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Úvod

Publikace zaměřující se na
podporu uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti je výsledkem
souhrnných mnohaletých
zkušeností pedagogické práce
a výuky souborů, orchestrů
a bigbandů na ZUŠ. Zabývá se
popisem různých forem souborové
hry, podporou a rozvojem této
nedílné součásti uměleckého, resp.
hudebního vzdělávání na konkrétní
škole.
Naší snahou je podat
pomocnou ruku nejen budoucím
profesionálním muzikantům
a pedagogům ZUŠ, ale i přímo
žákům či studentům napříč
věkovými kategoriemi. Nahlížíme
na činnost, jež v rámci inkluzivního
vzdělávání na ZUŠ zapojuje i žáky
se SVP, kteří vyžadují speciální
vzdělávací přístup.
Na praktických ukázkách
přibližujeme roli pedagogů,
která spočívá v propojení sólové
a souborové hry žáků se SVP tak,
aby byl zohledněn individuální
přístup pedagoga.
Cílem publikace je mnohdy
různorodý pohled na vzájemnou
interakci mezi žáky se SVP,
pedagogy a soubory a sdílení
vlastních pedagogických
zkušeností.
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Podpora
uměleckého
vzdělávání
pro rovné
příležitosti

Projekt se zaměřuje na práci
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „se
SVP“) v uměleckém vzdělávání
v rámci souborové a orchestrální
hry. Jedná se o tzv. inkluzi, která
je součástí novely zákona. Jak
je mj. zmíněno např. na portále
Řízení školy online, existují minimálně dva pádné argumenty, proč
se touto tematikou zabývat.
Argumenty se jednak inspirují
zkušenostmi finského školství,
že umělecké předměty jsou
ideálním prostorem pro inkluzi,
a dále pak vycházejí ze zjištění,
že na základních uměleckých
školách se nachází velký, avšak
blíže neurčený počet dětí se SVP,
které nejsou rozpoznány.
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2.1 Inkluze
Definice inkluze v uměleckém vzdělávání se v odborných publikacích vyskytuje velice málo nebo je téměř
mizivě zastoupena. Navíc na ni každý z pedagogů
může pohlížet různým způsobem. Jak uvádějí Zilcher
a Svoboda (2019), definice by neměla stát samostatně, musí korespondovat se třemi základními složkami inkluze, kterými jsou: didaktika, kultura a politika.
Uvádíme zde dva pohledy, které nejblíže vystihují způzob vedení naší výuky a korespondují s naší filosofií
v přístupu k žákovi:
• pohled didaktický ‒ individualizace ve vzdělávání,
• pohled v rámci školní kultury ‒ vize komunitní školy.
Z hlediska školní politiky respektujeme jakékoli zvláštnosti a podporujeme rovné příležitosti pro všechny
žáky.
Z historie totiž víme, že už J. A. Komenský jako jeden
z prvních považoval za důležité vzdělávání všech dětí
bez rozdílu. Jako příklad k pochopení uvádí propojení
s přírodou (naturou) a náturou (člověkem): „Mimo to
máme rádi v zahradách nejen takové stromy, které by
nesly rané ovoce, nýbrž i prostřední a pozdní, neboť
všechno se svým časem vyplácí.“ Více o tom pojednává
ve Velké didaktice, v kapitole číslo IX. Z toho vyplývá,
že jablko, které je pozdní, nikdy nebude rané a je
potřeba respektovat odlišnosti, které jsou dané
a neměnné, a tak je potřeba je přijímat. V našem případě to znamená podporovat a rozvíjet individuální
schopnosti a dovednosti daného jedince bez rozdílu,
přijímat ho a pracovat s ním tak, jak je potřebné.

2.2 SVP
Nahlédneme-li do novely školského zákona č. 46/2019
Sb. ze dne 15. 2. 2019, je zde patrný rozdíl v novém
znění § 16. Posuďte sami: „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se
rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se
rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských
službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu
prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte,
žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření školou a školským
zařízením.“ Ve školském zákoně je detailně popsáno
pět stupňů podpůrných opatření. Uvádím zde jen
stručný výtah pro orientaci v dané problematice:
„Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola

nebo školské zařízení i bez doporučení školského
poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého
až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením
školského poradenského zařízení.“

2.2.1 Podpůrná opatření prvního
stupně obecně
Jak je popsáno ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. ze dne
21. 1. 2016 (aktuální znění 1. 1. 2020), podpůrná
opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných
obtíží ve vzdělávání žáka. Pro naši názornost to v případě žáka ZUŠ například může být pomalejší tempo
práce, drobné obtíže v koncentraci, problémy se zapomínáním. Forma vzdělávání bývá volena na základě
věku dítěte a odpovídajícího stupně vzdělávání.
Podpůrná opatření v prvním stupni jsou postavena
na principech, které podporují kvalitu poznávacích
procesů žáka (myšlení, pozornost, paměť), respektují
míru nadání žáka a aktivizují, motivují a vedou žáka
k upevňování pracovních návyků a k dosahování
požadovaných cílů.
Podpůrná opatření prvního stupně tak představují pro
pedagogické pracovníky a školu jen minimální úpravu
používaných metod, organizace výuky či hodnoticích
kritérií. V rámci prvního stupně, kdy škola či pedagog
na základě informací od zákonného zástupce, vlastního pozorování a úsudku může zvolit individuální
cestu pro žáka se SVP, vytvářejí svobodný prostor pro
všechny zúčastněné strany.
Co to tedy může znamenat konkrétněji v uměleckém
vzdělávání? Znamená to, že pracovní tempo a metodické postupy bychom měli přizpůsobit potřebám
daného žáka (např. poskytnout žákovi delší časový
prostor pro nastudování určité skladby, zvolit odpovídající part na základě jeho schopností a dovedností a celkově vytvářet podmínky pro úspěšný vývoj
v uměleckém vzdělávání).
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Soubory
a jejich
podstata

