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HUDEBKA
JEN PRO ZABAVU?

Bez příslušně aprobovaného učitele nebo zkušeného
muzikanta se hudební výchova učit nedá

Za málo peněz hodně muziky, Tímto známým ús|ovím by se
výuka hudební výchovy v základních ško|ách charakterizovat
pří|iš neda|a. Z inspekčního šetřenísice nevyplývá, že by ško|y
v dané ob|asti materiá|ně stráda|y, ale žáky učí do značné
míry přís|ušně neaprobovaní pedagogové. A je to znát. V řadě
případů totiž nemají hudební výchovu rádi sami její vyučující|

eská školní inspekce nedávno
zveřejnila tematickoU zpráVu
Podpora rozvoje žáků základních
škol ve vzdělávací oblasti lJmění

a kultula, která monitoruje především si-
tuaCi Ve VýUce hudební a výtvarné Výcho-
vy V minulém školním íoce, a to jak z po-
hledu ředitelů oslovených škol a učitelů
dáných předmětů. tak jejich žáků (předé-
vším 5_ a 7, ročníku). Dalším zdrojem infor
mací byly pak hospitace Ve Výuce.

Vzhledem k tomu, že jde o VeliCe důleži-
tou, byt často podCeňovanou oblast Vzdě-
láVánL a take proto, že odborníCi na nijsou
zpravidla ,,jén" specialisty bud'na hudební
Výchovu, nebo na výchovu VýtVarnou, roz-
děliIijsme debatu o ní do dvou samostat_
ných článků. Zaineme s hudbou, niCméně
následujicí teze se vztahují na celou vzdě,
láva.í oblait umění a kultuft.

čšl v úvodu své zprávy zdůrazňu.ie, že
v dané oblasti ,,nejde jen o Výuku, ale
také o výchovu a o tvůrčía emoční rozvoj
žáků". A dále se pak odkazuje na zprávr_r
oEcD z roku 2019. V níž se píše. že ,.stále
Více praCoVníCh míst Vyžaduje po uChaze-
čích schopnost kréativního a kritického
myšlení, sociáIních a emocionálních do-
vedností - doposUd Výzkumníci nebyli
schopni odhalit srovnatelnou činnost, kté-
rá rozvíjí kognitivní poten<iál u žáků Ve
sLejné míře, jako je tomu pravé u kulturné
oriéntovaný(h předmětů,"

Přes zjeVně dekIarovaný velký význam
Vlivu umění na pozitivnívývoj společnosti
je ale u ná5 tandem přislušných Výchov
V základním školstvíspiše na chvostě, a to
hlaVně jako jakási oddychoVá čá5t výuky,
kterou by V připéde nutnosti šlo možna
iúplně zrušit..,

JE

e

ostatně dokazujíto i poslední poznatky
inspékce: Pětina ředitelů škol považuje
umělécke v7dělávání za mené důležité
než ostatní předměty, A třetina učitelů
se domníVá, že Vedení školy vnímá jejiCh
předmět jako méně důležitý, či dokonce
přímo Coby nédůležitý.

,,5kutečný vliv uměleCky a kulturně zamě-
řenýCh předmětů na žáky je Velice těžko
měřitelný. Dobře je to patrné i z dalšího
vyjádřenív déne tematicke zprávě (ktere
je žase CitaCíz RVP), é to že vzdělávací
oblast uňěnía kultura umožňuie žákům
jiné než pouze racíonálni poznáváni svě-
ta," cituje pro UN Martin Voiišek, Vedouci
Katedry hudebni Vý(hoVy Pedé9ogi(ke
íakulty Jihočeské uniVerzity v českých
BUdějovicíCh, a pokračuje:,,Jako hudebni
historik dodávám, že jde o pohled na
význam uméni vyjadřujlcí d ůvod, proc
si ho cenili už romantjkové, Avšak dnes
považujeme to, co není primárně vnímáno
jako exaktnL většinou za méně důležité.
A i když víme, že hudba na člověka jed-
noznačně významně působí. nedokážeme
přesně popsat jak, To má pak dopad i do
ekonomiCké íoviny, protože když neumi-
mé nějaký eíekt kvantiíikovat, bývá pak
mnohem těžšízískáVat pro danou oblast
veřejné péníze než pro obory, jejichž
praktický Význam je zjevný. Toto soudo-
bé Vnímání důIežitosti umění a kultury
má pak přirozeně dopad ina jeho pozici
V rámci vzdělávaCího systému."

