95 
Ne 22 22 25 5 

Částečně 33 38 25 - 
Nevím  11 - 6 - 

 
 

Minimální či nulová zkušenost studentů se současnými žánry artificiální hudby, jejichž 

prostředky program Slyšet jinak využívá, se výrazně promítá do subjektivního hodnocení 

jejich estetických kvalit. To je ovlivňováno mírou otevřenosti a nonkonformity, která je vyšší 
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v případě aktivní účasti na produkci, nežli je tomu u pouhé percepce. Výsledky z ročníku 

2007 jsou poznamenány absencí tradičního společného koncertu studentů a interpretů 

soudobé hudby, který býval vždy východiskem a podnětem k živým diskusím o vnímání 

estetického kontextu tohoto žánru. 

 
 
Otázka č. 5 Vnímáš jistou logiku ve struktuře kurzu? 
 
 2004 2005 2006 2007 

Ano 33 94 94 84 
Ne 33 - 6 16 

Částečně 11 - - - 
Nevím  - 6 - - 

 
 

Struktura kurzu se v posledních letech již stabilizovala, čemuž odpovídá i téměř 

jednoznačné hodnocení. 

 
 
Otázka č. 6: A co organizace kurzu? Jeho délka, efektivita…? Prostor pro reflexi…? 
 
 2004 2005 2006 2007 
Dobrá organizace - - 81 90 
Špatná organizace 44 100 - 5 
Optimální délka 11 11 81 90 
Nadměrná délka 55 44 - - 
Nedostačující délka - - 19 5 
 
 

Opět pozitivní vývoj, v minulosti částečně poznamenán skutečností, že studenti byli 

záměrně vyzýváni pouze ke konkrétním kritickým komentářům, které se v důsledku promítly 

i do celkového hodnocení. Přestože tomu nebylo v roce 2006 a 2007 jinak, zkušenosti z let 

minulých pomohly organizátorům najít optimální podobu kurzu.  

 

Závěry výzkumu: 

Hodnocení kvality kurzů programu Slyšet jinak prostřednictvím dotazníkové metody se 

jeví i nadále jako optimální vzhledem k otevřeným odpovědím a doplňujícím komentářům, 

které jsou z hlediska přímé zpětné vazby velmi cenné. Formulaci otázky číslo 1 však bude 

třeba upřesnit (v odpovědích studentů je částečně hodnocena celková úroveň kurzu – částečně 

naplnění představ – vstupních očekávání). Procento návratnosti dotazníků se stále zvyšuje       

a v celkovém průměru dosahuje horní hranice této metody (viz výše). 
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Celkově lze z pohledu účastníků konstatovat soustavný kvalitativní nárůst kurzů 

programu Slyšet jinak. To se týká zejména jejich přehlednosti a jednoznačnosti struktury, 

organizační stránky a vnímání významu kurzů pro budoucí pedagogickou praxi – tedy 

využitelnosti elementárního komponování jako metody rozvíjející tvořivost dětí v edukačním 

procesu a jeho aplikovatelnosti do školní praxe (ke stejnému závěru se jednoznačně přiklání    

i stávající učitelé základní a středních škol, kteří se kurzů zúčastnili, do vyhodnocení 

evaluačních dotazníků však zařazeni nebyli).93 Ne nepodstatnou měrou se kurz promítl            

i do dosavadní hudební zkušenost studentů, kdy pro mnohé z nich představoval první 

kontakty se současnou hudební estetikou. Z hlediska „nejvýznamnějších zážitků“ patří 

k nejfrekventovanějším právě ty, které lektoři kurzů považují za nejzásadnější – vytváření  

kompozic a týmová práce. Stejně jako pro žáky základních škol, je i pro vysokoškolské 

studenty významná závěrečná prezentace kompozic. Naopak dlouhodobě negativně přijímaný 

úvod kurzu (série iniciačních cvičení – starterů vedená lektory bez jakýchkoliv slovních 

pokynů) se navzdory dříve definovanému záměru stane předmětem dalšího přehodnocování. 

Pozitivně vnímaný přístup lektorů ke studentům považujeme za standardní naplnění jejich 

role v rámci projektu, potažmo v celém vzdělávacím procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93  Viz kapitolu 3.4.7. 
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3.5 Elementární komponování z hlediska Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  

 

„Základní vzdělávání vyžaduje…podnětné a tvůrčí školní 

prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně 

nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se 

každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním 

potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady 

pro vzdělávání.“ 

   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání94 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje závazné rámce 

základního vzdělávání, podle nichž jsou na jednotlivých základních školách vytvářeny školní 

vzdělávací programy. Předmětem této kapitoly je vymezit prostor, ve kterém se rozvíjení 

tvořivých schopností prostřednictvím elementárního komponování definovaného v programu 

Slyšet jinak promítá do požadavků kladených na současné vzdělávání Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a to jak v obecném pojetí            

a cílech, tak i v klíčových kompetencích a průřezových tématech. 

V rámci pojetí základního vzdělávání odpovídá elementární komponování zejména 

požadavkům na činnostní a praktický charakter vzdělávání. Vytváří odpovídající motivační 

prostředí k učení, vede žáky „k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, 

tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.“ (JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 2005,     

s. 4) Zároveň respektuje individuální dispozice pro vzdělávání. Všichni žáci mohou zažívat 

úspěch a nebát se chyby, resp. naučit se s ní pracovat. 

 Cíle základního vzdělávání směřující k utváření a postupnému rozvíjení klíčových 

kompetencí žáka jsou v elementárním komponování naplňovány především v oblasti 

rozvíjení tvořivého myšlení a řešení problémů. Současně jsou žáci vedeni k  všestranné, 

účinné a otevřené komunikaci (rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci           

a úspěchy vlastní i druhých), která vychází z uvědomění si svých vlastních schopností a sebe 

sama jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti (tolerance a ohleduplnost k jiným 

                                                 
94  JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 2005, s. 4 
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lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám). Z pozic naplňování požadavků na rozvíjení 

tvořivého myšlení tedy lze hovořit o: 

- zainteresovanosti žáka do procesu výuky (výchova sebetvořivé, autentické, sociálně 

cítící osobnosti) 

- vytváření nové komplexnosti obsahu učiva (metoda vychází z vlastní zkušenosti, nové 

pojmy se vzájemně diferencují a uspořádávají do souvislostí) 

- proměně postavení učitele a celého týmu školy na „učící se organizaci“ (učitel jako 

průvodce sebevzdělávacím procesem, zapojení jinak oborově zaměřených                  

či nepedagogických pracovníků do vzdělávacího procesu, týmová spolupráce                

při přípravě projektů)  

 

V procesu osvojování si klíčových kompetencí95 se elementární komponování promítá 

do všech položek vymezených RVP ZV: 

 

Kompetence k učení 

Žák vyhledává (pozoruje, experimentuje) a třídí informace, na jejichž základě dochází            

k pochopení, propojení a systematizaci učiva, jejich efektivnímu využití v procesu učení,        

v tvůrčích činnostech a v praktickém životě. Společenské a kulturní jevy uvádí do souvislostí, 

získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

propojuje do širších – komplexnějších – celků. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, kriticky myslí a řeší problémy, volí vhodné 

způsoby řešení. Získané vědomosti a dovednosti využívá k objevování různých variant řešení, 

prakticky ověřuje správnost řešení, je schopen je obhájit a osvědčené postupy aplikuje          

při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Nenechá se odradit dílčím 

nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. 

 

                                                 
95  „Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných 
ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 
spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.“ (JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 
2005, s. 6) 
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Kompetence komunikativní 

Žák naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Využívá komunikativní dovednosti k vytváření 

vztahů potřebných ke spolupráci v týmu a k plnohodnotnému soužití s ostatními lidmi. 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru                  

a samostatný rozvoj. Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce 

v týmu, na základě poznání nebo přijetí své role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívá                  

k upevňování dobrých mezilidských vztahů. 

 

Kompetence občanské  

Žák si váží a respektuje vnitřní hodnoty druhých lidí. Respektuje, chrání a dokáže ocenit naše 

tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl 

pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění. 

 

Kompetence pracovní 

Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla            

a dokáže se adaptovat na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům 

pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského 

významu, ale i z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot. 

 

Rovněž v případě průřezových témat96 se elementární komponování různou měrou 

promítá do všech výchovně vzdělávacích oblastí:  

 

                                                 
96 „Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se 
významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního 
vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají 
rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot… Tematické okruhy průřezových témat procházejí 
napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti 
vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají 
možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.“ 
(JEŘÁBEK – TUPÝ – BALADA, 2005,  s. 81) 
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Osobnostní a sociální výchova 

Žák rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a řešení složitých situací (např. konfliktů). 

Uvědomuje si význam spolupráce a pomoci druhým, stejně jako hodnoty různosti lidí, názorů, 

přístupů k řešení problémů. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, utváří a 

rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci. 

 

Výchova demokratického občana 

Žák se učí prezentovat vlastní stanovisko v pluralitě názorů a rozvíjet komunikativní, 

formulační, argumentační a dialogické schopnosti a dovednosti. Prohlubuje schopnost 

aktivního naslouchání, kompromisu a spravedlivého posuzování (ohleduplnost a ochota 

pomáhat zejména slabším), stejně jako schopnost asertivního jednání. Učí se participovat    

na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí. Je veden                  

ke kritickému myšlení a k uvažování o problémech v širších souvislostech. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

V oblasti postojů a hodnot se žák učí utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní 

rozmanitosti a překonávat stereotypy, předsudky. Upevňuje zároveň svůj vztah k tradičním 

evropským hodnotám. 

 

Multikulturní výchova 

Žák se učí uvědomovat si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní 

zázemí a zároveň využívat multikulturalitu k širšímu poznání a chápání sebe i druhých 

(odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu).  

 

Environmentální výchova 

Žák se prostřednictvím vnímání estetických hodnot prostředí učí citlivému přístupu k přírodě, 

k přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

 

Mediální výchova 

Žák je veden ke kritickému posuzování komerčních mediálních stereotypů. Učí se 

odpovědnosti za naplnění svého volného času a využívání potenciálu médií jako zdroje 

informací, jednoho z mnoha způsobů kvalitní zábavy. Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště 

při veřejném vystupování. 
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Na základě výše uvedeného výčtu je možno konstatovat, že elementární komponování 

jako aktivní, komplexní, integrativní a progresivní metoda svým charakterem plně odpovídá 

současným požadavkům na vzdělávání, jak je vytyčuje Rámcový vzdělávací program           

pro základní vzdělávání. 
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Závěr: 
 

Přestože názory na význam elementárních kompozičních aktivit jako cesty dítěte         

do „světa hudby“ nejsou v hudební pedagogice zdaleka něčím novým, teprve nově definované 

kompoziční techniky 20. století nabídly prostředky, jak tyhle myšlenky realizovat 

v podmínkách všeobecné hudební výchovy.  

Elementární komponování v programu Slyšet jinak je v rámci disertační práce nejprve 

podepřeno rovinou pedagogicko psychologických poznatků, následně konfrontováno se 

současnými metodami a programy zaměřenými na rozvíjení hudebně tvořivých schopností     

a definováno jako jejich (v domácím kontextu) dosud chybějící článek. Výsledky výzkumu 

(vyhodnocení evaluačních dotazníků kurzů Slyšet jinak v letech 2004 - 2007) jednoznačně 

potvrzují kvalitativní růst obsahové i organizační podoby kurzů. Ta je zpracována jako 

metodika programu ve třetí  kapitole.  

Na rozdíl od zahraničních východisek je snahou koordinátorů programu Slyšet jinak 

vytvořit z elementárního komponování metodu aplikovatelnou do hudebně výchovné praxe 

všeobecně vzdělávacích škol bez výraznějších nároků na vnější institucionální a materiální 

zajištění. Třífázový model kurzů na principu seminář pro učitele – projekty ve třídách        

– zařazení metody do běžné výuky je realizovatelný v široké míře v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a do přípravy budoucích pedagogů může být zahrnut 

jako součást předmětové skladby oborů Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální 

pedagogika, ale i oborů nehudebních.  

Z hlediska Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je možno 

konstatovat, že elementární komponování je aktivní, komplexní, integrativní a progresivní 

metodou (svým významem přesahující hranice oblasti hudební výchovy), která plně odpovídá 

současným požadavkům na vzdělávání a jako taková může v budoucnu rozšířit stávající 

model hudební výchovy nejen na 1. stupni základních škol, nýbrž i na všech úrovních vyšších. 

Tím se však program Slyšet jinak nevyčerpává. Zkušenosti s animačními projekty Slyšet 

jinak z roku 2006 a britsko německé animační projekty programu Response otvírají další 

možnosti využití elementárního komponování jako prostředku k zpřístupňování konkrétních 

hudebních skladeb mladým posluchačům. Takto koncipované animační programy by mohly 

v budoucnu nahradit tradiční a dnes již svou funkci neplnící výchovné koncerty. 

Jako aktuální se dále otevírá problematika užšího sepětí s dalšími umělecko 

pedagogickými oblastmi (výtvarná, dramatická, literární ad.), využívání nových prvků 
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současných hudebních žánrů nonartificiální hudby (beatbox, DJing), stejně jako rozšíření        

o využívání moderních technologií ve výuce (amplifikace a modifikace zvuku) atd. atd.  

Principy elementárního komponování otvírají každému člověku možnost aktivního         

a tvořivého setkávání s hudbou v jakékoliv podobě a doslova v každém okamžiku, což mě 

jako metodika hudební výchovy naplňuje optimismem a opravňuje ke konstatování, že se 

jedná o velmi perspektivní a správnou cestu. 

 



 162 

LITERATURA 
 
ADORNO, T.W. – FRANKEL-BRUNSWICK, E. – LAVINSON, D. – SANFORD, R.  

The Authoritarian Personality. New York: Harper Collins, 1950 
 

BAHLE, J. Das muzikalische Schaffensprozess. Leipzig, 1936 
 
BATTKE, M.: Tonsprache – Muttersprache. Berlin: Lichterfelde, 1900 
 
BEAN, R. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha: Portál, 1995, ISBN 80-7178-035-9 
 
BERLYNE, D.E. Structure and direction in thinking. New York: JWS, 1965  
 
BORRIS, S. Význam exotické hudby pro hudební výchovu. In POLEDŇÁK, I. – POŠ, V.  

Konfrontace. Praha - Bratislava, 1968 
 

BROŽOVSKÁ, J. Orff – Schulwerk v praxi. Estetická výchova. 1962/1963, č. 6 
 
CAGE, J.: Silence: Letters and Writings. London: Calder and Boyars, 1968 
 
CARBO-CONE, M. A senzory-Motor Approach to Music Learning. New York, 1969 
 
CMÍRAL, A.: Hudební didaktika v duchu zásad Jana Amose Komenského. Praha: SPN, 1953 
 
COLEMAN, S.N.: Creative Music for Childern. New York: Putman, 1922 
 
ČÁDA, F. Vývoj dětské schopnosti hudební. Praha, 1914 
 
ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1997, ISBN 80-7066-534-3 
 
DACEY, J.S. – LENNON, K.H. Kreativita. Praha: Grada Publishing, 2000,  

ISBN 80-7169-903-9 
 

DANIEL, L. Kukačka – hudební výchova pro 1. ročník základní školy. Praha: Panton, 1994,  
ISBN 80-7039-199-5 
 

DANIEL, L. Kukačka – metodická příručka k učebnici. Praha: Panton, 1994,  
ISBN 80-7039-200-2 
 

DANIEL, L. Pěnička – hudební výchova pro 2. ročník základní školy. Praha: Panton, 1995,  
 ISMN M 66056-003-7 
 
DANIEL, L. Pěnička – metodická příručka k učebnici. Praha: Panton, 1995,  

ISMN M 66056-004-4 
 

DANIEL, L. Skřivánek – hudební výchova pro 3. ročník základní školy. Praha: Panton, 1996,  
 ISBN 80-7039-223-1 
 
DANIEL, L. Skřivánek – metodická příručka k učebnici. Praha: Panton, 1996, 
 ISBN 80-7039-224-X 



 163 

DANIEL, L. Sedmihlásek – hudební výchova pro 4. ročník základní školy. Praha: Panton  
International Mainz, 1999, ISMN 2050-0677-8 
 

DANIEL, L. Sedmihlásek – metodická příručka k učebnici. Praha: Panton International  
Mainz, 2000, ISMN 2050-0678-5 
 

DANIEL, L. Slavík – hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Praha: Panton  
International Mainz, 2000, ISBN 80-7039-296-7 
 

DANIEL, L. Slavík – metodická příručka k učebnici. Praha : Panton International Mainz,  
2000,  ISBN 80-7039-298-3 
 

DEWEY, J. Demokracie a výchova. Praha, 1932 
 
DIMÉNY, J. Zvuk jako hra. Praha: Panton, 1992, ISBN 80-7039-152-9 
 
DOSTÁL, J. Dítě u klavíru. Praha: Supraphon, 1977 
 
DRÁBEK, V.(ed.) Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova. Studia  

Pedagogica 15. Praha: UK, 1995, ISSN 0862-4461 
 

DRÁBEK, V. Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. Studia Pedagogica 23.  
Praha: UK, 1998, ISSN 0862-4461 
 

DRKULA, P. Zvuk jako prostředek komunikace. ZOUHAR, V. – MEDEK, I.  
- SYNEK, J. (eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově  

na zvláštních školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

DVOŘÁKOVÁ, M. Stručná zpráva o projektu Slyšet jinak. In ZOUHAR, V. – MEDEK, I.  
- SYNEK, J. (eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově  

na zvláštních školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

DVOŘÁKOVÁ, M. Kompoziční aspekt projektu Slyšet jinak. In Hudební improvizace.  