Hra v orchestru či v jakémkoli
komorním uskupení by měla
být nedílnou součástí činnosti
každého žáka, studenta i umělce.
Jde o propojení hudebníka
s ostatními spoluhráči, při snaze
o dosažení jednotného výsledku.
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3.1 Souborová hra a její
opodstatnění
V systému základních uměleckých škol jsou do
komorní a orchestrální hry zapojeny děti již v útlém
věku. Je úžasné sledovat, jak se z malých či velmi
nesmělých až zakřiknutých dětí pozvolna stávají
jedinci, kteří cítí svou důležitost a potřebnost. Důvod
je vlastně velice jednoduchý: Mají okolo sebe kamarády, vrstevníky, se kterými je spojuje stejná snaha.
Učí se poslouchat nejen sami sebe, ale snaží se vnímat hudební celek, jehož jsou součástí. Nezáleží jen
na nich samotných, ale na souhře všech. Takový pocit
sounáležitosti a rozložení energie mezi více lidí mohou
pomoci i jedincům, kteří se například obávají sólového
vystoupení před větším publikem či jsou to žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami.

3.2 Působení souborové hry
na žáky či studenty se SVP
Pojďme se nyní zaměřit na žáky, kteří jsou součástí nějakého souboru, komorního či symfonického
orchestru, případně bigbandu, a na to, jak společnými
silami fungují. Pracujeme-li s kolektivem, musíme brát
na zřetel, že každé dítě, žák či student je zároveň
v určitém smyslu slova individuální bytostí. Rozdílný
věk, motivace, přístup ke cvičení a přípravě, schopnosti a dovednosti jednotlivce, emocionální stránka
osobnosti každého z nich aj. – to vše je pro nás samozřejmostí a většina z nás s těmito individuálními odlišnostmi počítá. Neměli bychom ovšem zapomínat na
ty děti, žáky a studenty, kteří k nám mohou přicházet
s určitými speciálními vzdělávacími potřebami a vyžadují z naší strany ke svému uměleckému růstu individuální přístup.

3.2.1 Žáci se specifickými poruchami
pozornosti
Poruchou pozornosti se rozumí především vývojová
porucha, která se projevuje charakteristickými problémy při různých aktivitách (časté jsou potíže s organizací aktivit, zapomnětlivostí, vnímáním zadávaných
úkolů a jejich dokončením atp.). Jak uvádějí Fischer
a Škoda (2008), je potřeba volit takové strategie přístupu ve vzdělávání, které eliminují nedostatky pozornosti a impulzivitu. Pro školní praxi doporučují střídání
činností a také zadávání jednotlivých úkolů a důsledné
sledování jejich splnění atp.
Pracujeme-li s žákem či studentem vykazujícím např.
známky neklidu, nesoustředěnosti, je potřeba jej odpovídajícím způsobem zaměstnat. To znamená upoutat
jeho pozornost správným směrem, např. uložit mu
nějaký důležitý úkol. V orchestru je možné jej posadit

např. k prvním pultům houslové sekce tak, aby např.
napomáhal vést skupinu. Dirigent tak hráče bude mít
nablízku a popřípadě může koordinovat jeho chování.
Pokud mají nástroj v ruce, hrají děti většinou zadané
party a aktivně reagují na pokyny dirigenta či jiného
vedoucího souboru, případně orchestru, a nevykazují
tak markantní známky neklidu, aby se daná situace
nedala z pedagogického hlediska v rámci hudebního
tělesa zvládnout. U takovýchto jedinců se může měnit
schopnost soustředit se na probíhající činnost. Děti,
žáci či studenti mohou být rychleji unavitelní, a jejich
výkon tím pádem může začít kolísat. Zde nastává
otázka, co pro takové dítě můžeme udělat. Ideální by
bylo, kdyby se daný jedinec mohl zaměřit na jiný druh
činnosti (např. šel se projít). V podmínkách, kdy např.
v souboru nemáme asistenta, který by jej doprovodil,
to bude možné jen v rámci místnosti, ale i to je cesta,
kterou je možné jít.
Příklad pro názornost:
V případě, že by nám to narušovalo koncepci hodiny,
je možné nechat žáka pouze poslouchat v rámci sekce
(aby pozoroval dění v orchestru, chvíli nehrál) a po
nějaké době jej opět zapojit. Zcela jistě nejde o nic
nového, když říkáme, že většinou pracujeme obdobným způsobem tak, abychom co nejvíce přispěli
ke vzájemnému souznění celého kolektivu. Stejně tak
to funguje, když je dítě náhle zdravotně indisponované a nejedná se o žáka se SVP.