Neni to můj oblíbený předmět
obzvláště zéVažné žjištění pak je, že
pětina učitelů hudební výchovy nemá
předmět. jejž sami učí, ráda; o něco málo
méně ho pak považuje za nedůležitý! Vý-
tvarná Výchova dopadla o něco lépe, a to
zVIáště v kategorii oblíbénosti.

,,To bylo pro mé írustrujiCí zjišténí| Nicmé-
ně Vysvětluji 5i to ale5poň částečně tak, že
se do určité míry jedná o pédagogy z prV-
niho stupně zš. kteřísvé žáky běžně Vyu-
čují i hudebni a výtvarnou výChovu. A jé
mi jasné. že při množství vyučovanýCh
předmětů tyto převážně učitelky V neza-
nedbatelném procentu k hudební nebo
výtvérné Výchově nemají takový Vztah,
jaký by kantor Vyučující příslušné Výchovy
měl mlt, přičinu onoho rozdllu ve vnimanl
obou předmétů v nepro5péCh hudebni
Výchovy za5e spatřuji V tom. že zvládnutí
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hudebníteorie i praxé (hry na nějaký
nástroj) býVá pro ně Většinou náročnější
než osvojení 5i základů VýtVarné tvorby.''
komentuje M, Voříšek,

Asi nepřekvapí poznatek, že uměleCky za,
měření či aprobovaní ředitelé kladou na
kulturní oblast VzděláVání zpravidla Větší
důraz než jejiCh kolegové z ostatnich škol.
A nečekané zřéjmě nebude pro nikoho
ani zjišLéni, že ji Vi(e preíeíUjí oproti běž-
ným základním školám ty, které vzděIáVají
podle určitého alternativního programu.

,,Potvrzuje se tdk, že 5é tyto VzdéláVaCi
programy minimálne snéživlCe než bežná
7ákladniškola rolVijet i uměleCkou stran-
ku osobnosti děti, ovšem jak dalece se jim
to daří, k tomu nám Chyběji příslušná ak-
tUální data," poznamenáVa M, Voříšek,

Zajímavější ale rozhodně jé, jak k dané
Vzděláva(í oblasti přistupují menší nébo
neúplné školy. Přestože mají Většinou
horší materiá ln í Vybavení, nejčastější
problémy s aprobovaností, méně uměle.-
kých kroužků a nespolupracují tak dalece
s výkonnými umělcj nebo ku|turnimi or
ganizacemi jako školy mésLske, ieditelé
těChío malych Vesnických škol piikládajl
vzdělávací oblasti umění a kultura ce|-
kově Vyšší Význam než jejich kolegové ze
školvelkých.

,,Je tak zjevné. že školy V menších obcích
dodnes plnínejen svou Vzdělávací. ale
i kulturní úlohu. Je to i důsledkem toho,

hudební
VýchoVa

VýtVarná
VýchoVa

žé na VesniCích ještě nezanikl komunitní
duch do takové míry, jako je tomu ve
městech, Třeba se tak postupně Vrátíme
do stavu před V|ádou komunistického re-
žimu, který spolkovou č;nnost zlikvidoVál.
V sousedníCh zemích, jako jsou Rakousko
nebo Bavorsko, je totiž dodne5 běžné,
že tóm v menšich obcich existujl mlstni
orChestry. o důvod Více. proč nerušit malé
Vesnické školy," míní M. Voříšek.

