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Úvod
Alternativní školy jsou populací České republiky považovány za nové
a neobvyklé. Jelikož zájem o ně narůstá teprve od 90. let minulého století, nemají dosud
dlouhého trvání. Stávají se však aktuálním tématem a předmětem mnoha diskuzí, kde
se setkáváme s různými postoji a názory. Cílem alternativního vzdělávání je změna
a inovace metod a přístupů standardních škol. Současný trend alternativních škol tak
přináší rodičům větší možnost při výběru vzdělávací instituce pro své děti.
V diplomové práci se zabývám tématem hudební výchovy v alternativních
školách, konkrétně v Montessori třídách ZŠ Gajdošova a Waldorfské ZŠ Plovdivské
v Brně. V první kapitole čtenářům přibližuji alternativní vzdělávání, a to definice
samotného pojmu, vznik alternativních škol, jejich společné znaky, funkce a základní
dělení. Podrobněji popisuji montessoriovskou a waldorfskou školu, kde se věnuji
zakladatelům, hlavním myšlenkám, principům a cílům těchto pedagogik.
V druhé části diplomové práce se věnuji hudební výchově ve vybraných
alternativních školách. Tato kapitola je stěžejní a obsahuje přípravu, realizaci
a výsledky samotného výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat hudební výchovu
v alternativních školách prostřednictvím pozorování a interview. V praktické části jsou
také uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo vztahu žáků alternativních
škol k hudbě a vyučovacího předmětu hudební výchovy.
Při zpracování tématu jsem využívala odbornou literaturu týkající se reforem
ve školství a alternativního vzdělávání, pedagogické slovníky a slovníky osobností, dále
jsem uplatňovala školní vzdělávací programy vybraných vzdělávacích institucí
a internetové stránky s danou tematikou. Empirická část je založena na třech
výzkumných technikách, a to dotazníku, pozorování a interview.
Součástí mé diplomové práce je snaha o přiblížení pojmů „alternativní
vzdělávání“ a „alternativní škola“. Dále stručná charakteristika montessoriovské
a waldorfské pedagogiky. Stěžejním cílem je však nastínit průběh hudební výchovy
ve vybraných alternativních školách na základě výzkumu v jednotlivých třídách,
vypozorovat další hudební činnosti, kterým se žáci věnují během dne, a také se seznámit
s jejich netradičními metodami. Dále zmapovat ty vyučovací předměty či různé
7

projekty, které v sobě integrují hudební výchovu. A nakonec získat samotné názory
žáků týkající se předmětu hudební výchovy a obecně jejich vztahu k hudbě.
Během mého studia jsem se během seminářů seznámila s různými typy
alternativních škol. I přesto, že nejsem zastáncem jistých alternativ u dětí školního věku,
některé metody a pomůcky mě natolik zaujaly, že bych je ráda využila v mé budoucí
pedagogické praxi jako zpestření tradiční výuky. Jelikož jsme se na seminářích zabývali
spíše obecnými principy jednotlivých alternativních škol nebo jen krátkými ukázkami
hlavních vyučovacích předmětů, k průběhu hudební výchovy jsme se nikdy nedostali
a můj zájem o tuto problematiku postupně rostl. Navíc v současné době narážíme
na problémy hudební výchovy pod vlivem masové kultury, s nimiž jsem se setkala
během vyučovací praxe v tradičních základních školách, a zajímalo mě, jestli stejný
problém postihl i školy alternativní. Z těchto důvodů jsem se rozhodla zabývat hudební
výchovou v alternativních školách.
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1 Alternativní vzdělávání

Obecné informace o alternativních školách přináší publikace Jana Průchy
Alternativní školy, která vyšla v letech 1994 a 1996. Touto problematikou se autor dále
zabývá v knížce Alternativní školy a inovace ve vzdělávání (2012), která je již třetím
aktualizovaným vydáním. Jeho publikace jsou určeny jak pedagogickým oborníkům,
tak učitelům i studentům pedagogických oborů. V těchto knihách Jan Průcha například
poukazuje na nejednotnost obsahu pojmu „alternativní škola“ a na různou klasifikaci
alternativních škol jednotlivých autorů. Sám se pokouší o přehledné shrnutí různých
přístupů, které by nám měly sloužit pouze jako orientační.
Vývojem alternativního školství a reformní pedagogikou se ve svých pracích
zabývali další osobnosti. Do výčtu nejvýznamnějších prací lze například zařadit:
František Singule: Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích (1966),
Karel Rýdl: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti (1994), Vladimír
Václavík: Cesta ke svobodné škole (1997) a Jarmila Svobodová: Výběr z reformních
i současných edukačních koncepcí (2007).

1.1 Definice

pojmu

„alternativní

vzdělávání“,

„alternativní škola“

Nejprve

je

důležité

se

seznámit

s pojmem

„alternativní

vzdělávání“

nebo „alternativní škola“, protože tento termín nemá jeden ustálený výklad.
Je vícevýznamový a používá se jako synonymum pro volnou školu, otevřenou školu,
nezávislou školu, netradiční školu, soukromou školu atd. Nejasnost pojmu není
problémem pouze v češtině, ale i v dalších jazycích, jelikož jednotlivé země chápou
termín „alternativní škola“ odlišně. K rozdílnostem dochází i v jednotlivých

9

pedagogických teoriích.1 Podle Slovníku cizích slov2 je výraz „alternativní“ definován
jako jiný, zástupný a náhradní.
Jan Průcha3 uvádí, že při rozlišování významu pojmu „alternativní škola“ máme
brát v úvahu tři aspekty. Prvním je školsko-politický aspekt, který se týká rozdělení škol
na státní a nestátní, které se dále člení na druhy škol podle zřizovatele. Za alternativní
školy jsou tedy považovány církevní školy a školy soukromých zřizovatelů. Dále je tu
ekonomický aspekt, který je spjat s financováním škol. Podle tohoto hlediska je možné
alternativní školy definovat jako ty, za které studenti platí školné. Díky těmto
poplatkům mohou školy nabídnout nadstandardní služby. Ekonomický význam však
není rozhodující, jelikož za alternativní školy jsou označovány i školy státní. Poslední je
aspekt pedagogický a didaktický, podle kterého jsou za alternativní školy považovány
ty, které prosazují nestandardní, zvláštní, inovativní, experimentální formy, obsahy
a metody vzdělávání. Za alternativní školy jsou pak označovány netradiční školy,
inovativní školy, nezávislé školy, reformní školy aj.
Autor dále upozorňuje, že se pojem „alternativní škola“ netýká pouze
soukromých a reformních škol. Měl by být chápán v širším pojetí, a to jako všechny
školy

vyznačující

se

jistou

„pedagogickou

specifičností,

která

je

odlišuje

od standardních, běžných škol.“4
V Pedagogické encyklopedii se setkáváme s definicí Karla Rýdla, který
za alternativní školy označuje ty školy, „které svými inovačními programy a postupy
cíleně odstraňují nedostatky tradičních škol a vyhovují lépe novým požadavkům
společnosti. … Je nutné mezi alternativní zahrnovat i školy (popř. třídy) v rámci
státního školského systému, které zavádí nové prvky do struktury školy, vzdělávacího
obsahu, metod apod. Někteří odborníci je označují jako školy inovativní.“5
Pedagogický slovník uvádí, že pojem „alternativní škola“ označuje všechny
soukromé i státní školy, jejichž společným znakem je odlišnost od běžných škol
vzdělávacího systému. Rozdílnost se může objevovat ve „specifičnostech obsahu
1

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996, s. 11.
KUČERA, Radek. ABZ slovník cizích slov [online]. c2005 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z:
<http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/alternativni>.
3
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012, s. 23 – 25.
4
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace, 2012, s. 26.
5
RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. In PRŮCHA, Jan (ed.).
Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál s.r.o., 2009, s. 107.
2
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vzdělávání, organizace a metod výuky, hodnocení vzdělávacích výsledků žáků aj. Pojem
alternativní škola nelze tedy vztahovat pouze k soukromým školám, resp. k typu
zřizovatele školy, protože nestandardní mohou být i některé školy veřejné.“6
Jan Průcha vyjádřil vztahy mezi jednotlivými typy škol mj. prostřednictvím
grafického schématu7.

Obrázek 1 Druhy škol rozlišené podle kritéria “alternativnost”

Pod pojmem „alternativní škola“ si tedy představíme školu, která přináší něco
nového a nestandardního, čímž se odlišuje od běžných škol. Díky těmto školám je tu
pro školáky větší možnost výběru. Důležité je se zamyslet, jestli alternativní školy
svými inovacemi opravdu nedostatky tradičních škol odstraňují, jak uvedl Karel Rýdl.
Nové prvky a metody totiž také přinášejí jistá negativa. Jak tradiční, tak i alternativní
školy mají své výhody a nevýhody. Záleží na lidech, v tomto případě spíše na rodičích
žáka, co upřednostňují.

1.2 Vznik alternativních škol
Velká část dnešních alternativních škol jsou vzdělávací instituce, které vznikaly
v různých státech během reformního pedagogického hnutí, kdy byla kritizována tradiční
škola a stávající pedagogika. Vytýkán byl především mechanický způsob učení, nebyl
6

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál s.r.o., 2009,
s. 16 – 17.
7
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. 1996, s. 14.
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dostatečně uplatňován ohled na individualitu žáků, jejich zájmy a potřeby, kritizována
byla i pasivita žáků. Současné alternativní školy vznikají v jiném prostředí, musí být
tedy připraveny řešit aktuální problémy.
O prvních alternativách ve vzdělávání se dovídáme již z doby renesance,
kdy Vittorino de Feltre vybudoval Dům radosti8. Později se objevuje Jan Amos
Komenský a jeho pansofická škola, Jean Jacques Rousseau a jeho volná výchova aj.
Až období 1880 – 1940 je v odborné literatuře označováno za pedagogicky nejplodnější
v dějinách vzdělávání a výchovy, je nazváno jako reformní pedagogické hnutí, jehož
cílem

byla

reforma

společnosti,

tj.

změna

života,

jeho

stylu

a

obsahu,

a to prostřednictvím změn ve vzdělání a výchově mladých lidí.9
Od konce 19. století dochází k tzv. hnutí nové výchovy, k jehož největšímu
rozvoji dochází ve dvacátých a třicátých letech 20. století. K hlavním představitelům
patří především Švédka Ellen Keyová, Italka Maria Montessori, Belgičan Ovide
Decroly, Švýcar Adolph Ferriére, Američan John Dewey, Němci Rudolf Steiner
a Peter Petersen a další. Předmětem celého reformního pedagogického hnutí je kritika
tzv. tradiční školní výchovy. Nové hnutí se zaměřuje na psychologii dítěte, neboť stará
škola se o dítě a jeho potřeby nijak zvlášť nezajímala. Důležitým bodem se stal nový
postoj k dítěti, jehož náplní bylo pochopení dítěte, respekt, láska a trpělivost.10 V roce
1921 byla založena na pedagogickém kongresu v Calais Mezinárodní liga pro novou
výchovu11, která se začala zabývat reformní pedagogikou.

8

Škola vybudovaná v přírodě na břehu jezera, kde se Vittorino de Feltre snažil o harmonický rozvoj těla
i ducha svých žáků, podporoval střídmost i tvořivost, odstranil tresty, jako první zavedl žákovskou
samosprávu, vyučování bylo vedeno tak, aby žáci látce rozuměli. Alternativní školy [online]. c2008 [cit.
2013-01-21]. Dostupné z: <http://www.alternativniskoly.cz/pouzite-terminy/historie-as/>.
9
RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman, 1994, s. 16,
26 – 27.
10
SINGULE, František. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1966, s. 13 – 24.
11
Bylo stanoveno 7 zásad Mezinárodní ligy pro novou výchovu. 1) …připravit dítě tak, aby vidělo
a realizovalo ve svém vlastním životě nadřazenost ducha… 2) …respektovat individualitu dítěte…
3) …volnost vrozeným zájmům dítěte… 4) Každý má svůj specifický charakter… 5) Sobecké soutěžení
musí zmizet z výchovy a být nahrazeno spoluprací… 6) …společná výchova a vyučování – neznamená
stejné zacházení s oběma pohlavími, ale spolupráci… 7) …umožňuje dítěti stát se nejen občanem…ale
i lidskou bytostí vědomou si své osobní důstojnosti. SINGULE, František. Pedagogické směry, 1966,
s. 49.

12

„…Přetvořte školu tak, aby dítě rostlo v úzkém styku se staršími dětmi
a s učiteli, kteří nesou celou tíhu odpovědnosti. Přetvořte školu tak, aby každé dítko
zůstalo sebou samým, aby stále bylo individuální osobností, místo aby se topilo
v uniformitě průměrnosti. Aby každé dítě mělo volnost se rozvíjet, touhu se rozvíjet
ve směru, který je mu vlastním. Přetvořte školu tak, aby děti mohly jednat samy ze své
vůle a ne toliko z příkazu a podle pravidel, tak, aby to bylo dítko, které udává cestu,
nikoliv učitel, a učitel aby následoval …“12
Podle Jarmily Svobodové a Vladimíra Jůvy13 se současné alternativní školy liší
„svou orientací, obsahem výchovně-vzdělávací práce i svými organizačními formami,
metodami i prostředky.“ Jejich společným rysem je kritika dosavadního školství,
kterému se vytýká:


převážně intelektualistické zaměření, nedostatek zřetele ke komplexnímu rozvoji
jedince jak po stránce intelektuální, tak po stránce emotivní i volní



nedocenění pracovních činností, malý zřetel k estetickým, tělovýchovným
a zdravotním aspektům výchovy



jednostranná orientace na učení a podcenění rozvoje tvůrčích schopností



obětování současného života dítěte sporné a nejisté budoucnosti



nepřiměřený pracovní a životní režim školy, přemíra drilu a nátlaku



malá citlivost učitele vůči dítěti, jednostranná autoritativní výchova založená
na poslušnosti



izolace školy od života, od rodiny i od kulturních institucí

Z této kritiky mohly být definovány cíle alternativních škol14:


změna celkové orientace školy



komplexní rozvoj osobnosti v jednotě její stránky intelektuální, emocionální
a volní



nahradit dosavadní „školu učení“ novou „školou tvůrčí“



posílit pracovní aspekty školy (uskutečnit školu činnou, pracovní, aktivní apod.)

12

FERRIERE, Adolphe. Přetvořme školu. In SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr z reformních i současných
edukačních koncepcí. Brno: MSD s.r.o., 2007, s. 6.
13
SVOBODOVÁ, Jarmila; JŮVA, Vladimír. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996, s. 1.
14
SVOBODOVÁ, Jarmila; JŮVA, Vladimír. Alternativní školy, 1996, s. 2.
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zvýšenou pozornost věnovat aspektům estetickým, tělovýchovným a zdravotním



aktivizovat morálně výchovnou funkci školy



prohloubit kontakty školy se životem, se společností, s rodinou i s přírodou



překonat tradiční formy výuky ve třídě formami skupinovými a individuálními



posílit úlohy hry v rozvoji jedince vedle učení a práce



překonat strohé tradiční členění žáků podle věku a vytvářet přirozené životní
skupiny dětí



navodit nový partnerský vztah učitelů a žáků a pozitivně změnit celkovou
atmosféru školy

Tyto pedagogické aspekty pronikaly ze zahraničí i do českého prostředí. U nás
se začíná reformní pedagogika rozvíjet převážně ve dvacátých a třicátých letech
20. století. Dvacátá léta byla v Československu obdobím originálních spontánních
pokusů pedagogických pracovníků, kteří využívali poznatky ze zahraničí. V roce 1920
se v Praze konal učitelský sjezd, kde učitelé odsouhlasili požadavek svobody.
Mezi účastníky sjezdu se objevil i prezident republiky T. G. Masaryk, který se ve svém
projevu zabýval otázkami školství a také vystihl úlohu tehdejší školy. „Učitel není jen
učitelem, ale on je živým příkladem a příklad dělá více než mluvení. Učitel – to není jen
‘učit’, nýbrž ‘učit se’. A když dítě pochopí, a v tom spočívá pravdivost poměru dítěte
k učiteli, že sám učitel směřuje stále k něčemu, že tu energii v hledání pravdy, kterou
slovy vštěpuje, sám na sobě životem prokazuje – vykonává to, oč nám běží.“15
Významnými představiteli této fáze byli František Bakule16, Josef Bartoň17, Josef
Úlehla18, Eduard Štorch19 aj.

15

MASARYK, T. G. O škole a vzdělání – výbor z díla. In VÁCLAVÍK, Vladimír. Cesta ke svobodné
škole: Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Hradec Králové: Líp, 1997, s. 128.
16
František Bakule (1877 – 1957). Český pedagog a učitel – novátor. Patří k světově proslulým
osobnostem v novějších dějinách pedagogiky. Prosazoval svobodnou výchovu, výchovu životem a prací.
Pracoval většinou s dětmi fyzicky a sociálně handicapovanými.
17
Josef Bartoň (1865 – 1945). Český pedagog, působil jako učitel a ředitel na moravském Slovácku
a v Brně. Kladl důraz na zájem dítěte a jeho výchovu. Uplatnil prvky citové a mravní.
18
Josef Úlehla (1852 – 1933). Přední český pedagog, pedagogický spisovatel a řečník. Hlásil
se k myšlence volné školy, usiloval o větší svobodu dítěte.
19
Eduard Štorch (1878 – 1956). Český pedagog, archeolog, prozaik a klasik české literatury pro mládež.
Byl učitelem, okresním školním inspektorem v Bratislavě, poté ředitelem školy v Praze. Byl průkopníkem
„eubiotické výchovy“, tj. výchovy zlepšující život.
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Ve třicátých letech 20. století se objevily snahy o vědecky založenou reformu
školství v Československu, o kterou se z velké části zasloužil Václav Příhoda20 stojící
v čele pražského křídla reformní pedagogiky. Tato reforma měla velký vliv na učitele
a vycházela ze zahraničních zkušeností, převážně z amerického pojetí výchovy.
Na druhé straně stálo brněnské křídlo v čele s Otokarem Chlupem21, které uplatňovalo
hlavně domácí tradice a evropské ideje.22
Mezi válkami bylo školství do jisté míry ovlivněno fašistickou ideologií a rozvoj
reformní pedagogiky byl přerušen. Po roce 1948 se k moci dostala Komunistická strana
Československa, která významně ovlivnila další vývoj pedagogiky. V šedesátých letech
měl socialismus nepříznivý vliv na didakticko-metodickou oblast, kdy se školy musely
vyhýbat „…některým zdravým a prospěšným způsobům práce odpovídajícím přímo
cílům a úkolům komunistické výchovy jen z obavy, abychom neupadli do reformismu
nebo do podezření z něho.“23 Vzdělávací instituce se tak začaly vracet k některým
prvkům staré školy, proti kterým stála výše zmiňovaná nová výchova. V 70. letech
začala práce na projektu Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy24,
který byl realizován od roku 1976. Pedagogové se učitelským slibem25 zavazovali
k prosazování ideologie marxismu-leninismu. Také byl kladen důraz na to, aby mladí
lidé získávali vyšší a kvalitnější vzdělání a aby studenti byli schopni své teoretické
znalosti uplatnit v praxi.