3.2.2 Žáci se specifickými poruchami
učení – dyslexie – notová dyslexie
Dyslexie je specifická porucha čtení projevující se
obecně narušeným vnímáním písmen a prostoru
(Fischer, Škoda 2008). Při nahlédnutí do různých
publikací o této poruše najdeme v zásadě jen termín
dyslexie, ale termín týkající se problematiky čtení
notového materiálu není v odborné literatuře zaveden.
Stojí na stejném principu zápis písma a notového
záznamu? Notové (též hudební) písmo je soustava
grafických znaků k písemnému zaznamenání hudby
reprezentace znaku (Vysloužil, 1995). Písmeno je grafická reprezentace znaku. Tudíž notovou dyslexii je
možné srovnat s dyslexií v tom smyslu, že je postavena na stejném základu, a mohou tím pádem vznikat
při čtení not stejné problémy jako při čtení písma. Jak
uvádějí Fischer a Škoda (2008), jde o potíže související
s oslabením kooperace mozkových hemisfér. Promítají se do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění čteného textu. Oba autoři sami čerpali z knihy
Z. Matějčka: Dyslexie (1995).
Jak píše ve svém článku Notová dyslexie J. Swierkoszová, 1995): „… Při rozhovorech s bývalým studentem
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vznikl nový zajímavý jev – notová dyslexie.“ Což de
facto přesně vystihuje problematiku, kterou popisujeme výše. Článek popisuje mimo jiné kazuistickou
studii zaměřenou na studenta speciální pedagogiky
hrajícího na housle a odkrývajícího podstatnou část
svého problému, kvůli kterému nenastoupil kariéru
profesionálního houslisty. Autorka kazuistickou studii
konzultovala s profesorem Z. Matějčkem, který potvrdil
její domněnku, že problém spočívá v hemisférové souhře. V roce 2004 Zdeněk Matějček píše: „Váš miniobjev
je velice zajímavý a rozhodně stojí za uveřejnění. Ano,
s termínem ‚notová dyslexie‘ jsem se setkal ‒ ale jen
okrajově ‒ někteří dyslektici mají těžkosti se čtením
not.“ Dále píše: „V hraní na housle je to zřejmě ještě
složitější než při pouhém čtení ‒ tam houslista nemůže
‚zpomalit‘ natolik, aby mu ‚to luštění‘ notového zápisu
nevadilo. Při čtení to jde. Čili, nějak si to vysvětlit dovedeme. Ale to hlavní je, že se tento ‚muž‘ našel a že je
mu dobře na světě.“

3.2.3 Žáci se sociálním
znevýhodněním
Do této skupiny se řadí žáci, kteří pocházejí z prostředí
sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci z majoritní společnosti.
Můžeme se setkávat s dětmi u nás žijících menšin, ale
i s žáky přicházejícími k nám v rámci migrace. Od nás,
hudebních pedagogů, se především očekává hudební
rozvoj těchto jednotlivých žáků, ale je důležité si uvědomit, že k předávání našich vědomostí, dovedností
a hudebního umu je v prvopočátku především potřeba
snižovat jazykové znevýhodnění. V našem případě je
to o to složitější, že je potřeba zapojit i hudební názvosloví, a tak kombinovat např. tři jazyky (český jazyk,
mateřský jazyk dítěte a hudební názvosloví). Důležitá
je také znalost prostředí žáků a následná spolupráce
s rodinou, získání si důvěry dítěte i rodičů. Základem
je ovšem vzájemná komunikace, od které se odvíjí
kladné působení všech zúčastněných stran na daného
jedince. Žák, který nerozumí našemu pedagogickému
cíli, ať už je sebelépe myšlený, a nemusí tou překážkou
být jen jazyková bariéra, brzy ztrácí motivaci k dalšímu aktivnímu zapojování se v hudebním kolektivu.
Následně se může cítit jako méně hodnotný a nekompetentní vykonávat dané činnosti.

3.2.4 Žáci se zdravotním
znevýhodněním
Jak je popsáno v knize Speciální pedagogika Slavomil
Fischera a Jiřího Škody v kapitole Zdravotní znevýhodnění, vymezují se zdravotní postižení a zdravotní
či sociální znevýhodnění takto: „Jako zdravotní znevýhodnění je chápáno zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí
k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění

při vzdělávání.“ (Fischer, Škoda 2008, s. 73) Toto dělení
vychází sice ze staršího členění v dané problematice,
ale blíže nám specifikuje různá zdravotní postižení
a znevýhodnění, se kterými se můžeme v naší praxi
u žáků setkávat. Uvedu například onemocnění respirační soustavy (cystická fibróza), poruchy imunitního
systému (alergie, astma bronchiale aj.), kožní onemocnění (ekzém, lupénka), metabolické poruchy (diabetes), ale i onkologická onemocnění či poruchy psychiky
a chování. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním
postižením či znevýhodněním je zapotřebí využívat
všechna podpůrná opatření, respektovat jejich individuální potřeby, spolupracovat se zákonnými zástupci
či poradenskými pracovišti a vytvářet pro žáky takové
prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Vše toto
je potřebné brát v úvahu a přizpůsobit tomu postupy
a způsoby vedení práce v hodinách.