Sborník celostátní konference. Praha: ČHR/DÚ, 2005 
 

EBEN, P. Okouzlení z návratu. Hudební rozhledy. 1965, č. 18 
 
FERRIÉRE, A.L. L´ékole active. Neuchatel- Geneve, 1922 
 
FLAŠAR, M. – KYAS, O. Radost slyšet jinak. Expozice nové hudby 2005. Opus musicum,  

2005, č. 4, s. 18 – 20. ISSN 0862-8505 
 

FLAŠAR, M. Postmoderno vysvětlované (nejen) dětem.. In Opus musicum. 2005, č. 4,  
s. 32 – 35 (3) 
 

FUKAČ, J. – VEREŠ, J. – TESAŘ, S. Hudební pedagogika. Brno: Masarykova univerzita,  
2000, ISBN 80-210-2458-5 
 

GARDNER, H. The Unschooled Mind: How Childern Think and How Schools Should Teach.  
New York: Basic Books, 1991, ISBN 0-465-08896-1 



 164 

GAUSE, F. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Supraphon, 1975 
 
GOODKIN, D. Play, sing, dance. Mainz: Schott, 2002, ISBN 1-902455-07-X 
 
GRAEFE-HESSLER, D. Response – Wiederhall – Antwort. Neue Musik macht Schule.  

Positionen, 1999, č. 39, s. 29 – 31 
 

GREGOR, V. – SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku.  
Praha: Supraphon, 1990, ISBN 807058131X 
 

GRÜNDLER, J. Protokol: Olomouc Slyšet jinak. ZOUHAR, V. – MEDEK, I. – SYNEK, J.  
(eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních 
školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

HAUWE, P.v. Hudební školka 1 – 4. Praha: Editio Simiae Laudentes, s.d.,  
ISBN 80-901080-4-0 
 

HAUWE, P.v. Metrum und Rhytmus. Delft: Editon Libre, 1993 
 
HAUWE, P.v. Noten lesen – Noten singen – Stimmbildung. Delft: Editon Libre, 2003 
 
HERDEN, J. Elektronické klávesové nástroje v hudební výchově. Praha: Mac, 2002,  

ISBN 80-86015-88-2 
 

HLAVSA, J. Psychologické základy teorie tvorby. Praha, Academia, 1986 
 
HOLAS, M. Hudební pedagogika. Praha : AMU,  2004, ISBN 80-7331-018-X 
 
HOLAS, M. Psychologické základy hudební pedagogiky. Praha: AMU, 1988 
 
HOLEŠOVSKÝ, F. Kapitoly z estetické pedagogiky. Brno, 1968 
 
HOLZKNECHT, V. - POŠ, V. Člověk potřebuje hudbu. Praha: Panton, 1969 
 
Hudební improvizace. Sborník celostátní konference. Praha: Česká hudební rada/Divadelní  

ústav, 2005 
 

HURNÍK, I. - EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky. 2.vyd. Praha: Supraphon, 1982 
 
HURNÍK, I. - EBEN, P. Česká Orffova škola II. Pentatonika. Praha: Supraphon, 1969 
 
HURNÍK, I. - EBEN, P. Česká Orffova škola III. DUR-MOLL. Praha: Supraphon, 1972 
 
HURNÍK, I. - EBEN, P. Česká Orffova škola IV. Modální tóniny. Praha: Muzikservis,  

1996 
 

HURNÍK, I. Umění poslouchat hudbu. Praha: Supraphon, 1972 
 
CHARALAMBIDIS, A – CÍSAŘ, Z. – PILKA, J. – MATOŠKA, D. Hudební výchova pro 8.  

ročník základní školy. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-041-2 



 165 

 
JAGLOVÁ, J. Začínáme s hudební výchovou - 1. ročník. Brno: Nová škola, 2001,  

ISBN 80-85607-65-4 
 

JAGLOVÁ, J. Metodický průvodce, zpěvník k hudební výchově pro 1. ročník. Brno: Nová  
škola, 1998, ISBN 80-85607-64-6 
 

JAGLOVÁ, J. Hudební výchova 2 – učebnice pro 2. ročník základní školy. Brno: Nová škola,  
1998, ISBN 80-85607-66-2 
 

JAGLOVÁ, J. Metodický průvodce učebnicí hudební výchova pro 2. ročník základní školy.  
Brno: Nová škola, 1998, ISBN 80-85607-67-0 
 

JAGLOVÁ, J. Hudební výchova 3 – učebnice pro 3. ročník základní školy. Brno: Nová škola,  
1999, ISBN 80-85607-82-4 
 

JAGLOVÁ, J. Metodický průvodce učebnicí hudební výchova pro 3. ročník základní školy.  
Brno: Nová škola, 1999, ISBN 80-85607-83-2 
 

JAGLOVÁ, J. Hudební výchova 4 – učebnice pro 4. ročník základní školy. Brno: Nová škola,  
2000, ISBN 80-7289-011-5 
 

JAGLOVÁ, J. Metodický průvodce učebnicí hudební výchova pro 4. ročník  základní školy.  
Brno: Nová škola, 2000, ISBN 80-7289-012-3 
 

JAGLOVÁ, J. Hudební výchova 5 – učebnice pro 5. ročník základní školy. Brno: Nová škola,  
2001, ISBN 80-7289-036-0 
 

JAGLOVÁ, J. Metodický průvodce učebnicí hudební výchova pro 5. ročník základní školy.  
Brno: Nová škola, 2001, ISBN 80-7289-037-9 
 

JAQUES-DALCROZE, E.: Le rythme, la musique et l’éducation. Lausanne: Foetisch, 1920  
 
JAQUES-DALCROZE, E.: Rytmus. Praha: Průlom, 1927 
 
JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2002,  

ISBN 80-903115-7-1 
 

JEŘÁBEK, J. Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna, 2001.  
ISBN 80-7168-595-X 
 

JEŘÁBEK, J. – TUPÝ, J. – BALADA, J. Rámcový vzdělávací program pro základní  
vzdělávání. Praha: VÚP, 2005, ISBN 80-87000-02-1 
 

JEŽIL, P. Hudební výchova z pohledu Rámcového vzdělávacího programu. In Hudební  
výchova. 2007/2, ročník 15, sv. 2, ISSN 1210-3683 
 

JOHN-STEINER, V. Notebooks of the Mind: Explorations of Thinking (přepracované  
vydání). Oxford: Oxford University Press, 1997 
 



 166 

JUNGMAIR, U. Modelový charakter Orffova Schulwerku. In ORFF, C. aj. Orffův  
Schulwerk: Texty 1. Přel. H. Kallósová, München: Carl Orff-Stifftung, s.d. 
 

JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, 1998,  
ISBN 80-86233-06-5 
 

JURKOVIČ, P. Orffova škola – ukazatel cesty pro děti i učitele. Programové prohlášení  
České Orffovy společnosti. Praha: Rkp, 2000 
 

KAGAN, J. (ed.) Creativity and learning. Boston: Houghton Mifflin, 1989 
 
KAVAN, J. Zhodnocení semináře s podtitulem Slyšet jinak. ZOUHAR, V. – MEDEK, I.  

- SYNEK, J. (eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově  
na zvláštních školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

KELLER, W. K didaktice a metodice hudební improvizace. In HOLZKNECHT, V.  
– POŠ, V. Člověk potřebuje hudbu. Praha: Panton, 1969 
 

KELLER, W. Orffovská praxe v hudební výchově. Přel. J. Dostal. Ostrava: Krajské  
osvětové středisko Sm KNV, 1964. Přel. z: Einführung in Musik für Kinder.  
Mainz: B.Schott´s Söhne Verlag, 1954 
 

KESTENBERG, L. Hudební výchova jako jednota. Smetana 2, 1937/38, č. 9/10 
 
KLAPIL, P. : Klavírní improvizace jako součást estetické výchovy. Kandidátská práce na  

FF UK v Praze. Olomouc: Rkp., 1975 
 

KNOPOVÁ, B. – KOUTSKÝ, J. Ahoj, písničko! – hudební výchova pro 1. ročník. Praha:  
Albra-Pansofia, 1997, ISBN 80-85804-91-3 
 

KNOPOVÁ, B. - KOUTSKÝ, J. Ahoj, písničko! – metodické poznámky pro učitele. Praha :  
Albra-Pansofia, 1997 
 

KNOPOVÁ , B. Písničko, pojďme si hrát! – učebnice. Praha: Albra-Pansofia, 2002,  
ISBN 80-86490-53-X 
 

KNOPOVÁ, B. Písničko, pojďme si hrát! – metodická příručka. Praha: Albra-Pansofia, 2002,  
ISBN 80-86490-43-2 
 

KOLÁŘ, J. Maďarský hudebně výchovný systém Z. Kodálye. In SEDLÁK, F. aj.: Nové cesty  
HV na základní škole. Praha: SPN, 1977 
 

KOLÁŘ, J. – VÁŇOVÁ, H. – DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur I.  
Praha: UK, 1993, ISBN 80-7066-846-6  
 

KOLÁŘ, J. – VÁŇOVÁ, H. – DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur II.  
Praha: UK, 1993, ISBN 80-7066-850-4  
 

KOLÁŘ, J. – VÁŇOVÁ, H. – DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika moll.  
Praha: UK, 1993, ISBN 80-7066-838-5  



 167 

 
KOLÁŘ, J. - ŠTÍBROVÁ, I. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Úvaly: Jinan,  

1995 
 

KOMENSKÝ, J.A. Informatorium školy mateřské. Praha: SPN, 1952 
 
KOMENSKÝ, J.A. Didaktické spisy. Praha: SPN, 1954 
 
KOPECKÝ, J. Expozice nové hudby: “Už je konec?“ Hudební rozhledy. 2005, č. 7, s. 25.  

ISSN 0018-6996 
 

KRÖSCHLOVÁ, E. Rytmická pohybová výchova v múzickém vzdělání. In  
HOLZKNECHT, V. – POŠ, V. a kol. Člověk potřebuje hudbu. Praha: Panton,  
1969 
 

KŘIČKA, J. Dítě a hudba I. Praha: Dědictví Komenského, 1918 
 
KŘIČKA, J. Dítě a hudba II. Praha: Dědictví Komenského, 1920 
 
KUČERA, T. Brněnská Radost slyšet jinak. Harmonie. 2005, č. 8, s. 20 – 22. ISSN  

1210-8081 
 

KULKA, J. Psychologie umění. Praha: SPN, 1991, ISBN 80-04-23694-4 
 
KURFÜRST, P. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002, ISBN 80-902912-1-X 
 
LAUDANN, E. Psychologie der Kreativität. München, 1969 
 
LAWLER, V. Tvořivost v HV. In: POLEDŇÁK, I. - POŠ, V. Konfrontace. Materiály  

z hudebních konferencí o hudební výchově 1961 – 1966. Praha: Editio Supraphon,  
1968 
 

LENG, L. (ed.) Hudobná výchova 69. Ročenka Československej spoločnosti pre hudebnú  
výchovu 1969. Bratislava: ČSSHV, 1970 
 

LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. Praha: SPN, 1998,  
 ISBN 80-7235-028-5 
 
LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy. Metodická příručka. Praha:  
 SPN, 2001, ISBN 80-7235-047-1  
 
LIŠKOVÁ, M. – HURNÍK, L. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. Praha: SPN,  

2000, ISBN 80-7235-009-9  
 

LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy. Metodická příručka. Praha:  
 SPN, 1999, ISBN 80-7235-065-X  
 
LIŠKOVÁ, M. – HURNÍK, L. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy. Praha: SPN,  

2001, ISBN 80-7235-027-7 
 



 168 

LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy. Metodická příručka. Praha:  
 SPN, 1999, ISBN 80-7235-092-7 
 
LIŠKOVÁ, M. – HURNÍK, L. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy. Praha: SPN,  

2001, ISBN 80-7235-045-5 
 

LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy. Metodická příručka. Praha:  
 SPN, 2000, ISBN 80-7235-113-3 
 
LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Praha: SPN, 1998,  
 ISBN 80-7235-050-1 
 
LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Metodická příručka. Praha:  
 SPN, 2000, ISBN 80-7235-127-3 
 
LOKŠOVÁ, I. – LOKŠA, J. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003, ISBN 80-247-0374-2 
 
LUBART, T.I. Creativity. In. STERNBERG, R.J.(ed.) Thinking and problem solving. San  

Diego: Academic Press, 1994 
 

MAC KINNON, D.W. The Creativity of Architects. In TAYLOR, C.W. Widwning Horizons  
in Creativity. New York: John Willey and Sons, 1964 
 

MAŇÁK, J. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno, Paido, 2001, 
ISBN 80-7315-002-6 
 

MARTENOT, M. „Methode Martenot“ Principes fondamentaux d´éducation musicale.  
Paris, 1952 
 

MAZUREK, J.: Metoda Jaques – Dalcrozova a česká hudební výchova (1911-1938).  
Ostrava: OU, 1993, ISBN 80-7042-064-2 
 

MEDEK, I. Několik poznámek k hudební kreativitě – reflexe semináře – Olomouc Slyšet  
jinak 18. – 20. 11. 2003. In ZOUHAR, V. – MEDEK, I. – SYNEK, J. (eds.) Slyšet  
jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Brno:  
JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

MELKUS, L. Problematika hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích školách a příprava  
hudebních pedagogů. In HOLZKNECHT, V. - POŠ, V. (eds.) Člověk potřebuje  
hudbu. Praha: Panton, 1969 
 

MEYER, C. Response – Zusammenspiel von kreativer Eingenleistung und der Rezeption  
bestehender Kompositionen. (Rkp.), s.d. 
 

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995, ISBN 80-200-0628-1 
 
ORFF, C. Minulost a budoucnost Orffova Schulwerku. In ORFF, C. aj. Orffův  

Schulwerk: Texty 1. Přel. H. Kallósová, München: Carl Orff-Stifftung, s.d. 
 

 



 169 

ORFF, C. - KEETMAN, G. Orff- Schulwerk, Musik für Kinder: Im Fünftonraum.  
Mainz: B. Schott´s Söhne, 1950 
 

ORFF, C. Schulwerk – pohled do minulosti a budoucnosti. In FEDOR, V.- PLAVEC, J.  
- POŠ, V.- SEDLICKÝ, T. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha  
- Bratislava: Supraphon, 1969 

 
Orffův Schulwerk: Texty 1. Přel. H. Kallósová, München: Carl Orff-Stifftung, s.d. 
 
PAYNTER, J. - ASTON, J. Sound and silence: Classroom Projects in Creative Music.  

London: Cambridge University Press, 1970 
 

PAYNTER, J. Making progress with composing. British journal of Music Education. 2000,  
17 (1), s. 5 - 31 
 

PERNICKÁ, M. Výzkum hudebních dovedností žáků 5. ročníků základní školy v předmětu 
hudební výchova v kontextu předpokládaných kompetencí vzdělávacích programů. 
Diplomová práce. KHV PdF UP v Olomouci, 2007 

 
PETROVÁ, A. Tvořivost v teorii a praxi. Praha: Vodnář, 1999, ISBN 80-86226-05-0 
 
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-172-7 
 
PHILIPP, G. Improvizace jako složka vyučování. In DOSTÁL, J. Dítě u klavíru. Praha:  

Supraphon, 1977 
 

PESTALOZZI, J. H.: Kterak Gertruda své děti vyučuje. Brno: Winiker, 1910 
 
PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003,  

ISBN 80-200-1086-6 
 

POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. Brno: Zdeněk Novotný, 2006 ,  
ISBN 80-7355-055-5 
 

POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. Brno: MU, 2002, ISBN 80-214-2065-0 
 
POLEDŇÁK, I. – BUDÍK, J. Hudba – škola – zítřek. Praha: Supraphon, 1969 
 
POLEDŇÁK, I. - POŠ, V. Konfrontace. Materiály z hudebních konferencí o hudební výchově  

1961 – 1966. Praha: Editio Supraphon, 1968 
 

POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon, 1984 
 
POLEDŇÁK, I. Hudebně pedagogické invence. Praha: UK, 2005, ISBN 80-7290-229-6 
 
POŠ, V. Orffův Schulwerk. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1967 
 
POŠ, V. Jiskření Budapešť – Salcburk – Praha. Hudební rozhledy, 1964, č. 20 
 
 



 170 

POŠ, V. Schulwerk Carla Orffa. In HOLZKNECHT, V. – POŠ,V. a kol. Člověk  
potřebuje hudbu. Praha: Panton, 1969 
 

POŠ, V. Malá historie Orffovy školy v ČSSR. In FEDOR, V.- PLAVEC, J.-POŠ, V. 
- SEDLICKÝ, T. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha: 
Supraphon, 1969 
 

POŠ, V. Kurze Geschichte des Orff-Schulwerks in der Tschechoslowakei. In Orff- 
Schulwerk Forum Salzburg. Gegegnugen. Salzburg: Mozarteum, 1990 
 

PREUßNER, E. Abeceda hudebního poznávání. In FEDOR, V.-PLAVEC, J. -POŠ, V.  
- SEDLICKÝ, T. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha: 
Supraphon, 1969 
 

PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995,  
ISBN 80-7178-029-4 
 

PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I – IV. Praha: SPN, 1963-83 
 
RÉVESZ, G. Die schöpferische Begabung. Den Haag, 1946 
 
ROSCHER, W. Integratívna hudobná pedagogika a polyestetická výchova. In Integrujúce  

možnosti hudby a umelecká výchova detí a mládeže. Bratislava: SHS, 1992 
 

ROSCHER, W. Polyaisthesis – polyestetika – polyestetická výchova. In DRÁBEK, V. (ed.)  
Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova. Studia Pedagogica 15.  
Praha: UK, 1995, ISSN 0862-4461 
 

RUBINŠTEJN, S.L. Základy obecné psychologie. Praha: SPN, 1964 
 
ROUSSEAU, J.J. Emil, čili o vychování. Olomouc: Promberger, 1926 
 
Scratch anthology of compositions. London: Experimental Music Catalogue, 1972 
 
SEDLÁK, F.  Hudební vývoj dítěte. Praha: Supraphon, 1974 
 
SEDLÁK, F. a kol. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha: SPN, 1977 
 
SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 2. Praha: SPN, 1984 
 
SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy 1. Praha: SPN, 1985 
 
SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha: SPN, 1990, ISBN 80-04-20587-9 
 
SCHNEIDER, H. – BÖSZE, C. – STANGL, B. (Hrsg.) "Klangnetze" Ein Versuch, die  

Wirklichkeit mit den Ohren zu erfinden. Saarbrücken: Pfau-Verlag, 2000,  
ISBN 3-89727-117-6 
 

SKALKOVÁ, J. Aktivita žáků ve vyučování. Praha: SPN, 1971 
 



 171 

SKILBECK, M. Ideologies and Values. Unit 3, Course E203. Curriculum Design and  
Development.  Milton Keynes: Open University, 1976 
 

SLOŽIL, A.: Maďarská hudební výchova. Praha: SPN, 1977 
 
STEINER, R. Výchova dítěte a metodika vyučování. Praha: Baltazar, 1993,  

ISBN 80-900307-9-3 
 

STERNBERG, R. – LUBART, T. Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture 
of Conformity. New York: Free Press, 1995 
 

SYNEK, J. Slyšet jinak – třikrát jinak. In ZOUHAR, V. – MEDEK, I. – SYNEK, J. (eds.)  
Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách.  
Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

SYNEK, J. Pedagogické aspekty projektu Slyšet jinak. In Hudební improvizace. Sborník  
celostátní konference. Praha: ČHR/DÚ, 2005 
 

SWANWICK, K. – TILLMANN, J. The sequence of musical development: a study of  
childern's composition. British  Journal of Music Education, 1986, 3 
 

ŠEVČÍKOVÁ, V. Zhodnocení semináře Slyšet jinak 2003. ZOUHAR, V. – MEDEK, I.  
- SYNEK, J. (eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově  
na zvláštních školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci  
a klinické praxi. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-264-5 
 

ŠIMEK, V. Schulwerk u nás. Hudební rozhledy. Praha, 1965, č. 19 
 
ŠŤASTNÝ, J. Problémy výuky improvizace na vysoké hudební škole. In Hudební  

improvizace. Sborník celostátní konference. Praha: ČHR/DÚ, 2005 
 

Teoretické základy hudební pedagogiky 7. Sborník KHV PdF UK v Praze č. 7. Praha: UK,  
1990, ISBN 80-7066-191-7 
 

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7178-916-X 
 
TOLSTOJ, L.N. Pedagogické spisy. Praha: SPN, 1957 
 
TORRANCE, E.P. Scientific Views of Creativity and Factors Affecting its Growth. In.  