20

Václav Příhoda (1889 – 1979). Přední český pedagog a psycholog. Zastánce směru kvantitativní
pedagogiky orientované převážně na některé tehdejší americké koncepce.
21
Otokar Chlup (1875 – 1965). Přední český pedagog. Přikláněl se k reformnímu hnutí „nových škol“.
Prosadil dodnes fungující koncepci pedagogických fakult. Jeho pohled na výchovu a pedagogiku byl
syntetický.
22
SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD s.r.o.,
2007, s. 21 – 27.
CIPRO, Miroslav. Slovník pedagogů. Praha: Miroslav Cipro, 2001, s. 37 – 38, 217 – 218, 389 – 390, 472,
497.
CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Třetí svazek, dvacáté století. Praha: Miroslav Cipro,
2002, s. 181 – 183, 367 – 369.
23
SINGULE, František. Pedagogické směry, 1966, s. 53.
24
Byl propracován celý vzdělávací systém jako jednotný celek (všechny stupně a typy škol, mimoškolní
zařízení, vzdělávání učitelů atd.). Projekty vymezovaly úkoly jednotlivých stupňů škol, charakteristiku
vyučovacích předmětů, jednotné učební plány, jednotné osnovy a učebnice. Nově koncipován byl i rozsah
a obsah učiva v jednotlivých stupních.
25
„Slibuji, že … budu podle zásad komunistické výchovy pěstovat v žácích lásku k socialistické vlasti.
Povedu je k úctě k dělnické třídě a Komunistické straně Československa.… Zavazuji se rozvíjet u mládeže
internacionální cítění a prohlubovat přátelství se socialistickými zeměmi.…Jsem si vědom důsledků, které
by pro mě vyplynuly z nesplnění slibu.“ Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky
škol a školských zařízení. Věštník MŠK ČSR. In VÁCLAVÍK, Vladimír. Cesta ke svobodné škole, 1997,
s. 145.
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V roce 1989 došlo k pádu komunistického režimu, který přinesl zásadní změny
ve vývoji společnosti a v aplikované podobě i ve školství (demokratizace, liberalizace
a humanizace výuky i klimatu školy). Zájem o alternativní školy narůstal
od devadesátých let minulého století.26

1.3 Společné znaky a funkce alternativních škol

Obecná charakteristika alternativních škol není jednoduchá, jelikož má každý
druh školy své specifické rysy. Z pedagogického a didaktického hlediska se o celkovou
charakteristiku pokusili Němci Klassen a Skiera27, kteří uvedli pět základních znaků:


pedocentrismus – výchova v alternativní škole je zaměřena na osobnost dítěte,
důraz je kladen na individualitu dítěte;



aktivnost – cílem alternativní školy je rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka, škola
využívá například tyto vyučovací formy: forma rozhovoru, skupinové
a individuální práce, projektové vyučování atd.; kreativní umělecká činnost
a tělesný rozvoj jsou ve výchovném procesu považovány za nepostradatelné;



komplexní výchova dítěte – kromě intelektuální složky rozvoje je kladena velká
důležitost na emoční a sociální rozvoj;



princip společenství – alternativní škola je chápána jako „společenství“,
což znamená, že žáci, učitelé i rodiče společně utváří formy a postupy výchovy
a vzdělávání;



princip „Par la vie – pour la vie“ – v překladu je to učení „z života pro život“,
cílem vzdělávání je zapojení žáků do světa práce;

Na společné rysy alternativních škol poukázala také Jarmila Svobodová28.
Uvedla čtyři základní znaky, většina z nich se objevuje již v předchozím výčtu. Opět je
to pedocentrismus a princip individualizace, projektová metoda, která je Němci
zahrnuta pod obecnějším pojmem aktivita/aktivnost. K těmto rysům ještě přidává
26

SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr, 2007, s. 30 - 31.
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace, 2012, s. 39.
28
SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr, 2007, s. 6 - 7.
27
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princip samostatnosti, kdy žák získává dovednost plánovat, odhadovat čas potřebný
k vyplnění úkolu a nese odpovědnost za svá rozhodnutí.
Výše uvedené základní rysy jsou velmi obecné. Několik společných znaků
alternativních škol je zmíněno i na internetové stránce zabývající se alternativními
školami a školstvím29. Spolupráce s rodinou a přátelský vztah mezi učitelem a dítětem
jistě spadá do principu společenství, který definovali Němci. Opět se tu objevuje důraz
na aktivnost dítěte ve výuce. Konkrétnějšími znaky jsou propojení předmětů
k snadnějšímu pochopení souvislostí, prostředí uzpůsobeno dětem, vyučování
bez zvonění a velmi typické je také slovní hodnocení.
Alternativní školy je potřeba charakterizovat i z hlediska jejich funkce. Jan
Průcha

30

vymezuje tři základní funkce alternativních škol, které objasňují důvod jejich

vzniku, způsob práce a dosažené výsledky.
První je funkce kompenzační, která znamená, že alternativní školy vznikají
s cílem nahradit určité nedostatky ve standardním školství. Snaží se uspokojit právě ty
potřeby společnosti týkající se vzdělávání, kterým nedokážou vyhovět školy státní.
V praxi však není možné, aby státní školský systém uspokojil tak rozmanité vzdělávací
potřeby lidí a jejich požadavky.
Další je funkce deverzifikační, z které vyplývá, že by školy měly zajišťovat
„…nezbytnou pluralitu vzdělávání. Státní školský systém, byť by byl jakkoli
diferencován, přece jen jistou uniformitu v obsahu, organizaci i kvalitě vzdělávání vždy
projevuje.“ Alternativní a státní školy společně nabízejí rozmanité metody a přístupy
ve vzdělání.
Jako třetí je uváděna funkce inovační a je považována za nejdůležitější.
V alternativních školách se experimentuje a vytváří se různé inovace vzdělávání, které
se především týkají těchto dvou oblastí: inovace v organizaci vzdělávacího procesu
(nestandardní

metody

výuky,

netradiční

způsoby

komunikace,

jiné

typy

psychosociálního klimatu ve třídách a školách atd.) a inovace v obsahu vzdělávání
(nestandardní vyučovací předměty, inovace učiva v standardních vyučovacích
předmětech aj.).
29
30

Alternativní školy [online]. c2008 [cit. 2013-01-22]. Dostupné z:< http://www.alternativniskoly.cz/>.
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace, 2012, s. 41 - 42.
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1.4 Dělení alternativních škol

Existuje mnoho způsobů výchovy a vzdělávání, které jsou označovány
za alternativní. Abychom se ve velkém množství alternativních škol lépe vyznali,
poskytuje Jan Průcha ve své publikaci31 jejich rozdělení do třech hlavních kategorií:
klasické reformní školy, církevní (konfesní) školy a moderní alternativní školy.

Klasické reformní školy






waldorfské
montessoriovské
freinetovské
jenské
daltonské

Církevní (konfesní) školy





katolické
protestantské
židovské
jiné konfesní

Moderní alternativní školy










s otevřeným vyučováním
s volnou architekturou
mezinárodní
„zdravé školy“
integrované
s angažovaným učením
„škola hrou“
„školy 21. století“
a jiné

Tabulka 1 Typologie alternativních škol

Nejznámější skupinu alternativních škol tvoří klasické reformní školy.
Podrobněji se seznámíme s montessoriovskou a waldorfskou školou, jelikož se hlavní
část práce bude věnovat hudební výchově na konkrétních školách tohoto typu.

1.4.1

Montessoriovská škola

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí
chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné
a obsahuje tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje
pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.“32

31

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy, 2012, s. 45 - 46.
MONTESSORI, Maria. In Společnost Montessori o.s. [online]. c1999 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z:
<http://www.montessoricr.cz/montessori-pedagogika-a-ceske-zeme/>.
32

18

1.4.1.1

Život Marie Montessori

Maria Montessori je zakladatelkou Montessoriovské
školy. Narodila se 31. srpna 1870 v italské obci Chiaravalle.
Později se její rodina přestěhovala do Říma, kde Maria
studovala. Nejprve se věnovala matematice a technice
na střední přírodovědecko-technické škole, poté nastoupila
na lékařskou fakultu, kde v roce 1896 obhájila svou
doktorskou

práci.

Zanedlouho

začala

pracovat

jako

asistentka na psychiatrické klinice, kde se setkala s duševně
postiženými dětmi a začala se zabývat pedagogikou. Zjistila,

Obrázek 2

že se dítě „…naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty

Maria Montessori

skrze svou vlastní tvořivost nikoli proto, že ho to dospělí učí.“33 Na tomto základě
vytvořila tzv. metodu Montessori, která klade důraz na přirozený rozvoj dítěte pomocí
speciálních učebních pomůcek a vhodně připraveného prostředí.
Ve své práci byla zpočátku ovlivněna spisy Jeana Maria Itarda34 a Edouarda
Séguina35. V roce 1904 vystudovala Maria Montessori pedagogiku a filozofii a stala
se profesorkou antropologie. Více však působila na školách s mentálně postiženými
dětmi. Postupně přišla na to, že by její metody a zkušenosti mohly mít větší úspěch
u zdravých dětí. V lednu 1907 založila Dům dětí (Casa dei bambini) v římské čtvrti San
Lorenzo, který vznikl jako útulek pro děti chudých rodičů ve věku 2 – 6 let. Maria
Montessori zorganizovala několik sbírek, aby mohla sehnat alespoň základní vybavení,
pomocí něhož byla rozvíjena montessoriovská metoda výchovy. Začala vyvíjet materiál
rozvíjející smysly dítěte a zkoumala zákonitosti rozvoje dětí.
V roce 1913 podnikla první cestu do Ameriky a stala se mezinárodně uznávanou
osobností. O dva roky později vedla v Americe vzdělávací kurzy a dále přednášela
33

Společnost
Montessori
o.s.
[online].
c1999
[cit.
2013-01-23].
Dostupné
z:
<http://www.montessoricr.cz/maria-montessori/>.
34
Jean Maria Itard (1774 – 1838). Proslul jako učitel hluchoněmých dětí a vypracoval několik
výchovných metod.
35
Edouard Séguin (1812 – 1880). Byl Itardovým žákem. Založil ve Francii skutečný systém výchovy
postižených dětí. Učil na školách pro mentálně postižené.
RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí, 1994, s. 82.
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po celé Evropě. Roku 1929 založila v Berlíně se svým synem mezinárodní společnost
Association Montessori Internationale36. Později také organizovala několik odborných
kongresů v evropských městech a dál šířila své pedagogické poznatky.
Za svou celoživotní činnost obdržela v roce 1950 Nobelovu cenu míru. Dva roky
na to zemřela v Holandsku. Na jejím náhrobním kameni jsou uvedena slova,
která vystihují její myšlení: „Prosím milé děti, které všechno umí, aby společně se mnou
pracovaly na stavění míru mezi lidmi ve světě.“37

1.4.1.2

Hlavní

myšlenky

a

některé

principy

Montessori pedagogiky

Krédem Montessori pedagogiky se stala žádost dítěte, které se obrátilo na Marii
Montessori s prosbou: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Zachycuje, že úkolem
dospělých není odstraňovat dítěti překážky, ale mají ho pouze vést k tomu, aby vlastní
zásluhou získalo nové znalosti a dovednosti. „Pokaždé, když dospělí poskytují dítěti
nadbytečnou pomoc, nepřímo tlumí jeho vývoj. …Dospělí nemají dítě mýt, oblékat,
krmit atd., nýbrž mají mu ukázat, jak to vše má správně vykonávat samo.“38
Základním požadavkem plnohodnotného vývoje dítěte je svoboda a volná práce.
Nechápejme však svobodné dítě jako takové, které se „v jakémkoli prostředí chová tak,
jak ho napadne.“39 Dítě si může svobodně zvolit na čem, kdy a s kým bude pracovat.
Jeho povinností je však práci dokončit a dodržovat daná pravidla. Také je důležité
zmínit, že nějakou činnost si dítě vybrat musí a nepřipadá v úvahu, že nebude pracovat.
Základem učení je polarizace osobnosti. Pod tímto pojmem Maria Montessori
rozumí „seskupení všech tělesně duševních sil, které vedou k hlubokému ponoření

36

AMI. Měla koordinovat výměnu zkušeností mezi národními sdruženími. Organizovala vzdělávací
kurzy a rozšiřovala montessoriovské ideje. Tyto funkce plní dodnes a její ústředí je v Amsterdamu.
RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí, 1994, s. 85.
37
JANÍK, Tomáš. Marie Montessoriová a její pedagogický koncept. In SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr,
2007, s. 149.
38
SAJDOVÁ, Věra. Marie Montessoriová a její metoda výchovy. Praha:1935, s. 12.
39
ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody
dnes. Praha: Portál, 1997, s. 21.
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se do nějaké činnosti“.40 Uvádí, že dítě nejprve není schopné soustředit pozornost
na jisté věci. Pak dojde k nahromadění jeho duševní energie a polarizaci pozornosti
na určitý předmět. Touto činností je člověk spojen s prostředím a dochází k aktivnímu
kontaktu dítěte s předměty. Dítě se zaměří na jednu činnost a odpoutá se od svého okolí.
Podle současné české pedagožky Olgy Zelinkové41 existují čtyři podmínky,
které umožňují koncentraci:
1) Sledování senzitivních fází.
2) Nabídka vhodných materiálů a programů, které odpovídají nastupující
senzitivitě a rozvíjí ji.
3) Práce vychovatele, která spočívá v přípravě prostředí a změně sebe samého.
4) Svoboda dítěte a podpora jeho iniciativy, pohybu a volby činnosti.
Pokud je dítě prací zaujato, nemělo by být vyrušováno a mělo by mít dostatek času,
aby mohlo práci samo dokončit.
Koncentraci pozornosti ovlivňují aspekty různých senzitivních období, která
se vyznačují „zvláštní citlivostí, vnímavostí pro podněty různého charakteru,
… umožňují zvládnout velmi rychle určité dovednosti a jsou dočasné.“42 V těchto
obdobích je tedy zvýšená vnímavost a schopnost dítěte k osvojení si určitých
dovedností. Je známo, že se člověk nenaučí jisté věci tak jednoduše jako
v odpovídajících fázích. Dětský vývoj rozdělila Maria Montessori do tří fází. První fáze
je období od narození do 6 let, které je dále děleno na 0 – 3 roky a 4 – 6 let. Následují
fáze od 7 do 12 let a od 13 do 18 let. Školený vychovatel by měl u dítěte jednotlivá
senzitivní období vypozorovat.43
Aby se výše zmíněné myšlenky mohly uskutečňovat v praxi, je tu další
z principů Montessori pedagogiky - připravené prostředí, které by mělo odpovídat
aktuálnímu senzitivnímu období jednotlivých dětí. Pouze to prostředí, které činí dítě
aktivním, můžeme označit za připravené. Důležité je, aby bylo v souladu s věkem dítěte
a umožňovalo svobodu a volnost. Součástí didakticky připraveného prostředí jsou
speciálně vyvinuté pomůcky, kterými jsou „jen věci, které slouží vývoji dítěte… Vše co
40
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ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, 1997, s. 27.
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by mohlo stát proti němu, ať by to byly jen bezvýznamné drobnosti, by měly být
z prostředí vyloučeny.“44 Zájem a soustředění dítěte lze povzbudit i odstraněním věcí,
které jsou „příliš složité, nejasné a matoucí“45. V připraveném prostředí nesmí chybět
elipsa46, u které se třída pravidelně schází a učí se mluvit před skupinou, řeší zde
problémy a konflikty, učí se trpělivosti a žáci si zde plánují, čemu se budou věnovat
a na čem budou pracovat.
S tématem připraveného prostředí úzce souvisí role učitele v Montessori třídách,
který je za toto prostředí zodpovědný. Dále se stává rádcem a rovnocenným partnerem
dítěte, pomáhá ho vést k učení a objevování nových věcí. „Učitel při tom soustavně
a nenápadně pozoruje dítě, jak si vede při své práci, jak kolísá jeho pozornost,
jak dlouho trvá zájem, jak se dostavují přestávky v jeho činnosti.“47 Učitel má s dětmi
přátelský vztah a vystupuje jako průvodce ve vzdělávání žáků. Centrem všeho dění je
žák a role učitele zůstává oproti běžné škole upozaděna.
Pro Montessori pedagogiku je také typická práce s chybou. Žáci nejsou za chyby
trestáni, ale chyby jsou ukázkou toho, co mají ještě procvičit a zopakovat. Podle Marie
Montessori je „správné vypěstovat si k chybám kladný vztah a považovat je
za nerozlučné společníky na naší cestě životem. Chyby je třeba chápat jako něco, co má
svůj smysl.“48 Speciální pomůcky jsou navrženy tak, aby si žák mohl sám zkontrolovat
své řešení a opravit chyby. Děti jsou vedeny k sebehodnocení a učitel využívá
k posouzení jejich práce slovní hodnocení místo klasických známek.
Za charakteristickou oblast Montessori pedagogiky považuji kosmickou výchovu,
která integruje témata prvouky, vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, přírodopisu,
dějepisu, fyziky a chemie. Jsou to předměty, které pomáhají vysvětlit chod života.
„Kosmická výchova poskytuje dítěti představu o souhře jednotlivých součástí celku,
tj. přírody živé, neživé a člověka.“49 Řadí se do ní i pohybové, hudební a výtvarné
dovednosti.
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Marie Montessori klade velký
důraz na rozvoj smyslů, do kterých
patří i sluch. Proto nezapomněla ani na
hudební výchovu a vytvořila didaktické
pomůcky, které využívají v mateřských
i

základních

školách.