Nejdůležitější je samotná
tvořba
Bezmála 70 o/o uaitelů považLrje v té které
uměIecké VýchoVě za nejdůležitější tVůrčí
projeV jejich žáků, V případě hudebkářů
je to zpěV,

stejný postoj má i doktor Voříšek: ,,Za
ab§olutnía V jiném předmětu prakticky
nenahraditelné těžiště tohoto předmětu
považuji provozování hudby jako takové,''

Za prostor Vhodný pro relaxaci označilo
dané vzdělavánl í4 o/o uaitelů obou vý-
ChoV a pouhych 17 o/o má 7a to,2e nej-
Významnějším atributem této Výuky je
její obsahoVé zaměření, tedy například
hudební teorie nebo historie.

,,,'akkoliV se mohou tato data nékomu je-
Vit jako podivná, podle mých vlastníCh po-
znatků opravdU věrně odrážeji 50učasnou
skule(nost, Ukaluje to na pragméti( ky
přístup k dané realitě, kdy učitel hudební
nebo VýtVarné Výchovy dostane žáky Vět-
šinou až na konci Vyučovacího dne, Tehdy

jéjich pozornost přirozeně už nemůže být
taková jako na jeho počátku, navíc po ab,
5olVoVání několiká naukových předmětů.
osobně by se mi Véli(e libilo, kdyby se žáCi
hlouběji zabývali dějinami hudby izákla-
dy hudební nauky. Pokud Však déti Učime
notý aniž bychom to spojili s výukou hry
na nástroj nebo intonace podle not, pak
je vlastně učíme čist pí§mo, které jim ne-
propojíme s příslušným jazykem. A smys-
luplnost takove znalosti lze V současném
přetíženém kurikulu samozřejmě snadno
zpochybnit. Ukázky a informace o hud-
bě různých obdobr ři kultur by se navlc
možná daIy zčá5ti prézentovat iv hodi-
náCh déjépisU a zeměpisu, jako zpestření
nepříliš populárníCh dat o historických
koníliktech či ho5podářské geograíii.
Umění je přecé minjmálně stejně význam-
nou součástíVyvoje CiVilizaCe a 7emépis
by mél iníormovat take o tom, jak lide
V různých částech světa žijí, k čemuž jejich
umění a kultura bezpochyby patří. Hudba
a Výtvarný projeV jsou označoVány za tak
zvanou antíopolo9iCkou konstantu, (oz
znamená, že na zéměkouli neexi5tuje žád-
ná spoléčnost, v níž by 5e alespoň někteří
její členove nějak hudebné nebo Vý,tVarně
néprojevovali," analyzuje M, Voříšek,

A přestože staV me7ioborovosti Č5lV pil-
padé hudebni ani VýtVarné Vý( hovy Ve sVé
zprávě nijak nepopisuje, v závěrečnýCh do-
poručeních školám na podporLr meziobo-
rového vzdělávání klade zvláštní důraz.

,, MelipředméLoVe vyU7ititemat 7 hu-
debnr výchovy je sice ro7hodné žádouCl
i V jiných předmětech néž v dějepise nebo
zeměpisé (například matematiCké funkce
lze běžně nalézat iv hudbě, která byla
ještě do obdobi po7dnl renesance Vnlmá-
na jako nauka o proporcích, tédy de facto
coby matematická disciplína), ale V žád,
ném případě by k tomu némělo docházét
na úkor kvality, nebo dokonce existenCe
hudební výChovy jako 5amostatného
předmětU," říká M. Voříšek,

Raději častěji a kratší dobu
Téměř Ve Všech ško|áCh se hUdebnívýcho,
va Vyučuje jako samostatny předmét é jen
7 o/a ji nezařazqe do všech ročnlků zš,
V takovém přlpadé byVa Vynechána v nej
Vyšším ročníku prvního nebo druhého
stupně. školy při organizaci uměleckých
Vý( hov 5ahéjl také k blokoVé Vyuce (dVě
spojené Vyučovací hodiny), zpravidla se to
však týká jen výchovy Výtvarné.