KAGAN, J. (ed.) Creativity and learning. Boston: Houghton Mifflin, 1989 
 

TORRANCE, E.P. The Beyonders. In Why fly? A Philosophy of Creativity. Norwood, NJ:  
Ablex, 1995 
 

TREFINGEN, D.J. – ISAKSEN, S.G. – DORVAL, K.B. Creative problem solving: An  
Overview. In RUNCO, M.A. – ALBERT, R.S. (eds.) Theories of creativity.  
Newbury Park: SAGE Publications. 1990. ISBN 978-1572731363 
 



 172 

 
TVRDOŇ, J. - RAJMON, R. - LENG, L. Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú  

výchovu 1970, 1971. Bratislava – Praha: ČSSHV, 1972 
 

VÁŠA, P. Texty, básně, poèmes, physiques visuels. Praha: Kentaur, 1994,  
ISBN 80-85285-66-5 
 

VANČÁT, J. Výchova k tvořivosti ve Školním vzdělávacím programu. Praha: MAC, 2007,  
ISBN 978-80-86783-20-8 
 

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha: SPN, 1984 
 
VÁŇOVÁ, H. Myšlení v dětské hudební tvořivosti. In Hudební výchova v profilu žáka  

základní školy. Sborník KHV Pdf UK v Praze č. 6. Praha: UK, 1987 
 

VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha, Supraphon, 1989,  
ISBN 80-7058-149-2 
 

VÁŇOVÁ, H. Integrace intonačních a vokálně tvořivých činností jako prostředek rozvoje  
dětské hudebnosti. In Teoretické základy hudební pedagogiky. Sborník KHV PdF UK  
v Praze č. 7. Praha: UK, 1990, ISBN 80-7066-191-7 
 

VÁŇOVÁ, H. Myšlení v dětské hudební tvořivost a jeho diagnostika. In Psychologické  
aspekty hudební výchovy (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie). Sborník příspěvků  
5. ročníku Olomouckých jarních konferencí. Olomouc: VUP, 2001,  
ISBN 80-244-0405-2 
 

VÁŇOVÁ, H. – SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha:  
UK, 2002, ISBN 80-246-0435-3 
 

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: UK, 2004,  
ISBN 80-72-90-155-9 
 

VÁŇOVÁ, H. Rozvoj dětské hudební tvořivosti. In Hudební improvizace. Sborník celostátní  
konference. Praha: Česká hudební rada/Divadelní ústav, 2005 
 

VOTRUBA, L. Výchova studentů k tvůrčí práci. Praha: Academia, 1984 
 
Vzdělávací program Národní škola. Praha: SPN, 1997, ISBN 80-04-26 683-5 
 
Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál, 1996, ISBN 80-7178-106-1 
 
WERNER, T. Orffova škola na školách. In. FEDOR, V. - PLAVEC, J. - POŠ, V. 

- SEDLICKÝ, T. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha: 
Supraphon, 1969 
 

WILLEMS, E. Neue philosophische Ideen über die Musik und ihre praktische Anwendung.  
Biel, 1970 
 

 



 173 

 
ZOUHAR, V. Slyšet jinak: každý může být skladatelem. In ZOUHAR, V. – MEDEK, I.  

- SYNEK, J. (eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace v hudební výchově  
na zvláštních školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004, ISBN 80-85429-94-2 
 

 
ZOUHAR, V. – MEDEK, I. – SYNEK, J. (eds.) Slyšet jinak 03: tvořivost a improvizace  

v hudební výchově na zvláštních školách. Brno: JAMU/PdF UP, 2004,  
ISBN 80-85429-94-2 
 

ZOUHAR, V. Projekty Response, Klangnetze a Slyšet jinak ve výuce hudební výchovy.  
Komponování jako výuková metoda. Habilitační přednáška konaná dne 27. června  
2005 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Rkp., 2005 (1) 
 

ZOUHAR, V. Ke genezi programu Slyšet jinak. In Hudební improvizace. Sborník celostátní  
konference. Praha: ČHR/DÚ, 2005 (2) 
 

ZOUHAR, V. – COUFALOVÁ, G. – SYNEK, J. Program Festivalu Slyšet jinak 2006 I - III.  
Olomouc: Rkp., 2006 

 

 

Referáty z konferencí, které budou vydány v konferenčních sbornících v roce 2008: 

SYNEK, J. Výroba dětských hudebních nástrojů ve škole. Referát z konference Aktuální 
otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. Katedra hudební výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 13. – 15. 11. 2007. 
Rkp. (v tisku), 2007 (1) 

 
SYNEK, J. Zpřístupňování soudobé hudby v rámci programu Slyšet jinak. Referát 

z konference Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga 
(1882 – 1962). Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, 29. 11. – 1. 12. 2007. Rkp. (v tisku), 2007 (2) 

 
 

 

Elektronické zdroje: 

http://www.czechcoordinatoreas.eu 

http://www.damadama.cz 

http://www.enh.cz/recenze5.php. 

http://www.jamu.cz  

http://www.klangnetze.at 

http://www.konzertpaedagogik.de 

http://www.londonsinfonietta.org.uk 

http://www.msmt.cz  

http://www.dr.dk/P2/lyttilnyt/Indslag/2006- 

        11/20061114125028.htm 

http://www.petrvasa.cz  

http://www.rvp.cz  

http://www.slysetjinak.upol.cz 

http://chr.nipax.cz 

http://prm.art.pl/adlibitum.php 



 174 

Elementární komponování a jeho význam v edukaci 
 
 

RESUMÉ 
 
 
 

Tématem disertační práce je oblast dětské hudební tvořivosti  a možnosti jejího 

rozvíjení prostřednictvím elementárního komponování v hudební výchově na 1. stupni 

základní školy. Toto téma, v české hudební pedagogice dosud opomíjené, je předmětem 

výzkumu, analyzování a experimentálního ověřování v rámci programu Slyšet jinak (autor 

disertační práce je od počátku členem jeho týmu). Program Slyšet jinak, který vznikl             

na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001 a na kterém        

od roku 2002 participují i pedagogové, hudební skladatelé, interpreti a studenti Hudební 

fakulty JAMU v Brně, navázal na koncepce britsko-německého projektu Response                   

a rakouského programu Klangnetze.  

Cílem programu Slyšet jinak není pouze rozvoj specifických hudebních dovedností 

žáků (komponování, poslechové aktivity, teoretické reflexe), ale obecná snaha stimulovat 

dětskou kreativitu (bez ohledu na hudební, sociální a kulturní zkušenosti, znalosti, schopnosti 

a dovednosti – tzv. hudební výchova bez bariér) a posílení sociálních a komunikativních 

kompetencí. Prostředkem k dosažení cílů je hra, která volně vychází z improvizace se 

zvukem, z pokynových skladeb a kompozic žáků. Z hlediska cílů přitom není zásadní 

výsledná dětská kompozice, nýbrž samotný proces jejího vytváření – zážitek z kreativního 

procesu. 

Disertační práce má tři části, z nichž první je zaměřena na vymezení pojmu dětská 

hudební kreativita v  psychologickém a pedagogickém kontextu. Druhá část je věnována 

problematice současného pojetí hudební výchovy a hudebně tvořivých činností 

v kurikulárních dokumentech – v současných vzdělávacích programech  České republiky. 

Dále jsou v rámci kapitoly zmapovány stávající domácí i zahraniční metody rozvíjení dětské 

hudební kreativity. Třetí část tvoří charakteristika programu Slyšet jinak (cíle, principy, 

metodika) včetně zhodnocení jeho dosavadního vývoje a využitelnosti programu z hlediska 

pojetí a cílů základního vzdělávání vymezených Rámcovým vzdělávacím programem. 

 



 175 

Elementary composing process, its importance in education 
 
 

SUMMARY 
 
 
 

The present dissertation focuses on the field of child musical creativity and potentials 

of its development through the process of elementary composition in the primary school 

music education. The topic which has been neglected in the Czech musical pedagogy became 

a subject of research, analysis and experimental examination in the framework of the Slyšet 

jinak (Different hearing) programme (the author of the present dissertation has been a 

member of the programme team from the very beginning). The Slyšet jinak program, which 

was launched at the Department of Music Education of Palacký University in Olomouc in 

2001, and which has been participated by educators, composers, musicians and students of the 

Music Faculty JAMU Brno since 2002, resumed the concepts of the British-German project 

Response and the Austrian programme Klangnetze.  

Slyšet jinak intention is not only to develop specific musical abilities of the pupils 

(composing, listening activities, theoretical reflections) as it also strives to stimulate children's 

creativity (irrespective of their musical, social and cultural experience, skills, knowledge and 

abilities – so called "music education without barriers") and to strengthen their social and 

communicative competences. Goals of the program are achieved by means of a play, which is 

based on the improvisations with sound, instruction and study compositions. As regards the 

goals of this programme, the final composition is not crucial; instead, it is the composing 

process itself – the experience of the creative process. 

The dissertation consists of three parts, the first of which aims at defining the term 

"child musical creativity" in the psychological and educational context. The second part deals 

with the issues related to the contemporary conception of music education and music-creative 

activities set out in the curriculum and other currently pursued educational programs in the 

Czech Republic. It also outlines modern Czech and foreign methods of developing the child 

musical creativity. The final third part describes the Slyšet jinak programme (goals, principles, 

methodology), including the evaluation of its development and potential use of the program 

with respect to the concept and goals of the elementary education as defined by the 

Framework Education Programme. 
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Elementares Komponieren und seine Bedeutung in der Ausbildung 

 

RESÜMEE 

 

     Das Thema meiner Dissertation ist Bereich der musikalischen Schöpfungskraft und die 

Möglichkeiten ihrer Entwicklung mittels elementaren Komponierens während der 

Musikerziehung in der 1.-5. Klasse der Grundschule. Dieses in der tschechischen 

Musikpädagogik unterlassene Thema wird im Rahmen des Programms Anders hören (der 

Autor dieser Arbeit nimmt an diesem Projekt von Anfang an teil) untersucht, analysiert und 

wissenschaftlich geprüft. Das Programm Anders hören, das im Jahre 2001 an der 

Musikabteilung der Pädagogischen Fakultät der Palacký-Universität in Olomouc entstanden 

ist, und an dem die Pädagogen, Komponisten, Interpreten sowie Studenten der Janáček-

Akademie für Musik und darstellende Kunst in Brno partizipieren, knüpft an die Konzeption 

des britisch-deutschen Projektes Response und des österreichischen Projektes Klangnetze an. 

 

     Das Ziel des Programms Anders hören stellt nicht nur die Entwicklung der spezifischen 

musikalischen Fertigkeiten der Schüler (Komponieren, Gehörbildung, theoretische Reflexion) 

dar, sondern auch die allgemeine Bemühung um die Stimulation der Kinderkreativität (ohne 

Rücksicht auf die musikalischen, sozialen und kulturellen Erfahrungen, Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten – die sgn. barrierenlose Musikerziehung) und die Stärkung von 

sozialen und kommunikativen Kompetenzen. Das Zielerreichungsmittel stellt das Spiel vor, 

das frei von der Klangimprovisation, von den konzeptuellen Kompositionen und 

Schülerkompositionen ausgeht.  

 

     Die Dissertation beinhaltet drei Teile. Im ersten Teil wird die musikalische Kreativität als 

Begriff im psychologischen und pädagogischen Kontext definiert. Der zweite Teil der Arbeit 

widmet sich der Auffassungsproblematik der Musikerziehung und  der musikalisch-

schöpferischen Tätigkeiten in den curricularen Dokumenten – d.h. in den gegenwärtigen 

tschechischen Bildungsprogrammmen. Dieses Kapitel behandelt die zeitgenössischen in- und 

ausländischen  Methoden der Entwicklung der Kinderkreativität. Der dritte Teil bildet die 

Charakteristik des Programms Anders hören (Ziele, Prinzipien, Methodik) und die Bewertung 

der bisherigen Entwicklung und die Nutzbarkeit des Programms im Rücksicht auf die 

Auffassung und auf die Ziele im Rahmenbildungsprogramm.  
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Příloha č. 1:   Startery, cvičení a hry se zvukovým materiálem, kompoziční cvičení1 

 

 

Startery -     iniciační……………………………………………… I 

- koncentrační…………………………………………. IV 

- komunikační…………………………………………. XI 

Cvičení a hry se zvukovým materiálem …………………………………. XIII 

Kompoziční cvičení  ………………….…………………………………. XVI 

 

 

 

Iniciační startery 

 

Hudba pro prsty 2 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: pleskání prsty na různé části těla 

Úkol:  není předem určen. Učitel/lektor začne pleskat šestnáctiny při tempu cca čtvrťová = 60  

dvěma prsty na různé části svého těla. Postupně přidává a ubírá hlasitost (pp-ff-pp)      

a mění směr pohybu pleskání (nahoru-dolů). Přichází ke stojícím žákům a pouze svou 

hrou vyvolává jejich reakce. Snaží se, aby se k němu všichni připojili 

Doba trvání: 5 minut  

Procvičování: uvolnění, rytmus, poslech, komunikace, koncentrace 

 

Scatm (ala Hudba pro prsty)3 

Situace: skupina v kruhu, dirigent uprostřed 

Zvuky: slabiky od vysokého (rychlého) pulsu po nízký (pomalý) (-pi, -pa, -pu; -ny, -na, -nu; 

-ty, -ta, -tu) 

Úkol: napodobuj, že klepeš jako v Hudbě pro prsty, ale říkej slabiky 

                                                 
1 Hranice mezi startery a dalšími cvičeními jsou velmi těsné nebo žádné. Zpravidla dochází k aktivizaci více 
složek v rámci jediné aktivity. Rozčlenění na jednotlivé kategorie je z tohoto důvodu spíše orientační a je vedeno 
praktickými úmysly pro lepší orientaci při výběru cvičení s požadovanou dominující složkou. 
 
2  Herndler, Ch. – Fingermusik  (SCHNEIDER – BÖSZE – STANGL, 2000)  
 
3  Vít Zouhar 
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Popis: dirigent aktivizuje každého pomocí nápodoby – reakcí – na své slabiky 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: nápodoba, rytmus, hra i poslech více rytmických i tempových pásem, 

komunikace, koncentrace 

 

Whoopee! 4
 

Situace: skupina v kruhu. 