Typickou

Montessori pomůckou je pro hudební
výchovu sada zvonků, kterou tvoří tóny

Obrázek 3 Sada zvonků

diatonické stupnice. Jedna řada zvonků je
bílo-černá. Bílá barva značí celý tón a černá barva půltón. Druhá řada je jednobarevná.50
Se zvonky se dá různě pracovat, žáci se učí rozeznívat tóny, řadí stejné tóny do páru,
později mohou pracovat s intervaly a jednoduchou melodií apod. Hudební výchova je
však součástí kosmické výchovy a záleží na individuálních dovednostech učitele a jeho
postoji k hudbě, v jaké míře se jí bude věnovat. Také je na místě uvést, že sada zvonků
není levnou záležitostí.
Uvedené pojmy charakterizující montessoriovskou školu nejsou zdaleka
všechny, ve výčtu bych mohla pokračovat. Tyto však považuji za stěžejní k orientaci
v dané problematice. Na závěr by stálo za zmínku, v čem je Montessori výuka rozdílná
oproti tradiční škole a uvést shrnutí.
V Montessori

třídách

nepoužívají

učebnice,

pracují

s pracovními

listy

a didaktickými pomůckami v připraveném prostředí. Třídy bývají často věkově
smíšené, neprobíhá zde frontální výuka a žáci tak pracují individuálním tempem.
Studium je spíše aktivní, žáci se mohou volně pohybovat a informace vyhledávat.
V Montessori škole neznají tradiční zvonění a výuka není členěna striktně dle rozvrhu
na jednotlivé vyučovací předměty. Často pracují na projektech, které v sobě integrují
různé předměty. Žáci jsou hodnoceni slovně a jsou vedeni k sebehodnocení.
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Waldorfská škola

1.4.2

„Úkolem vychovatele je největší sebezapírání. Musí žít v okolí dítěte tak, že duch
dítěte může v sympatii rozvíjet svůj vlastní život na životě vychovatelově. Nikdy nesmí
chtít děti učinit obrazem sebe samého. …Musíme vychovávat tak, že odstraňujeme
fyzické a duševní překážky tomu, co v každém věku vstupuje v dětech do světa
z božského světového řádu a že svému chovanci utváříme okolí, jímž jeho duch může
vstupovat do života v plné svobodě.“51

1.4.2.1

Život Rudolfa Steinera

Rudolf Steiner je zakladatelem waldorfské školy.
Narodil

se

25.

února

1861

v Kraljevci

v dnešním

Chorvatsku. Dětství strávil na rakouském venkově.
Absolvoval reálku a již v 15 letech si vyzkoušel roli učitele,
kdy doučoval slabší žáky a žáky z nižších ročníků. Později
vystudoval Technickou univerzitu ve Vídni, kde si zapsal
vedle hlavního mnoho nepovinných předmětů z různých
oborů, a to přednášky z filosofie, literatury, psychologie
a medicíny. Během jeho studií pracoval jako domácí učitel
v jedné vídeňské rodině, kde získal velké zkušenosti s dítětem,

Obrázek 4
Rudolf Steiner

které bylo nervově handicapované hydrocefalií52. V této době se také seznámil s učením
mnoha filozofů, zaujal ho především Goethe.
V roce 1886 vydal Steiner Zásady teorie poznání Goethova světového názoru,
což byla jeho první publikace o Goethovi. O tři roky později byl povolán do Výmaru,
kde měl za úkol vydat a komentovat Goethovy přírodovědné spisy. Po skončení této
práce odjel do Berlína, kde 6 let působil jako učitel na dělnické škole.
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Praha: Baltazar, 1991, s. 104 – 105.
52
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Steinerův

pedagogický

zájem

se

zvyšoval. Vycházel ze svých zkušeností
a vlastní antroposofické filosofie. Rozlišoval
čtyři

články

lidské

přirozenosti:

tělo

fyzické, životné či aetherické tělo, astrální
tělo

a

„já“53.

tzv. antroposofickou
vzdělávací

1913

založil

společnost,

jejíž

V roce

centrum

bylo

vybudováno

Obrázek 5 Goetheanum

v Dornachu ve Švýcarsku (tzv. Goetheanum).
Pořádal turné přednášek po Evropě o otázkách výchovy. Jeho pedagogické úvahy však
neměly zpočátku velkou odezvu, až v roce 1919 mohl zrealizovat svou teorii v praxi,
kdy ředitel továrny Emil Molt souhlasil se zřízením jednotné školy ve Stuttgartu
pro děti továrních dělníků. Steiner jako ředitel školy vedl kurs budoucích učitelů
a 7. září byla otevřena Svobodná waldorfská škola, která měla zpočátku 8 tříd,
12 učitelů a 256 žáků. “Učitel se nemá považovat jen za dodavatele znalostí
a dovedností, ale především za pěstitele žákových schopností.“54
Steiner se nadále věnoval spisovatelské činnosti a zabýval se teorií výchovy.
Vydal čtrnáct přednášek souhrnně pod názvem Všeobecná nauka jako základ
pedagogiky a Tři přednášky o lidové pedagogice. Na podzim roku 1924 však těžce
onemocněl a dne 30. března 1925 zemřel.55

1.4.2.2

Cíle a specifika w aldorfské pedagogiky

„Pedagogika je, vzato od základu, láska k člověku vyvěrající z poznání člověka.
Přinejmenším na tomto by měla být vybudována.“56

53

Fyzické tělo vnímá jen smyslový svět. Životné tělo je jako životní síla, kterou má člověk společnou
s rostlinami a zvířaty. Astrální neboli pocitové tělo je obal, ve kterém je uloženo tělo fyzické a životné.
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Důležitým teoretickým východiskem této kapitoly se stala publikace Franse
Carlgrena Výchova ke svobodě: Pedagogika Rudolfa Steinera (1991)57, která přináší
rozsáhlý přehled o principech a metodách waldorfské pedagogiky
Podle

Rudolfa

Steinera

slouží

výchova

především

k plnohodnotnému

a harmonickému rozvoji vnitřních sil každého člověka. Existují tři fáze rozvoje jedince,
v nichž jsou kladeny určité cíle. První fází je období od narození do 7 let, jejím cílem je
vyrovnat se s tělem, se sebou samým; naučit se funkcím; položit základ pro život. Další
fázi představuje období přibližně od 7 do 14 let, cílem je tu rozvinout emocionální
rovnováhu; prožít a rozvinout cítění; rozvinout schopnosti pro myšlení. Třetí fází je
období od 14 do 20 let, kde je cílem rozvinout individualitu; zdokonalit analytické
a kritické schopnosti; dosáhnout sebedisciplíny a nezávislosti.58
Waldorfská škola usiluje o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti, rozvíjí
u každého jedince schopnosti a nadání. Uspokojuje pohybové, intelektuální, sociální
i umělecké potřeby žáků. Snaží se probouzet zájem, svobodnou vůli k učení a tvůrčí
činnosti. Také rozvíjí smysl pro odpovědnost, spolupráci, toleranci a podporuje
tvořivost dětí.
Základem waldorfské pedagogiky je antroposofie59, filozofie, která si
uvědomuje pravou podstatu člověka. Projevuje se v metodách a způsobech vyučování.
„Učitel nepotřebuje antroposofii pro to, aby ji při vyučování bezprostředně vykládal,
nýbrž pro své vlastní vzdělání.“60 Waldorfská pedagogika je spíše chápána jako umění
než věda o výchově, důležitý je umělecký prožitek dítěte.
Jedním z rysů waldorfské školy je denní rytmus. Ráno se dítě zabývá
myšlenkovou činností v tzv. hlavním vyučování. Pak následují předměty, které kladou
důraz na rytmické opakování. Patří sem cizí jazyky, eurytmie, hudba, cvičení
a náboženství. Odpoledne je čas pro ruční práce, práce v dílnách a v zahradě atd. Jelikož
hlavní vyučování trvá dvě hodiny, je den zahajován tzv. rytmickou částí, která má děti
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probudit a naladit. V této úvodní „rytmické“ části se zpívá, hraje na flétnu, recituje,
procvičuje se rytmus apod.61
Výuka hlavních předmětů probíhá v tzv. epochách. Jedná se o období dvou
až pěti týdnů, kdy se ve dvouhodinovém vyučovacím bloku probírá jeden předmět.
Mezi hlavní předměty patří český jazyk a literatura, matematika, dějepis, zeměpis,
přírodopis, fyzika a chemie. Epochy jsou označovány za hlavní vyučování.62
Žáci nepoužívají běžné učebnice, ale zhotovují si je sami, vytvářejí
tzv. epochové sešity. Texty bývají na základních školách diktovány učitelem a součástí
jsou i vlastní ilustrace žáků či vlepené obrázky týkající se tématu. Pro doplnění znalostí
používají encyklopedie, atlasy, vědecké příručky apod. Epochové sešity žáků jsou
učitelem pravidelně kontrolovány.
Pro waldorfskou pedagogiku je typická umělecká výchova. Kreslení,
modelování, hraní na flétnu, zpívání a dramatické scénky jsou v nižších třídách běžně
součástí všech vyučovacích předmětů.63 Hra na flétnu a zpěv jsou důležitým článkem
výuky.
Charakteristickým vyučovacím předmětem pro waldorfskou školu je eurytmie,
kterou v Rámcovém vzdělávacím programu nenajdeme. Jde o pohybové umění,
v překladu název eurytmie znamená krásný pohyb. Eurytmie pracuje s uměleckým
textem nebo hudbou a převádí je do pohybu. Vychází z prvků řeči (rytmus, rým, hlásky
apod.) i hudby (tóny, intervaly, rytmus, takt atd.). Karel Rýdl uvádí, že mezi tancem
a eurytmií je rozdíl. Jedná se o „eurytmický doprovod hudební skladby“. Zatímco tanec
je vedlejší, hlavní je „zpěv“ ztvárněný pohyby rukou a paží.64 K eurytmii je ve škole
určen speciální prostor, tzv. eurytmický sál.
Již zmíněná umělecká výchova a eurytmie mají své místo na měsíčních
slavnostech. Třídy ukazují, jaké básně, písně, dramatické hry či eurytmická představení
se během vyučování naučili.
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Dalším typickým vyučovacím
předmětem waldorfské školy je kreslení
forem. Formy jsou jistá grafomotorická
cvičení. Žáci se nejprve učí kreslit
rukama do vzduchu a až později
na papír.
Obrázek 6 Ukázka - kreslení forem

Nejprve

jsou

formy

jednoduché, poté zrcadlové a souměrné
podle dvou os. Žáci se díky kreslení forem

učí správně pracovat s psacími potřebami, orientovat se v prostoru, napodobovat různé
tvary aj.65
Waldorfská škola se dále vyjímá ručními pracemi a řemesly, které jsou součástí
povinného vyučování. Žáci se setkávají s rozmanitými činnostmi jako je pletení,
háčkování, modelování, vyřezávání apod. a zpracovávají tak různé materiály. Přitom
chlapci i dívky plní stejné úkoly, tzn. i dívky pracují se dřevem a kovem, chlapci
háčkují, pletou apod. „Ruční práce připravují člověka k tomu, aby vyvíjel v myšlení
svou vůli.“66
Další zajímavostí je výuka cizích jazyků. Od první třídy se žáci učí dva cizí
jazyky. Nejprve je výuka realizována pomocí her, písní, říkanek a básniček, od 4. třídy
se začínají věnovat gramatice. Žáci jsou vedeni, aby sami objevovali daná pravidla.
__________________________

Waldorfská škola stejně jako montessoriovská využívá slovní hodnocení a žáci
jsou vedeni k sebehodnocení. V osmé a deváté třídě dostávají žáci na waldorfské škole
vedle slovního hodnocení i hodnocení, které je převedeno na známky. A to kvůli
požadavkům středních škol, které při přijímacím řízení přihlížejí ke klasifikaci. Obě
pedagogiky rozdělují vývoj dítěte na tři etapy; u Rudolfa Steinera jsou tato období
sedmiletá a u Marie Montessori jsou to sensitivní období, kdy jedno trvá šest let. Učitel
by měl brát ohled na to, v jaké fázi se dítě v daném okamžiku vyskytuje. Obě školy
podporují tvořivost dětí a touhu po poznání. Typická je také úzká spolupráce s rodiči,
65

Alternativní
školy
[online].
c2008
[cit.
2013-02-03].
<http://www.alternativniskoly.cz/pouzite-terminy/formy-eurytmie/>.
66
CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě, 1991, s. 68.
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Dostupné

z:

kteří se často stávají aktivními členy sdružení rodičů těchto alternativ. V Montessori
třídě učitel koordinuje samostatné činnosti dětí, naopak ve waldorfské škole se klade
důraz na práci třídy jako celku, učitel představuje žákům dané téma a hlavní výuka
probíhá většinou frontálně. V obou školách nepracují s tradičními učebnicemi.
V Montessori třídách pracují se speciálními pomůckami a pracovními listy.
Ve waldorfské škole žáci vytváří své epochové sešity, které spolu s encyklopediemi
a další naučnou literaturou slouží jako učební materiál.
V České republice se vyskytují waldorfské MŠ, ZŠ i SŠ; montessoriovské MŠ
a první stupeň ZŠ. Druhý stupeň ZŠ Montessori se postupně rozvíjí, například od září
2012 je otevřena 6. třída na ZŠ Gajdošova v Brně.
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2 Hudební výchova v alternativních školách
2.1 Příprava výzkumu
2.1.1

Předmět a cíl výzkumu

V současné době narážíme na problémy hudební výchovy pod vlivem masové
kultury. S touto problematikou jsem se setkala nejen v praxi, ale také je reflektována
při různých setkáních pedagogů, mj. při konferencích pořádaných Katedrou hudební
výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Při studiu sborníků z konferencí jsem se setkala s četnými názory pedagogů.
Např. Petr Ježil uvádí, že „popová kultura, která dnes masově převládá, poznamenala
i přístup k hodnocení umění. Pro většinu lidí je umělecké to, co je populární, sériově
vyráběné, mladé, nespoutané, veselé a sexy, spektakulární, velice výnosné.67 Hlavním
cílem je vzbudit zájem a pobavit posluchače, a to na úkor kvality.
Pro učitele hudební výchovy je v dnešní době hodně těžké žáky zaujmout
a téměř nadlidským výkonem vychovat posluchače umělecké (artificiální) hudby.
Někteří se o to stále snaží, velká část se však chce žákům zavděčit a prezentuje hudbu
populární. Podle pedagoga Marka Sedláčka je „přítomnost populární hudby v hudební
výchově na ZŠ za stávajících podmínek parazitující … je prezentována na úkor
seznamování s národními folklorními tradicemi a stále nedostatečné přípravy žáka
pro aktivní recepci artificiální hudby.“68 Hudební výchova se však stává odpočinkovým
předmětem. Nejen žáci mění svůj postoj k důležitosti tohoto předmětu, ale i učitelé
postupně snižují své nároky. Je tomu tak i na alternativních školách?
Cílem výzkumu je nastínit podobu hudební výchovy na vybraných alternativních
školách a další hudební činnosti začleněné do průběhu dne. Dále se seznámit
s předměty, které v sobě integrují učivo či výstupy hudební výchovy uvedené
67

JEŽIL, Petr. Hudba v současném světě. In Musica viva in schola XVIII. Brno: PdF MU, 2004, s. 35.
SEDLÁČEK, Marek. Negativní tendence v procesu hudební výchovy – popularizace, komercializace.
In Musica viva in schola XVI. Brno: PdF MU, 2000, s. 19.
68
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v Rámcovém vzdělávacím programu. Nedílnou součástí bude také charakterizovat
hudební výchovu očima žáků alternativních škol a jejich vztah k hudbě.

Stanovení hypotéz

2.1.2

Hypotézy byly stanoveny na základě teoretických poznatků ze studia výchovně
vzdělávacích metod v alternativních školách.
Hypotéza 1:
V alternativních školách je hudební výchově přisuzována větší důležitost než
na běžných základních školách.
Hypotéza 2:
Hudební výchova je v alternativních školách častěji propojována s dalšími předměty
a různé hudební činnosti jsou častěji začleňovány v průběhu dne než na běžných
základních školách.
Hypotéza 3:
Žáci alternativních škol mají kladný vztah k hudební výchově a hudbě.
Hypotéza 4:
Žáci alternativních škol s oblibou v hudební výchově uplatňují hru na hudební nástroje.

2.2 Realizace výzkumu
2.2.1

Metody a techniky výzkumu

Teoretickým východiskem výzkumné části mé práce se stala zejména publikace
Petera

Gavory

Úvod

do pedagogického

výzkumu

(2000).

Dále

se

opírám

o celorepublikový výzkum nazvaný Výzkum využití multimediálních technologií
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v hudební výchově69. Výzkum se orientoval nejen na využití multimediální technologie,
ale i na další aktuální problémy hudební výchovy. Na tento výzkum ve své bakalářské
práci navázala v roce 2012 Lucie Krucká, která se zabývala vztahem žáků 8. a 9. tříd
k hudbě. Oba tyto výzkumy se staly inspirací pro mé dotazníkové šetření nazvané
Hudební výchova očima žáků alternativních škol a jejich vztah k hudbě.
Výzkum mé diplomové práce je orientován jak kvalitativně, tak kvantitativně.
Kvantitativní výzkum podle Gavory70 pracuje s číselnými údaji, které se dají
matematicky zpracovat. Člověk, který danou problematiku zkoumá, si drží odstup
od zkoumaných jevů. Naopak zjištění kvalitativního výzkumu je uváděno ve slovní
(nečíselné) podobě. Tento popis je „výstižný, plastický a podrobný“. Zde se výzkumník
snaží se zkoumanými osobami sblížit, protože jim potřebuje porozumět, aby je mohl
popsat. Výzkumný soubor byl určen záměrným výběrem tedy „na základě určení
relevantních znaků, tj. těch znaků základního souboru, které jsou důležité pro dané
zkoumání.“71 V diplomové práci byly použity tři výzkumné techniky, a to dotazník,
pozorování a interview.
Dotazník se skládá z dvaceti otázek, které tvoří uzavřené, polouzavřené
a škálované otázky. Některé otázky jsou doplněny dalšími podotázkami. Prvních devět
otázek se zaměřuje na vztah žáků k hudbě. Žáci jsou dotazováni na poslech hudby,
zda se věnují zpěvu nebo hře na hudební nástroj, jestli mají nějakého oblíbeného
zpěváka a navštěvují koncerty či různá hudební představení. Další část je zaměřena
na hudební výchovu jako vyučovací předmět. Žáci odpovídají, jestli je hudební výchova
baví, jak moc je pro ně důležitá, jaké aktivity mají rádi a na jaké hudební nástroje
v hodině hudební výchovy hrají apod. Při sestavování otázek bylo přihlíženo k nízkému
věku dotazovaných, což se promítlo do některých formulací (užití zjednodušeného
názvosloví a nepřesné terminologie). Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1.
Cílem

pozorování

bylo

seznámit

se

s průběhem

hudební

výchovy

v alternativních školách, jejich prostředím a atmosférou, která při hudebních činností
panuje. Dále byla použita metoda nestrukturovaného interview, pro kterou je

69

CRHA, Bedřich; JURČÍKOVÁ, Taťána; PRUDÍKOVÁ, Markéta. Výzkum využití multimediálních
technologií v hudební výchově. Teoretická reflexe hudební výchovy [online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-01-05].
Dostupné z:<http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/vyzkum/crha_prudikova_ jurcikova.pdf>.
70
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, s. 31 – 32.
71
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu, 2000, s. 64.
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charakteristické, že se více „přibližuje přirozené komunikaci“.