.,Myslím si, že pro Výuku hudební výchovy
je skuteané Většinou Vhodnéjií ťastéjši
kontakt s danou oblastí, a to na kratší
dobu. zatímco u VytVarné VyChovy je zře,-
mě mnohdy lepšívénovat uíčite tvorbe
radeji víCe aasu najednou, u hUdebničin-
nostije běžné, že i profesionální muzikan,
tisi potřebujizhruba po hodiné hUdebni-
ho výkonu dát pauzu. NaVic piiVýtvarne
tvorbě, která býVá Vétsinou indiVidualní
praCl. si může dlté udélat kratkoU osobnl
přestávku prakticky kdykoliV. oproti tomu
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Podíl hodin hudební a výtvařné výchovy vyučovaných učiteli
s odpovídaiící aprobaGí (podíl odpovídajících ředitelů škol)
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i neustáloU synchronizovanou koncentraci
Všech žáků," rozebírá M. Voříšék.

Existence dálši(h předmétů Ve Vldělávací
ob|asli umění a kultura se v základních
školáCh objevuje jen zřídka, a to nejčastěji
(desetina monitorovaných škol) u drama-
tické výchovy,

častou íoímou školní podpory dané
oblasti je však nabldka různýCh uméle(-
kýCh kroužků (ne(ele tři pětiny škol majl
hudební kroužek nabízený V polovině
případů zdarma), a to u devadesáti pro-
Cent škol;7bylé pak spolupra(ujl s různými
subjekty V pří§lušné 1okalitě, jako jsou
zejmena domy détl a mládeže, připédně
základní umělecké školy.

,,Jsem toho názoru. žé V našem 5y5tému
uměleckého VzděláVání příliš brzo oddělu-
jeme domnělé zrno od plev. a to ještě ne
dokonale.le sémozřejmě skvěle, že u nás
existUje si{ zakladniCh uméleckých škoL
AVšak vyso(e kvaIifjkovaně učí ínnohdy
děti, o jejiChž umístění rozhodují spíš ro-
diče než talent nebo zájem jejich potom-
ka, zároveň se Však V běžných základních
školách ostatním dětem Ve stejné oblasti
optimálniho zájmu zpraVidla nedostavá.
JsoU vydány napospas Vžděláva(ím pre-
íerencim a ekonomickym možnostem té
které školy a a probovanosti jejích Učite|ů,
Tím nejen zřéjmě přicházíme o rozvoj
části skutečných talentů, ale předeVším
neposkytujeme Všem žákům dostatečnou
uměle(kou VýchoVu. V dáném kontextu
pak proto rozhodně už néplatí ono okříd-
lené co Čecá, to muzíkant. s|ovó kanlor,
ktéré Vycházíz latinského cantor. tedy
zpěVák, znaménalo ještě V 19, století toho
(zpravidla učitélé), kdo byl zodpovědný Zá
provoz chrámové hudby, V praxi š|o o to,
žé jého žáci každý den zpíVali nebo hráli

v kostele, Taková intenzita hudebního
foímování dětí je sámozřejmě V dnéšní
době nemyslitelná. ale jsem přesvědčen,
že jeho současná podoba společnost
zásadně ochuzuje. Neznaméná to, žé by,
(hom snad proto museli 5nížit sou(asný
po(et ZUš, ale výborne by bylo, kdyby je-
jiCh pedagogové zároveň mohli částe(né
Vyuaovat i V zaklédních školáCh," mysli 5i

doktor voříšek,

Kroužky býVají otevřeny zpravidla pro
VšeChny 7a]'emCe, tedy bez ohledu na mrru
jejich talentu. Výběrové kroužky byly za
znamenány jén Ve 2 % škol.

,,Vybírat děti do hudebních kroužků po-
dle talentU považuji 7a dostateané odů
Vodněné jen u škol, které jsou na tuto ob,
last Výrazně orientované, a to v případě.
že jeden z kroužků je výběrový. další pak
pro všeChny ostatní zájemce"' podotýka
M. Voříšek,

Zpěv bývá doprovázen
ostychem
za zVláštní pozornost V dané souvislosti
stojí zjištění že Vznik poloviny školních
hudebnich kroužků iniciovali sémotnl žaci,

,,le skVělé, když od 5amotných dětí Vzejde
takovato iniciétiVé, lde jednak o vyborný
způ50b vlastníseberealizacé VeVolném
čase, jednak tak doChází k posiléni po_
zitivního vztahu k dané škole," kvituje

ona Vůbec obliba hudební výChovy jako
předmětu 5é u žáků drží na Vysoké, byt
Vždy zhruba o deset procent nižii úrovni
než u VýChoVy Výtvarné, Konkrélně řeče-
no, skoro 70 o/o oslovený< h žaků bavr zpí
vat a polovina by sijich přála, aby se daný
předmět Vyučoval častěji.