Zvuky: hlas, hra na tělo 

Úkol: Žáci vyskakují jeden za druhým směrem po kruhu – bezprostředně na sebe navazují 

(jako mexická vlna), dále ve výskoku připojí hlas – zvuk (hra na tělo) - postupně 

přidávají dva, tři zvuky… i v kombinaci hlas - tělo. Všichni respektují pravidelný 

rytmus a reagují na změny tempa, příp. dynamiky – inspirují se předcházejícími 

Doba trvání: 4 minuty 

Procvičování: uvolnění, rytmus, komunikace 

 

Přijímám - posílám 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hlas, hra na tělo 

Úkol:  učitel/lektor vyšle jakýkoliv hlasový signál na kteréhokoliv dalšího hráče (pohled         

a gesto rukou, tělem), ten na něj bezprostředně reaguje vlastním zvukem a pokračuje 

stejně na dalšího hráče („řetěz“). Zvuk i gesta se mohou průběžně měnit 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: uvolnění, rytmus, komunikace 

 

Předávání předmětu po kruhu  

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hlas 

Úkol:  bez slovních pokynů posíláme po kruhu imaginární předmět – předávání doprovází 

vokální projevy vyjadřující tušené vlastnosti předmětu. Ty se u jednotlivých žáků 

mohou lišit: velký – malý – těžký – lehký – žhavý – lepkavý – tekutý. Žáci mohou 

změnit směr posílání, pořadí, mohou při předávání spolupracovat ve větším počtu 

                                                 
4  Alan Brett (Scratch anthology of compositions, 1972) 
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nebo např. vyhodit předmět z okna, zašlapat jej do země a po částech vytahovat, 

rozmazat po těle, schovat do kapsy, nahradit konkrétním předmětem, apod. 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: uvolnění, fantazie, komunikace 

 

Beat po kruhu 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hra na tělo 

Úkol:  začínáme jednoduchým tlesknutím poslaným po kruhu, vybízíme ostatní hráče           

ke kreativním obměnám (zahušťování, zřeďování, tempové změny, zvuky, hlas…)    

při současném respektování beatu 

Doba trvání: cca 5 minut 

Procvičování: uvolnění, fantazie, komunikace 

 

Prší (variace na Finger Music)5 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: zvuky těla a věcí v dosahu 

Úkol: vytvořit zvuky v široké paletě, které souvisí se zadanou mimohudební situací 

Popis: každý z účastníků vytvoří jeden zvuk, navzájem si je v kruhu přehrají, zvuky stejné se  

nahradí novými 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: kreativita, koncentrace, asociace 

 

Dechová báseň  

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: nádech a výdech v různých modifikacích (ad libitum) 

Úkol 1: reagovat pohotově na gesta dirigenta 

Úkol 2: funkce dirigenta může být nahrazena někým ze skupiny 

Popis:všichni reagují na gesto dirigenta (nahoru – nádech, dolů – výdech), různé tempové a 

výrazové změny, plynule, přerušovaně…  

Doba trvání:  5 minut 

Procvičování: koncentrace, pohotovost, komunikace 

                                                 
5  Markéta Dvořáková - Ivo Medek 
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Hrej! 6 

Situace: všichni stojí volně po prostoru tak, aby viděli pokyny dirigenta 

Zvuky: pouze rytmické pohyby, které připomínají rytmus a krátká zvolání 

Úkol: všichni „hrají jako by hráli.“ Hrej jako když hraješ rukama. Hrej jako když hraješ 

nohama. Hrej jako když hraješ hlavou 

Popis: 1. chůze na místě bez zvednutých chodidel (čtvrtka rovná se 120), ruce volně u těla, 

které kopíruje rytmus nohou 

2. k pohybu 1 se přidávají předpažené ruce s třepotáním v zápěstí (jako osminy) 

3. k pohybu 2 se přidává kmitání hlavou ze strany na stranu v rytmu nohou (čtvrtky) 

4. k pohybu 3 se přidá krátké zvolání. To celé pokračuje ubýváním pohybů v opačné 

posloupnosti, až zůstává pouze pohyb nohou 

Doba trvání: 2 minuty  

Procvičování: rytmus 

 

 

Koncentrační startery 

 
Naslouchání tichu  

Situace: skupina v kruhu, v lavicích, na zemi – pohodlně usazeni, zavřené oči 

Zvuky: zvukový prostor bez záměrně vytvářených zvuků 

Úkol:  naslouchání zvuků ve svém okolí s následnou reflexí a vyhodnocením zvukového 

prostoru 

Doba trvání: 3 – 5 minut 

Procvičování: koncentrace, naslouchání 

 

Očekávaný tón 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hlas 

Úkol:  každý si zvolí jeden svůj zvuk - tón (např. jeden vokál ze svého jména, celé své jméno, 

číslo, barvu, apod.). Může jej realizovat kdykoliv, vždy však až chvíli potom, kdy se 

mu to zdá nejvhodnější 

Doba trvání: 3 – 5 minut 

Procvičování: koncentrace, naslouchání 
                                                 
6  Vít Zouhar 
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Hrej sám 

Situace: skupina v kruhu, zavřené oči 

Zvuky: jednotlivě vytvářené zvuky (tóny) na netradiční hudební nástroje 

Úkol:  podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny hudební nástroje se rozdělíme na tři skupiny 

(dřevo – kov – plast) 

a. Každý se snaží svůj zvuk (tón) zahrát tak, aby nezazněl současně s dalšími – 

snažíme se nevytvářet souzvuky. 

b. Snažíme se hrát tehdy, aby stejné nástrojové skupiny hrály současně. 

Doba trvání:  2 x 3 minuty 

Procvičování:  koncentrace, naslouchání, komunikace 

 

Koncentrace na zvukový prostor  

Situace: skupina v kruhu  

Zvuky: hlas 

Úkol:  několikrát dokola po kruhu posíláme libovolné tóny – předáváme je sousedovi 

pokývnutím hlavy či pohledem do očí. Předem vybraný dirigent postupně (avšak 

nahodile) gestem umlčí jednotlivé zpěváky – ti v kruhu pokračují jen bezhlasým 

předáním sousedovi (pomlka). Postupně utichnou všichni. Kruh pokračuje dále pouze 

předáváním pohledů 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: koncentrace, naslouchání 

 

Čísla I 7 

Situace: skupina v kruhu, uvnitř jsou na zemi rozmístněny kartičky s čísly od 1 do 15 

Zvuky: libovolné zvuky 

Úkol:  každý si vymyslí jeden zvuk (hlas, hra na tělo, nástroj…). Po zahájení cvičení se 

všichni tiše a zvolna pohybují mezi čísli. Své zvuky provádí pouze tehdy, když si 

stoupnou na některé z čísel. Zadání se může měnit podle věku a znalostí žáků 

(například: lichá čísla = krátké zvuky, sudá čísla = dlouhé zvuky; délka zvuků může 

být dána velikostí čísel apod.) 

Doba trvání: 8 minut   

Procvičování: koncentrace, rytmus, metrum, poslech 

                                                 
7  Volně podle Diethera de la Motte: Drei-Fünf-Acht-Siebzehn 



 VI

 

Čísla II 

Situace: skupina v kruhu, uvnitř kruhu jsou na zemi rozmístněny kartičky s čísly od 1 do x 

(podle počtu účastníků) 

Zvuky: vyslovené barvy 

Úkol:  Každému v kruhu je přidělena jedna barva. Po zahájení cvičení se všichni tiše 

pohybují mezi kartičkami s čísly. Každý svou barvu vysloví pouze tehdy, když si 

stoupne na libovolnou kartičku a to tak, že svou barvu opakuje vždy na první dobu 

metra, které mu určuje číslo, na němž stojí. Pokračuje tak dlouho, dokud z kartičky 

neodejde. Pak se opět tiše prochází v kruhu a vybírá si další kartičku 

Příklad: jsem barva MODRÁ. Tiše se pohybuji mezi kartičkami. Stoupnu-li si například       

na číslo 4, tak vyslovím "MODRÁ" a dopočítám do čtyř, tak abych zase místo první 

doby řekl "MODRÁ" 

Doba trvání: 8 minut 

Procvičování: rytmus, metrum, poslech, koncentrace 

 

Čísla III 

Situace: skupina v kruhu, uvnitř kruhu jsou na zemi v libovolném počtu rozmístněny kartičky  

s čísly od 1 do 17, každý má na lístku napsanou libovolnou větu 

Zvuky: hlas 

Úkol:   zaznívá pravidelné metrum, hráči se mlčky prochází mezi čísly. Pokud hráč stoupne  

na kartičku s číslem, deklamuje po slabikách svou větu tak, že když stojí na čísle jedna 

na každou dobu, na čísle dvě na každou druhou dobu, na čísle tři na každou třetí dobu 

atd. Na jednom místě stojí tak dlouho, jak sám uzná za vhodné, poté opět mlčky 

přechází k dalšímu libovolnému číslu. Na jednom čísle mohou stát i dva a více hráčů 

Doba trvání: 8 minut 

Procvičování: rytmus, metrum, poslech, koncentrace 

 

Čísla IV 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky:  hlas 

Úkol:  každý hráč má kartičku s číslem od 3 do 11. Po udání metra každý vysloví své číslo   

na dobu příslušející jeho číslu (ten kdo má číslo pět odpočítá čtyři doby a na pátou 

dobu vysloví „pět“) 
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Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: rytmus, metrum, poslech, koncentrace 

 

Čísla V 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: libovolné rytmické hudební nástroje 

Úkol:  každý hráč má jeden rytmický nástroj a dostane jednu kartičku s číslem od 3 do 11. 

Bez udání tempa a nástupu začínají hrát: má-li číslo 8 – znamená to, že 8 dob (v duchu 

odpočítávaných ) hraje a 8 dob mlčí. Aby začátek nebyl příliš chaotický, mohou se 

čísla rozdávat postupně – hráči budou začínat postupně, závěr je možno řešit opačně 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: rytmus, metrum, poslech, koncentrace 

 

Samohlásky 8 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: vokály a, e, i  

Úkol: každý z hráčů - nezávisle na sobě – zpívá na libovolných různých tónech vokály a, e, i.  

Beat není určen. Po vyčerpání všech vokálů každý zpívá postupně stejné vokály, ale    

s pozvolným glissandem. Po odezpívání všech vokálů desetkrát opakuje vokál a 

Délka: cvičení trvá tak dlouho, dokud všichni nedozpívají 

Procvičování: zpěv, poslech, koncentrace, komunikace 

 

Souhlásky a samohlásky 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hlas -: dlouhé samohlásky a souhlásky 

Úkol: v kruhu v protipohybu si postupně posíláme jedním směrem dlouhé samohlásky (např. 

á -  é -  í  - ó – ú), druhým směrem krátce vyslovené souhlásky (např. b – d – m – g) 

Délka: 3 minuty 

Procvičování: poslech, koncentrace, komunikace, improvizace 

 

 

 

                                                 
8  Volně podle skladby Terry Rilleyho: In C 
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Slabiky I 

Situace: tři skupiny v kruhu, tři dirigenti 

Zvuky:  hlas 

Úkol:  všechny skupiny opakují stejný text – např. počáteční slabiky svých dirigentů (PETR    

– LUKÁŠ – JAKUB- TOMÁŠ) – přičemž každá skupina reaguje na předem smluvená 

pokynová gesta svého dirigenta. Ta určují skupině tempo, dynamiku, akcenty, příp. 

hlasovou polohu, glissanda apod.). Dirigenti si vzájemně naslouchají a změnami 

reagují na současně znějící zvukové plochy ostatních skupin 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: improvizace, reakce na dirigentova gesta, koncentrace, poslech 

 

Slabiky II9 (z animace opery V. Zouhara a T. Hanzlíka: Torso) 

Situace: 2 dirigenti před 4 skupinami, kartičky se slabikami 

Zvuky: hlas - slabiky 

Úkol: 1) 1 dirigent pokládá na zem dvě kartičky, na nich jsou napsány slabiky (např. TA TE)  

 – připraví způsob pokynů – gesta rukou (ANO – NE); dynamika podle  

 intenzity gesta; tónová výška – zvedání kartičky do výšky 

2) 1 dirigent  - 2 skupiny – každá skupina reaguje na jednu slabiku  

3) 2 dirigenti  - 4 skupiny – 4 slabiky TA  -  KA  - ME  -  MO 

4) 2 dirigenti – 4 skupiny - 8 slabik TA  -  DE  -  KA  - PU  -  ME  -  TA  -  MO  -  TI 

 

   TA – ME 

   TA  -  KA  - ME  -  MO 

TA  -  DE  -  KA  - PU  -  ME  -  TA  -  MO  -  TI 

 
5)   doplníme slabiky chybějícími hláskami: 

               TAN  -  DEM  -  KA  - PUT  -  ME  -  TAM  -  MOR  -  TI 

podle pokynů dirigenta (ukazuje postupně na kartičky) deklamují všichni celou větu 

Tandem caput metam morti
10 s akcenty, rytmickými, melodickými a tempovými 

změnami 

6) tatáž interpretace věty ve 2-4 skupinách jako kánon  

                                                 
9  V. Zouhar – G. Coufalová – J. Synek 
 
10  „Konečně smrti setnu hlavu.“ (Překlad z latinského libreta Kamil Harvánek.) 
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7) proporční kánon, 2 - 4 skupiny: dvojnásobně rychleji - pomaleji 

Doba trvání: 15 minut 

Procvičování: kreativita, procesualita, rytmus, koncentrace, reakce na gesta 

 

Dva odlišné zvuky  

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hra na tělo, hlas 

Úkol:  učitel/lektor při jemně zaznívajícím metru vysílá na obě strany kruhu různé zvuky 

(např. doprava tlesk, doleva lusk, mlask...) - i za sebou různé. V další fázi totéž          

se zavřenýma očima 

Doba trvání:  5 minut 

Procvičování: koncentrace, rytmus, poslech 

 

Vrstvení jednoduchých rytmických ploch s touž sčasovací jednotkou 11 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: zvuky těla a věcí v dosahu 

Úkol:  vytvořit jednoduché rytmické patterny v rámci pravidelného beatu. Každý si vytvoří 

svůj rytmický model na základě základního beatu, který všichni od počátku drží. 

Postupně se představí všechny modely a to tak, že každý svůj model třikrát po sobě 

zopakuje 

Doba trvání: 5 minut  

Procvičování: kreativita, koncentrace, rytmické cítění 

 

Bublifuk  

Situace: skupina v půlkruhu, bublifukař proti nim 

Zvuky:  hlas - vokály, brumenda, atd. 

Úkol: bublifukař – dirigent – vyfukuje bubliny, ostatní – členové orchestru – jim vdechují 

život tak, že svoji bublinu spojují se svým tónem. Každý si vybere svoji bublinu          

a „ozvučuje“ ji svým hlasem - vytváří libovolné tóny, dynamicky i výškově odstíněné 

podle velikosti bublin, tónová glissanda - podle směru letu bubliny (nahoru-dolů). 

Jakmile bublina praskne, tón skončí 

Doba trvání: cca 5 minut 

Procvičování: koncentrace, intonace 

                                                 
11  Ivo Medek 
 



 X 

Rytmus a chaos12 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: libovolné perkusivní zvuky na tělo 

Úkol: individuálním zrychlováním plynule porušujte pravidelný kolektivní beat až do úplného  

chaosu a zpět se do něj plynulým zpomalováním vracejte 

Popis: všichni drží pravidelný beat. Dirigent gestem vyzývá jednotlivce k individuálnímu 

zrychlování (pokyn rukou vzhůru) a opětovnému zpomalování (pokyn rukou dolů). 

Dirigent vyzývá i více účastníků zároveň a postupně tak může převládat 

organizovanost nebo chaos. Lze zkusit i bez dirigenta 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: rytmické cítění, koncentrace 

 

Sbíhání a rozbíhání drženého vokálu glissandy 

Situace: skupina v kruhu  

Zvuky: vokály 

Úkol: zpívat svůj tón nezávisle na ostatních, pomocí glissand se přiladit k celku, potom         

se zase vrátit ke svému původnímu tónu 

Popis: každý si v duchu vybere svůj tón a na gesto dirigenta jej začne zpívat. Pomocí 

glissandového přecházení se všichni snaží docílit unisona na libovolném ze znějících 

tónů. Po chvíli unisona opět postupně plynule glissandy se pokusit vrátit k původnímu  

tónu 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: intonace, koncentrace, empatie, komunikace 

 

Vícehlasá glissanda 

Situace: skupina v kruhu, jeden dirigent 

Zvuky: hlas 

Úkol:   na dirigentův pokyn všichni nasadí vokál libovolné výšky, jehož přibližná poloha je 

dána polohou dirigentových rukou. Na pohyb rukou směrem nahoru – dolů reagují 

zpěváci glissandivými postupy daným směrem. Není žádoucí se výškově vyrovnávat   

– naopak, každý zpěvák se snaží „nesladit se“ s ostatními. Totéž později provádíme se 

dvěma skupinami – každá reaguje na jednu dirigentovu ruku 

                                                 
12  Ivo Medek 
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Doba trvání: 3 - 5 minut 

Procvičování: intonace, koncentrace, kreativita, reakce na gesta 

 

Zvuky po kruhu 

Situace: skupina v kruhu, později v prostoru 

Zvuky: různé zvukové objekty 

Úkol:  1)   Každý po kruhu zahraje jeden zvuk na svůj nástroj (všechny zvuky jsou vzájemně  

  odlišné). Několikrát zopakujeme, přičemž se snažíme vnímat zvukový kontext 

2)  Totéž několikrát zopakujeme se zavřenýma očima – reagujeme na předcházející  

zvuk 

3) Z kruhu se rozptýlíme do prostoru, přičemž stále se zavřenýma očima 

zachováváme neměnné pořadí zvuků  

4) Totéž se dvěma posílanými zvukovými „vlnami“ 

Doba trvání: 5 – 8 minut 

Procvičování: koncentrace, naslouchání 

 

 

Komunikační startery 

 

Rytmická improvizace13 

Situace: čtyři židle uvnitř kruhu 

Zvuky:  rytmické hudební nástroje 

Úkol:  uprostřed kruhu jsou zády k sobě 4 židle, 4 děti si vyberou libovolný rytmický nástroj  

a usednou na židle uvnitř kruhu. První začne s vlastním rytmickým ostinatem – ostatní 

ze čtveřice se postupně přidávají s vlastními ostinaty, přičemž reagují na již znějící 

rytmy, které se mohou průběžně obměňovat. Na pokyn učitele/lektora se postupně 

přidávají i zbývající hráči. Cvičení se opakuje s různými čtveřicemi i nástroji nejméně 

třikrát 

Doba trvání: 3 x 3 minuty 

Procvičování:  komunikace, rytmus, improvizace 

 

                                                 
13  Lenka Pospíšilová 
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Vlny 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hlas 

Úkol:  všichni současně zazpívají brumendem libovolný hluboký tón. Nasloucháním celku   

se pokusíme sladit na jediném tónu. V okamžiku, kdy se nám to povede stoupáme 

pozvolným glissandem do své nejvyšší polohy a zase zpět dolů, abychom se opět 

sladili na jediném tónu a cvičení několikrát zopakovali 

Doba trvání: 3 minuty 

Procvičování: koncentrace, komunikace, naslouchání 

 
Tlučte čímkoliv do čehokoliv! 14 

Situace: skupina v kruhu a dirigent 

Zvuky: libovolné 

Úkol: rytmická improvizace (improvizace průběhu hustot). Hustoty udává dirigent – pohyb 

rukou nahoru = zahušťování, pohyb rukou dolů = zřeďování, ostatní drží beat. 

Dirigent dává postupně pokyny sólistům, skupinám, dvěma skupinám (dvěma 

sólistům) současně tak, že hustoty se navzájem prolínají 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: rytmus, hra i poslech více rytmických i tempových pásem, komunikace, 

koncentrace 

 
Natahování a zkracování 15 

Situace: skupina v kruhu, dirigent uprostřed 

Zvuky: libovolné zvuky s předměty, které nás obklopují 

Úkol: zrychluj a pak zpomaluj proti všem 

Popis: dirigent hlavou udává pomalý beat (čtvrťová cca 60). Jednou rukou dává pokyn 

sólistovi, který reaguje na zdviženou paži zrychlováním, sníženou paží zpomalováním. 