72

I u tohoto typu

interview však musí tazatel dopředu vědět, které informace chce od respondenta získat.
Připravené otázky jsou uvedeny v příloze č. 2.

2.2.2

Charakteristika výzkumného souboru a využití
vybraných technik výzkumu

Jako základní soubor pro výzkum byla určena nejznámější skupina
alternativních škol, kterou tvoří klasické reformní školy. V České republice se setkáme
s waldorfskými, montessoriovskými a daltonskými školami, které do této oblasti patří.
V daltonských školách se vyučuje pouze ve dvouhodinových blocích jednou až dvakrát
týdně, jinak výuka probíhá tradičně. Tyto bloky jsou obvykle zaměřeny na opakování
a procvičování probrané látky. Výzkum jsem tedy zúžila na montessoriovskou
a waldorfskou školu, jelikož specifická metodika pro hudební výchovu je zpracována
pouze pro tyto alternativní pedagogiky.

Výzkum byl proveden ve dvou brněnských alternativních školách. Konkrétně
se jedná o tyto školy:


Základní škola, Brno, Gajdošova 3 (Montessori třídy)



Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

Waldorfská ZŠ se v Brně vyskytuje pouze jedna. ZŠ Gajdošova byla vybrána
z několika brněnských škol zaměřených na Montessori výuku proto, že je fakultní
školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a je zde nově otevřena Montessori
třída druhého stupně 6.C, zatím jako jediná na celé Moravě. Montessori třídy jsou
v Brně zavedeny např. i na ZŠ Pastviny, kde však žáci přechází na hudební výchovu
do běžné základní školy. Ve vybraných Montessori třídách ani ve Waldorfské ZŠ
72

„Konkrétní formulace otázek a jejich sled však je ponechán na tazateli. Tazatel se může volně vracet
k nejasným nebo zajímavým bodům ve výpovědi respondenta.“ CHRÁSKA, Miroslav. Metody
pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007, s. 183.
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Plovdivské v Brně není aprobovaný učitel hudební výchovy. Ve Waldorfské ZŠ se však
snaží, aby hudební výchovu vyučovali učitelé se zájmem a kladným vztahem k hudbě.
Dotazník byl určen žákům 5. a 6. tříd výše uvedených škol. Výběr spodní
hranice byl ovlivněn věkem a vyspělostí žáků. Horní hranice byla stanovena
podle nejvyšší Montessori třídy, aby bylo možné srovnání žáků mezi waldorfskou
a montessoriovskou školou. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 74 žáků.
V Montessori třídě 6.C jsem současně využila vlastního pozorování. Tato
technika nebyla vhodná pro další Montessori třídy, jelikož na prvním stupni není
hudební výchova uvedena v rozvrhu, a tak nelze dopředu odhadnout, kdy se budou žáci
hudebním činnostem věnovat. Ve Waldorfské ZŠ Plovdivské proběhlo pozorování
hudební výchovy v 1., 5., 6. a 8. třídě. Dále jsem měla možnost zhlédnout zahájení
pracovního dne prvního stupně a následně úvodní „rytmickou“ část ve 4. a 8. třídě.
Navštívila jsem také vyučovací předmět Hudební praktikum, kterého se účastní žáci
8. a 9. tříd.
Interview73 bylo vybráno pro vedoucí učitelku tříd Montessori, protože se zde
na prvním stupni neuskutečnilo pozorování. Prostor pro mé dodatečné dotazy
mi umožnila zástupkyně ředitele Waldorfské školy v Brně, která vyučuje hudební
výchovu v 5. třídě, a dále třídní učitelka 8. třídy, která učí hudební výchovu
v 6. a 8. třídě.
Výzkum byl započat v prosinci 2012 a ukončen v únoru 2013.

Tabulka 2 Dotazníkové šetření

Škola

Počet žáků

Třída

ZŠ Gajdošova

34

5.C, 6.C

Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská

40

5. a 6.tř.

73

Rozhovory jsem uskutečnila se 3 vyučujícími: PaedDr. Dagmar Bulovou - vedoucí učitelkou tříd
Montessori, třídní učitelkou 2.C; Mgr. Danou Holečkovou – zástupkyní ředitele pro ZŠ, vyučující
hudební výchovy v 5. třídě a RNDr. Marií Pavoničovou - třídní učitelkou 8. třídy, vyučující hudební
výchovy v 6. a 8. třídě.
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Tabulka 3 Pozorování

Škola

Počet žáků

Třída

ZŠ Gajdošova

18

6.C

Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská

120

1., 4., 5., 6., 8. a část 9.tř.

2.2.2.1

ZŠ Gajdošova, Brno

První školní rok byl v ZŠ Gajdošova zahájen 17. září 1906. Montessori výuka
probíhá od roku 2005, téměř po 100 letech od vzniku školy. Škola je rozdělena na první
stupeň (1. – 5. třída) a druhý stupeň (6. – 9. třída). Na prvním stupni existují kromě
běžných tříd i Montessori třídy, od září 2012 nově probíhá Montessori výuka i v šesté
třídě. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty MU. V současné době školu
navštěvuje přibližně 550 žáků. Pedagogický sbor má asi 40 členů, převážnou většinu
tvoří kvalifikovaní učitelé. Většina žáků jsou děti z Brna-Židenic. Alternativní třídy
s Montessori výukou navštěvují i mimobrněnští žáci.
ZŠ Gajdošova organizuje několik projektů a mnoho zajímavých aktivit pro žáky.
Jsou jimi například projekt pro děti předškolního věku Za pohádkou do školy a projekty
pro školáky Den Země, Adopce zvířete aj.
Škola se prezentuje jako vzdělávací instituce s rozšířenou výukou anglického
jazyka na 1. stupni a rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných
předmětů na 2. stupni.74
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ZŠ Gajdošova. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. „SCHOLA APERTA“ [online].
Poslední revize 1. 9. 2012[cit. 2013-02-05], s. 2 – 6. Dostupné z:
<http://www.zsgajdosova.cz/dokumenty/svp.pdf>.
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2.2.2.2

Waldorfská ZŠ a MŠ Brno

První waldorfská třída v Brně byla otevřena v září 1999 na Horově ulici
v Žabovřeskách. Waldorfské třídy se postupně rozrůstaly a několikrát se stěhovaly.
Až v roce 2009 vznikla samostatná Waldorfská základní

a mateřská škola

na Plovdivské 8 v Brně.
Tamní waldorfská základní škola má devět ročníků, v každém je jedna třída.
Školu navštěvuje přibližně 200 žáků. Pedagogický sbor tvoří okolo 17 pracovníků,
kteří se pravidelně účastní seminářů týkajících se waldorfské výuky. Ve škole jsou
vzděláváni žáci z Brna a okolí.
Waldorfská ZŠ Plovdivská také organizuje mnoho projektů. Jsou jimi stálé
projekty, a to tradiční jarmarky a slavnosti, dále jsou to dlouhodobé projekty, které volí
učitelé podle věkových skupin a náplně učiva. Instituce je také členem Asociace
waldorfských škol České republiky.75

2.3 Výsledky výzkumu
2.3.1

Výsledky pozorování a interview v Montessori
třídách v ZŠ Gajdošova v Brně

Montessori třídy jsou součástí standardní Základní školy Gajdošova, proto
pracují podle školního vzdělávacího programu, který platí pro celou školu. Obsah učiva
je tedy shodný s běžnými třídami, ale vyučovací metody předmětů se výrazně liší.
Netradičnost je na první pohled viditelná při vstupu do třídy, a to v uspořádání třídy –
zasedací pořádek, poličky s připravenými pomůckami, koberce, elipsa atd. Dále pak
při chodu dne a výuce hlavních předmětů, která je z velké části individuální. Výchovy,

75

Waldorfská ZŠ Brno. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Poslední revize
1. 9. 2009
[cit.
2013-02-05],
s.
6
–
9.
Dostupné
z:
<http://www.waldorfbrno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf>
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konkrétně hudební výchova, se od tradiční výuky výrazně neliší. I časové plány
rozvržení učiva hudební výchovy jsou pro běžné i Montessori třídy shodné.
Žáci zahajují den v 8 hodin na elipse, kde se společně pozdraví. V této úvodní
části hraje relaxační hudba76 a učitelka se snaží uklidňující aktivitou navodit atmosféru
ticha a klidu. Poté se žáci zamýšlí nad tím, co budou ten den dělat. Vyjadřují
se k dennímu plánu, mluví o svých pocitech a zážitcích. Jelikož v Montessori hodinách
nepřevládá výklad, relaxační hudba doprovází i individuální práci žáků v průběhu dne.
V Montessori třídách je kolem 21 dětí. Předmět hudební výchovy probíhá
v kmenových třídách, žáci se nepřemísťují do speciální třídy - „hudebny“. Hodina
hudební výchovy není na prvním stupni v rozvrhu hodin pevně stanovena, záleží hlavně
na učiteli a žácích, kdy se hudební výchově budou věnovat. Může se zařadit do ranního
nebo dopoledního bloku, většinou je to blok dopolední, aby si žáci odpočinuli a uvolnili
se. Hudební výchova je také součástí různých projektů, které jsou v Montessori třídách
velmi oblíbené. Ve druhé třídě Dagmar Bulové, vedoucí učitelky Montessori tříd, se tak
žáci hudební výchově věnují během projektů Člověk a svět; během různých témat; když
jsou děti podle slov paní učitelky „hudebně naladěné“ a chtějí zpívat apod. Hudebním
činnostem se věnují přibližně 15 minut všichni společně. Není to tradičně jednou týdně
45 minut.
Hudební výchova je tedy propojována s různými tématy a vyučovacími
předměty v rámci projektů. Pokud se žák zajímá například o určité období v dějinách
hudby, o hudebního skladatele apod., může si pomůcku na hudební výchovu půjčit
v rámci českého jazyka a procvičovat čtení, vyhledávání různých slovních druhů v textu
atd. Informace si může vyhledat i na internetu, jelikož mají ve třídě k dispozici počítač.
V rámci projektů vybírají žáci písničky, které se týkají daného tématu a společně je
zpívají. Název projektu může být například „Vodstvo“, žáci do svého projektu hledají
písně o vodě apod. Individuálně si žáci mohou zpracovat malou projektovou knížku
nebo vytvořit prezentaci na téma týkající se hudební výchovy. Pokud žák projeví zájem,
může si vypůjčit pomůcky hudební výchovy i z vyšších ročníků.

76

Relaxační hudba slouží k uvolnění a zklidnění. Pomáhá navodit vyrovnaný stav a zbavit se stresu.
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Třídy Montessori jsou vybaveny hudebními nástroji Orffova instrumentáře,
velkou sadou tympánů, boomwhackers77, klávesami, kytarou a různými výukovými
pomůckami, které si žáci jednotlivých tříd mezi sebou dle potřeby půjčují.
V Montessori třídách se nepoužívají učebnice. Písně si učitelé vybírají z různých
zpěvníků. Notový sešit se používá tradičně při seznamování žáků s houslovým klíčem,
různými

délkami

not,

dynamickými

znaménky,

notami

stupnice

C

dur,

předznamenáním apod.
V Montessori třídách jsou žáci hodnoceni slovně. Ve výchovách se obecně
hodnotí postoj žáka, intenzita přístupu, nadšení apod.
Pokud mají žáci zájem, mohou vystoupit na Montessori slavnostech,
na benefičním koncertu, který se koná jednou do roka; letos měli možnost vystupovat
na vánočním koncertu společně s žáky ze základní školy Křenová v Brně.
Tento způsob hudební výchovy má podle Dagmar Bulové spontánnější podobu
než běžné 45 minutové hudební výchovy. Minulý rok byla hudební výchova zařazena
v rozvrhu všech Montessori tříd a vyučovala ji paní učitelka z běžné základní školy, což
prý děti tolik neoslovilo.

2.3.1.1

Hudební výchova v 6.C

Hudební výchovu v šesté třídě jsem navštívila v prosinci, kdy se žáci
připravovali na vystoupení u vánočního stromečku. Žáci byli velmi rozjívení a bylo
těžké je zklidnit, protože byl pátek a jejich poslední hodina.
Hudební výchova probíhala v jejich domovské třídě. Montessori třídám jsou
k dispozici Orffovy nástroje, sada tympánů, kytara, klávesy a boomwhackers. V šesté
třídě mají navíc pianino, na které během celé přestávky chlapci hráli. Během této
hodiny paní učitelka využila zpěvník Já, písnička, kytaru a boomwhackers („trubky“)78.
77

Barevné plastové trubice. Charakterem zvuku se podobají zvonkohře nebo xylofonu, zní krátce a mají
kulatou barvu. Každý tón má jiné barevné provedení a je na trubici označen, dochází k terminologické
odlišnosti u tónu „h“, který je označen písmenem „b“, jako je tomu v zahraničí. Základní sadu tvoří
stupnice C dur, lze dokoupit další tóny.
78 Boomwhackers pro mě byly velkou novinkou. Podle mého názoru jsou pro žáky velmi atraktivní a je
mnoho možností, jak s nimi pracovat.
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Žáci seděli v kruhu na židlích. Tentokrát paní
učitelka

zvolila

na boomwhackers.

hru
Každý

tří
měl

vánočních
jednu

koled
„trubku“,

tzn. jeden tón. Tóny se tvoří úderem trubky do dlaně
ruky, do nohy, do země či do další trubky atd. Žáci hráli
podle not, učitelka ze začátku pomáhala zpíváním
jednotlivých jmen not a používala pojmy osminové noty,

Obrázek 7 Boomwhackers

čtvrťové noty apod. Žáci bez problému reagovali a byli
velmi šikovní. Poté ke svému doprovodu připojili i zpěv. Jediné, co jejich výkon celou
hodinu narušovalo, bylo jejich neukázněné chování. Paní učitelka nakonec vyhlásila
„30 sekund volného troubení“, do kterého žáci mohli vložit veškerou svou přebývající
energii. Na závěr si všichni zazpívali několik známých vánočních koled s kytarou. Poté
měli pár minut na zhodnocení své celodenní práce, které zapisovali do speciálních
sešitů.
Hodina hudební výchovy pro mě byla velmi přínosná, jelikož jsem se seznámila
s boomwhackers, s kterými jsem se dříve nesetkala. Na druhé straně jsem však
očekávala rozmanitější uplatnění tohoto nástroje např. akordický doprovod, popřípadě
jen počáteční tóny akordů. Ve vyučovací hodině žáci zpívali bez rozezpívání. Typický
volný a spontánní Montessori přístup jsem během hudební výchovy nezaznamenala.

2.3.1.2

Montessori didaktické pomůcky na hudební

výchovu

Během mé návštěvy v Montessori třídách jsem se také seznámila s výukovými
pomůckami, které mají žáci k dispozici ve speciální poličce pro hudební výchovu. Tyto
pomůcky si jednotlivé třídy mezi sebou půjčují, pokud je třeba. Pomůcky79 jsou
převážně přizpůsobeny individuální práci či práci ve skupinách. Předvedeme si je
na několika

79

konkrétních

příkladech,

prostřednictvím

nichž

se

obeznámíme

Pomůcky byly zapůjčeny v 5. třídě Montessori v ZŠ Gajdošova. Autorem je Martin Vozar.
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se základními principy, na nichž jsou ostatní pomůcky vytvořeny. Pomůckami jsou
většinou karty, které se mezi sebou párují či jinak řadí.
Prvním příkladem je pomůcka, která nás seznamuje se skladateli Bedřichem
Smetanou a Antonínem Dvořákem.
Návod ke hře:
Dětem rozdáme sadu kartiček, obsahují pojmy, které patří k Bedřichu Smetanovi
a Antonínu Dvořákovi. Kartičky si otočí tak, aby na ně neviděli. Následně přečteme text
obou skladatelů. Děti mají za úkol pozorně poslouchat a po přečtení roztřídit kartičky
na dvě hromádky – co patří k Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi (včetně jejich
portrétů, které jim můžeme před tím ukázat na obrázku).
Kartičky:
Pobýval v Jabkenicích

Narodil se roku 1824

Pobýval v Americe

v Litomyšli
Založil pěvecký sbor

Bedřich Smetana

Antonín Dvořák

Zkomponoval devět

Cyklus symfonických básní

Na přání otce se měl stát

symfonií

Má vlast

řezníkem

Devátá symfonie Z Nového

Narodil se roku 1841

Symfonická báseň Vltava

světa

v Nelahozevsi

z Cyklu Má vlast

Opery Rusalka,

Opera Prodaná nevěsta

Hlahol

Čert a Káča
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Texty obou skladatelů:

Bedřich Smetana
Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. V pěti letech začal hrát na malé
housličky, později na klavír, který si velmi oblíbil. Když bylo malému Bedřichovi šest a půl roku,
vystoupil v Litomyšli na jedné besídce. Zahrál v té době oblíbenou skladbu s nečekaně velkým úspěchem.
Zanedlouho složil první taneční skladbu pro klavír.
Působil ve Švédsku, kde se stal dirigentem a oblíbeným koncertním umělcem. Po návratu
do Čech založil pěvecký sbor Hlahol.
V červnu roku 1875 se stěhuje z Prahy do myslivny v Jabkenicích za svojí dcerou Žofií. Umírá
12. května 1884 a byl pohřben na Vyšehradě.
Bedřich Smetana zkomponoval opery Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše,
Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna. Pro orchestr složil cyklus symfonických básní Má vlast,
který se skládá z těchto částí: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník.

Antonín Dvořák
Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi. Jeho tatínek byl venkovským řezníkem.
Měl v Nelahozevsi malou hospůdku, kde bývalo veselo, hlavně o pouti, posvícení a masopustě. Vesničtí
muzikanti vesele vyhrávali a malý Toník je rád poslouchal.
Na přání svého otce se měl stát řezníkem. I když se tomuto řemeslu vyučil, nikdo toto povolání
nevykonával. Začal se věnovat hudbě, která mu byla mnohem bližší.
Působil v divadelním orchestru Prozatímního divadla pod taktovkou Bedřicha Smetany.
Pobýval v Americe, kde mu bylo nabídnuto místo ředitele Národní konzervatoře v New Yorku. Umírá
1. května 1904 a byl pohřben na Vyšehradě.
Antonín Dvořák zkomponoval opery Čert a Káča a Rusalka. Pro orchestr složil devět symfonií.
Velmi známá devátá symfonie se jmenuje Z Nového světa.

Tato pomůcka je z mého pohledu velmi užitečná, jelikož uspokojí žáky různých
učebních stylů. Žáci nejprve vyslechnou text o skladatelích (auditivní styl učení), dále
mají základní informace o skladatelích napsané na kartičkách (vizuální styl učení)
a kartičky přiřazují k jednotlivým skladatelům (kinestetický učební styl). Pomůcka je
vhodná pro práci v běžných třídách.80
Další druh pomůcek je párování kartiček, kdy žáci přiřazují například obrázky
hudebních nástrojů, not, hudebních značek apod. k jejich názvům.