,,Podstatnou rolizde hraje ostych. od
určitého VěkU 5e děti nejspíš méně obáVají
projevovat piéd ostalnimi VytVarně než
hudebně, a to hlavně pokud jde o zpěv.
Zpěv je totiž v našídnešní kulLuié Vnimán
jako až jakási intimní věc, U chlapců je to
ještě naVíc komplikováno V době puberty
jeji(h hlasovou mutací. Na druhoU stranu,
když skoro tři čtVrtiny žáků baVí zpivat,
je to vlastně potěšujíCízpráva," hodnotí
doktor voříšek.

o ostychu žáků při zpěVu. a to dokonce
o zvyšujicím sé, sé V dotáznikovém šetření
zmiňuji i uaitelé hudební vý(hovy, kteřl
ho spolu s nízkou motivací a nekázní žáků
UVádějíjako jednu z překážek při Výuce.

Tři pětiny žáků označují hudebnívýChovu
za méně důležitou.

,,Když dokonce sami někteří jejich učjtelé
VyučujíCí hudebníVýchovu ji považují za
druhořadou. bylo by s podivem, kdyby
si ténto předmět Ve smyslu Významu pro
Vléstni Vzdeláváni žáci (enili podstatně
Více, Tím spíše, že Většina z nich dostane
z hudební výChovy automatiCky jédničku
bez ohledu na to, jak se V ní projevují,"
dokresluje M, Voříšek.

len zdánlivě negátiVním zjištěním také
je. že postoj žáků k hudební Výchově se
zhoršuje při přechodu z prvního na druhý
stupeň ZŠ, V kontextu toho, že jéště Vý-
raznější zhoršení 5e týká většiny ostatních
předmětů, jde paradoxně spíše o dobrou
zpráVu,

,,ZVlášt pozitivně mě překvapilo. žé i pro
žáky drUheho stupně zůstavá hudébníVý-
Chova jedním z nejoblíbenéišiCh piedmě
tů, Tím se zároveň objevuje Velká Výzva.
jelikož se zde otevírá prostoí pro uchopé-
ní daného předmětu tak, aby jeho Výuka
měla pro žáky Co možná nejvétšl efekt,
Klíč k tomU se zřejmě skrýVá V poznatku,
že žáCi na tomto stupni VzděláVání jsou ve
věku, kdy procházejí prudkým emočním
rozvojem. s nlmž otevřenost Vůči uméní
jistě úzce 5ouvisí," upozorňuje M, Voříšek,

NeapřobovanýGh je třetina
AVšak jedním z néjhorších poznatků
VyplýVajících z dané tematické zpráVy je
fakt, že třetinu uměleckých výchoV Vyu-
čují při5lušně neaprobovanl pedá9ogové,
přičemž o něco malo lépe je na tom vy-
chova hudební než VýtVarná,

,,To je ohromné číslo! Přestožé by se
takto zhrozil přirozeně zástupce kéždé
piedmétové oblasti, trouíám si tVrdit. že
pokud má mit hudebni Výchova skuteané
smysl, bez příslušně Vzdělaného pedago-
ga nebo aléspoň učitéle s dostatečnou
praxíV provozování hudby to prostě fun-
govat nikdy nemůže|" zdůrazňujé doktor
Voříšek.

Absénce adekvátní aprobace se podle
dalšího zjištění inspekcé projéVujé nejen
meně kvalitnim průbéhem Výuky. alé ijejl

t
g

6
€
ě
3



úhel pohledu Ull .lg

horší organizací, Což se ukazujé zejména
u hudební Výchovy.