Dirigent začíná sólistou, pokračuje skupinou a končí pokynem dvěma skupinám 

současně. Cvičení končí pravidelným beatem. Různé varianty (zrychlování spojené se 

zesilováním apod.) 

Doba trvání: 5 minut  

                                                 
14  Dan Dlouhý 
 
15  V. Zouhar: Time stretching 
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Procvičování: rytmus, hra i poslech více rytmických a tempových pásem, komunikace, 

koncentrace 

 

Čtyři dirigenti  

Situace: čtyři skupiny zády k sobě, čtyři dirigenti vně kruhu 

Zvuky: hlas 

Úkol:   každá skupina „zpívá“ podle předem smluvených gest svého dirigenta (glissanda, 

skoky, rytmus, akcenty, brumendo, vokály, dech, syčení, výkřiky). Ti si navzájem 

naslouchají a reagují na sebe navzájem (společná improvizace). Je možné si předem 

dohodnout rámcový průběh improvizace (např. pozvolná tempová gradace a rychlé 

uvolnění) 

Doba trvání: 5 – 10 minut 

Procvičování: koncentrace, kreativita, improvizace - empatie, reakce na gesta 

 

 

Startery se zvukovým materiálem: 

 
Volná improvizace s různými nástroji   

Situace: netradiční hudební nástroje rozmístněné v prostoru 

Zvuky: netradiční hudební nástroje 

Úkol:  hráči experimentují se zvukovými možnostmi všech nástrojů rozmístěných v prostoru 

– vybírají si, zkouší a mění je - přitom stále vnímají zvukový prostor kolem sebe 

vytvářený svými kolegy a hrou na něj reagují 

Doba trvání: 8 minut 

Procvičování: komunikace, improvizace, poslech 

 

Zvuky   

Situace: tři skupiny 

Zvuky: netradiční hudební nástroje, hlas 

Úkol:  každá ze tří skupin si společně vymyslí jeden zvuk podle zadání: 1. skupina ostrý,       

2. skupina tichý, 3. skupina libovolný (nebo dlouhý – krátký – libovolný). Začne 

1.skupina, 2. skupina pokračuje bez udání metra či jakéhokoliv impulsu, následuje     

3. skupina. Dodržujeme pořadí, ale neurčujeme rytmus. V další fázi totéž se 

zavřenýma očima 
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Doba trvání: 1,5 – 3 minuty 

Procvičování: koncentrace, komunikace 

 

Zvuková plocha 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: netradiční hudební nástroje, hlas 

Úkol:  v průběhu dvou minut všichni hrají tiché zvuky prokládané pauzami, podle vlastního 

uvážení smí zařadit jeden krátký silný zvuk. Závěr řeší dirigent postupným utišením. 

Efektně působí cvičení ve vokální podobě  

Doba trvání: 2 minuty 

Procvičování: koncentrace, komunikace, hudební forma 

 

Jméno I 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: jméno a příjmení vyslovené najednou, ale bez samohlásek – např.: Karel Novák =  

[krlnvk] 

Úkol 1: v kruhu postupně jeden za druhým jedenkrát vysloví své jméno bez souhlásek           

(s gestem) 

Úkol 2: Všichni postupně opakují své jméno tak, že zvuk narůstá a pak se postupně zmenšuje.  

Nárůst i ubírání probíhá oběma směry. K tomu, kdo začíná se přidají jeho sousedé       

z obou stran, k nim jejich sousedé, až všichni současně ve stejném beatu vyslovují své 

jméno. Poté, co poslední, kdo se přidal, desetkrát vysloví své jméno, všichni postupně 

umlkají stejným způsobem. Poslední umlká, pak oba jeho sousedé, poté oba jejich 

sousedé atd., až zůstává pouze ten, kdo cvičení začal 

Doba trvání: cvičení trvá tak dlouho, dokud všichni nepředvedou své zvuky 

Procvičování: koncentrace, poslech 

 

Jméno II 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: jméno a příjemní vyslovené bez souhlásek 

Úkol: v kruhu postupně jeden za druhým vysloví své jméno bez samohlásek – např. Karel  

Novák = [aeoá]. Dále je možné intonovat jednotlivé vokály na libovolných tónech 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: koncentrace, melodizace, poslech 
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Jméno III  

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hlas + pohybová gesta 

Úkol:  každý postupně po kruhu vysloví vlastní jméno se zvýrazněným rytmem 

- totéž doplníme výrazovým pohybovým gestem - všichni zopakují 

- totéž jen se souhláskami ze jména 

- totéž jen se samohláskami ze jména - melodizované 

- jen gesto bez hlasu 

- celé zpět 

Délka: 8 minut 

Procvičování: koncentrace,hlas, rytmus, melodizace, pohyb 

 

Dirigent II  

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: dlouhý – tichý, krátký – silný; netradiční hudební nástroje 

Úkol:  po kruhu každý na svůj nástroj představí jeden dlouhý tichý zvuk, ve druhém kole 

jeden krátký silný zvuk. Dále „pohledem“ předáváme dlouhý tichý zvuk – při sólu 

mírně zesílený - po předání pokračuje dále v  pp. Jakmile se kruh uzavře, hrají všichni 

podle gest dirigenta - žáka (gradace a ztišení). Zakončuje závěrečné kolo vedeném 

v protisměru - hrajeme krátké silné zvuky v co nejrychlejším sledu 

Doba trvání: 8 minut 

Procvičování: koncentrace, komunikace, reagování na gesta, hudební forma 

 
Prostor s neobvyklými nástroji 

Situace: stanoviště s netradičními hudebními nástroji, pokynové grafické party 

Zvuky: netradiční hudební nástroje 

Úkol:  každý má vlastní pokynový grafický part (grafický symbol zvuku), který realizuje      

na různých stanovištích na různé nástroje. Může hrát libovolněkrát – vždy však se 

pokouší reagovat na okolní zvukový prostor. Změny stanoviště určuje předem 

domluvený signál (např. zvuk gongu). Je-li hráč v průběhu cvičení nespokojen 

s vlastním partem, může si na místě vytvořit part nový nebo si svůj part vyměnit 

s jiným hráčem 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování:  koncentrace, komunikace, hudební forma 
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Kompoziční startery a cvičení 

 

Kompoziční cvičení I 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: netradiční hudební nástroje 

Dva zvuky - jeden dlouhý hluboký a jeden krátký vysoký 

Situace: společně vytvářená – improvizovaná desetiminutová zvuková plocha. Každý hráč 

smí použít dva libovolné zvuky (jeden dlouhý - hluboký, druhý krátký - vysoký) a to 

celkem desetkrát. Jimi reaguje na zvuky, které kolem sebe slyší. Trvání skladby 

kontroluje jeden ze skupiny (je-li třeba, může gestem či zvukovým signálem zdůraznit 

polovinu času, případně každou ukončenou minutu) 

Doba trvání: skladba nesmí trvat méně, ani déle než 10 minut 

Procvičování: komunikace, kompozice 

 

Kompoziční cvičení II 

Situace: práce v menších skupinách (7 – 15 členů ve skupině) 

Zvuky: netradiční hudební nástroje 

Úkol: skupina společně připravuje kompozici. Každý hráč smí použít pouze dva zvuky  

(dlouhý hluboký, krátký vysoký) a to libovolněkrát. Ty vytváří podobu, tvar a průběh 

skladby. Během skladby musí zaznít 10 sekund úplného ticha a může se v ní objevit 
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10 sekund nových zvuků. Skupina si podle potřeby zvolí mezi sebou toho, kdo bude 

průběh skladby koordinovat, kdo bude sledovat časový průběh skladby a jaké se zvolí 

prostředky (grafický zápis), aby bylo možné skladbu kdykoli zopakovat 

Doba trvání: příprava 30 minut, skladba trvá přesně 5 minut 

Procvičování: komunikace, kompozice 

 

Kompoziční cvičení III 

Situace: 6 – 7 členné skupiny 

Zvuky: libovolné 

Úkol:  k vytvoření společné kompozice používáme jen vybrané zvuky (které jsme si dříve 

připravili) – krátký tichý, dlouhý tichý, krátký silný, dlouhý silný. Ty mohou být 

použity v libovolném pořadí, kdykoliv. Do skladby je komponováno 30 sekund ticha. 

Každý člen skupiny může v průběhu skladby zahrát své 10 – 15 sekundové sólo,       

ve kterém nemusí použít výše uvedený zvukový materiál 

Doba trvání: přesně 5 minut 

Procvičování: kompozice, komunikace, naslouchání 

 

Kartičky George Brechta 

Situace:  menší skupiny (4 – 6 členů), kartičky s pokyny 

Zvuky: hlas, hra na tělo, předměty v okolí 

Úkol:  každá skupina dostane kartičku, na níž je popsána určitá činnost (např.: Tři skleněná 

okna - zavři a otevři okno, otevři a zavři okno). V průběhu pěti minut si připraví dvě 

vyjádření daných pokynů:  

1. akcionalisticky (konkrétní okna otevírám a zavírám) 

2. hudebně (dostupnými prostředky imituji zvuky) 

Doba trvání:  15 minut 

Procvičování:  hudební struktura, komunikace 

 

Dirigent I 

Situace: skupina v půlkruhu, jeden žák – dirigent stojící čelem k půlkruhu řídí provedení 

Zvuky: netradiční hudební nástroje, hlas 

Úkol:  každý hráč má jeden hudební nástroj, na který hraje podle pokynů – předem 

smluvených gest – „dirigenta“ (hraje – nehraje, rytmus, tempo, dynamika…). Dirigent 

rozeznívá postupně jednotlivé nástroje a jejich vzájemným kombinováním (souzvuky) 
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vytváří - hledá zajímavé a působivé zvukové plochy a dále je rozpracovává (zvuky 

střídá, sestavuje, kombinuje, pohrává si i s dynamikou – kolísání, gradace, atd.). 

Zvukově či jinak podobné nástroje můžeme sdružovat do skupin, přičemž celá skupina 

reaguje na dirigentova gesta společně. Ve vokální podobě dirigent pokynem rozezvučí 

jednotlivé hlasy (snažíme se o vzájemně odlišné), pohrává si se zvukovým materiálem, 

vytváří souzvuky dvojic i skupin, ostinata…. Až dirigent vyčerpá svoje představy, 

mlčky předá dirigování dalšímu hráči 

Doba trvání: 3 minuty, nejlépe vícekrát opakovat s jinými dirigenty 

Procvičování: koncentrace, komunikace, reagování na gesta, hudební forma 

 

Dirigent III 

Situace: 4 skupiny a dirigent 

Zvuky: netradiční hudební nástroje 

Úkol:  každá ze skupin si připraví ostinátní zvukovou plochu vytvářenou hrou na netradiční 

hudební nástroje. Dirigent řídí hudební skupiny prostřednictvím hry na čtyři hudební 

nástroje, kdy každá skupina reaguje pouze na jeden nástroj (např. 1. skupina svou hrou 

reaguje na zvuk plechovky, 2. skupina na zvuk zvonku, 3. skupina na zvuk 

velikonoční řehtačky, 4. skupina na zvuk klaksonu). Tento zvuk skupinu rozezní          

i umlčí 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: komunikace, kompozice 

 

Pěvecký sbor I 16 

Situace: skupina v kruhu a dirigent 

Zvuky: hlas, gong 

Úkol:  každý „zpěvák“ má v ruce text. Po zaznění gongu každý zpívá text na jediném 

libovolném tónu (aniž by se chtěl sladit s ostatními) a v libovolném tempu tak dlouho, 

dokud mu nedojde dech. Až všichni dozpívají – následuje chvíle ticha a opět zazní 

gong. Ten může svou hlasitostí určovat hlasitost sboru 

Doba trvání:  5 minut 

Procvičování: poslech 

 

                                                 
16  J. Synek 
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Pěvecký sbor II 17 

Situace: skupina v kruhu  

Zvuky: hlas 

Úkol:  probíhá stejně jako Pěvecký sbor I, pouze jednotlivé hlasy nezačínají současně, nýbrž, 

každý zpěvák začne tehdy, kdy se mu to jeví jako nejvhodnější. Výšku tónů stejně 

jako tempo, dynamiku a výraz si volí každý zpěvák sám 

Doba trvání:  5 minut 

Procvičování: poslech, kompozice 

 

Olympijské kruhy 18 

Situace: pět skupin, dirigent 

Zvuky: netradiční hudební nástroje, hra na tělo, hlas 

Úkol:  každá z pětice skupin si samostatně připraví cca 30 sekundovou zvukovou plochu 

vytvářenou buď na netradiční hudební nástroje, hrou na tělo nebo hlasem, na téma 

„barva19“ (červená, zelená, modrá, černá a žlutá). Poté dirigent řídí provedení tak,     

že na plakátu s olympijskými kruhy odpovídajících barev dává skupinám ukazováním 

na kruhy pokyny ke hře (ukáže na červený kruh - hraje červená skupina, ukazuje-li 

mimo kruhy – nehraje nikdo, ukáže-li na místo průniku dvou či tří kruhů – hraje daný 

počet barevných skupin). Dirigent vytváří zvukovou kompozici ticha, samostatných 

zvuků i souzvuků, využívá tempa, frekvence střídání a pohybové imaginace rukou 

Doba trvání: 8 minut 

Procvičování: poslech, improvizace, reakce na gesta, komunikace 

 

Adice rytmických vrstev 20 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: zvuky těla a věcí v dosahu  

Úkol: vytvoření jednoduché formy na podkladě vrstvení modelů vytvořených na základě 

daného beatu 

                                                 
17  J. Synek 
 
18  J. Synek 
 
19  Každá barva může být vnímána i jako symbol kontinentu. 
 
20  I. Medek 
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Popis: každý z účastníků vytvoří jeden rytmický model, s nímž se zapojí na pokyn dirigenta 

do pravidelného beatu, který drží všichni ostatní. Stává se na okamžik sólistou            

– o krok předstoupí a stále hraje svůj model. Počet „sólistů“ pak postupně narůstá,     

až „sólují“ všichni. Na pokyn dirigenta se pak postupně vracejí na svá místa a tím        

i k počátečnímu základnímu beatu, kterým cvičení opět končí 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: kreativita, koncentrace, zapojení se, udržení pulsace 

 

Procesy – rozechvívání a ustalování 21 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: libovolné 

Popis: každý si vymyslí zvuk, který má jak kontinuální podobu, tak možnost jeho rozechvění 

(roztremolování, roztrylkování, atd.) až do podoby pravidelně se opakujícího 

rytmizovaného ostinata 

Gesta dirigenta:  - ruce dole – rovný tón 

- ruce jdou nahoru– rozechvívání rovného zvuku 

- ruce vzpažené – pravidelné ostinato 

Lze provozovat v celé skupině zároveň nebo jakkoli děleně (sólisté, skupiny), 

s dynamickým průběhem či bez něj 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: kreativita, procesualita, zapojování se 

 

Nahoru-dolů 22 

Situace: všichni se volně pohybují, dirigent mezi nimi 

Zvuky: vokály – dlouhé zvuky/tóny 

Úkol: klesání a stoupání zvuků/tónů podle gesta dirigenta 

Popis: všichni drží tichý tón ve středu svého rozsahu. Na gesto dirigenta palec nahoru začnou 

s tónem pomalu stoupat (v rámci jednoho nádechu až do maxima rozsahu), na palec 

dolů totéž směrem dolů. Poté se s dalším nádechem vrací k drženému tónu 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: koncentrace, intonace 
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Slovo PRŠÍ 23 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: hra na tělo, hlas 

Úkol: nalezení široké škály možností vokálního ztvárnění slova „prší“ (v rovině sémantické, 

zvukové…) 

Popis: každý sám si vytvoří zvukové ztvárnění slova „prší". Po kruhu předvedou tak,          

aby jedno navazovalo bezprostředně na druhé. Vyzkouší se jednoduché paralelismy 

(maximálně do tří vrstev) 

Doba trvání: 6 minut 

Procvičování: kreativita, koncentrace, zapojení se 

 

Dešťový příběh 24 

Situace: skupina v kruhu 

Zvuky: zvuky těla a věcí v dosahu + slovo „prší“ a jeho zvukové i vokální transformace 

Princip: zformování souboru zvuků do souvislé plochy 

Úkol 1: utvořit jednoduchou formu, na níž se účastníci předem domluví 

Úkol 2: vytvoření grafického záznamu formy 

Popis: Rychle se zopakují po kruhu zvuky. Společně se vytvoří jednoduchá forma (příběh,  

princip,…), která se realizuje 

Doba trvání: 5 minut 

Procvičování: kreativita, koncentrace, asociace 

 

Přidej – uber 25 

Situace: skupina v kruhu rozděleném do čtyř skupin, dirigent stojí uprostřed 

Zvuky: slabiky (-ta, -ne, -vi, -me)  

Úkol 1:  všichni rychle, pravidelně a potichu vyslovují svou slabiku ve čtyřdobém metru 

(drobný akcent na první, osminka při čtvrťové 120). Po dirigentovu gestu první 

skupina začne akcentovat první dobu. Postupně následují další skupiny s akcenty      

                                                 
23  M. Dvořáková, I. Medek 
 
24  M. Dvořáková, I. Medek 
 
25  V. Zouhar 
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na druhou až čtvrtou dobu. Poté dirigent postupně gestem zavírá všechny skupiny     

až zůstává pouze pravidelný beat 

Úkol 2: dirigent dává nástupy „napřeskáčku“. Dirigent udává beat a skupiny vyslovují pouze 

akcentovanou souhlásku. Doplňování složitějších rytmických vzorců (akcentování 

osmin na lehkou dobu apod.) 