80

Existuje několik kritérií učebních stylů. V této práci jsem využila „VAK“ dělení (vizuální, auditivní,
kinestetický).
Learning
Styles
[online].
[cit.
2013-03-07].
Dostupné
z:
<http://www.eazhull.org.uk/initiatives/KingswoodFS/learning_styles.htm>.
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Kartičky:

HOUSLOVÝ KLÍČ

NOTA ČTVRŤOVÁ
VELMI SLABĚ

pp

Nakonec

jsem

vybrala

pomůcku,

která

slouží

k usnadnění

práce

s boomwhackers. Žáci, kteří se nedokážou bez problému orientovat v notách, se mohou
řídit barvami, jelikož každá „trubka“ (každý tón) má svou barvu.

Obrázek 8 Noty pro boomwhackers

Tyto pomůcky nejsou navrženy speciálně pro Montessori pedagogiku, jsou
vhodné ke zpestření hudební výchovy v běžných základních školách. Žáci si mohou
vytvořit malé skupinky a procvičovat probrané učivo pomocí připravených kartiček.
42

Autorem je Martin Vozar81, který nabízí soubor hudebních doplňovaček, křížovek, testů
a osmisměrek; soubor hudebních kvízů, které jsou zaměřené na určitá hudební témata
(skladatelé, hudební nástroje, hudební pojmy apod.); soubor pracovních listů a soubor
her atd. Další ukázky jsou vloženy v přílohách č. 3, 4 a 5. Typickou didaktickou
Montessori pomůckou je sada zvonků, s kterou jsem se zde nesetkala.

Výsledky

2.3.2

pozorování

a

interview

ve Waldorfské ZŠ Plovdivské v Brně

Waldorfská ZŠ Plovdivská pracuje podle svého školního vzdělávacího
programu, který obsahuje několik zajímavostí, s nimiž se v Rámcově vzdělávacím
programu nesetkáme. Jsou jimi například povinná výuka dvou cizích jazyků od první
třídy, již zmíněná eurytmie a kreslení forem. Mezi povinně volitelnými předměty
pro osmou a devátou třídu najdeme také cesty umění a hudební praktikum.
Na první pohled si můžeme
všimnout netradičního označení
učeben

a místností,

kde

jsou

využity práce žáků z dřevořezby,
jejichž ukázku vidíme na obrázku
vpravo. Vstupní dveře tříd jsou
barevně

rozlišeny.

Odlišností

Obrázek 9 Označení učebny výtvarné výchovy

od tradiční školy si dále všimneme
při chodu dne, a to zahájením „rytmickou“ částí a výukou v tzv. epochách, jedná
se o dvouhodinové vyučovací bloky. Waldorfská pedagogika klade důraz na uměleckou
výchovu.
Žáci s třídním učitelem zahajují den v 8 hodin zapálením svíčky a pronesou
ranní průpověď, tzn. společné přednesení krátké básničky či myšlenky. Na prvním
stupni přednášejí žáci celých pět let stejnou průpověď. Na druhém stupni se spíše
81

Martin Vozar je autorem mnoha výukových materiálů pro hudební výchovu v ZŠ a hudební nauku
v ZUŠ. Firma nesoucí jeho jméno vznikla v roce 2005 a sídlí v Novém Jičíně.
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přechází k básním, které učitelé individuálně vybírají pro svou třídu. První stupeň
se nejprve sejde v hale, kde si učitelé a žáci společně zazpívají a zahrají vybranou
písničku. Dále následuje „rytmická“ část, kde mladší žáci postupně probouzejí své
flétny tzv. hadem, kdy každý zahraje jeden tón a utvoří tak vzestupnou a sestupnou
stupnicovou řadou. V této části se obvykle zpívá a capella nebo s doprovodem kytary
a hraje se na flétny. V 8:30 následuje hlavní vyučování - epocha. Jazyková výuka
a tělesná,

pracovní

či hudební

výchova,

eurytmie

atd.

probíhají

v běžných

45 minutových vyučovacích hodinách.
Průpovědí 8. třídy se stal citát Friedricha Hebbela82 a báseň J. W. Goetheho,
které pro žáky vybrala třídní paní učitelka. Žáci si připomínají, že jsou součástí světa
a zmiňují se o Bohu.
Je-li můj život pouze průchod chrámem,
kterým je příroda hýřící kouzlem svým;
pak díky vášni, již jsem doprovázen,
když hledám stopy po tom Nejvyšším.
Vždyť napájí mne, člověka, jenž hyne,
hýřivý plamen, který pomine.
(Friedrich Hebbel, 1813 - 1863)
Shodou lidu, rabů, pánů
platí vždy ta jedna ctnost;
nejvyšší slast pozemšťanů
jediná je: osobnost.
Jakékoli veď si žití,
jen když’s opravdu v něm ty;
všeho, všeho lze se zbýti,
zůstaneš-li tím, kdo jsi.
Ztracen pod cypřiší,
když můj dech se ztiší,
nač bych mluvil dál?
V kruhu mého ticha
Vládne duch a dýchá
Snivec, mudřec, král.
(Johann Wolfgang Goethe, 1749 – 1832)

82

Christian Friedrich Hebbel (1813 - 1863). Byl německým básníkem a dramatikem. Jeho
nejvýznamnějším dílem je tragédie Judita.
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Ve třídách je obvykle 20 – 30 žáků. Hudební výchova probíhá v domovské třídě
u mladších žáků, starší žáci se obvykle přemísťují do „hudebny“, která je vybavena
pianinem, pulty na noty, lavicemi a tabulí s notovou osnovou. V uzamčené sousední
místnosti jsou k dispozici zpěvníky a další nástroje, např. tympány, Orffovy nástroje,
altové a tenorové flétny, kytary apod. Škola se v nejbližší době chystá pořídit více
altových a tenorových fléten. Každý žák si do školy denně nosí svou vlastní sopránovou
flétnu, převážně dřevěnou.
Hudební výchova probíhá v tradičních vyučovacích hodinách. Na prvním stupni
je navíc součástí téměř všech předmětů (zpěv písní a rytmizace říkadel spojených
s tématem apod.), ve vyšších ročnících se nejvíce objevuje ve výuce cizích jazyků.
Od první třídy hrají žáci na pentatonickou flétnu, kterou ve třetí třídě vystřídá flétna
sopránová. Na druhém stupni se žáci mohou také věnovat hře na altovou či tenorovou
flétnu.
Na waldorfských školách se nepoužívají učebnice. Probíranou látku z hudební
výchovy si žáci zaznamenávají do svých sešitů hudební výchovy. Žáci na prvním stupni
do sešitů malují své flétny a jednotlivé hmaty, notovou osnovu, houslový klíč, noty
různých délek, zaznamenávají si slova lidových písní či různé verše apod. Starší žáci
kromě ilustrací píší více teoretických poznatků (příloha č. 6 a 7). K sešitům mají žáci
navíc desky, do nichž si zakládají noty, podle kterých hrají na flétny.
Žáci jsou zde hodnoceni slovně. Uvádím dva příklady hodnocení hudební
výchovy žáků 5. třídy. Pro oba žáky začíná hodnocení společným textem:
Hlavním motivem práce v hudební výchově byla příprava na olympiádu. Zvládli jsme
olympijskou hymnu v kánonu, starověkou Seikilovu píseň a lidovou řeckou píseň
Tsakonikos. Zabývali jsme se poslechem i vlastní tvorbou. Žáci si navzájem představili
své interpretační umění v sérii malých třídních vystoupení.
U Kláry hodnocení dále pokračuje:
I když Tvé hudební schopnosti převyšují zadání, na nichž jsme pracovali, vždy jsi své
umění dávala do služeb společného díla. Svým otevřeným přístupem jsi podporovala
všechny výukové činnosti. Že jsi nadanou hudebnicí mohla třída zažít při Tvé půvabné
interpretaci Haydnovy skladby.
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Hodnocení Jirky je zakončeno takto:
Výuka Tě oslovovala jen částečně, přesto ses většinou snažil zadané úkoly plnit. Pro Tvé
časté absence Ti chyběla návaznost práce, a tak ses v některých činnostech jen obtížně
hledal. Rád jsi zpíval olympijskou hymnu, velmi pěkně jsi nakreslil „hudební květiny“

S hudbou se žáci dále setkávají v předmětu eurytmie (pohybové umění viditelná řeč a viditelný zpěv), který jsme si přiblížili v teoretické části této práce.
Obsah učiva je spjat s výukou v hlavním vyučování a vychází také z vývojových etap
dítěte. Výuka probíhá v eurytmickém sále, do kterého jsou děti první třídy uvedeny
jako do pohádky. O rok později se žáci proměňují ve zvířátka. Od třetí třídy je
nezbytnou součástí ve výuce eurytmie živá hudba s klavírním doprovodem. Také je to
období, kdy se ustupuje od metody napodobování, a žáci jsou vedeni k samostatnosti.
Na druhém stupni se pracuje s geometrickými obrazci v prostoru v návaznosti
na geometrii v matematice. Také se u žáků rozvíjí koordinace a cvičení šikovnosti.
Eurytmie klade důraz na zdravý životní styl, sociální cítění a umění. Vyučuje se
do sedmé třídy. Pro přiblížení uvádím slovní hodnocení vyučovacího předmětu
eurytmie.
3. třída, eurytmie
V eurytmii dokázal rozlišovat gesta pro samohlásky, bez potíží zvládl většinu rytmických
a koordinačních cvičení a dařilo se mu také vnímavě naslouchat hudbě. Ochotně
rozvíjel schopnosti cvičit s měděnou tyčí. Při pohybových činnostech vyžadujících
samostatnost byl mnohdy oporou ostatním.
6. třída, eurytmie
V eurytmii byla patrná Tvoje snaha při cvičeních obratnosti a koordinace
i ve složitějších geometrických proměnách forem v prostoru. Díky vnitřní ukázněnosti jsi
mohla rozvíjet svoje další pohybové dovednosti, což se Ti dařilo mnohem lépe než dřív.
Ke cvičením vyžadujícím spolupráci jsi přistupovala s veselou chutí dovést je
do zdárného konce. Při zakreslování procvičovaných prostorových forem do sešitu
nemusíš tolik pospíchat.
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7. třída, eurytmie
V pohybovém umění jsi projevovala rostoucí sebejistotu a dařila se Ti i všechna
společná cvičení. Díky pozitivnímu naladění jsi také pěkně zvládla spojená hůlková
cvičení na hudbu L. van Beethovena.

Někteří žáci osmých a devátých ročníků se dále setkávají s hudbou i v povinně
volitelných předmětech, jako jsou cesty umění a hudební praktikum. Cesty umění
umožňují žákům nahlédnout do dějin různých oblastí umění. Seznamují je s dobovými
souvislostmi a zaměřují se na vlastní prožitek žáka. Tento předmět také úzce navazuje
na eurytmii. Seznámení žáků s dějinami umění vede k rozšíření jejich tvořivých snah.
V hudebním praktiku žáci aktivně hrají na hudební nástroje, vytváří hudební soubor.
Většina žáků hraje na různé druhy fléten, dále se potkáváme s kytarou, pianinem
a nástroji Orffova instrumentáře.
Žáci mohou své hudební, pohybové a dramatické dovednosti uplatnit na stálých
projektech, mezi které patří jarmarky a slavnosti, během nichž se konají připravená
divadelní představení či vystoupení, obvykle ukázky z výuky. Vánoční a jarní
(velikonoční) jarmark jsou společné pro všechny třídy, probíhají formou dílen, kde je
možnost výroby různých ozdob nebo zakoupení již hotových výrobků žáků a jejich
rodičů. Mezi projekty jednotlivých tříd patří Michaelská slavnost – svátek svatého
Michaela, jedná se o pomyslný boj s drakem - o prokázání odvahy, drak znázorňuje
přírodní síly zániku (přechod léta a podzimu); Martinská slavnost – svátek sv. Martina,
tématem je štědrost, soucit a nesobeckost; Adventní spirála – slavnost na začátku
adventu; Tříkrálová slavnost, Masopust – výroba masek a jednoduchých hudebních
nástrojů do průvodu, kde se zpívá a tančí; Svatojánská slavnost – svátek sv. Jana, pálení
svatojánského ohně.
Waldorfská škola také nabízí zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé. Mezi
tyto volnočasové aktivity patří školní kroužek výuka hudby, kde mají žáci možnost
vzdělávat se ve hře na sopránovou, altovou a příčnou flétnu a také na klavír. Další
kroužky organizují partneři školy, jsou jimi například W sbor – Zpívánky, ve kterém
se scházejí rodiče, učitelé a starší žáci; hudební škola UNIVERSUM nabízející hru
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na housle, klavír, kytaru, violoncello a zobcovou flétnu a W orchestr, ve kterém hrají
žáci od páté třídy.

2.3.2.1

Hudební výchova v 1. třídě

Hudební výchova probíhala v jejich vlastní třídě. Na tuto hodinu přichází
vypomáhat třídní paní učitelce s 28 žáky žena, která nepracuje ve škole, ale má ráda
hudbu, umí hrát na flétnu a zná waldorfské prostředí. Před žáky vystupuje jako paní
Hudba.
Žáci nejprve společnou písničkou Vítáme tě, paní Hudbo, dobrý den uvítali nově
příchozí ženu. Poté v kroužku na koberci zpívali písně tematicky spojené se zimním
obdobím (Sněží, sněží; Zima, zima tu je a Chumelí se, chumelí), které doprovázeli
tleskáním, pleskáním a také je ztvárnili dramaticky v závislosti na textu. Později
se přesunuli zpátky do lavic, kde každý dostal svou pentatonickou flétnu a společně
flétny „probudili“ říkankou:
Vstávej, vstávej, píšťaličko,
spala jsi už dost,
koho potkáš na tom světě,
hraj mu pro radost.

Obrázek 10 Píseň: Zima, zima tu je

Obrázek 11 Píseň: Chumelí se, chumelí
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Nakonec do flétniček zašeptali „dý“. Následně se každý dozvěděl, z jakého
dřeva je vyrobena jeho flétna. Dále se žáci učili správnému dýchání a vypouštění
vzduchu, který budou potřebovat na hru na flétny. Paní učitelka použila dechové cvičení
tzv. Papinův hrnec, kdy žáci museli na znamení při postupném vydechování zadržet
dech a poté bez přídechu opět zbylý vzduch vypouštět. Další využité dechové cvičení se
dá vyjádřit schématem sssssSSSSSsssSSS, kdy malé s znázorňuje slabý výdech a velké
S silný výdech. Na závěr hodiny si všichni opět nachystali flétny a pokusili se vydat
z nástroje tón.

2.3.2.2

Hudební výchova v 5. třídě

Úvodní část hudební výchovy byla v domovské třídě, kde si žáci v počtu 23
zahráli lidovou píseň (Bude zima, bude mráz) na flétnu zpaměti. Následovala rytmická
cvičení v podobě 4 hlasého kánonu, kdy žáci luskali (5. – 8. takt), vytleskávali (1. – 4.
takt, 13. – 16. takt) a vydupávali (9. – 12. takt) svůj part, který nejprve paní učitelka
předvedla a žáky naučila.

Obrázek 12 Rytmické cvičení – 4 hlasý kánon

Na další část hodiny se přemístili do „hudebny“, kde se žáci „proměnili“
ve flétnový soubor doprovázený zvonkohrou. Nejprve si přehráli dvě skladby, Pochod
a Malý tanec (A Minor Dance)83, ve kterém na flétny nově nacvičovali druhý hlas. Hráč
na zvonkohru hrál třetí hlas (tenor).
83

Celé znění skladby A Minor Dance v příloze č. 8.
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Obrázek 13 Část skladby A Minor Dance

Na závěr žáci zvolili píseň Tulácké ráno ze zpěvníku Já, písnička. Paní učitelka
navrhla několik hudebních nástrojů, z kterých si žáci vybírali pro doprovod této písně.
Většina žáků zpívala, zpěv byl doprovázen zvonkohrou, pianinem, flétnami a kytarou.
Žáci hrající na kytaru a pianino se snažili o harmonický akordický doprovod
podle akordických značek, žák na zvonkohru hrál základní tóny tónických kvintakordů
a na flétny hráli melodickou linku uvedenou ve zpěvníku.

2.3.2.3

Hudební výchova v 6. třídě

Žáci šesté třídy zůstali na hudební výchovu ve své třídě. Na začátku hodiny
seznámila paní učitelka žáky s průběhem hodiny a nechyběla motivace na závěrečný
poslech artificiální hudby.
Žáci byli rozděleni na tři skupiny. Každé skupině byla přiřazena jedna ze tří
písní, Skákal pes, Rybička maličká a Pec nám spadla, z kterých ztvárnili polyfonní
trojhlas. Uvedené písně byly ve všech skupinách prostřídány. Poté žáci pracovali pouze
s rytmem jednotlivých písní. Vytvořili rytmický dvojhlas, jelikož písně Skákal pes
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a Rybička maličká jsou po rytmické stránce zcela
shodné, pouze píseň Pec nám spadla se rytmicky
odlišuje. Rytmický dvojhlas ztvárnili nejprve
tleskáním a dupáním, každá skupina vytleskávala
a později vydupávala rytmus své písně. Poté žáci
rytmus melodické linky svých písní hráli
na dřívka, ozvučné desky a bubínek. Každá
skupina žáků zastupující danou píseň měla jeden
druh z uvedených Orffových nástrojů.

Obrázek 14 Mandala

V další části hodiny se pokusili o novou dvojhlasou skladbu na flétny podle not,
která se jim však moc nedařila. V posledních deseti minutách přišel na řadu slíbený
poslech části druhého aktu Labutího jezera a vybarvování mandal.

Obrázek 15 Rytmický dvojhlas 84

2.3.2.4

Hudební výchova v 8. třídě

I hudební výchova 21 žáků osmé třídy probíhala v jejich kmenové třídě.
Na úvod hodiny si žáci zazpívali dva spirituály Kumbaja a Old Time Religion
za doprovodu několika fléten a bubínku. Na flétny hráli žáci melodii písně a hráč
na bubínek vytvářel přízvučné doby v taktech. Jednalo se improvizaci, žáci od vyučující
nedostali žádné konkrétní pokyny. Další část hodiny byla věnována Karlu Plíhalovi, a to
poslechu a zpěvu jeho písní, jeho humorným veršům a základním údajům z jeho života,
které si žáci zapisovali do svých sešitů na hudební výchovu.