3.3 Rozvoj jedince
V hudební pedagogické činnosti se setkáváme s žáky,
kteří rádi hrají na své nástroje, někteří i rádi cvičí, ale
představa veřejného sólového, tedy individuálního
vystoupení je přesto neláká, či se ho obávají, ať už
k tomu mají osobní, či zdravotní důvody. Takovým
jedincům je potřeba podat pomocnou ruku a otevřít
jim pomyslné dveře k rozvoji nejen hudebního růstu,
ale i k vývoji osobnostního a emocionálního potenciálu.
Hra v souborech, orchestrech a hudebních uskupeních, do níž můžeme žáky aktivně zapojovat, by jim
měla být v tomto směru pomocí.

3.3.1 Emoce a emoční inteligence
v hudební rovině
Emoce jsou právě tím hybatelem, který v žácích může
vyvolávat libé či nelibé pocity, představy kladné či
záporné v jakémkoliv konání, které se týká jejich osoby.
V posledních letech se hovoří o tom, jak důležitá pro
zařazení do života a fungování v rámci společnosti
je tzv. emoční inteligence (EQ), která často převažuje
nad inteligencí kognitivní (IQ). Emoční inteligence
každého jedince má za důsledek to, jakým způsobem
jsme schopni ovládat emoce, jak jsme empatičtí vůči
svému okolí a v neposlední řadě, jak dokážeme fungovat v rámci sociálních vztahů. V našem případě
sociální vztah, sociální interakce mezi dětmi, probíhá
často mnohem dynamičtěji právě v rámci souborových
uskupení, orchestrů. V praxi to může vypadat tak, že
jsme schopni být víceméně empatičtí vůči osobám,
které mají určité speciální vzdělávací potřeby, a očekává se především ze strany pedagogů i ostatních
žáků a studentů určitý druh taktnosti, individuální přístup a respekt k danému jedinci v souvislosti s dodržováním obecných zásad vyplývajících ze speciálních
vzdělávacích potřeb..

10

Vystoupení romského pěveckého sboru Čhavorenge v koncertním sále Biskupského gymnázia Varnsdorf.

Jednoduchou ukázkou k pochopení empatického
cítění může být čtení not tzv. z listu. Přestože je níže
popsána tzv. notová dyslexie, vyplývá z toho především názorná ukázka vzájemného porozumění všech
zúčastněných stran.
Ne všichni mají dar rychlého čtení not při hře z listu.
U někoho to může být zapříčiněno nedostatkem
píle naučit se čtení not v rámci individuální výuky či
hudební nauky a ti pak spoléhají na prstoklady nad
notami (ve smyčcové sekci) či se učí melodie nápodobou, odposlechem. Jsou však jedinci, kteří přes veškerou snahu nedosahují takové rychlosti, případně
při čtení not často chybují. Zde je potřeba si položit
otázku, proč tomu tak je. Pokud máme informaci, že
je žák dyslektik, je potřeba s ním podle toho pracovat; pokud takovou informaci nemáme, je zapotřebí
pozorovat, zda se čtení not v rámci praxe v souboru zlepšuje, či obtíže při čtení přetrvávají. V tom
momentě je potřeba daného jedince motivovat tím,
že mu poskytneme potřebný čas na pročtení materiálu, popřípadě pro něj vyhotovíme podpůrný materiál, např. u smyčcaře ve formě not a prstokladů na
dané struně v různých polohách podle potřeby (tento
postup je volený na základě zkušeností v elementární
rovině dur, moll prstoklad v první poloze a strunách

daného smyčcového nástroje a měl by prvotně vycházet z individuálních hodin žáka). Dá se hodně vycvičit,
přesto právě pro určité dysfunkce je schopnost čtení
not velmi obtížná. Pokud se tak děje při individuální
hodině, nebývá to problém, většina pedagogů se
přizpůsobí tempu žáka. Někdy ovšem může nastat
problém u žáků, kteří navštěvují souborová uskupení.
Zde je ten důležitý moment, kdy pedagog ukáže všem
zúčastněným stranám, jakým způsobem postupovat,
aby se dospělo k jednotnému cíli, jednotné souhře, bez
fabulace, tj. hráč si vymýšlí a interpretuje neexistující
noty, aby se vyhnul problému, atp. Především neupozorňovat na nedostatky, ale vést žáky k tomu, aby
si byli společnými silami nápomocni: společnou hrou
notového materiálu v pomalém tempu všemi hráči,
opakováním kratšího úseku k ukotvení a zapamatování si notového materiálu atp. Tím pomůžeme jak
dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak ale
i podporujeme správné nastudování a cvičení skladby
pro další rozvoj žáků a k jejich komplexnímu vzdělávání, neboť zapamatování, opakování a vybavování je
nedílnou součástí všech vzdělávacích procesů. Postup
výše popsaný lze aplikovat právě ve školních tělesech,
která mají za cíl aktivně zapojovat své studenty a rozvíjet potřebné kompetence pro další hudební rozvoj
každého jednotlivce.
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3.3.2 Osobnostní a umělecký rozvoj
v kontextu souborové hry
Především z vlastních sólových pódiových zkušeností
víme, co v nás emoce mohou vyvolávat. Přestože se na
dané vystoupení těšíme, řádně jsme se na ně připravovali, přicházejí právě projevy emocí, které nejméně
potřebujeme, jako např. náhlé pocení rukou, bušení
srdce, určitý vnitřní neklid. Často si klademe otázky,
jak tomu předcházet, jak eliminovat tyto nežádoucí
jevy. Využijeme-li k jejich eliminaci aktivní účast, tj.
předchozí zkušenost ‒ „znalost“ žáků v rámci souborů,
bigbandů či orchestrů ‒ máme z velké části vyhráno.
Právě tato uskupení napomohou žákům, kteří v této
oblasti potřebují podat pomocnou ruku, a otevřou jim
pomyslnou skříňku sebepoznání tím, že skrze hudební
tělesa budou mít možnost vystupovat častěji. Cílem
je podporovat žáky ve veřejném hudebním projevu
a napomáhat jim získávat nejen cenné pódiové zkušenosti, ale skloubit jejich umělecké poznání i s eliminací
negativních emocionálních vlivů.