,,NeChci nijak podceňovat důležitost zna-
lostíV oblasli pedagogiky a psychologie
pro Výkon učitélského povolání, ale co
je to platné je mít, pokud by daný učitel
do§tateané neznal obor, ktéry VyUčuje,
U hudební. VýtVarné nebo tělesné Výcho,
Vy sé navíc jedná i o nutnost mít osvojeny
též určité dovednosti, jež jsou Vý5ledkém
dlouhodobého cviku. Takže skutečně
kvalifikovaný učitél by měl být zároveň
i pří5lušně aprobovaným pedagogem," je
přesvědčen M, Voříšék.

otázkou je, jak v nízké míře aprobovanos,
ti učitelů hudébní Výchovy íi9urujívysoké
školy,

,,zájem o studiUm hudebnívýChovy kle-
sá, přestože by tomu mělo být přesně
naopak, když je prokazatelně takový ne-
dostatek aprobovánýCh učitelů, Mysllm si
proto, Že kdyby byl větší zájem o studium
hudebnr výchovy, vytvořilo by se pro né
iVice mist na VysokýCh školach," reá9Uje
M. Voříšék.

NepřízniVou per5onální situaci Ve Výuce
hudebnl Výchovy ješte Umocnuje i to, že
ani ne dVě pětiny jéjích Učitelů se hudbé
samy Věnují nějakým tVůrčím způ50bem.

,,To, že učitel hudebnívýChovy sám neumí
hrát na žádny hudebnl nástroj, považuji
za zásadní nedostatek pro její Celkovou
Výuku, Nejenže takový učitel nezíská
dostatečnou přirozenou áutoritu (děti
éutomaticky ocení, když jim jéjich kantor
dokáže zahrát), ale má to neblahý V|iV tře,
ba i na to, že jim pro jejich zpěV může ze
záznamu pustit hudbu, která je interpre-
tována zrovna V tónině, jež dětem vůbec
nevyhovUje. Anebo jim pouští z YoUtube

písničky. u nichž nédokáže posoudit, jéstli
jde o optimálnívzor Vhodný pro détský
zpěV, Takže se stává, že takový peda9o9
5vé žáky Uči7plVat naprosto nevhodným
způsobem! samozřejmě ideální je, pokud
Učitel hudební Výchovy sám neustálé hud-
bu aktivné provozuje, nejlépe v nějakém
hudebním tělese," konstatujé M, Voříšek,

Na koncerty se nechodí
Ke kvalitní hudební Výchově patří i co
možná nejVícé bezprostřední kontakt
s daným kulturním prostřédím. Čtvrtina
škol Však s příslušnými organizacemi nebo
umělci vůbeC nespolupracujé. Ani kultur-
ně zaměřených akCíse školy se svými žáky
moc často neúčastní, Žádný konCert se
školou anijédnou nénávštíVily zhruba tři
čtvítiny žáků. Příčiny teto skuteťnosti jsou
podle čšlspojeny především s časovou
náročností realizaCe kulturně zaměřených
školní<h akcí, finanční náročností účasti
žáků na nich a 5 absencl vhodnýCh akci
V přijatelné Vzdálenosti od školy,

Doktor Voříšek spatřuje příčiny tohoto
stavu ale ještě v dalšíCh a5pektech: ,,Tako-
Vá nízká míra náVštěvnosti koncertů je pro
mé přimo iokujlCí iníormaCiI Většl Vzdá-
lénost školy od konceítní síně či divadla
nepovažuji za dostatečný ár9ument. Tim
spíše, když žáci běžně navštěVujíhrady
nebo zámky, Možná ale choVání dnešníCh
děti na konCertech je natolik nedis(ipli_
nované, že jejich u(itele je raději na ně
Vůbéc nevodí, linou přičinou může být
to, že když moderni technika umožňt]jé
při Výuce hudební Výchovy pustit dětem
prakticky jakoukoliV hUdbu, učitélé pak
majízřejmě pocit, že přítomnost na reál-
ném kon(ertě není už ani potřébná, To je
ovšem omyl! Jednak ú(ast na žiVé kultuře
nemúžé nikdy žádný záznam plně nahra-
dit, jednak může jít pro mnohé děti o Vů-
bec jedinou šanci V jejich životě koncert

vážné hudby nebo třeba opelu navštívit.
A když jim škola tuto možnost nenabídne,
už je nikdy později mnohdy ani nepadne
dáný zážitek zakusit,"