Doba trvání: 2 minuty 

Procvičování: rytmus, souhra, koncentrace 

 

Proporční kánon I 26 

Situace: skupina v kruhu rozděleném do čtyř skupin, dirigent stojí uprostřed 

Zvuky: hra na tělo 

Úkol 1: dirigent udává nohou beat (půlová). Přidá se k němu jedna polovina kruhu. Až se celá 

skupina přidá, levou rukou k beatu vyťukává o tělo čtvrťové hodnoty. Postupně se 

přidá celý kruh. Poté dává pravou rukou pokyn druhé polovině kruhu, která na tvář 

vyťukává pravou rukou osminy. Dirigent postupně zavírá osminy a čtvrtky až zůstane 

opět pouze beat nohou 

Úkol 2: stejný postup, ale s rytmickými motivy 

Doba trvání: 5 minut  

Procvičování: rytmus, souhra, koncentrace 

 

Proporční kánon II  

Situace: na zemi naznačené tři soustředné kruhy: střed – půlová, vnitřní kruh - čtvrťová, kraj  

-osminová 

Zvuky: hlas, hra na tělo  

Úkol: všichni se volně pohybují v prostoru. Jakmile vstoupí do kruhů, hrají jednoduchý motiv 

(např. 1-1-2). Pakliže jsou uprostřed (půlová), pak 1 = půlová, pakliže v krajním 

kruhu, 1 = osmina. Cvičení probíhá tak dlouho, dokud se hráči neunaví  

Doba trvání: 5 minut  

Procvičování: rytmus, poslech, koncentrace 
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Káča (rotace) 27 

Situace: skupina v kruhu, který je rozdělen do čtyř částí, dirigent stojí uprostřed 

Zvuky: zvuky vydávané ústy a předměty, které nás obklopují 

Úkol 1: všichni sedí v kruhu. První skupina potichu zpívá tón ve své přirozené poloze. Druhá 

skupina vydává zvuk na souhlásku „s“. Třetí skupina k souhlásce „s“ přidává rychlé 

rytmické tření pravé tváře. Čtvrtá skupina přidá k „s“ a tření tváře rychlé rytmické 

tření další plochy (oblečení, židlička ap.). Tyto zvuky skupina vydává na základě 

pokynu dirigenta (jeden prst, dva prsty, tři prsty atd.) Dirigent postupně zpomaluje      

a zrychluje 

Úkol 2: dvě a více skupin (vyšší zvuky, nižší zvuky) se dvěma (a více) dirigenty, kteří udávají  

odlišné tempo  

Doba trvání: cca 3 minuty  

Procvičování: poslech, souhra, koncentrace 

 

Interpretace grafické partitury I28 
 
Situace: grafická partitura studentů HF JAMU, čtyři skupiny a dirigent 

Zvuky: hlas, hra na tělo,  

Úkol:   každá ze čtyř skupin si připraví zvukové vyjádření svého symbolu (např. + = lusk, - = 

dup, | = mlasknutí, O = písknutí). Nejprve se v grafické partituře procvičí jednotlivé 

party, poté hrají všichni společně podle kontinuální časové následnosti určované 

dirigentem. Při dalších provedeních kladen důraz na výrazové propracování podle 

dirigentových gest (akcentované nástupy, dynamika, tempové změny) ve snaze najít 

co nejadekvátnější interpretaci. Při soustředění na interpretaci je nutné soustředěně 

vnímat i zvukovou plochu. Dále jsou zvuky nahrazeny hlasem (vokály, syčení, hučení, 

brumendo) 

Doba trvání: 30 minut 

    

 
 
 
 
 
 

                                                 
27  V. Zouhar 
 
28  M. Dvořáková, J. Kavan, E. Mojdl, F. Chaloupka 
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Příloha č. 2: GRAFICKÉ FIXACE ZVUKŮ 

 

 

 
 

 

 

 

Účastníci kurzů Slyšet jinak 2006 - studenti PdF 
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Účastníci kurzů Slyšet jinak 2006 - žáci a studenti  
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Účastníci kurzů Slyšet jinak 2006 - žáci a studenti 
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Příloha č. 3: Grafické partitury skladatelů 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Bergstrøm Nielsen:  GRAPHIC JOURNEYS 1 (1999) 

GRAPHIC JOURNEYS 2 (1999) 
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Carl Bergstrøm Nielsen: MUSIC STATES 3, 4, 6 (1999) 
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Carl Bergstrøm Nielsen:  

FROM THE DANISH SEASONS - APRIL, JUNE (1999) 
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Dieter Schnebel: AUS MO-NO, MUSIK ZUM LESEN (1969) 

 

 

 

 

 

 



 XXXII

 

 

 
 

 

 

 

 

Anestis Logothetis: „ODYSSEE“ (1964) 
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Anestis Logothetis: STYX 

Kompozition für variable Besetzung (1968) 
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John Cage: CARTRIDGE MUSIC 
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Philip Corner: MISSISSIPPI  RIVER  SOUTH  OF  MEMPHIS 
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Klaus Hinrich Stahmer: CAGE (1982) 
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George Brecht: WATER YAM (1961) 
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Franz Hautzinger: GOMBERG 
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Christian Wolff 
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Příloha č. 4 : Grafické partitury žáků a studentů 

 

 

 

 
 

Prima A, Gymnázium Olomouc – Hejčín: SURREALISTICKÝ OBJEKT (2006) 

 

 

 
 

3. C Střední pedagogická škola Přerov: SURREALISTICKÝ OBJEKT (2006) 
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Studenti 3. ročníku PdF UP v Olomouci (2007) 
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Studenti 3. ročníku PdF UP v Olomouci (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žáci 4. třídy Základní školy Brno – Hamry 
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2.C a 4.D, Střední pedagogická škola Přerov: BRÁNA SLUNCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 4. třídy základní školy (Varšava 2006) 
 

 



    XLIV 
 
 
Příloha č. 5:  Autorské pokyny k animovaným skladbám (Slyšet jinak 2006) 

 

 

DAN DLOUHÝ - SURREALISTICKÝ OBJEKT 
 
Trvání:  8 minut 
Obsazení:  hráč na speciální hudební nástroj - znějící objekt na pomezí výtvarného umění 
 
3 principy / témata: 

- surreálný mimohudební obsah 
- hledání neobvyklých hudebních prostředků 
- jejich zpřesňování, organizace a fixace 

 
3 startery (motivační cvičení): 

- "Tlučte čímkoliv do čehokoliv!" 
- hlasové cvičení (glissanda, výkřiky, šepoty) 
- pohybové interakce s nástroji 

 
3 kompoziční cvičení: 
 

Hledání zvuků a formy 
hledání libovolných zvuků dostupných v daném prostředí bez využití hudebních 
nástrojů, jejich uspořádání dle mimohudebního obsahu a hudebních kvalit, fixace 
pomocí zvolených grafických symbolů do partitury 

 
Vytváření dalších znělejších variant 
vytváření několika dalších zvukových variant téže partitury pomocí jednoduchých         
a relativně snadno zhotovitelných hudebních nástrojů 

 
Obohacení zvuku pomocí hudební elektroniky 
další zvukové modifikace nejlépe znějící varianty pomocí hudební elektroniky (snímání 
zvuku jednoduchých hudebních nástrojů snímačem nebo mikrofonem a jeho úprava 
pomocí efektového procesoru) 

 
 
 
IVO MEDEK: TAMTAMANIA 
 
Trvání:  13 minut 
Obsazení:  Tam-tam 
 
Principy/témata: 

- rituál 
- možnost propojení se scénickou akcí  
- oscilace mezi světem zvuků a tónů – neladěný tam-tam versus laděné samply téhož 
- procesualita – užití procesů 
- improvizace 
- návraty a jejich modifikace 
- využití nejrůznějších modifikací zvuku z téhož zdroje 

 



    XLV 
 
 
Postupy/metody: 

- zahušťování, zřeďování 
- zrychlování, zpomalování 
- vzestup, sestup 
- oscilace mezi pravidelností a nepravidelností 
- vrstvení 

 
3 startery (motivační cvičení): 
 

Vrstvení jednoduchých rytmických ploch s touž sčasovací jednotkou 
Situace: všichni stojí/dřepí/sedí v kruhu 
Zvuky:  zvuky těla a věcí v dosahu 
Princip: zahušťování a zřeďování pravidelné rytmické pulsace 
Úkol:  vytvořit jednoduché rytmické patterny v rámci pravidelného beatu 
Popis:  každý si vytvoří svůj rytmický model na základě základního beatu, který 

všichni od počátku drží. Postupně se představí všechny modely a to tak,         
že každý svůj model třikrát po sobě zopakuje 

Doba trvání: 5 minut včetně přehrání 
Procvičování:  kreativita, koncentrace, rytmické cítění 

 
Bublifuk 
Situace:  všichni v půlkruhu, bublifukař proti nim 
Zvuky:  vokály, brumenda, atd 
Princip: bublifukař – dirigent – vyfukuje bubliny, ostatní – členové orchestru – jim 

vdechují život tak, že každý si vybere svoji bublinu a spojí ji se svým tónem. 
Jakmile bublina praskne, tón skončí 

Úkol: 
1.každý vytváří libovolné tóny 
2.odstínění dynamické podle velikosti bublin 
3.odstínění tónových výšek podle velikosti bublin 
4.tónová glissanda - podle směru letu bubliny (nahoru-dolů) se mění  
 výška tónu 

Popis:  každý si vybere svoji bublinu a dle úkolů 1. až 4. ji „ozvučuje“ hlasem 
Doba trvání: 5 minut 
Procvičování: koncentrace, intonace 

 
Rytmus a chaos 
Situace:  všichni stojí v kruhu 
Zvuky:  libovolné perkusivní zvuky na tělo 
Princip:  procesy rozostřování a zaostřování 
Úkol:  plynule porušujte individuálním zrychlováním pravidelný kolektivní beat       

až do úplného chaosu a zpět se do něj plynulým zpomalováním vracejte 
Popis: všichni drží pravidelný beat. Dirigent gestem vyzývá jednotlivce 

k individuálnímu zrychlování (pokyn rukou vzhůru) a opětovnému 
zpomalování (pokyn rukou dolů). Dirigent vyzývá i více účastníků zároveň        
a postupně tak může převládat organizovanost nebo chaos. Lze zkusit               
i bez dirigenta. 

Doba trvání:  5 minut 
Procvičování:  rytmické cítění, koncentrace 

 



    XLVI 
 
 
3 kompoziční cvičení: 
 

Adice rytmických vrstev 
Situace:  všichni v kruhu 
Zvuky:  zvuky a modely ze starteru 1 
Princip:  vrstvení modelů s touž sčasovací jednotkou – proces vrstvení na bázi adice 
Úkol:  vytvoření jednoduché formy na podkladě vrstvení modelů vytvořených          

na základě daného beatu 
Popis:  každý z účastníků vytvoří jeden rytmický model, s nímž se zapojí na pokyn 

dirigenta do pravidelného beatu, který drží všichni ostatní. Stává se na okamžik 
sólistou – o krok předstoupí a stále hraje svůj model. Počet „sólistů“ tak 
postupně narůstá, až „sólují“ všichni. Na pokyn dirigenta se pak postupně 
vracejí na svá místa a tím i k počátečnímu základnímu beatu, kterým cvičení 
opět končí 

Doba trvání:  5 minut 
Procvičování:  kreativita, koncentrace, zapojení se, udržení pulsace 

 
Procesy – rozechvívání a ustalování  
Situace:  všichni v kruhu 
Zvuky:  libovolné 
Princip: rozechvívání a ustalování 
Úkol:  reagovat na gesta dirigenta 
Popis:  každý si vymyslí zvuk, který má jak kontinuální podobu, tak možnost jeho 

rozechvění (roztremolování, roztrylkování, atd.) až do podoby pravidelně se 
opakujícího rytmizovaného ostinata 
Gesta dirigenta: 
- ruce dole – rovný tón 
- ruce jdou nahoru nahoru – rozechvívání rovného zvuku 
- ruce vzpažené – pravidelné ostinato 
Lze provozovat v celé skupině zároveň, nebo jakkoli děleně (sólisté, skupiny), 
s dynamickým průběhem, či bez něj 

Doba trvání:  5 minut 
Procvičování:  kreativita, procesualita, zapojování se 

 
Nahoru-dolů 
Situace:  všichni se volně pohybují, dirigent mezi nimi 
Zvuky:  vokál – dlouhé zvuky/tóny 
Princip: dirigovaná kolektivní improvizace na bázi jediného zvukového zdroje. 

Kumulace a zřeďování, směrování zvuku 
Úkol:  klesání a stoupání zvuku podle gesta dirigenta 
Popis:  všichni drží tichý tón ve středu svého rozsahu. Na gesto dirigenta palec nahoru 

začnou s tónem pomalu stoupat (v rámci jednoho nádechu až do maxima 
rozsahu), na palec dolů totéž směrem dolů. Poté se s dalším nádechem vrací 
k drženému tónu 

Doba trvání: 5 minut 
Procvičování: koncentrace, intonace 
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MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ, IVO MEDEK - PRŠÍ 
 
Text:   Jan Skácel: Déšť 
Obsazení:  zpěv, kvinton (pětistrunné housle) 
 
Principy/témata: 

- rituál 
- energie v souvislosti s výrazem 
- oscilace mezi světem zvuků a tónů 
- procesualita 
- aleatorika 
- návraty a jejich modifikace 
- využití nejrůznějších modifikací hlasu (zpěv, mluva, výkřiky, skřeky, šepoty,…) 

 
Postupy/metody: 

- zahušťování, zřeďování 
- zrychlování, zpomalování 
- vzestup, sestup 
- rozechvívání, ustalování 
- přechody mezi charaktery (zvuk-tón, mluva-šepot,…) 

 
 
Text: 
 
Prší 
po celé odpoledne, 
to bude vrabečků 
mokrých, 
prší, 
jak pršelo by do rukou, 
jak do tvých. 
 
Prší 
a kapky tančí, 
na asfalt prší, 
do skřivánčí. 
 
Prší 
po celý dlouhý den, 
prázdné jsou ulice, 
parky. 
Prší, 

jen déšť je přítomen. 
 
A prší, 
prší bez přestávky. 
 
Prší, 
prší po celé odpoledne, 
prší, 
jak pršelo už včera. 
Na město padá déšť 
a na trávník, 
z rána i za večera. 
 
Prší, 
mokré jsou chodníky, 
mokrá je i tráva. 
Prší 
a pršet nepřestává. 

Prší, 
nebe je stále tenčí, 
na střechy prší 
a do brabenčí. 
 
Prší, 
prší od rána do večera. 
Prší, nepřestává 
a nemůže. 
 
Prší, 
déšť padá na věž 
a na komíny, 
déšť padá na růže. 
 
Prší 
a je to nekonečné. 
Zdá se, 

že bude padat věčně, 
do zahrad kolmý, zlatý 
déšť. 
 
Prší 
a kapky tančí. 
Na asfalt prší 
a do skřivánčí 
 
Prší 
po celé odpoledne, 
to bude sýkorek 
mokrých, 
prší, 
jak pršelo by do rukou, 
jak do tvých. 

 
 
3 startery (motivační cvičení): 
 

Prší – variace na finger-music 
Situace:  všichni stojí/dřepí/sedí v kruhu 
Zvuky:  zvuky těla a věcí v dosahu 
Princip: zvukové světy evokované mimohudební situací (deštěm) 
Úkol:  vytvořit zvuky v široké paletě, které souvisí se zadanou mimohudební situací 
Popis:  každý z účastníků vytvoří jeden zvuk, navzájem si je v kruhu přehrají, zvuky 

stejné se nahradí novými  
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Doba trvání:  5 minut. včetně přehrání 
Procvičování:  kreativita, koncentrace, asociace 

 
Dechová báseň 
Situace: všichni stojí v kruhu 
Zvuky:  zvuky nádechu a výdechu v různých modifikacích (ad libitum) 
Princip: dirigovaná kolektivní improvizace na bázi jediného zvukového zdroje 
Úkol 1:  reagovat pohotově na gesta dirigenta 
Úkol 2:  funkce dirigenta může být nahrazena někým ze skupiny 
Popis: všichni reagují na gesto dirigenta (nahoru – nádech, dolů – výdech), různé 

tempové a výrazové změny, plynule, přerušovaně…  
Doba trvání: 5 minut 
Procvičování:  koncentrace, pohotovost, komunikace 

 
Sbíhání a rozbíhání drženého vokálu glissandy 
Situace:  všichni v kruhu 
Zvuky:  vokály 
Princip:  procesy sbíhání a rozbíhání 
Úkol:  zpívat svůj tón nezávisle na ostatních, pomocí glissand se přiladit k celku, 

potom se zase vrátit ke svému původnímu tónu 
Popis:  každý si v duchu vybere svůj tón a na gesto dirigenta jej začne zpívat. Pomocí 

glissandového přecházení se všichni snaží docílit unisona na libovolném        
ze znějících tónů. Po chvíli unisona opět postupně plynule glissandy se pokusit 
vrátit k původnímu tónu 

Doba trvání: 5 minut 
Procvičování: intonace, koncentrace, empatie, komunikace 

 
 
3 kompoziční cvičení: 
 

Slovo PRŠÍ 
Situace: všichni v kruhu 
Zvuky:  zvuky ze starterů (Finger Music, vokály) 
Princip:  uchopení slova PRŠÍ nejrůznějšími vokálními prostředky 
Úkol:  nalezení široké škály možností vokálního ztvárnění slova PRŠÍ (v rovině 

sémantické, zvukové…) 
Popis:  každý sám si vytvoří zvukové ztvárnění slova prší. Po kruhu předvedou tak, 

aby jedno navazovalo bezprostředně na druhé. Vyzkouší se jednoduché 
paralelismy (max. do tří vrstev) 

Doba trvání: 6 minut 
Procvičování: kreativita, koncentrace, zapojení se 
 
Procesy – rozechvívání a ustalování  
Situace:  všichni v kruhu 
Zvuky:  libovolné 
Princip: rozechvívání a ustalování 
Úkol:  reagovat na gesta dirigenta 
Popis:  každý si vymyslí zvuk, který má jak kontinuální podobu, tak možnost jeho 

rozechvění (roztremolování, roztrylkování, atd.) až do podoby pravidelně se 
opakujícího rytmizovaného ostinata 
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Gesta dirigenta: 
- ruce dole – rovný tón 
- ruce jdou nahoru – rozechvívání rovného zvuku 
- ruce vzpažené – pravidelné ostinato 
Lze provozovat v celé skupině zároveň, nebo jakkoli děleně (sólisté, skupiny), 
s dynamickým průběhem, či bez něj 

Doba trvání: 5 minut 
Procvičování: kreativita, procesualita, zapojování se 

 
Dešťový příběh 
Situace:  viz. strater 1 
Zvuky:  viz strater 1 + slovo PRŠÍ a jeho zvukové i vokální transformace 
Princip: zformování souboru zvuků do souvislé plochy 
Úkol 1: ze zvuků vytvořených ve starteru 1 utvořit jednoduchou formu, na níž se 