84

1. řádek zápisu – Skákal pes = Rybička maličká, 2. řádek zápisu – Pec nám spadla.
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2.3.2.5

Hudební praktikum 8. a 9. tříd

Vyučovací předmět hudební praktikum probíhá v „hudebně“ a je to jeden
z povinně volitelných předmětů pro osmou a devátou třídu. Tento předmět je zaměřen
na praktické hudební činnosti.
Ve třídě se sešlo přibližně 12 žáků, kteří vytvořili převážně flétnový soubor
sopraninových, sopránových, altových a tenorových fléten, jež doplňovali dále hráči
na kytaru, pianino, metalofon a djembe85. Instrumentální hru občas provázeli zpěvem.
Jednou z nacvičovaných písní byl Den přeslavný jest k nám přišel, kdy na kytaru hrál
žák akordický doprovod, na pianino a flétny melodii, na metalofon základní tón
jednotlivých akordů a na djembe rytmický motiv navržený vyučující.
__________________________

Vyučovací hodiny hudební výchovy na Waldorfské základní škole v Brně dávají
žákům možnost se aktivně hudebně projevit. Všichni žáci hrají na sopránovou flétnu.
Téměř v každé třídě se najde přibližně třetina žáků, která nestíhá číst noty, proto hmaty
při hře kopírují od učitele či pověřených žáků.
V první třídě byl v takovém množství dětí (28 žáků) velký chaos. Naučit tolik
žáků pohromadě hře na flétnu se mi zde zdálo nemožné. Mile mě však překvapili o něco
starší žáci, kteří hráli velice dobře, a tak jsem se přesvědčila, že to reálné je. V páté třídě
byly mezi jednotlivými písněmi velké prodlevy, protože byli žáci neukáznění. Naopak
během samotné hry či zpěvu se velmi soustředili a skladba nebyla ničím narušována.
Žáci byli velmi šikovní, cítila jsem se spíše jako na vyučovací hodině v hudební škole
než ve třídě základní školy. Žáci v šesté třídě byli však velmi nesoustředění a o hudební
činnosti nejevili moc velký zájem. I hra na flétnu, kterou většina tříd zvládá celkem
dobře, se v této třídě žákům moc nedařila. V osmé třídě byli všichni překvapivě klidní,
bohužel i trochu znudění, až legrační verše Karla Plíhala zaujaly pozornost žáků.
V hudebním praktiku byli žáci velmi šikovní. Podle slov paní učitelky by byli schopni

85

Buben pocházející ze Západní Afriky – Mali.
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hrát i složitější věci, někteří chlapci z deváté třídy však hudebně nadané žáky osmé třídy
při nácviku trochu brzdili.
V hodinách hudební výchovy se mi velice líbilo, že byli všichni žáci aktivně
zapojeni do hudebních činností. Instrumentální činnosti však výrazně převažovaly
nad činnostmi vokálními, protože byl během vyučovacích hodin hudební výchovy
kladen důraz spíše na nástrojové dovednosti. Na waldorfské škole však nelze hudební
výchovu hodnotit izolovaně, jelikož např. i v ranní „rytmické“ části se žáci věnují
hudebním činnostem a učitelé mohou tuto část vymezit pro vokální činnosti. Z toho
důvodu se vyučující hudební výchovy domlouvají s třídními učiteli a na základě
domluvy sestavují svůj plán, aby nedošlo k upozadění některé z důležitých hudebních
činností. Během dne jsem se však v žádné třídě nesetkala s rozezpíváním žáků.
Očekávala bych větší důraz na hlasovou hygienu.

2.3.3

Hudební výchova očima žáků alternativních
škol a jejich vztah k hudbě

Následující text přináší informace o výsledcích šetření mezi žáky příslušných
škol a tříd.86 Obsahuje údaje vyplývající z odpovědí na dotazník, který byl rozdán
ve výuce. Jednotlivé výsledky jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek a opatřeny
komentáři.87 Tabulky s hodnotami, podle kterých jsou sestrojeny jednotlivé grafy, jsou
uvedeny v příloze č. 9.
Dotazníky jsem do škol zanesla osobně v tištěné podobě a byla jsem přítomna
u jejich vyplňování. Mohla jsem tak zodpovědět případné dotazy žáků a dohlédnout
na návratnost všech dotazníků. V úvodu jsme si s žáky ujasnili rozdíl mezi vážnou
a populární hudbou, jelikož někteří se s tímto rozdělením ještě nesetkali. Dotazníkové
šetření proběhlo v únoru 2013.

86

Paté a šesté třídy Waldorfské ZŠ Plovdivské a ZŠ Gajdošova v Brně (Montessori třídy).
Relativní četnost je vypočítána z počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, a to i v případě,
kdy mohli žáci zakroužkovat více správných odpovědí. Z toho důvodu se v součtu některých hodnot
můžeme dostat k výsledku, který činí více jak 100%.
87
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Tabulka 4 Počet respondentů

1.

Počet respondentů

74

Dívky

39

Chlapci

33

Pohlaví neuvedl

2

Posloucháš rád/a hudbu?
a) ano

b) ne

c) nevím

Relativní četnost

100,0%
80,0%
60,0%

ZŠ Montessori

40,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
0,0%
Ano

Ne

Nevím

Graf 1 Posloucháš rád/a hudbu?

Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost odpovědí
67
1
6

Relativní četnost
90,5%
1,4%
8,1%

Tabulka 5 Posloucháš rád/a hudbu?

Převážná část respondentů uvedla, že ráda poslouchá hudbu. Za zmínku stojí
i 8,1 % dotázaných, kteří se nedokázali rozhodnout, jestli hudbu poslouchají rádi či
neradi.
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2.

Kdy nejčastěji posloucháš hudbu (při jakých aktivitách)?
(Je možno zakroužkovat i více odpovědí)

a) odpočinek
b) při cestování v dopravních prostředcích
c) při uklízení
d) při učení a psaní domácích úkolů
e) při usínání
f) jiné:

Relativní četnost

100,0%
80,0%
60,0%

ZŠ Montessori

40,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
0,0%
a

b

c

d

e

f

Graf 2 Kdy nejčastěji posloucháš hudbu?

Odpovědi
a
b
c
d
e
f

Absolutní četnost odpovědí
39
54
29
10
15
15

Relativní četnost
52,7%
73,0%
39,2%
13,5%
20,3%
20,3%

Tabulka 6 Kdy nejčastěji posloucháš hudbu?

Žáci nejčastěji poslouchají hudbu při cestování v dopravních prostředcích
a odpočinku. Mnohdy bylo poznačeno, že se jedná o cestování do školy. Z grafu
vyplývá, že respondenti z Waldorfské ZŠ Plovdivské poslouchají hudbu při více
různých činnostech než žáci Montessori tříd v ZŠ Gajdošova. 20,3 % žáků uvedlo
i další možnosti. Poslouchají hudbu například při sportu, zábavě, a když se nudí
a nemají co na práci.
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3.

Nejčastěji poslouchám hudbu z: (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) rádia

c) internetu (YouTube,…)

b) televize

e) přehrávače mp3/mp4

d) mobilu

f) jiné:

70,0%
Relativní četnost

60,0%
50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
10,0%
0,0%
a

b

c

d

e

f

Graf 3 Nejčastěji poslouchám hudbu z…

Odpovědi
Rádio
Televize
Internet
Mobil
Přehrávač mp3/mp4
Jiné

Absolutní četnost odpovědí
34
8
39
36
30
5

Relativní četnost
45,9%
10,8%
52,7%
48,6%
40,5%
6,8%

Tabulka 7 Nejčastěji poslouchám hudbu z…

Více jak polovina respondentů (52,7%) poslouchá hudbu na internetu. Velká
část žáků uvedla, že poslouchá hudbu z mobilu a rádia. Je zajímavé, že i v dnešní době,
kdy jsou všichni včetně dětí zahlceni informačními technologiemi, v Montessori třídách
překvapivě převládá poslech z radiopřijímače nad internetem. Žáci dále uváděli, že
poslouchají hudbu uloženou na disku jejich počítače.
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4.

Kolik času týdně záměrně věnuješ poslechu hudby?
a) méně než 1 hodinu

Relativní četnost

e) 10 – 15 hodin

b) 1-3 hodiny

c) 3 – 5 hodin

d) 5 – 10 hodin

f) více jak 15 hodin

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

ZŠ Montessori
Waldorfská ZŠ

<1
1 – 3 3 – 5 5-10 10-15
15
hodina hodiny hodin hodin hodin hodin <
Graf 4 Kolik času týdně záměrně věnuješ poslechu hudby?

Odpovědi
< 1 hodina
1 – 3 hodiny
3 – 5 hodin
5 - 10 hodin
10 - 15 hodin
15 hodin <

Absolutní četnost odpovědí
19
24
15
6
4
6

Relativní četnost
25,7%
32,4%
20,3%
8,1%
5,4%
8,1%

Tabulka 8 Kolik času týdně záměrně věnuješ poslechu hudby?

Největší část respondentů uvádí, že poslouchá hudbu 1 – 3 hodiny týdně. Druhá
nejpočetnější skupina žáků označila odpověď a), tj. méně než 1 hodinu týdně.
Podle otázky č. 2 však usuzuji, že si žáci tuto otázku důkladně nepřečetli a několika
z nich uniklo slovo týdně. Jelikož velká část v otázce č. 2 kroužkovala více aktivit
a někteří uváděli, že poslouchají pořád, předpokládala jsem odpovědi s vyšším počtem
hodin.

57

5.

Věnuješ se nebo ses věnoval/a hře na hudební nástroj nebo zpěvu?
b) ano, hraji nebo chodím na hodiny zpěvu

b) už ne

c) ne, nikdy

Relativní četnost

80,0%
60,0%
ZŠ Montessori

40,0%

Waldorfská ZŠ
20,0%
0,0%
a

b

c

Graf 5 Věnuješ se nebo ses věnoval/a hře na hudební nástroj nebo zpěvu?

Odpovědi
Ano
Už ne
Ne, nikdy

Absolutní četnost odpovědí
47
21
6

Relativní četnost
63,5%
28,4%
8,1%

Tabulka 9 Věnuješ se nebo ses věnoval/a hře na hudební nástroj nebo zpěvu?

V této otázce mě překvapilo, že i někteří žáci Waldorfské ZŠ Plovdivské uvedli,
že se nikdy nevěnovali hře na nástroj, přestože všichni hrají na sopránovou zobcovou
flétnu. V následujících podotázkách jsem zjistila, že na tuto otázku odpovídali
respondenti kladně, jen pokud se věnují hře na nástroj ve svém volném čase. Hře
na hudební nástroj nebo zpěvu se věnuje 63,5 % žáků z celkového počtu respondentů.
Ve Waldorfské ZŠ Plovdivské se hudebním činnostem ve svém volném čase aktivně
zabývá 75% žáků.88 Vyšší počet žáků se dal předpokládat, protože je tento typ školy
velmi umělecky založen. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k hudbě, aktivní hře
na hudební nástroje a zpěvu. Respondenti, kteří označili odpovědi a) a b) pokračovali
dále v podotázkách 5.1 a 5.2.

88

Jsem si vědoma vysokých čísel. Nebyl však čas na hlubší průzkum.
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5.1

Na jaký nástroj hraješ (jsi hrál/a) nebo navštěvuješ (jsi navštěvoval/a)

hodiny zpěvu?
Žáci z Waldorfské ZŠ Plovdivské aktivně hrají nebo hráli na zobcové flétny
(14 respondentů), klavír (11), kytaru (10), housle (4), příčnou flétnu (4), bicí (3),
violoncello (2), klarinet (1) a hoboj (1). Sborovému zpěvu se věnují čtyři žákyně
a sólovému zpěvu jedna.
Žáci ze ZŠ Gajdošova aktivně hrají nebo hráli na zobcové flétny (18),
klavír (14), kytaru (6), keyboard (3), housle (2), violoncello (1) a bicí (1). Sborovému
zpěvu se věnují tři respondenti a sólovému zpěvu dva.
Někteří žáci uváděli hru na několik hudebních nástrojů.

Navštěvuji (navštěvoval/a jsem): (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) ZUŠ

b) nepovinný kroužek

c) soukromé hodiny

d) jsem samouk

e) jiné:

80,0%
70,0%
Relativní četnost

5.2

60,0%
50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
10,0%
0,0%
a

b

c

d

e

Graf 6 Navštěvuji (navštěvoval/a jsem):

Odpovědi
a
b
c
d
e

Absolutní četnost odpovědí
41
13
20
5
3

Relativní četnost
60,3%
19,1%
29,4%
7,4%
4,4%

Tabulka 10 Navštěvuji (navštěvoval/a jsem):
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Přibližně 60 % respondentů navštěvuje nebo navštěvovalo základní uměleckou
školu. Necelých 30 % žáků chodí na soukromé hodiny. Zajímavostí je, že se tři žáci
ze ZŠ Gajdošova považují za samouky. Jedná se o žáky, kteří hrají na klavír či keyboard
a dříve navštěvovali ZUŠ.

6.

Hraješ nebo zpíváš v nějakém hudebním tělese (soubor, sbor, skupina,
orchestr …)?
a) ano, upřesni:
b) ne

Relativní četnost

100,0%
80,0%
60,0%

ZŠ Montessori

40,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
0,0%
Ano

Ne

Graf 7 Hraješ nebo zpíváš v nějakém hudebním tělese?

Odpovědi
Ano
Ne

Absolutní četnost odpovědí
19
55

Relativní četnost
25,7%
74,3%

Tabulka 11 Hraješ nebo zpíváš v nějakém hudebním tělese?

Více jak 70 % respondentů nehraje ani nezpívá v žádném hudebním tělese.
Ve Waldorfské ZŠ Plovdivské jsem očekávala vyšší návštěvnost v pěveckém sboru
nebo orchestru. Je však možné, že v těchto činnostech jsou aktivnější vyšší ročníky,
protože těm škola navíc nabízí činnost ve W sboru. W orchestr je přístupný žákům
od páté třídy.
Pokud žáci odpověděli na tuto otázku kladně, uváděli nejčastěji činnost
v orchestru, pěveckém sboru a komorním souboru. Po jednom respondentovi byla
zmíněna kapela, cimbálová muzika a folklorní soubor.
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7.

Máš oblíbeného zpěváka/zpěvačku/skupinu/skladatele?
a) ano, uveď:
b) ne

Relativní četnost

80,0%
60,0%
ZŠ Montessori

40,0%

Waldorfská ZŠ
20,0%
0,0%
Ano

Ne

Graf 8 Máš oblíbeného zpěváka/zpěvačku/skupinu/skladatele?

Odpovědi
Ano
Ne

Absolutní četnost odpovědí
52
22

Relativní četnost
70,3%
29,7%

Tabulka 12 Máš oblíbeného zpěváka/zpěvačku/skupinu/skladatele?

Převážná většina žáků má svého oblíbeného zpěváka/zpěvačku/skupinu
nebo skladatele. Necelých 30 % žáků buď svého favorita nemá, nebo podle mého
názoru nechtěli přemýšlet nad jmény a raději zvolili uzavřenou otázku.
Respondenti uváděli:
* Tomáš Klus

* One Direction

* Vojtěch Dyk

* Kabát

* Metallica

* Xindl X

* J. S. Bach

* Mandrage

* U2

* Shakira

* W. A. Mozart

* Jaromír Nohavica

* Rihanna

* Ewa Farna

* Michael Jackson

* Selena Gomez

* Beatles

* Justin Bieber

* Carly Rae Jepsen * Adele

atd.

Tučným písmem jsou zvýrazněni ti interpreti či skladatelé, kteří se v odpovědích
objevovali nejčastěji.
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8.

Navštěvuješ koncerty a různá hudební představení?
a) ano
b) ne

Relativní četnost

80,0%
60,0%
ZŠ Montessori

40,0%

Waldorfská ZŠ
20,0%
0,0%
Ano

Ne

Graf 9 Navštěvuješ koncerty a různá hudební představení?

Odpovědi
Ano
Ne

Absolutní četnost odpovědí
45
29

Relativní četnost
60,8%
39,2%

Tabulka 13 Navštěvuješ koncerty a různá hudební představení?

Větší část respondentů navštěvuje koncerty nebo jiná hudební představení. Tito
žáci dále pokračovali podotázkou 8.1.
8.1 Nejčastěji je navštěvuji s: (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)

Relativní četnost

a) rodiči

b) školou

c) přáteli

d) prarodiči

e) sám

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

f) jiné

ZŠ Montessori
Waldorfská ZŠ

a

b

c

d
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e

f

Graf 10 Nejčastěji je navštěvuji s:

Odpovědi
a
b
c
d
e
f

Absolutní četnost odpovědí
32
11
12
8
1
5

Relativní četnost
71,1%
24,4%
26,7%
17,8%
2,2%
11,1%

Tabulka 14 Nejčastěji je navštěvuji s:

V této otázce žáci odpovídali, kdo je na koncerty či jiná hudební představení
doprovází. Někteří uváděli i více možností. Většina respondentů je navštěvuje s rodiči,
což se dalo vzhledem k jejich věku předpokládat. U žáků waldorfské školy je
návštěvnost hudebních představení s rodiči častější, neboť to může být dáno tím,
že waldorfské školy kladou důraz na umění, a na základě tohoto hlediska si rodiče
se zájmem o hudbu a umění vybrali pro své děti tento typ školy.

Nejraději bych navštívil/a: (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) koncert vážné hudby
d) operu

e) balet

b) koncert populární hudby

c) muzikál

f) jiné:

80,0%
70,0%
Relativní četnost

9.

60,0%
50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
10,0%
0,0%
a

b

c

d

e

f

Graf 11 Nejraději bych navštívil/a:
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Odpovědi
a
b
c
d
e
f

Absolutní četnost odpovědí
14
51
18
13
9
4

Relativní četnost
18,9%
68,9%
24,3%
17,6%
12,2%
5,4%

Tabulka 15 Nejraději bych navštívil/a:

Téměř 70 % z celkového počtu respondentů by chtělo na koncert populární
hudby. Druhá nejpočetnější skupina by ráda navštívila muzikál. Celkový výsledek není
ničím překvapivý, jelikož žáci mezi své favority uváděli převážně zpěváky a skupiny
populární hudby. Populární hudba je ta, co dnes masově převládá. Milé překvapení je,
že u žáků Montessori tříd převládala chuť navštívit koncert artificiální hudby
nad muzikálem.
__________________________

Předchozích devět otázek bylo zaměřeno na vztah žáků k hudbě. Dotázaní rádi
poslouchají hudbu, a to nejčastěji při cestování a odpočinku. Většina žáků alternativních
škol hrála nebo aktivně hraje na hudební nástroje, na které se učí v ZUŠ. Převážně byla
zmiňována zobcová flétna, klavír a kytara. Téměř ¾ respondentů nehrají ani nezpívají
v hudebním tělese, což mě velmi překvapilo především u žáků waldorfské školy, kde
jsem čekala vysokou návštěvnost žáků v orchestru. Přibližně 60 % dotázaných
navštěvuje koncerty či různá hudební představení, a to nejčastěji s rodiči. Největší
zájem mají o koncerty populární hudby, popřípadě muzikál.
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10. Baví tě ve škole hudební výchova?
a) ano

c) nevím

b) ne

Relativní četnost

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
10,0%
0,0%
Ano

Ne

Nevím

Graf 12 Baví tě ve škole hudební výchova?

Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost odpovědí
30
25
19

Relativní četnost
40,5%
33,8%
25,7%

Tabulka 16 Baví tě ve škole hudební výchova?

11. Ohodnoť hudební výchovu podle oblíbenosti. (Vyber jedno číslo.)
Můj nejoblíbenější předmět

1

2

3

4

5

Můj nejméně oblíbený předmět

Relativní četnost

60,0%
50,0%

40,0%
30,0%

ZŠ Montessori

20,0%

Waldorfská ZŠ

10,0%
0,0%
1

2

3

4

5

Graf 13 Ohodnoť hudební výchovu podle oblíbenosti.
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Odpovědi
1
2
3
4
5

Absolutní četnost odpovědí
3
27
18
15
11

Relativní četnost
4,1%
36,5%
24,3%
20,3%
14,9%

Tabulka 17 Ohodnoť hudební výchovu podle oblíbenosti.

V otázkách č. 10 a 11 odpovídali žáci ohledně oblíbenosti předmětu hudební
výchovy. Došlo zde k zajímavým rozdílům, kdy téměř 65 % respondentů ZŠ Gajdošova
uvedla, že je baví hudební výchova a v návaznosti na to u nich převládá kladné
hodnocení. Zatímco více jak polovinu respondentů z Waldorfské ZŠ Plovdivské
vyučovací předmět hudební výchova nebaví. Tento výsledek může být ovlivněn mj. tím,
že velká část respondentů waldorfské školy navštěvuje ZUŠ, soukromé hodiny
a nepovinné hudební kroužky a při vyučování se pak nudí, jelikož většinu věcí již zná.

12. Je pro tebe hudební výchova jako vyučovací předmět důležitá?
a) ano

c) nevím

b) ne

Relativní četnost

50,0%
40,0%
30,0%

ZŠ Montessori

20,0%

Waldorfská ZŠ

10,0%
0,0%
Ano

Ne

Nevím

Graf 14 Je pro tebe hudební výchova jako vyučovací předmět důležitá?

Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost odpovědí
21
27
26

Relativní četnost
28,4%
36,5%
35,1%

Tabulka 18 Je pro tebe hudební výchova jako vyučovací předmět důležitá?
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13. Ohodnoť hudební výchovu podle důležitosti. (Vyber jedno číslo.)
Nejdůležitější předmět

1

2

3

4

5

Nejméně důležitý předmět

Relativní četnost

50,0%
40,0%
30,0%

ZŠ Montessori

20,0%

Waldorfská ZŠ

10,0%
0,0%

1

2

3

4

5

Graf 15 Ohodnoť hudební výchovu podle důležitosti.

Odpovědi
1
2
3
4
5

Absolutní četnost odpovědí
4
16
30
14
10

Relativní četnost
5,4%
21,6%
40,5%
18,9%
13,5%

Tabulka 19 Ohodnoť hudební výchovu podle důležitosti.

V otázkách č. 12 a 13 hodnotili žáci důležitost vyučovacího předmětu hudební
výchovy. V jednotlivých odpovědích (ano, ne, nevím), jejichž relativní četnost
se ve všech třech skupinách pohybuje kolem 30 – 35 %, nejsou v celkovém výsledku
výrazné rozdíly. Větší část respondentů Montessori tříd hodnotí hudební výchovu jako
nedůležitou, naopak u žáků waldorfské školy převládá odpověď c), kdy se žáci
nedokázali rozhodnout. V hodnocení významu hudební výchovy očima žáků výrazně
převládá stupeň 3.
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14. Má podle tebe vyučování hudební výchovy smysl?
a) ano

c) nevím

b) ne

Relativní četnost

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
10,0%
0,0%
Ano

Ne

Nevím

Graf 16 Má podle tebe vyučovací výchova smysl?

Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost odpovědí
39
20
15

Relativní četnost
52,7%
27,0%
20,3%

Tabulka 20 Má podle tebe vyučovací výchova smysl?

I přestože žáky hudební výchova spíše nebaví a nepovažují ji za příliš důležitou,
více jak polovina respondentů uvedla, že má vyučování hudební výchovy smysl.
Necelých 30 % žáků tvrdí, že hudební výchova smysl nemá a ti dále pokračovali
v podotázce, kde navrhovali předměty, kterými by hudební výchovu nahradili.

14.1 Jakým předmětem bys hudební výchovu nahradil/a?
Respondenti by nejčastěji nahradili hudební výchovu tělesnou výchovou
a informační technologií.
* informační technologie
* zeměpis

* matematika

* chemie

* tělesná výchova

* dějepis

* anglický jazyk
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* výtvarná výchova
* biologie

15. Co tě ve vaší hudební výchově baví? (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) zpěv b) poslech vážné hudby
d) hra na nástroje

c) poslech populární hudby

e) hudební teorie

f) hra na tělo

g) tanec a pohyb h) jiné:

80,0%

Relativní četnost

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%

10,0%
0,0%
a

b

c

d

e

f

g

h

Graf 17 Co tě ve vaší hudební výchově baví?

Odpovědi
a
b
c
d
e
f
g
h

Absolutní četnost odpovědí
18
11
29
38
6
7
7
8

Relativní četnost
24,3%
14,9%
39,2%
51,4%
8,1%
9,5%
9,5%
10,8%

Tabulka 21 Co tě ve vaší hudební výchově baví?

Žáky v hudební výchově nejčastěji baví hra na hudební nástroje, dále poslech
populární hudby a do třetice zpěv. V odpovědi „jiné“ uváděli, že je nebaví nic. Byl zde
zmíněn i zpěv karaoke.
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16. Ohodnoť aktivity podle toho, kolik času jim věnujete v hodině hudební
výchovy.
(Použij čísla: 1 2 3 4 5, čísla se mohou opakovat. Číslo 1 = nejvíce se věnujeme, číslo 5 = nejméně
se věnujeme)

Relativní četnost

zpěv
poslech vážné hudby
poslech populární hudby
hra na nástroje

hudební teorie
hra na tělo
tanec a pohyb

______
______
______
______

_______
_______
_______

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ZŠ Montessori
Waldorfská ZŠ

Graf 18 Ohodnoť aktivity podle toho, kolik času jim věnujete v hodině hudební výchovy.

Odpovědi
Průměrné hodnocení
zpěv
1,9
poslech vážné hudby
3,6
poslech populární hudby
4,1
hra na nástroje
1,9
teorie
3,3
hra na tělo
3,5
tanec a pohyb
4
Tabulka 22 Ohodnoť aktivity podle toho, kolik času jim věnujete v hodině hudební výchovy.

Podle žáků se v jejich hudební výchově nejčastěji věnují zpěvu a hře na hudební
nástroje. U respondentů z Waldorfské ZŠ Plovdivské pochopitelně převládá hra
na hudební nástroje a v Montessori třídách spíše zpívají. Přestože žáky poslech
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populární hudby baví, vyučující se jimi nenechali ovlivnit a populární hudbu do svých
hodin v těchto nižších ročnících téměř nezařazují, což hodnotím velmi kladně.
Z vlastních pozorování mohu soudit, že žáci dostatečně nerozuměli termínu „hra
na tělo“, jelikož se rytmickým cvičením pomocí tleskání, pleskání, luskání apod. věnují
téměř každou hodinu, číslo bych proto předpokládala o něco nižší.

17. V hudební výchově bych se chtěl/a více věnovat: (Je možno zakroužkovat i více
odpovědí)

a) zpěvu

b) hudební teorii

c) poslechu vážné hudby

d) poslechu populární hudby

e) hře na hudební nástroje

f) jiné:

70,0%

Relativní četnost

60,0%

50,0%
40,0%

ZŠ Montessori

30,0%

Waldorfská ZŠ

20,0%
10,0%
0,0%
a

b
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e

f

Graf 19 V hudební výchově bych se chtěl/a více věnovat:

Odpovědi
a
b
c
d
e
f

Absolutní četnost odpovědí
9
3
8
44
22
6

Relativní četnost
12,2%
4,1%
10,8%
59,5%
29,7%
8,1%

Tabulka 23 V hudební výchově bych se chtěl/a více věnovat:

Přibližně 60 % respondentů by se v hudební výchově rádo věnovalo poslechu
populární hudby a necelých 30 % hře na hudební nástroje. Někteří

dodávali,

že

by

kromě nabízených možností rádi zpívali karaoke. Podle mého názoru učitel jistě může
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zpestřit hodinu proložením karaoke zpěvem či poslechem populární hudby. Tyto
aktivity se však nesmí stát dominantními na úkor ostatních hudebních činností.
Takovéto aktivity bych do hodiny hudební výchovy zavedla spíše jako odměnu za dobře
odvedenou práci a nekonfliktní spolupráci.

18. S jakými nástroji v hodině hudební výchovy nejčastěji pracujete?
(Je možno zakroužkovat i více odpovědí)

a) klavír

b) keyboard (klávesy)

e) metalofon/xylofon/zvonkohra

c) flétna

d) kytara

f) dřívka

g) bubínek

i) boomwhackers (trubky) j) jiné:

h) triangl

120,0%

Relativní četnost

100,0%
80,0%
ZŠ Montessori

60,0%

Waldorfská ZŠ

40,0%

20,0%
0,0%
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f
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Graf 20 S jakými nástroji v hodině hudební výchovy nejčastěji pracujete?

Odpovědi
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Absolutní četnost odpovědí
14
10
54
26
15
23
14
13
20
2

Relativní četnost
18,9%
13,5%
73,0%
35,1%
20,3%
31,1%
18,9%
17,6%
27,0%
2,7%

Tabulka 24 S jakými nástroji v hodině hudební výchovy nejčastěji pracujete?
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Téměř 100 % respondentů z Waldorfské ZŠ Plovdivské uvedlo, že v hodině
hudební výchovy nejčastěji hrají na flétny, proto se i v celkovém hodnocení dostaly
flétny na první místo. Tento výsledek byl z vlastního pozorování předvídatelný.
V Montessori třídách jsou nejfrekventovanějšími nástroji kytara a boomwhackers.
Na kytaru obvykle hraje vyučující.

19. Jaký je tvůj oblíbený hudební nástroj?
Žáci mnohokrát uvedli jako svůj oblíbený hudební nástroj klavír a kytaru. Dále
zobcové flétny, bicí a příčnou flétnu. Několikrát se vyskytli i keyboard, elektrická
kytara, housle a saxofon. Někteří jednotlivci považují za svůj oblíbený hudební nástroj
boomwhackers, violoncello, harmoniku, didgeridoo, banjo, hoboj, kontrabas a varhany.

20. Ovlivnila hudební výchova tvůj vztah k hudbě?
a) ano

b) ne

c) nevím

Relativní četnost

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

ZŠ Montessori

20,0%

Waldorfská ZŠ

10,0%
0,0%
Ano

Ne

Nevím

Graf 21 Ovlivnila hudební výchova tvůj vztah k hudbě?

Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost odpovědí
11
40
23

Relativní četnost
14,9%
54,1%
31,1%

Tabulka 25 Ovlivnila hudební výchova tvůj vztah k hudbě?
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Vyučovací předmět hudební výchova více jak polovině žáků vztah k hudbě
neovlivnila. Opačný pohled má na tento vyučovací předmět pouze necelých 15 %
respondentů. Toto zjištění není pro učitele a hudební pedagogiku potěšující.
__________________________

Druhá sekce otázek se týkala vyučovacího předmětu hudební výchova.
Z celkového počtu respondentů hudební výchova žáky alternativních škol spíše baví,
avšak ve Waldorfské ZŠ Plovdivské převažuje negativní odpověď. Důležitost hudební
výchovy jako vyučovacího předmětu byla ohodnocena převážně stupněm tři.
I přes nevýrazný úspěch hudební výchovy, více jak polovina dotázaných uvedla, že její
vyučování smysl má. Ti, pro které tento předmět nemá smysl, by ho nahradili hlavně
informační technologií nebo tělesnou výchovou.
V hodině hudební výchovy se žáci obvykle nejvíce věnují zpěvu a hře
na hudební nástroje, která je velmi baví. Nejraději by však poslouchali populární hudbu.
Dotázaní preferují i hru na hudební nástroje, nejčastěji hrají na flétnu, boomwhackers
a dřívka. Učitelé, popřípadě 1 – 2 žáci, třídu doprovází na kytaru. Mezi své oblíbené
nástroje žáci jmenovali hlavně klavír a kytaru. Význam hudební výchovy není moc
pozitivní, jelikož více jak polovina dotázaných uvedla, že tento předmět jejich vztah
k hudbě neovlivnil. Významná část se nedokázala rozhodnout.
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Vyhodnocení hypotéz

2.3.4

Hypotéza 1:
V alternativních školách je hudební výchově přisuzována větší důležitost
než na běžných základních školách.
Jelikož Marie Montessori kladla důraz na smysly, vytvořila didaktické pomůcky
i pro hudební výchovu. Děti hudbu vnímají všemi smysly a jejich zájem o hudbu by měl
být rozvíjen podněcujícím prostředím. Na waldorfské škole je jedním ze základních
principů pedagogiky rytmus a umění. Na základě těchto teoretických poznatků jsem
předpokládala, že bude hudební výchově přisuzována větší důležitost než na běžných
základních školách.
Tato hypotéza byla vyhodnocena na základě interview, vlastního pozorování
a dotazníkového šetření. V Montessori třídách jsem se s typickými didaktickými
pomůckami, jako je v teoretické části zmiňovaná sada zvonků, nesetkala. Také nelze
obecně říci, že je u nás v Montessori školách přisuzována hudební výchově větší
důležitost, protože zde spíše záleží na individuálních dovednostech pedagoga a zájmu
žáků. Ve třídách Montessori v ZŠ Gajdošova není hudební výchova v rozvrhu
stanovena a dokonce nepatří ani mezi hlavní předměty, které žáci zařazují do svého
denního plánu.
Naopak ve Waldorfské ZŠ škole Plovdivské je důraz na umění a rytmus jako
jedny z hlavních rysů waldorfské pedagogiky nepřehlédnutelný. Mohu jmenovat ranní
setkání žáků prvního stupně v hale, kde zpívají společnou píseň; úvodní „rytmickou“
část na začátku vyučování všech tříd; vyučovací předmět hudební výchovy pevně
stanovený v rozvrhu; eurytmii; nabídku povinně volitelných předmětů jako je hudební
praktikum a cesty umění pro žáky osmých a devátých tříd; hru na flétnu od první třídy;
jarmarky a slavnosti, na kterých žáci vystupují.
Hypotéza č. 1 se jako obecné tvrzení pro sledované typy alternativních škol
nepotvrdila. Pouze na waldorfské škole je hudební výchova rovnocenná s ostatními
předměty.
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Hypotéza 2:
Hudební výchova je v alternativních školách častěji propojována s dalšími
předměty a různé hudební činnosti jsou častěji začleňovány v průběhu dne
než na běžných základních školách.
Tato hypotéza byla ověřena pomocí interview a vlastního pozorování. Žáci
v Montessori třídách pracují na různých projektech, v rámci kterých vyhledávají
tematické písně, které se pak společně učí a zpívají. Žáci mohou také během jiných
předmětů pracovat s texty týkajícími se témat hudební výchovy. Ve Waldorfské ZŠ
Plovdivské je hudební výchova na prvním stupni součástí téměř všech předmětů. Také
se s ní setkáváme v úvodní „rytmické“ části. Hudba je dále součástí vyučovacího
předmětu eurytmie. Během roku žáci vystupují na školních jarmarcích a slavnostech.
Hypotéza č. 2 se v plné míře potvrdila.
Hypotéza 3:
Žáci alternativních škol mají kladný vztah k hudební výchově a hudbě.
Tato hypotéza byla ověřena na základě výsledků dotazníkového šetření. Žáci
alternativních škol rádi poslouchají hudbu. Kolem 60 % respondentů se aktivně věnuje
hře na hudební nástroje a navštěvuje koncerty či jiná hudební představení. Hudební
výchova je ve škole spíše baví a přibližně polovina dotázaných uvádí, že vyučování
tohoto předmětu smysl má.
Hypotéza č. 3 se potvrdila.
Hypotéza 4:
Žáci alternativních škol s oblibou v hudební výchově uplatňují hru na hudební
nástroje.
Tato hypotéza byla vyhodnocena na základě následujících dotazníkových
otázek: Co tě ve vaší hudební výchově baví? V hudební výchově bych se chtěl/a více
věnovat. Žáci upřednostňují v hodinách hudební výchovy instrumentální činnosti.
Přestože by se chtěli ve výuce věnovat častěji poslechu populární hudby, hra na hudební
nástroje je baví (tuto činnost uvádí na 2. místě).
Hypotéza č. 4 se potvrdila.
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I přes menší počet respondentů, lze na tomto vzorku ilustrovat současný stav
hudební výchovy ve vybraných typech alternativních škol.
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Závěr
Alternativním školám je v dnešní době věnována stále větší pozornost, protože
nabízejí žákům jiné vyučovací metody, přístupy a odlišný způsob organizace výuky
než školy standardní (tradiční).
S alternativní pedagogikou jsem se před psaním své diplomové práce setkala
pouze na univerzitních přednáškách, seminářích a také v doporučené literatuře s danou
problematikou. Zaujaly mě některé metody a přístupy, proto jsem se rozhodla seznámit
se s nimi v praxi, konkrétně ve vyučovacích hodinách hudební výchovy. Předpokládala
jsem, že pro mě bude návštěva alternativních škol velmi inspirativní a budu tak moci
vnést jejich prvky do tradiční výuky. Ačkoli nejsem zastáncem nekompromisních
alternativ, ráda bych své vyučovací hodiny oživila netradičními metodami a činnostmi.
Proto jsem s velkým očekáváním navštívila nejprve Montessori třídy, jež jsou pověstné
mnoha speciálními didaktickými pomůckami.
Během výzkumu jsem zjistila, že se výuka hudební výchovy v Montessori
třídách ZŠ Gajdošova v Brně od tradičních tříd odlišuje převážně jen tím, že není pevně
stanovena v rozvrhu hodin a hodnocení žáků má slovní podobu. Velmi jsem se zajímala
o sadu zvonků, typickou Montessori pomůcku na hudební výchovu, kterou ve škole
k dispozici neměli. Postavení hudební výchovy mezi ostatními vyučovacími předměty
je v Montessori třídách značně individuální, záleží hlavně na dovednostech vyučujících,
žácích a jejich vztahu k hudbě. O speciální Montessori didaktické pomůcky a metody
využívané v hudební výchově jsem se během mého výzkumu neobohatila, protože zde
chyběly. Přesto hodnotím svou návštěvu v Montessori třídách jako přínosnou, jelikož
jsem se zde seznámila s hudebním nástrojem boomwhackers a pracovními listy, testy,
kvízy apod. vytvořenými Martinem Vozarem. Zájem jsem projevila i o hudební
výchovu v Montessori třídách na ZŠ Pastviny v Brně, zde ji však žáci absolvují
ve standardní základní škole (tradiční metody, způsob výuky).
Waldorfská ZŠ Plovdivská uplatňuje hudebně-umělecké pojetí a postavení
hudební výchovy je mezi ostatními vyučovacími předměty rovnocenné. Hra na flétnu
a další hudební činnosti jsou nedílnou součástí výuky v průběhu celého školního dne.
Mile mě překvapilo, že téměř všichni žáci jsou schopni hrát na flétnu, umí číst noty
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a mezi povinně volitelnými předměty jsou jim nabízeny i ty, které se týkají praktických
hudebních činností a rozšiřování vědomostí v oblasti umění. S tímto jsem se na běžných
základních školách během své pedagogické praxe v rámci univerzity nesetkala. Hudební
činnosti na waldorfské škole hodnotím velmi kladně, přestože zde nebyla dodržována
hlasová hygiena.
V závislosti na poznatcích z tohoto výzkumu ve školách jsem si uvědomila, jak
je důležité dodržovat stavbu hodiny. Své vyučovací lekce hudební výchovy bych ráda
rozdělila na tři části. Úvodní část (5 – 10 minut) by měla být zaměřena spíše
na rytmické aktivity (rytmizace říkadel, opakování rytmických celků, čtení rytmu podle
zápisu apod.) a dechová cvičení. Druhá část (10 – 15 minut) by mohla být věnována
hudební teorii, dějinám hudby a poslechovým skladbám. Větší část hodiny (20 – 30
minut) by byla věnována interpretačním činnostem - hlasové výchově spolu
s doprovodnými instrumentálními činnostmi, na některé mohu žáky připravovat
již v úvodu hodiny, např. rytmické celky. Časové rozvržení se však může proměňovat
podle charakteru učiva.
Ve své budoucí pedagogické činnosti bych ráda využila hudební nástroj
boomwhackers, který je podle mého názoru pro žáky velmi atraktivní. Díky němu
si mohou lépe uvědomit výšky jednotlivých tónů, základní harmonické funkce
či akordické značky. Také bych pro zpestření teoretické části hodiny využila materiály
Martina Vozara vytvořené pro hudební výchovu či se jimi alespoň inspirovala.
Návštěva ve Waldorfské ZŠ Plovdivské mi dodala odvahu zkusit zařadit do výuky
hudební výchovy hru na sopránovou zobcovou flétnu u žáků, které budu vyučovat
již od nižších ročníků (tzn. na prvním stupni), v případě, že rodiče dětem nástroj
zakoupí. Také bych ve škole ráda prosadila volitelný seminář hudební výchovy.
Diplomová práce mě obohatila o teoretické i praktické poznatky v oblasti
alternativních škol. Zažila jsem atmosféru v jejich třídách a seznámila se s rozdílnými
přístupy pedagogické práce, které vybízejí k zamyšlení a některé z nich mohou být
inspirativní pro tradiční vyučovací hodiny hudební výchovy.
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Obrazové a textové přílohy
Příloha 1 Dotazník – Hudební výchova očima žáků alternativních škol a jejich vztah k hudbě