Nedostatečné docenění Významu kUltul,
ních ak(ípro výuku uměleckýCh Výchov
dokres]uje i poznatek, že jen poIovina
učitelů klade důraz na aktivní účast svých
žáků na nich, čtvrtina učitelů pak néusku-
tečňuje žádnou motivační přípraVu žáků
před danou akcí, ani neprovádějíná5led-
nou reflexi po její náVštěvě,

,,PředcházejiCl připrava žáků na to, jaký
konkíétní umělecký 2ážitek je čeká, múže
u nich zásadně ovliVnit jeho náslédné
vnímánítak, aby z něho Vytěžili Co možná
nejvíCe. Naopak nepřipravený žák může
někdy zažít zbytečně negativní překvape-
ní," varuje M, Voříšek,

Inspekce se zabývala nejen technickou
Vybavéností, alé vůbéc materiálními pod-
minkami pro VýukU hudébnl ivýtvarne Vy-
chovy. Potřebným Vybavením nedisponuje
desetina škol, přičemž by například UVíta-
ly hudébní nástrojé a techniku podporu,
jíCi sémotnou Výuku (zéjméné náhráVaCí
zařízení pro záznam zv!ku),

,, Modern i tech nolog ie jistě dokažou vý-
uku hudebníVýchovy zatraktivnit, ale roz-
hodně nemohou nahradit hodnotu vlast,
ního tVůrčího výkonu. Při práci s těmito
technologiemi může mít jejich uživatel
pocit, že poměrně jednoduše Vytváří svou
hudbu, což je V rozumné míře určitě mo-
tivující. Negativním éfektem je ale vznik
přesvědčéní, že samotná tvorba by měla
být Vždy hned technicky dokonalá, To oV-
šem může dítě naopak demotivovat. aby
5e 5amo pUstilo do 7dlouhaVe cesty po,
kusu a omylu při snaze naučit se hrát na
nějéký hudébní nástroj. NejVětší chybou
pak je dát při školním koncertu Vedle sebe
žáky, z nichž jedni hrají na reálný klavír,
druzí pak na klávesy s přednastaveným
doprovodem," sděluje M. Voříšek.

Tén také hodnolíreálný přlnos distántni
Vyuky hudební výChovy aktualni samo-
zřejmě zejména nyníV ,,době CoVidoVé".

,,Vyučovat hudební výchoVu distančně
skutečně smysluplně dle mého soudu hro-
madné nelze, poulé v individuálnim reži-
mu, tédy kdyZ jedén uiilél online VyučUje
jediného žáka, to má určitý eíékt, Teore-
tiCké výklady nebo dáVánídětem za úkol,
aby 5i poslechly Vybrané nahrávky. má
k plnohodnotné hudební výchové hodné
daleko. Je ziejmé, že souaasná situacé má
negativnídopad jak na hudebnívýchovu
žáků, tak na její studenty na Vysokých
akolach, kteií 5e némohoU úťa§tnit práxi,
Alé uplně nejVěLši problém momentálré
Vidím v tom, že sé nyní musí hodnotit
jen naoko. Tím dětem de íacto říkáme,
že je normá|ní5i něco nalháVat, protože
formálné vyplnéna kolonka znamená Vi(e
néž skutečně odvedená práce."
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Postoj žáků k hudební a výtvarné vrýchově - míra souhlasu
s daným tvrzením (podíl odpovídajících žáků)

BaVímě kleslit,

V]itvaíná ]Aichova mě baví,

HudebníVýchova mě baví,

Baví mě modelovat,

chtěl/a bych VíCe hodin
qítvarné uýchovy,

BaVímé zpíVat,

Bavímě hrát na rytmické nástroje
(např. trian9l, tamburína),

chtěl/a bych mít Více hodin
hudební \^ýChovy,

VýtVarná \,,ýchova
je důležiti předmět,

HudebníVýchoVa
je důležibj předmět,
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!rožhodně ne spíše ne .spíše ano rrozhodněano