účastníci předem domluví  
Úkol 2:  forma se graficky znázorní 
Popis:  rychle se zopakují po kruhu zvuky ze starteru 1. Společně se vytvoří 

jednoduchá forma (příběh, princip,…), která se realizuje 
Doba trvání: 5 min. příprava a 3 min. realizace 
Procvičování: viz starter 1 
 

 
 
VÍT ZOUHAR - BRÁNA SLUNCE 
 
Trvání:  4 minuty (15 minut) 
Obsazení:  4 hráči na bicí nástroje (+ symfonický orchestr) 
 
Principy / témata: 

- koloběh 
- energie 
- rituál 

 
Postupy, metody: 

- adice 
- vrstvení 
- zahušťování / zřeďování 
- rotace 
- zpomalování 
- sestup (descensus) 

 
3 startery (motivační cvičení): 
 

Natahování a zkracování (Time stretching) 
Situace:  všichni stojí v kruhu, dirigent uprostřed 
Zvuky:  libovolné zvuky s předměty, které nás obklopují 
Princip:  zahušťování a zřeďování (natahování a zkracování) 
Úkol:  zrychluj a pak zpomaluj proti všem 
Popis:  dirigent hlavou udává pomalý beat (čtvrťová cca 60). Jednou rukou dává 

pokyn sólistovi, který reaguje na zdviženou paži zrychlováním, sníženou paží 
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zpomalováním. Dirigent začíná sólistou, pokračuje skupinou a končí pokynem 
dvěma skupinám současně. Cvičení končí pravidelným beatem. Různé varianty 
(zrychlování spojené se zesilováním) 

Doba trvání: 5 minut 
Procvičování: rytmus, hra i poslech více rytmických a tempových pásem, komunikace, 

koncentrace 
 

Hrej! 
Situace:  všichni stojí volně po prostoru tak, aby viděli pokyny dirigenta  
Zvuky:  pouze rytmické pohyby, které připomínají rytmus a krátké zvolání 
Princip:  souhra, adice, uvolnění 
Úkol:  všichni hrají jako by hráli. Hrej jako když hraješ rukama. Hrej jako když hraješ 

nohama. Hrej jako když hraješ hlavou 
Popis:  

1.  Chůze na místě bez zvednutých chodidel (čtvrtka rovná se 120), ruce volně 
u těla, které kopíruje rytmus nohou.  

2.  K pohybu 1 se přidávají předpažené ruce s třepotáním v zápěstí (jako 
osminy).  

3.  K pohybu 2 se přidává kmitání hlavou ze strany na stranu v rytmu nohou 
(čtvrtky) 

4.  K pohybu 3 se přidá krátké zvolání. To celé pokračuje ubýváním pohybů    
v opačné posloupnosti, až zůstává pouze pohyb nohou. 

Doba trvání: 2 minuty 
Procvičování: rytmus, koordinace pohybů 

 

Nahoru - dolů (Pitch shifting) 
Situace:  všichni jsou rozmístěni volně v prostoru. Dirigent se mlčky pohybuje mezi 

aktéry 
Zvuky:  dlouhé zvuky vydávané pomocí hlasu 
Princip: zahušťování a zřeďování (natahování a zkracování) 
Úkol:  zpomaluj a klesej se svým zvukem co jen můžeš proti všem. Zrychluj a stoupej 

se svým zvukem, co jen můžeš - proti všem 
Realizace: všichni vydávají pravidelné dlouhé tiché zvuky. Dirigent se mlčky pohybuje 

mezi aktéry. Na gesto dirigenta palcem dolů sólista postupně zpomaluje 
intervaly a snižuje polohu zvuku až na hranici svého rozsahu. Pak zůstává 
potichu až do konce cvičení. Při gestu vztyčeného palce postupně zrychluje 
intervaly a zvyšuje polohu svého zvuku až na hranici svého rozsahu 

Doba trvání:  cca 5 minut 
Procvičování: intonace, rytmus, poslech více zvukových pásem, komunikace, 

koncentrace 
 

4 kompoziční cvičení: 
 

Přidej – uber 
Situace:  všichni jsou rozmístěni v kruhu rozděleném do čtyř skupin. Dirigent stojí 

uprostřed 
Zvuky:  slabiky (-TA, -NE, -VI, -ME)  
Princip:  adice (přidávání komplementů do čtyřdobého rytmického modelu) 
Úkol 1:   všichni rychle, pravidelně a potichu vyslovují svou slabiku ve čtyřdobém 

metru (drobný akcent na první, osminka při čtvrťové 120). Po dirigentovu 
gestu první skupina začne akcentovat první dobu. Postupně následují další 
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skupiny s akcenty na druhou až čtvrtou dobu. Poté dirigent postupně gestem 
zavírá všechny skupiny až zůstává pouze pravidelný beat 

Úkol 2:  dirigent dává nástupy napřeskáčku. Dirigent udává beat a skupiny vyslovují 
pouze akcentovanou souhlásku. Doplňování složitějších rytmických vzorců 
(akcentování osmin na lehkou dobu ap) 

Doba trvání: 2 minuty  
Procvičování: rytmus, souhra, koncentrace 

 
Proporční kánon I (s dirigentem) 
Situace:  všichni jsou rozmístěni v kruhu rozděleném do čtyř skupin. Dirigent stojí 

uprostřed 
Zvuky:  nohou, rukou na tělo, rukou na ústa 
Princip:  proporční kánon, augmentace, diminuce 
Úkol 1:  dirigent udává nohou beat (půlová). Přidá se k němu jedna polovina kruhu. Až 

se celá skupina přidá, levou rukou k beatu vyťukává o tělo čtvrťové hodnoty. 
Postupně se přidá celý kruh. Poté dává pravou rukou pokyn druhé polovině 
kruhu, která na tvář vyťukává pravou rukou osminy. Dirigent postupně zavírá 
osminy a čtvrtky až zůstane opět pouze beat nohou 

Úkol 2:  stejný postup, ale s rytmickými motivy 
Doba trvání: 5 minut  
Procvičování: rytmus, souhra, koncentrace 

 
Proporční kánon II (s kruhem) 
Situace:  na zemi naznačené tři kruhy. Střed – půlová, vnitřní kruh - čtvrťová, kraj           

- osminová 
Zvuky:  hlasem, rukama o tělo 
Princip:  augmentace, diminuce 
Úkol:  všichni se volně pohybují v prostoru. Jakmile vstoupí do kruhů, hrají 

jednoduchý motiv (např. 1-1-2). Pakliže jsou ve vnitřním kruhu (půlová): pak   
1 = půlová, ve středním kruhu (čtvrťová): 1 = čtvrťová, v krajním 
kruhu(osmina): 1 = osmina. Cvičení probíhá tak dlouho, dokud se hráči 
neunaví 

Doba trvání: 5 minut 
Procvičování: rytmus, poslech, koncentrace 

 
Káča (rotace) 
Situace:  všichni v kruhu, který je rozdělen do čtyř částí. Dirigent stojí uprostřed 
Zvuky:  zvuky vydávané ústy a předměty, které nás obklopují 
Princip: rotace, adice 
Úkol 1:  všichni sedí v kruhu. První skupina potichu zpívá tón ve své přirozené poloze. 

Druhá skupina vydává zvuk na souhlásku s. Třetí skupina k souhlásce s 
přidává rychlé rytmické tření pravé tváře. Čtvrtá skupina přidá k s a tření tváře 
rychlé rytmické tření další plochy (oblečení, židlička ap.). Tyto zvuky skupina 
vydává na základě pokynu dirigenta (palec, palec + ukazováček, palec + 
ukazováček + prostředníček atd.). Dirigent postupně zpomaluje a zrychluje 

Úkol 2:  dvě a více skupin (vyšší zvuky, nižší zvuky) se dvěma (a více) dirigenty, kteří 
udávají odlišné tempo 

Doba trvání: 3 minuty 
Procvičování: poslech, souhra, koncentrace 
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Příloha č. 6: Instrumentář  Slyšet jinak 
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Příloha č. 7: Petr Váša: ZVUKOVÁ KRAJINA (Úvod do fyzického básnictví)1 

 

 

Ukázka, která má přiblížit způsob práce Petra Váši v kurzech fyzického básnictví,         

je zaměřena na práci s hlasem
2
 jako prostředkem umožňujícím bohaté vyjádření fantazijních 

vizuálních představ: 

 

„Představ si krajinu, ve které bys právě rád pobýval. Sedíš dejme tomu na nějakém 

vyvýšenějším místě, odkud máš dobrý rozhled po údolí, nebo možná někde u moře nebo 

naopak v horách nebo u silnice s batohem u nohou nebo… Pokud už v duchu vidíš svoji 

krajinu (lidem většinou pomáhá, když zavřou oči) pokud možno jasně, v barvách, cítíš tu vůni, 

vítr na tváři atd., můžeš začít zpívat. Jako bys svým hlasem tvořil svět. Můžeš si pomoci 

pohyby rukou, trupu, krku, celého těla, většinou ale lidé dávají přednost klidnému sezení, 

soustředění se jen a jen na souvislost vnitřní vize a práce hlasu. 

Než jsi se dal do zpívání, zapomněl jsi na to, žes kdy slyšel jakou hudbu, zpěv, děláš to, 

jako bys svou práci s hlasem právě objevil a teď teprve zkoušel, co je možné. Síla hlasu i jeho 

barva a poloha, rytmy střídání znění a ticha, vdechu a výdechu, všechno to záleží pouze       

na aktuálním dění v tvé krajině; zkus být spíš překvapeným posluchačem sebe sama než 

úzkostlivým tvůrcem něčeho měřitelného a definitivního. 

Dlouhé tóny, rovné, vlnící se – to je proměnlivý horizont tvé krajiny. Stoupání a klesání 

hlasu, prudší zlomy, průrvy, propady – reliéf krajiny, kopce, hory, skály, údolí. Náhlá 

přerušení zpěvu – břehy jezer. Klidná spočinutí v hluboké, uvolněné poloze – jejich hladiny. 

Atd. Nechej se vést vnitřním obrazem, snaž se být, jak jen to je možné, přesný – co vidíš, to 

zpíváš; co zazpíváš, to tu je, ale hned v příštím okamžiku se už může změnit v něco jiného. 

Záleží jenom na tobě, zůstaneš-li prostě sedět v krajině nebo půjdeš, pojedeš, poběžíš, poletíš. 

Sleduješ jeden směr nebo zkoušíš různé pohledy, úhly? Ohlížíš se, rozhlížíš se, zakláníš se        

a cloníš si oči (slunce)? 

Vzduch, vánek, vítr, vichr, déšť můžeš snadno napodobit sykavkami, „šykavkami“          

a hvizdy; hvizdy se dají také rafinovaně spojovat se zpívajícím hlasem a různě modulovat 

(vysoký, střední a nízký hvizd), vyžaduje to ale trochu cviku, tím se napoprvé netrap. Důležité 

je vědět, že všechny zvuky mohou být jak naprosto popisné, ilustrativní (bouřka, šum moře, 

                                                 
1
 http://www.petrvasa.cz 

 
2
  Dalšími tématy jsou pohyb, grafický projev a řeč. 
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v dalších částech skladby pak zvuky zvířat, strojů, hlasy lidí…), tak i úplně abstraktní, 

symbolické (melodické obrysy hor, silnic, korun stromů…). Mezi těmito krajnostmi je prostor, 

který máš zcela k dispozici: záleží na tvé vizi a okamžitém rozpoložení, z výsledku nemusí být 

vždy nutně zřejmé, co přesně hlasem vyjadřuješ. Nechej posluchači, je-li tu nějaký, místo     

pro jeho představu! Jen ať se trošku snaží také on, zorientovat se podle tvé mapy! Jestliže     

na to nemá náladu, je tu pořád ještě nestrojený půvab tvého přednesu, z něj ať se tedy těší. 

Pokud má ale chuť prolétnout se s tebou, dej mu prostor! 

Napodobivé zvuky, štěky, výkřiky, jódly, hýky, kvílení, souhláskové akcenty, shluky 

hlásek, rychlá drmolení, třesky plesky, zasyčení a pauza, zavytí a ticho a zase bim – bam; toto 

vše může být materiálem, který ti umožní krajinu dotvářet, jít až do detailu. Vymodelovat 

jasně a s humorem divokou přírodní scenérii i kulturní krajinu, vejít do vesnice, do města, 

velkoměsta, na nádraží, do restaurace, do nemocnice, na letiště. A odtud vzhůru do oblak! 

Postup, způsob fyzicko básnického krajinářství, který jsem takto popsal, se už nikdy 

nebude přesně takto opakovat – příště to jistě bude trochu, více, nebo úplně jiné… Rrrrrn. Hn 

– hn (jede auto), chomovan dyván han ťuvijé duluk (slyší policista ze služebního telefonu), uíí 

wáuu rrr hrr kuf – kuf! (bouří se vycpaniny v přírodovědném muzeu). Sssss, šššš, ňáááuááúú 

ssss… fí vuá mé hu, žun pár dytaj dytajn řřřř… Uřú, ržú, uřú ró nan – han van t –dá 

bilibilibají libajóm jón dydý tonton ffffff… Jjjj jjjj jjjj úúúúúúú… … … … … 

Délka skladby je libovolná, nikdo nás nehoní, na druhé straně je tu ještě tolik jiných 

způsobů, jak potěšit svět i sebe, že to nemusíme nějak zbytečně natahovat. Řekni co víš,        

ale nevyzraď všechno! 

Když lidé zkoušejí vytvářet společné zvukové krajiny ve skupinách, bývá praktické se 

domluvit na nějaké rámcové struktuře, například a) Nebe a přistání v krajině, b) „Prajina“ – 

rovný horizont, archaická předpotopní země, c) Kulturní krajina v současnosti, d) Město,      

e) Zpět do kulturní krajiny, f) Zpátky do pravěku, g) Zpátky nebem vzhůru do vesmíru. Pokud 

není jmenován „Vedoucí výpravy“, který by určoval počátky přechodů z jedné části do druhé, 

musí být členové skupiny více otevření sobě navzájem, reagovat na sebe a cítit přirozené 

směřování celé akce. A to mi připomíná důležitou věc: Nikdy nezapomínej, že „hlas“ není jen 

hrdlo; věz, že je potomkem velmi jemné zpětné vazby mezi hrdlem a uchem. Hrdlo – ucho. 

Auto – šofér (pozor na přiměřenou bezpečnou rychlost!), lepší příměr mě nenapadá.“ 
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Příloha č. 8: Recenze projektů Slyšet jinak na festivalu Expozice nové hudby Brno 2005 
 
 

 

…Je pochopitelné, že většina z toho, co zaznělo, brzy zapadne. Důležitější je však fakt, 

že Expozice nové hudby (ENH) představuje úrodnou půdu, na které se může objevit 

životaschopný organismus, a mohou odzkoušet nejistá a třeba i odvážná řešení.                    

Za neobyčejně smysluplný čin považuji projekt olomoucké Pedagogické fakulty a Hudební 

fakulty JAMU Slyšet jinak (odtud i podtitul letošního ročníku ENH Radost slyšet jinak), kde 

proces hudební výchovy není uzavřen do stereotypního výkladu, ale naopak – tentokrát při 

práci s grafickými partiturami – nenásilně v dětech rozvíjí jednotu skladatel-interpret. 

Prezentace této dílny proběhla v divadle Radost (22. 5.), „duchovním otcem“ byl Vít 

Zouhar… 

 

KOPECKÝ, J. Expozice nové hudby: „Už je konec?“ Hudební rozhledy, 2005, č. 7 
 
 
 

…Projekt PF UP Olomouc a brněnské JAMU Slyšet jinak (viz minulé číslo HV) je 

pokusem o reformu strnulé hudební výchovy, mj. prostřednictvím didaktického využití 

výdobytků Nové hudby. V rámci ENH se konalo dopolední vystoupení žáků několika 

brněnských škol zapojených do projektu. Skladby, na jejichž vzniku se děti samotné minimálně 

podílejí, jsou prováděné dětmi podle grafických partitur či jiného typu zadání, a zpravidla 

využívají různé „instantní“ zdroje zvuku – tzn. takové, na které se nemusí „umět hrát“. 

Vyluzovat zvuk se dá ovšem i na „opravdické“ nástroje, myslím, že rozhodně by nebylo beze 

smyslu nechat děti vyřádit se i na standardním instrumentáři – zaplašilo by se tak definitivně 

strašidlo schulwerku a prolomila by se tabu vzhledem k ikonám vysoké hudební kultury, 
v očích žáka základní školy stále ještě bohužel prezentované především visacím zámkem        
na pianinu. Škoda jen, že přítomní rodiče opakovaně nenechali své ratolesti dohrát a svým 
předčasným potleskem je uváděli do rozpaků, jakoby se už nemohli dočkat konce… 
 
BAKLA, P. Expozice Nové hudby. HIS VOICE, 2005, č. 4  
 

 

 

 

…Slyšet jinak – nová hudba s dětmi a pro děti“ otevřel poslední festivalový den (22. 5.). 
Grafické partitury, které si děti z různých škol – Waldorfská škola Brno, Biskupské 

gymnázium Brno a Základní škola Brno, Hamry – vytvořily, byly jimi i provedeny 
(připraveny ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UJEP v Olomouci a Hudební fakultou 
JAMU v Brně). S podobným projektem jsme se setkali již na ENH roku 2003 (viz www.enh.cz) 
kdy děti a studenti měli vytvořeny určité postupy (imitační, rytmické, pohybové atp.), které 
pak, dle určitých pravidel (třeba dle grafické partitury), a s určitými nástroji (velké balóny, 
nádobí, rotační hadice, a mnoho dalších běžných věcí), prováděli. Na ENH jsme měli možnost 
slyšet i vidět výsledek tří vyučovacích hodin. Doufejme, že takováto výuka hudební výchovy se 
nezabydlí pouze ve výše uvedených třech školách… 
 

KUČERA, T. Radost slyšet jinak. Harmonie, 2005, č. 8 
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Příloha č. 9: Protokoly z projektů Slyšet jinak 2006 na základních a středních školách  
 
Protokoly dokumentují 2. fázi projektu Slyšet jinak 2006 - Hudební animační programy, kdy 
učitelé se svými žáky a studenty zpracovávali vybrané téma (hudební skladbu) a vytvářeli 
společnou kompozici (viz kapitolu 3.4.7). 
 