3.3.2.1 Praktické zkušenosti
Nejprve si zkusme představit určité modelové situace,
se kterými se v pedagogické praxi v rámci souborové
hry můžeme poměrně často setkat zvláště u dětí
v nižším školním věku či u dětí s určitou obavou až
úzkostí z nových neznámých situací.

První návštěva žáka v souboru
Kdo pracuje s žáky, ví, že většina z nich má ráda pravidla, řád, jistotu v tom, co je čeká, atd. V tomto případě
uvádím situaci žákyně navštěvující první třídu základní
školy, která hraje s velkou chutí a radostí, a tak je jí
nabídnuta i účast v souborové hře. Pozvání přijala
radostně, ale s blížící se návštěvou se začaly objevovat otázky, které naznačovaly jisté obavy z neznámého, otázky typu: kolik dětí, jak jsou velké, bude tam
ta a ta dívenka, kterou ze třídy už zná … Zvolila jsem
tedy jiný přístup, a to ten, že jsem dívce nabídla, aby
soubor navštívila a poté se sama rozhodla o působení
v daném souboru. Zároveň jsem oslovila i její kamarádku, kterou znala a se kterou v rámci individuálních
hodin houslí hrála. Tato cesta vedla k tomu, že hra
v souboru se stala radostí pro obě dvě žákyně a obavy
z neznámého se rozplynuly. Je potřeba v tomto případě upozadit sebe, své představy a přání. Mým
velkým přáním bylo, aby žákyně v souboru hrála, ale
musela jsem počítat s tím, že ne všem se může tato
cesta zalíbit, ne všichni se v daném uskupení mohou
cítit bezpečně a spokojeně, a tím dosáhnout požadovaných pedagogických cílů.
Oproti tomu hrál v souboru žák, který půl roku působil spokojeným dojmem, absolvoval krásný a úspěšný

veřejný koncert, přesto došlo k tomu, že soubor opustil. Necítil se v něm dobře. Pravděpodobně nároky na
něj kladené přesahovaly přes všechny snahy, které
měly vést k ulehčení jeho začlenění, určitou mez, kterou nebyl schopen unést, přestože takové známky při
zkouškách nevykazoval. Při hře byl i schopen zpívat,
což přispívalo k eliminaci koktavosti (tzv. balbuties).
Dnes působí v jiném tělese naší školy a je dobře, že se
našla cesta, která jemu osobně bude vyhovovat lépe
a přispěje k jeho dalšímu rozvoji.
Z obou příkladů je patrný jak osobnostní, tak i umělecký rozvoj daných žáků. V prvním případě se
podařilo rozvíjet osobnostní kompetence, dívenka
překonala určité vnitřní obavy a posunulo ji to dále
k možnosti rozvoje uměleckého růstu. V druhém případě žák poznal, že první zvolená cesta nebyla ta
pravá, a díky variabilitě a kooperaci hudebních těles
v rámci jedné školy měl možnost své umělecké schopnosti a dovednosti rozvíjet jinde.