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY
Milí žáci,
jmenuji se Martina Mádrová a jsem studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity. Právě píši diplomovou práci, ve které se zabývám hudební výchovou v alternativních
školách, proto bych se na vás chtěla obrátit s vyplněním tohoto dotazníku. Cílem je zachytit
vztah žáků alternativních škol k hudbě a hudební výchově. Odpovědi na otázky jsou zcela
anonymní. Podle následujících pokynů zakroužkujte jednu nebo více odpovědí, uveďte číselné
hodnocení a u otevřených otázek prosím o stručnou a jasnou odpověď.
Předem děkuji za vaši pozornost a čas při vyplnění dotazníku.

__________________________________________________________________
Základní údaje:
Chlapec - Dívka (Nehodící se škrtněte.)
Třída ....................
Škola ..............................................................................................

1. Posloucháš rád/a hudbu?
a) ano
b) ne
c) nevím
2. Kdy nejčastěji posloucháš hudbu (při jakých aktivitách)? (Je možno zakroužkovat
i více odpovědí)

a) odpočinek
b) při cestování v dopravních prostředcích
c) při uklízení
d) při učení a psaní domácích úkolů e) při usínání f) jiné: ____________
3. Nejčastěji poslouchám hudbu z: (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) rádia
b) televize
c) internetu (YouTube,…)
d) mobilu
e) přehrávače mp3/mp4 f) jiné:_______________________
4. Kolik času týdně záměrně věnuješ poslechu hudby?
a) méně než 1 hodinu
b) 1-3 hodiny c) 3 – 5 hodin
e) 10 – 15 hodin f) více jak 15 hodin

d) 5 – 10 hodin

5. Věnuješ se nebo ses věnoval/a hře na hudební nástroj nebo zpěvu?
a) ano, hraji nebo chodím na hodiny zpěvu
b) už ne
c) ne, nikdy
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Pokud jsi zakroužkoval/a odpověď a) nebo b), pokračuj v podotázkách 5.1 a 5.2.
5.1 Na jaký nástroj hraješ (jsi hrál/a) nebo navštěvuješ (jsi navštěvoval/a)
hodiny zpěvu?
Uveď:___________________________________________________________
5.2 Navštěvuji (navštěvoval/a jsem): (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) ZUŠ
b) nepovinný kroužek
c) soukromé hodiny
d) jsem samouk
e) jiné:_____________________________________
6. Hraješ nebo zpíváš v nějakém hudebním tělese (soubor, sbor, skupina, orchestr
…)?
a) ano, upřesni: ___________________________________________________
b) ne
7. Máš oblíbeného zpěváka/zpěvačku/skupinu/skladatele?
a)

ano, uveď: ________________________________________________

b) ne
8. Navštěvuješ koncerty a různá hudební představení?
a) ano
b) ne
Pokud ano:

8.1 Nejčastěji je navštěvuji s: (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) rodiči
b) školou
c) přáteli d) prarodiči e) sám
f) jiné

9. Nejraději bych navštívil/a: (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) koncert vážné hudby
b) koncert populární hudby
c) muzikál
d) operu
e) balet
f) jiné:__________________________________
10. Baví tě ve škole hudební výchova?
a) ano
b) ne
c) nevím
11. Ohodnoť hudební výchovu podle oblíbenosti. (Vyber jedno číslo.)
Můj nejoblíbenější předmět

1

2

3

4

Můj nejméně oblíbený předmět

5

12. Je pro tebe hudební výchova jako vyučovací předmět důležitá?
a) ano
b) ne
c) nevím
13. Ohodnoť hudební výchovu podle důležitosti. (Vyber jedno číslo.)
Nejdůležitější předmět

1

2

3
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4

5

Nejméně důležitý předmět

14. Má podle tebe vyučování hudební výchovy smysl?
a) ano
b) ne
c) nevím
Pokud ne:

14.1 Jakým předmětem bys hudební výchovu nahradil/a?
____________________________________________

15. Co tě ve vaší hudební výchově baví? (Je možno zakroužkovat i více odpovědí)
a) zpěv b) poslech vážné hudby
c) poslech populární hudby
d) hra na nástroje
e) hudební teorie
f) hra na tělo
g) tanec a pohyb
h) jiné: ____________________________
16. Ohodnoť aktivity podle toho, kolik času jim věnujete v hodině hudební
výchovy.
(Použij čísla: 1 2 3 4 5, čísla se mohou opakovat. Číslo 1 = nejvíce se věnujeme,
číslo 5 = nejméně se věnujeme)
zpěv
poslech vážné hudby
poslech populární hudby
hra na nástroje

hudební teorie
hra na tělo
tanec a pohyb

______
______
______
______

_______
_______
_______

17. V hudební výchově bych se chtěl/a více věnovat: (Je možno zakroužkovat i více
odpovědí)

a) zpěvu
b) hudební teorii
c) poslechu vážné hudby
d) poslechu
populární hudby
e) hře na hudební nástroje
f) jiné: _________________
18. S jakými nástroji v hodině hudební výchovy nejčastěji pracujete? (Je možno
zakroužkovat i více odpovědí)

a) klavír
b) keyboard (klávesy)
c) flétna
d) kytara
e) metalofon/xylofon/zvonkohra
f) dřívka
g) bubínek
h) triangl
i) boomwhackers (trubky)
j) jiné: _________________
19. Jaký je tvůj oblíbený hudební nástroj?
Uveď: _________________________________________________________
20. Ovlivnila hudební výchova tvůj vztah k hudbě?
a) ano
b) ne
c) nevím
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Příloha 2 Otázky k interview

Řídíte se RVP?
Kolik žáků je ve třídách?
Máte ve škole „hudebnu“, využíváte ji?
Jaké vybavení a hudební nástroje máte k dispozici?
Jak často se věnujete hudebním činnostem?
Vedete žáky ke hře na hudební nástroje?
Věnujete se i hudební teorii a dějinám hudby?
Používáte učebnice? Pokud ne, máte nějakou alternativu?
Jak hodnotíte hudební výchovu?
Propojujete hudební výchovu s jinými vyučovacími předměty?
Je u vás hudební výchova součástí projektové výuky?
Řadíte hudební výchovu mezi okrajové předměty?
Je na škole sbor nebo hudební soubor?
Navštěvujete s žáky koncerty? apod.
Příloha 3 Pracovní list
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Příloha 4 Pracovní list

Příloha 5 Kvíz
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Příloha 6 Ukázka ze sešitu hudební výchovy žáka 8. třídy
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Příloha 7 Ukázka ze sešitu hudební výchovy žáka 8. třídy
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Příloha 8 A Minor Dance

94
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Příloha 9 Číselné hodnoty pro jednotlivé grafy vyhodnoceného dotazníku

1.

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

1.

Relativní četnost
90,0%
2,5%
7,5%

Absolutní četnost odpovědí
15
28
8
4
3
9

Relativní četnost
44,1%
82,4%
23,5%
11,8%
8,8%
26,5%

Absolutní četnost odpovědí
24
26
21
6
12
6

Relativní četnost
60,0%
65,0%
52,5%
15,0%
30,0%
15,0%

Absolutní četnost odpovědí
18
3
14
17
11
3

Relativní četnost
52,9%
8,8%
41,2%
50,0%
32,4%
8,8%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

3.

Absolutní četnost odpovědí
36
1
3

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

2.

Relativní četnost
91,2%
0,0%
8,8%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

2.

Absolutní četnost odpovědí
31
0
3

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f
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3.

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

4.

Relativní četnost
20,6%
44,1%
17,6%
5,9%
2,9%
8,8%

Absolutní četnost odpovědí
12
9
9
4
3
3

Relativní četnost
30,0%
22,5%
22,5%
10,0%
7,5%
7,5%

Absolutní četnost odpovědí
17
15
2

Relativní četnost
50,0%
44,1%
5,9%

Absolutní četnost odpovědí
30
6
4

Relativní četnost
75,0%
15,0%
10,0%

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c

5.

Absolutní četnost odpovědí
7
15
6
2
1
3

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
< 1 hodina
1 – 3 hodiny
3 – 5 hodin
5-10 hodin
10-15 hodin
15 hodin <

5.

Relativní četnost
40,0%
12,5%
62,5%
47,5%
47,5%
5,0%

ZŠ Montessori
Odpovědi
< 1 hodina
1 – 3 hodiny
3 – 5 hodin
5-10 hodin
10-15 hodin
15 hodin <

4.

Absolutní četnost odpovědí
16
5
25
19
19
2

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c

97

5.2

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e

5.2

Relativní četnost
20,6%
79,4%

Absolutní četnost odpovědí
12
28

Relativní četnost
30,0%
70,0%

Absolutní četnost odpovědí
25
9

Relativní četnost
73,5%
26,5%

Absolutní četnost odpovědí
27
13

Relativní četnost
67,5%
32,5%

Absolutní četnost odpovědí
17
17

Relativní četnost
50,0%
50,0%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne

8.

Absolutní četnost odpovědí
7
27

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne

7.

Relativní četnost
52,8%
25,0%
38,9%
5,6%
0,0%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne

7.

Absolutní četnost odpovědí
19
9
14
2
0

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne

6.

Relativní četnost
68,8%
12,5%
18,8%
9,4%
9,4%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e

6.

Absolutní četnost odpovědí
22
4
6
3
3

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne
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8.

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne

8.1

Relativní četnost
58,8%
41,2%
29,4%
17,6%
0,0%
17,6%

Absolutní četnost odpovědí
22
4
7
5
1
2

Relativní četnost
79%
14%
25%
18%
4%
7%

Absolutní četnost odpovědí
9
22
8
7
6
2

Relativní četnost
26,5%
64,7%
23,5%
20,6%
17,6%
5,9%

Absolutní četnost odpovědí
5
29
10
6
3
2

Relativní četnost
12,5%
72,5%
25,0%
15,0%
7,5%
5,0%

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

9.

Absolutní četnost odpovědí
10
7
5
3
0
3

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

9.

Relativní četnost
70,0%
30,0%

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

8.1

Absolutní četnost odpovědí
28
12

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f
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10.

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

10.

Absolutní četnost odpovědí
3
17
9
3
2

Relativní četnost
8,8%
50,0%
26,5%
8,8%
5,9%

Absolutní četnost odpovědí
0
10
9
12
9

Relativní četnost
0,0%
25,0%
22,5%
30,0%
22,5%

Absolutní četnost odpovědí
10
15
9

Relativní četnost
29,4%
44,1%
26,5%

Absolutní četnost odpovědí
11
12
17

Relativní četnost
27,5%
30,0%
42,5%

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

12.

Relativní četnost
20,0%
52,5%
27,5%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
1
2
3
4
5

12.

Absolutní četnost odpovědí
8
21
11

ZŠ Montessori
Odpovědi
1
2
3
4
5

11.

Relativní četnost
64,7%
11,8%
23,5%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

11.

Absolutní četnost odpovědí
22
4
8

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím
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13.

ZŠ Montessori
Odpovědi
1
2
3
4
5

13.

Relativní četnost
2,5%
25,0%
45,0%
15,0%
12,5%

Absolutní četnost odpovědí
21
9
4

Relativní četnost
61,8%
26,5%
11,8%

Absolutní četnost odpovědí
18
11
11

Relativní četnost
45,0%
27,5%
27,5%

Absolutní četnost odpovědí
10
3
19
23
2
5
5
4

Relativní četnost
29,4%
8,8%
55,9%
67,6%
5,9%
14,7%
14,7%
11,8%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

15.

Absolutní četnost odpovědí
1
10
18
6
5

ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

14.

Relativní četnost
8,8%
17,6%
35,3%
23,5%
14,7%

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
1
2
3
4
5

14.

Absolutní četnost odpovědí
3
6
12
8
5

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f
g
h
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15.

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f
g
h

16.

Absolutní četnost odpovědí
8
8
10
15
4
2
2
4

Relativní četnost
20,0%
20,0%
25,0%
37,5%
10,0%
5,0%
5,0%
10,0%

ZŠ Montessori
Odpovědi
Průměrné hodnocení
zpěv
1,6
poslech vážné hudby
3,6
poslech populární hudby
4,0
hra na nástroje
2,3
teorie
3,2
hra na tělo
3,6
tanec a pohyb
3,9

16.

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Průměrné hodnocení
zpěv
2,2
poslech vážné hudby
3,7
poslech populární hudby
4,2
hra na nástroje
1,4
teorie
3,3
hra na tělo
3,5
tanec a pohyb
4,2

17.

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

Absolutní četnost odpovědí
4
1
2
20
11
3
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Relativní četnost
11,8%
2,9%
5,9%
58,8%
32,4%
8,8%

17.

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f

18.

Relativní četnost
12,5%
5,0%
15,0%
60,0%
27,5%
7,5%

Absolutní četnost odpovědí
10
10
15
21
9
11
5
9
20
2

Relativní četnost
29,4%
29,4%
44,1%
61,8%
26,5%
32,4%
14,7%
26,5%
58,8%
5,9%

Absolutní četnost odpovědí
4
0
39
5
6
12
9
4
0
0

Relativní četnost
10,0%
0,0%
97,5%
12,5%
15,0%
30,0%
22,5%
10,0%
0,0%
0,0%

Absolutní četnost odpovědí
6
18
10

Relativní četnost
17,6%
52,9%
29,4%

ZŠ Montessori
Odpovědi
a
b
c
d
e
f
g
h
I
j

18.

Absolutní četnost odpovědí
5
2
6
24
11
3

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
a
b
c
d
e
f
g
h
I
j

20.
ZŠ Montessori
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím
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20.

ZŠ Waldorfská
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost odpovědí
5
22
13

Příloha 10 Eurytmie ve Waldorfské ZŠ Plovdivské

Příloha 11 Hudební výchova ve Waldorfské ZŠ Plovdivské
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Relativní četnost
12,5%
55,0%
32,5%

Příloha 12 Hudební nástroje ve 2. třídě Montessori ZŠ Gajdošova

Příloha 13 Pozvánka na jarní jarmark ve Waldorfské ZŠ Plovdivské
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Resumé
Tato diplomová práce se věnuje hudební výchově v alternativních školách, a to
v ZŠ Montessori a ZŠ Waldorfské. V úvodní části je přiblížena problematika
alternativních škol. Nechybí také podrobnější charakteristika montessoriovské
a waldorfské školy, kterým je věnována empirická část této práce. Stěžejní kapitola
práce je zaměřena na hudební výchovu ve vybraných alternativních školách. Práci
doplňuje dotazníkové šetření Hudební výchova očima žáků alternativních škol a jejich
vztah k hudbě. Závěrečná část obsahuje vyhodnocení stanovených hypotéz.

Summary
The diploma thesis deals with Music at alternative schools – Montessori and
Waldorf elementary schools. The first part describes the issues of alternative schools.
There is also more detailed characterization of Montessori and Waldorf schools,
to which is devoted the empirical part of this thesis. The main chapter is focused
on Music at selected alternative schools. The diploma thesis is supplemented with
the questionnaire survey called Music Education through the Eyes of Pupils
at Alternative Schools and Their Attitude to Music in General. The final section
contains the evaluation of hypotheses.
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