Protokol č. 1 
 
ŠKOLA:    ZŠ OLOMOUC - DROŽDÍN 
TŘÍDA:    SPOJENÝ 4. A 5.ROČNÍK 
UČITELKA:   MGR. BRONISLAVA NOVÁKOVÁ 
POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ:    19 
    DÍVKY:    5 
    CHLAPCI:  14 
ANIMOVANÁ SKLADBA: VÍT ZOUHAR: BRÁNA SLUNCE 
POUŽITÉ MATERIÁLY PRO PŘÍPRAVU: 

PREZENTAČNÍ SET: ČÁSTEČNĚ 
NAHRÁVKA:  NE 
JINÉ:   PRO INSPIRACI ZVUKŮ BYLA PŘEDVEDENA  

UKÁZKA ZE SKLADBY SURREALISTICKÝ  
OBJEKT  

PŘÍLOHY K PROTOKOLU  
Po koncertě bude zanechána grafická partitura sestavená z piktogramů žáků, fotodokumentace 
i krátké video z nácviku skladby. 

 
 

PRŮBĚH PROJEKTU 
(17. 10. - 21. 11. 2006) 

 
1.          Doba trvání jednotlivých  
Datum: 17. 10. 2006     činností (v minutách):   

       
Startery a  koncentrační cvičení: Hudba pro prsty, Jméno  10 
Kompoziční cvičení: zvuky – hra na tělo (vymysli, předveď,  

pracuj se zvukem společně s ostatními)  15 
Téma:  „prší“ – zvuky na tělo z předchozích.cvičení   7 
Zvuky (nástroje): hra na tělo, hlas 
Poznámky: 
Seznámení s projektem, návrh možnosti zúčastnit se, beseda  8 
Příprava písemných informací pro rodiče s žádostí o potvrzení  
účasti dětí na koncertě a zajištění jejich dopravy na a z koncertu. 
 
2.           
Datum: 24. 10. 2006            
Startery a  koncentrační cvičení: Dechová báseň    5 
Kompoziční cvičení: hra na různé předměty ve třídě,  

hledání vysokého a nízkého tónu, předvedení   13 
Téma: Zvuk, příprava piktogramů k použitým nástrojům   8 
Zvuky (nástroje): předvedení vyrobených nástrojů, jejich zvuky  10 
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Poznámky: 
Přečtení pověsti o bohu Virakočovi, práce ve skupinkách  
i jednotlivci – proč lidé postavili monolit Brána Slunce,  
vymýšlení našeho příběhu.       15 
 

3.           
Datum: 31. 10. 2006            
Startery a koncentrační cvičení: Naslouchání tichu  - reflexe  4 
Kompoziční cvičení: hra se slovy a zvuky, „stronzo“   10 
Téma: Virakočův příběh, skládání piktogramů do vznikající  

skladby        25 
Zvuky (nástroje): přiřazování a slučování zvuků jednotlivých nástrojů  
Poznámky: 
Vzniká skladba, některé části se mění, některé 
mizí, postupně se zapojují všichni žáci, začíná vznikat partitura. 
 

4.           
Datum: 7. 11. 2006            
Startery a koncentrační cvičení: Hudba pro prsty     5 
Kompoziční cvičení: tvorba grafické partitury naší skladby  15 
Téma: Virakočův příběh, časové rozvržení skladby  

- postupné propracovávání a zkoušení skladby 
Zvuky (nástroje): hudební nástroje + hlas     20 
Poznámky: 
Dětem se začíná dařit udržet koncentraci, mají další návrhy  
pro znění a skládání zvuků, přidán návrh, že skladba bude hrána  
ve tmě, pouze s nasvícením partitury, nácviku se zúčastní  
všichni žáci třídy, kromě jednoho. 
 

5.           
Datum: 14. 11. 2006        
Startery a koncentrační cvičení: Hlas a slovo, prolínání hlasů a slov 7 
Kompoziční cvičení: dokončení detailů v grafické partituře  10 
Téma: Virakočův příběh, dirigent 
Zvuky (nástroje): pokus o zahrání s dirigentem, bez dirigenta  24 
Poznámky: 
Vzhledem k počtu dětí a časovému limitu skladby jsme společně  
s dětmi došli k závěru, že na koncertě skladbu předvedeme s učitelkou  
jako dirigentem a po koncertě ještě budeme pokračovat v dalších  
hodinách na vyzkoušení si role dirigenta dětmi. 
 

6.           
Datum: 21. 11. 2006            
Startery a koncentrační cvičení: Bublifuk a tóny    4 
Kompoziční cvičení: procvičení jednotlivých pokynů dirigenta  6 
Téma: Virakočův příběh – interpretace 
Zvuky (nástroje): návaznost a přechody ve skladbě, ticho, zesilování,  

zeslabování, poslední zvukové úpravy    15 
Reflexe:         16 
Poznámky: 
Pořízení videonahrávky (příloha č. 10). Při následném přehrávání  
nahrávky se děti vidí přímo v akci, mohou sledovat svoji míru  
soustředění v průběhu skladby. 
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Protokol č. 2 
 
 
 
ŠKOLA:   FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 
TŘÍDA:   9.A (HUDEBNÍ KROUŽEK A ZÁJEMCI) 
UČITELKA:    MGR. JARMILA ŠIŘICKÁ 
POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ:  8 
  DÍVKY: 6 
  CHLAPCI: 2 
ANIMOVANÁ SKLADBA: IVO MEDEK: TAMTAMANIA 
POUŽITÉ MATERIÁLY PRO PŘÍPRAVU: 

PREZENTAČNÍ SET: ANO , ČÁSTEČNĚ 
NAHRÁVKA:  NE 
JINÉ: 

PŘÍLOHY K PROTOKOLU  
Fotodokumentace, piktogramy žáků, grafické partitury žáků. 

 
 

PRŮBĚH PROJEKTU 
(12. 10. -23. 11. 2006) 

 
1.          Doba trvání jednotlivých  
Datum: 12. 10. 2006     činností (v minutách):    
Startery a  koncentrační cvičení: hra Kampak běžíš míčku,  
taneček s jogurtovými kelímky na hudbu- volná improvizace, 
hra na různé předměty ze třídy dle různých grafických záznamů  
zvuku          10 
Kompoziční cvičení: záznam dle předlohy, hledání různých  
zvuků třídy + vlastní grafický záznam zvuku, poznávání záznamů  
druhých, hledání zvuků ve třídě      20 
Téma: společné metrum a improvizace v něm 
Zvuky (nástroje): zvuky třídy- židle, květináče, knihy….. 
Poznámky:  
Bylo nutno se déle věnovat pěstování společného  
rytmu- neplánovaně zařazen taneček s kelímky a improvizace  
na ně, pro nalezení souznění. 
 
2.           
Datum: 19. 10. 2006           
Startery a koncentrační cvičení: Posílání zvuku po kruhu,      
bubnování na krabice, hledání společného rytmu, improvizace  15 
Kompoziční cvičení: Krabicové rondo, bubnování dle chůze dirigenta,  
chůze dirigenta dle bubnování hráčů, práce s dynamikou a tempem   
hra na dirigenta, improvizace dle gest na vybrané hud nástroje  25 
Téma:dynamika, tempo a barva 
Zvuky (nástroje): výběr „hudebního nástroje“ a grafický záznam  
jeho zvuku- více možností 
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Poznámky:  
Pro krabicové rondo přichystat tři různé moduly  
jako materiál pro rytmickou improvizaci. Každému žákovi dát  
jeden papír , rozdělit na čtvrtiny(přehnutím), postupně budeme  
doplňovat zvuk třídy, vokál, zvuk nástroje, pro budoucí výběr. 
 
3.           
Datum: 9. 11. 2006            
Startery a koncentrační cvičení: Rytmický rozhovor po kruhu,  
Hra se vlastními jmény- zpívaná jména, samohlásky, souhlásky  15 
Kompoziční cvičení: výběr písmene ze svého jména, malování  
písmene do vzduchu, práce s výškou tónu- píšeme hlasem,   
vytvoření dvou skupin a z daných písmen pohybově i melodicky  
sestavení slova, které bude hádankou pro druhou skupinu,    
výběr zvukově zajímavých písmen a jejich grafický záznam  30 
Téma: zvuk a pohyb 
Zvuky (nástroje): vokály a jejich grafický záznam 
Poznámky:  
Papír s předchozím záznamem zvuků. 
 
4.           
Datum: 16. 11. 2006           
Startery a koncentrační cvičení: Pohádka o kovbojovi a indiánech 
- doplnění hlasovou animací příběhu + hra na tělo    10 
Kompoziční cvičení: seznámení se s názvem skladby a spojování  
dříve zaznamenaných písmen v názvu skladby, zvuk a pohyb,  
promyšlení formy skladby       35 
Téma:vokální projev , promyšlení formy skladby 
Zvuky (nástroje): hra na tělo, vokály 
Poznámky:  
Zajistit dostatek prostoru pro práci ve dvou skupinách  
tak, aby se vzájemně nerušily. 
 
5.           
Datum: 23. 11. 2006            
Startery a koncentrační cvičení: společné bubnování  
a rytmická improvizace       5 
Kompoziční cvičení: Tanec s krabicemi ( žáci si skladbu rozvrstvili  
po minutách, na jednu si připravili část tanečku), dotvořit tanec,  
propojení jednotlivých částí skladby      40 
Téma: dokončení kompozice, tvorby partitury      
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Protokol č. 3 

 
 
ŠKOLA:    STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA PŘEROV 
TŘÍDA:     DRAMATICKÝ KROUŽEK – 1.C, 2.B 
UČITEL/KA:  MGR.VĚRA MIKULCOVÁ 
POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ:  7 (DÍVKY) 
ANIMOVANÁ SKLADBA: VÍT ZOUHAR: BRÁNA SLUNCE 
POUŽITÉ MATERIÁLY PRO PŘÍPRAVU: 

PREZENTAČNÍ SET: ČÁSTEČNĚ 
NAHRÁVKA:   NE 
JINÉ:    BÁSEŇ P.BEZRUČE – JEN JEDENKRÁT, POHÁDKA 

J.WOLKERA – O MILIONÁŘI, KTERÝ UKRADL LIDEM 
SLUNCE 

PŘÍLOHY K PROTOKOLU  
Fotodokumentace, piktogramy žáků, grafické partitury žáků. 

 
 

PRŮBĚH PROJEKTU 
(24. 10. – 21. 11. 2006) 

1.          Doba trvání jednotlivých  
Datum:  24. 10. 2006     činností (v minutách):    
Startery a koncentrační cvičení: seznámení se tématem,  
sdělování si představ, hledání „co všechno pro nás Slunce  
znamená“ – asociace na balicí papír      20 
Kompoziční cvičení: hledání zajímavých zvuků v místnosti,  
které z nich v nás evokují naše představy Slunce    45 
Téma: Zvuky kolem nás 
Zvuky (nástroje): „nástroje“ kolem nás, všechno může být  
hudební nástroj  
Poznámky:  
Kombinace zvuků, uvědomování si jejich délky, síly, výšky. 
 
2.           
Datum: 31. 10. 2006 
Startery a  koncentrační cvičení: Natahování a zkracování  10 
Kompoziční cvičení: v kruhu jsme postupně přidávali zvuky  
spojené s naší představou života na povrchu, ale i uvnitř Slunce  
- zvuky se překrývaly, končily, objevovaly, doplňovaly, 
gradovaly, ztrácely se, zahušťovaly, zkracovaly se.. .   50 
Téma:  Slunce a jeho „život“ 
Zvuky (nástroje): hra na tělo,hlas 
Poznámky:  
Fixovali jsme zajímavé zvuky, graficky zaznamenávali. 
Střídali jsme se v roli dirigenta. Hledali jsme různé průběhy  
našeho „příběhu – ve vlnách“, obrovská gradace a ticho,  
od nejslabšího k nejsilnějšímu a opět k nejslabšímu,  
od nejsilnějšího k úplnému tichu, – to vše graficky  
zaznamenané na balicí papír. 
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3.           
Datum: 7. 11. 2006   
Startery a koncentrační cvičení: Hrej, ozvučování různých  
Materiálů - celofánu, blan, nafukovacích balónků, předmětů,  
žaluzií, kelímků s vodou,….téhož v kombinaci s jiným  
materiálem.         20 
Kompoziční cvičení: Proporční kánon s dirigentem   40 
Téma: Slunce a jeho paprsky 
Zvuky (nástroje):  rukou na tělo a ústa,  
pak přidat „nástroje“ z úvodu lekce 
Poznámky:  
Hledali jsme další zvuky motivované už nejen Sluncem, 
ale i jeho okolím, planetami, hvězdami, neznámými bytostmi. 
Opět jsme je graficky zachycovali a udělali závěrečnou skladbu  
pro tuto lekci. 
 
4.           
Datum: 14. 11. 2006   
Startery a koncentrační cvičení: Hrej! Zvuky civilizace  
– hledat v místnosti, zvuky ulic, úřadů     10 
Kompoziční cvičení: Proporční kánon s kruhem    50 
Téma: Země lidí 
Zvuky (nástroje): zvuky civilizace – telefony, klávesnice, píšťalky… 
Poznámky:  
Na rozdíl od předchozích přírodních zvuků jsme toto  
setkání zaměřili na civilizaci. Hledali jsme jejich ostrost,  
nepříjemnost, rytmus, útočnost, manipulativnost, nelidskost.  
Opět jsme je graficky zaznamenali a vytvořili krátkou  
závěrečnou kompozici pro tuto lekci. 
 
5.           
Datum: 21. 11. 2006   
Startery a koncentrační cvičení: Nahoru – dolů    10 
Zahušťování a zřeďování zvuků, které jsme si našli  
v předchozích setkáních, jejich rytmizace, dynamizace 
Kompoziční cvičení: závěrečná kompozice     60 
Téma: Brána Slunce 
Poznámky:  
Definitivně jsme si vytvořili svůj příběh – viz program.  
Zvolili si kostýmy a masky– černé pro civilizaci a žluté  
pro Slunce. Chtěli jsme zdůraznit moudrost a věčnost přírody,  
hlavně Slunce, v kontrastu s krátkozrakostí a suverenitou  
civilizace, která si chce hrát na „pány světa.“ 
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Protokol č. 4 
ŠKOLA:    GYMNÁZIUM OLOMOUC HEJČÍN 
TŘÍDA:   PRIMA - 6. A8 
UČITELKA:   MGR. RENATA PRZYBYLOVÁ 
POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ:  12 
  DÍVKY: 7 
  CHLAPCI: 5 
ANIMOVANÁ SKLADBA:IVO MEDEK: TAMTAMANIA 
POUŽITÉ MATERIÁLY PRO PŘÍPRAVU: 

PREZENTAČNÍ SET:  ANO 
NAHRÁVKA:   ANO 
JINÉ:   NE 

PŘÍLOHY K PROTOKOLU: 
Fotodokumentace, grafické partitury žáků. 

 
 
 

PRŮBĚH PROJEKTU 
(17. 10. - 28. 11. 2006) 

 
1.           
Datum: 17. 10. 2006           
Startery a koncentrační cvičení: Hudba pro prsty, zvuky,  
koncentrace         8 
Téma: vysoký, hluboký (libovolné kombinace) zvuky (nástroje) 

- vše ve třídě         15 
Poznámky:  
Tendence hrát na hudební nástroje, studenti nacházejí  
podobné zvuky jako my (viz seminář pro učitele), reflexe  
– pozitivně hodnotí volnost, možnost projevit se.    5 
 
2.           
Datum: 24. 10. 2006   
Startery: Bublifuk, ozvučení bublin, sjednocení na jednom tónu  

(objeví se ve skladbě)       10 
Kompoziční cvičení: skupiny po čtyřech – instrumentální skladba 30 
Téma: vysoký, hluboký 
Zvuky (nástroje): vlastní + co najdeme ve třídě 
Poznámky:  
Žáci začínají víc poslouchat, vnímají zvuk, tón, nacházejí  
nové možnosti nástrojů, cílevědomě kombinují zvuk nástrojů  
při skládání, vznikly malé partitury, krátké skladby, kombinujeme,  
spojujeme. 
 
3.           
Datum: 31. 10. 2006         
Startery a koncentrační cvičení: vokální – hra se jménem  
(samohlásky, souhlásky), Rytmus x chaos- pohyb, koncentrace  10 
Kompoziční cvičení: čtveřice – nástroje + hlas    30 
Téma: Rituál 
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Poznámky:  
Zajímavé kompozice, uvolněná atmosféra, radost z projevu,  
informace o projektu „Slyšet jinak“ – polovina třídy odmítá  
vystoupení na veřejnosti, jakýkoli nátlak považuji za nevhodný,  
dále pokračuje v práci šest studentů, zbytek třídy samostatná práce. 
 
4.           
Datum: 7. 11. 2006        
Startery a koncentrační cvičení: seznámení s tématem skladby,  
rozhovor o rituálech, hledání klíčových slov, atmosféry, prostředí,  
příběhu          45 
Téma: Tamtamania 
Zvuky (nástroje): slova – hra, hledání možností, piktogramy 
Poznámky:  
Žádné nosné nápady, roztříštěnost, špatná motivace  
ze strany učitele, příliš velká volnost, studenti se nedokáží  
zorientovat. 
 
5.           
Datum: 14. 11. 2006 
Kompoziční cvičení: skleničky naplněné vodou - různé tóny  45 
Téma: Tamtamania 
Zvuky (nástroje): konev – dominantní rytmický  nástroj,  
skleničky – melodický nástroj 
Poznámky:  
Začíná vznikat skladba, i když téma je nezřetelné,  
piktogramy - radost, smích, pomáhá v další práci. 
 
6.           
Datum: 21. 11. 2006 
Téma:Tamtamania – komponování      45 
Zvuky (nástroje): konev, skleničky 
Poznámky:  
Vzniká skladba, některé části se mění, některé mizí,  
postupně se zapojují všichni studenti, začíná vznikat partitura. 
 
7. 
Datum: 28. 11. 2006 
Definitivní podoba skladby, dokončení partitury. 
 