3.4 Zamyšlení pedagogů
individuální výuky nad hrou
v orchestru a jejím přínosem
Na začátku bych zmíněnou úvahu rozdělil do dvou
základních aspektů. První aspekt je posílení individuálních hudebních dovedností a znalostí a druhý
bych nazval psychologicko-společenský aspekt.
Při sólové hře se žák soustředí hlavně na technickou
stránku své individuální hry, tedy jak na intonaci, tak
na technický způsob hry. Při hře s doprovodem klavíru
se již musí učit spolupracovat s klavíristou. Při orchestrální hře je tato kooperace s druhými hráči mnohem
výraznější. Dochází hlavně k zásadnímu rozvoji sluchových dovedností. V komorním orchestru je důležité naučit se vnímat nejen svůj hlas, ale být schopen
přizpůsobit svoji hru celku. Hráč tedy vnímá svoji hru
a další hráče hrající stejný hudební part.
Pak odposlouchává další čtyři skupiny nástrojů, které
hrají rozdílný hudební part. Toto je poměrně náročné
a velmi to tříbí sluch. Zkušený komorní hráč je schopen vnímat více hlasů jedné skladby dohromady
nebo je schopen se prioritně zaměřit pouze na jeden
v daném místě, pokud je třeba. Souhra s hráči onoho
hlasu je velmi důležitá. Hrajeme-li v komorním uskupení, v souboru, v orchestru, intenzivně rozvíjíme svůj
hudební sluch.
Hra v orchestru posiluje nejen sluch obecně, ale také
schopnost rozpoznání různých zvuků. Při sólové hře
hráč vnímá pouze barvu tónu a rozsah svého nástroje,
ale při hře v komorním orchestru se již učí rozpoznat
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daleko větší škálu zvuků. Nemluvě o symfonickém
orchestru, kde je tato škála zvuků mnohem širší. Např.
kontrabas vydává specifický hluboký zvuk a houslista
se učí vnímat jeho hloubku. Sám totiž hraje na nástroj,
který má barvu tónu hodně odlišnou a hraje v mnohem vyšší poloze. Umí tedy vnímat vyšší tóny a nyní se
učí vnímat ty hluboké. Dále např. viola má velmi specifickou barvu tónu a rozsahem i výškovou polohou je
velmi blízko houslím. Hráč se zde učí rozpoznat hlas
violy nikoliv dle výšky tónu, ale podle barvy. Dochází
zde tedy k tříbení vnímání různých zvuků i barevných
odstínů tónů.
Když tedy uzavřu tuto první část, můžeme prohlásit,
že orchestrální hra je velmi přínosná z individuálního
hlediska, neboť zde hráč rozvíjí veškeré své sluchové
schopnosti, barevnou škálu různých nástrojů, intonační a harmonické cítění, tím i paměť a mozkovou
činnost.
Psychologicko-společenský aspekt

Například:

R = Respekt
Abychom mohli respektovat hudební názor svého
kolegy, musíme se mu naučit pečlivě naslouchat.
Sólistovi stačí bohatě uši dvě: jedno pro doprovázeče a druhé ke korekci vlastního projevu. Ale takový
orchestrální hráč, zejména hráč na nástroj smyčcový,
by jich potřeboval hned několik. První, aby slyšel sebe,
druhé, aby vnímal kolegy kolem a tvořil spolu s nimi
jeden kompaktní hlas (jak dynamicky, tak rytmicky),
třetím uchem by náš orchestrální občan rád vnímal
harmonickou či melodickou strukturu nebo kontrapunktický hlas, který pomáhá spoluvytvářet, a mít
tak ještě alespoň jedno ucho, jistě by je zaměřil i na
pokyny dirigenta či poznámky některých kolegů …
Orchestr nás učí tedy i nasloucháním respektovat
hudební názor kolegů a tomu velmi rychle, často
i během koncertu, přizpůsobovat svou představu tak,
aby dojem z poslechu byl pro publikum dokonalý.

Tento aspekt je dle mého názoru taktéž velmi důležitý. Je všeobecně známo, že kolektivní ať sportovní,
nebo i jiné hry učí účastníky spolupráci s druhými.
A nejen to. Hráč se zde učí spolupracovat s druhými
a musí rozvíjet schopnosti přizpůsobit se kolektivu
v úsilí dosáhnout nějakého společného cíle. Hra
v orchestru je v tomto aspektu prakticky totožná
například s kolektivním sportovním týmem. Čím lepší
spolupráce, tím lepší a kvalitnější výsledek. Sportovci
mají trenéra, poslouchají jeho pokyny a snaží se je
společně plnit. Hráči v orchestru mají dirigenta, který
řídí jejich hru. Schopnost spolupracovat a začlenit se
do kolektivu pak může žákům a studentům pomoci
z psychologického hlediska začlenit se do společnosti.
Budou s tím mít již zkušenost a budou se cítit jistěji, až
budou vstupovat do světa dospělých. Nehledě na to,
že zkušenost při vytváření společného díla a společné
úsilí pomohou každému jednotlivci vytvořit pocit sounáležitosti se svými spoluhráči. Toto pak do budoucna
může pomoci zúčastněným vytvářet zdravé jak pracovní, tak osobní vztahy.

C = Cesta k dokonalosti je trnitá …

Orchestr

Orchestrální hráč vnímá hudbu, kterou hraje většinou podle svého partu, podle svého nástroje, málokdy jako celek, chybí mu totiž to zmiňované 3. a 4.
ucho k naslouchání. Houslista bez problému odezpívá
hlavní melodii skladby, protože ji většinou dříve či
později hraje, má ji v notách. Violoncello mívá už
takové štěstí méně, i když svým sametovým hlasem
se k nesení melodie dostává občas také. Jak vnímá
hudbu kontrabas, fagot nebo viola si netroufám zodpovědně tvrdit, a přitom bez nich by žádné pořádné
hudby nebylo. Dechové nástroje jsou sólisté, jejich prvních hráčů je třeba si považovat jako šperku, závisí na
nich velmi mnoho. Tvoří „hlas orchestru“ i jeho barvu,

O = Organizace
Orchestr jako těleso je složen z mnoha různých
nástrojů a ještě většího počtu hráčů. Aby to vše do
sebe zapadalo, aby se uplatnilo nadání a nasazení
každého z nich, je třeba být organizován. Učíme se
disciplíně: včasným příchodem počínaje a domácí přípravou konče. Mezi tím je mnoho a mnoho chvályhodných dovedností a vlastností, které nás připravují na
dráhu profesionálního hudebníka.

Časová náročnost zkoušek, bez kterých není možno
takové množství hráčů a jejich hudebních názorů
sjednotit.
Fyzické překážky ve formě dlouhodobého sezení
u pultu, únava očí, které se vytrvale snaží sledovat
kromě svého náročného partu i přesný pohyb rukou
dirigenta a svého vedoucího nástrojové skupiny.
Překážky někdy těžko odhadnutelné: zima či horko,
průvan, nedostatek světla ke čtení not či jeho přebytek
ve slunečném dni, hlad, žízeň i bolesti svalů a v neposlední řadě kolega – soused s počínající chřipkou …
To vše a ještě mnoho dalšího patří k útrapám hráče
v orchestru, ale jak se říká: „Co nic nestojí, za nic
nestojí.“ A výsledek – nadšený potlesk publika a strhující atmosféra na koncertě sou úžasnou odměnou.

H = Hudba
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o ladění nemluvě. Patrně nejuceleněji vnímají hudební
skladbu a její průběh hráči na bicí. Jejich pojetí rytmu
a správné načasování určují nejen rychlost skladby,
ale hlavně vnitřní souhru jednotlivých nástrojových
skupin.

E = Energie
Spojení všech hudebních názorů do jednoho celku je
úkolem dirigenta. U něj se sbíhá to množství zvuků
a hudebních názorů, on z nich vybírá, tříbí je, usměrňuje a modeluje tak, aby výsledný dojem oslovil
posluchače, aby jim měl co říci. Má tak k dispozici
obrovské množství energie, se kterou musí umět pracovat. Zvláštností každého orchestrálního hráče, a je
třeba dodat, že bez výjimky, je jedna dobrá vlastnost.
I kdyby se na zkouškách dělo cokoliv, i kdyby se pan
Čtvrtníček na smrt pohádal s panem Pondělníkem, na
koncertě si budou naslouchat a vynasnaží se podat
maximální výkon, aby jejich sporem hudba neutrpěla.
Je v tom i kus profesionální hrdosti, i jistá loajálnost
k ostatním, kteří do přípravy vložili mnoho svého
času a úsilí. A tak má dirigent na koncertě v rukách
obrovskou energii, všechno úsilí hráčů a jejich nejlepší
schopnosti k vytvoření velkého symfonického zvuku.

vlastně hraje. No, to by se jeden zbláznil, zkoušíme
dokola pořád tři řádky, kde zrovna nic nemám, ale
pak, pak přijde ta moje melodie, to uslyšíte … hm, ta
už snad dnes ani na řadu nepřijde.
Trpělivost růže přináší. Jednou přijde ta úžasná chvíle ‒
naladění všech na společnou notu, společné vnímání
a cítění hudby, kdy tóny a melodie do sebe zapadají
přesně, jednoduše a plynule, úplně přirozeně, kdy se
společně nadechují dechové i smyčcové nástroje a kdy
s potěšením přebírají melodii jedni od druhých tak,
aby hudba dýchala a aby byla i při koncertě vidět na
každém orchestrálním hráči.

R = Radost ze hry

S = Symfonie ‒ souzvuk
Nejčastější skladba pro velký symfonický orchestr je
právě symfonie. Znamená, volně přeloženo z řečtiny,
souzvuk, současné znění více zdrojů zvuku. A těch
je k dispozici opravdu mnoho: Hlavní melodická linie
v 1. houslích (podpořená barevně zvukem hoboje či
doplněná hlasem fléten), harmonicky vyplňující linka
2. houslí (někdy rovnocenná, vzácně i náročnější
než hlavní hlas), viola a violoncello tvořící melodické
basové linky a harmonii spolu s kontrabasem a fagoty.
A nejen to: hrdě a majestátně znějící lesní rohy,
nablýskaný zvuk trumpet a trombonů posazených na
pevném základě – tubě, zasněná melodie anglického
rohu nebo rozpustilý, brilantní hlas pikoly a k tomu
celá paleta zvuků bicích nástrojů či harfy. K dispozici
je skladateli úžasné množství zvuků a jejich vzájemných kombinací. Sedět v publiku je krásné, ale moci
si tak zkusit být aktivní součástí, kolem které to žije,
zní a pohybuje se … To chce velké pracovní nasazení
i trpělivost.

T = Trpělivost, pracovitost
Bez práce nejsou koláče, to je každému jasné, ale ta
trpělivost?
Když se věc nedaří a zkouší se pořád dokola. Jednou
kvůli hoboji, jindy pro nesouhru v houslích, pak jsou
zase falešné žestě, nepřesný nástup bicích … A proč
zase teď? Aha, kolega violista přeslechl, odkud se to
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4/

Soubory
Gymnázia
a Hudební školy
hl. m. Prahy, ZUŠ

Kapitola představuje jednotlivé
soubory, které na Gymnáziu
a Hudební škole hlavního města
Prahy mají dlouholetou tradici
a úspěšně spolu koexistují
a vytvářejí profil školy.
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Koncert souboru Malý Špalíček v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ.

4.1 Folklorní soubor Malý Špalíček
K založení folklorního souboru pro žáky ZUŠ bylo
potřeba nejprve přivést děti k lidové tvorbě. Navazuje se tím na preprimární edukaci školy, která ve
svém ŠVP podporuje lidovou tvořivost a vede děti
k poznávání tradic prostřednictvím lidové a umělé
písně. V roce 2013 jsem se proto rozhodla navázat
na své dosavadní zkušenosti s prací s dětmi ve věkové
skupině 5‒8 let a založila jsem folklorní soubor složený z nejmladších žáků své houslové třídy. Motivací
k tomuto rozhodnutí byla potřeba ukázat dětem,
z jakého důvodu na nástroj cvičí, proč a za jakým účelem docházejí na výuku hry houslí či jiného hudebního
nástroje (např. violoncello, kontrabas, zobcová flétna,
popřípadě klarinet v pozdějším věku).
Individuální hodiny přispívaly k tomu, že dané písně,
které žáci byli schopni interpretovat v takto raném
věku, bylo možné aplikovat v rámci souborové hry.
Uvedu příklad elementárních písní pro názornost:
Běžela ovečka, Byla jedna babka, Husička divoká,
Ta naše maminka aj. Jsou to písně, které jsou hrány
v D dur tónině, většinou na jedné struně, a tudíž žáky
v takto útlém věku nezatěžují složitostí melodie, ale
přispívají k ukotvení a intonační jistotě v daném prstokladu i tónině. V souboru je pak možné již tuto získanou dovednost rozvíjet společnou hrou v jednohlase,
což může být zdánlivě jednoduché, ale ve skutečnosti víme, že je to velmi náročné jak po stránce intonační, tak i interpretační. V prvních hodinách výuky
jsem využívala znalosti jedné dvou písní, na kterých
jsme procvičovali společný a bez nepatřičných zvuků
jednotný začátek písně, stejné položení smyčce na
struny, jednotné ritardando na závěr a mnohé další,

např. tempo písně nebo hra celé písně od začátku
do konce bez zastavení. Často se stávalo, že někdo
vypadl, ztratil se. Bylo hezké pozorovat, jak na prvních
hodinách postupně přestávali žáci hrát, snad z kamarádství, či si mysleli, že je již konec, ale v průběhu času
se naučili, že když se někdo ztratí nebo zapomene
část melodie, nic se neděje. Snaží se brzy hrát dál,
tzv. se chytnout, nedat na sobě nic znát a pokračovat. Tímto způsobem jsem začala vést souborovou
hru v jejím počátku a byla jsem ráda, že žáci i rodiče
v lidové hudbě našli zalíbení.
Jak již bylo výše popsáno, do této doby soubor sestával pouze z žáků mé vlastní třídy, proto jsem oslovila
kolegy ze smyčcového i dechového oddělení, představila jim způsob práce, potřebné požadavky po metodické stránce a nabídla jim možné rozšíření souboru
o další adepty z jejich tříd. Ideálním počtem hráčů
v souboru je 10‒15. V tomto početním rozsahu mohou
být zajištěny zdvojené hlasy pro případ náhlé indispozice. Důležitým kritériem byla chuť dětí si zahrát
společně s ostatními, poznat lidové písně a k tomu se
nenásilnou formou naučit mnohému, které je potřebnému pro další vývoj mladého muzikanta.
Souborová hra v této folklorní podobě má za cíl rozvíjet v žácích spontánní a radostné muzicírování postavené na základních pilířích české lidové muziky, která
je žákům v předškolním a nižším školním věku nejbližší. Pomáhat jim překonávat určitá úskalí, která se
během hudebního vývoje mohou objevovat, ale která
se zároveň nestávají překážkou pro dosažení jejich
přání – společně si muzicírovat. Proto i já se v souborové výuce zaměřuji tímto směrem a předávám vlastní
zkušenosti mladé generaci.
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Koncert souboru Piccoli Archi di Praga v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ.

4.2 Piccoli Archi di Praga
a Giovani Archi di Praga
Orchestrální hru považujeme
za neodmyslitelnou součást výuky hry
na smyčcové nástroje.
Zásadními aspekty této kolektivní výuky jsou:
a) aspekt odborný,
b) aspekt sociální.
1)
V ideálním případě se souborová hra týká žáků od
3. ročníku výše – s tolerancí 1‒3 let (rychle postupující žák může mít užitek ze společné hry již ve 2. roce
výuky, ale ani pomalejší vývoj nemusí být znakem
menšího talentu a mnohdy pak hraje o to významnější
roli pro další postup žáka). Je tedy velmi výhodné mít
orchestry dvou úrovní, resp. věkových skupin (v naší
škole Piccoli Archi di Praga pro začátečníky a Giovani
Archi di Praga pro pokročilé žáky vyšších ročníků).
Podmínky pro počátek orchestrální hry jsou:
a) základní smysl pro intonaci, ovšem nejen jako sluchová dispozice, ale také jako vazba sluchové představy na pohybovou aktivitu ruky a orientaci prstů
na hmatníku (sluchová sebekontrola jednotlivce je
zde v „mnoho-hlasosti“ značně přenesena ze sluchového dojmu na hmatovou jistotu),

b) již vštípený smysl pro zvukovou kulturu v souvislosti
s rozvíjející se smyčcovou technikou (práce pravé
ruky).
Samozřejmě se tyto podstatné předpoklady dále rozvíjejí a zpětně kladně ovlivňují i sólovou hru dětí.
K náplni práce:
Je zřejmé, že metodicky vybíraný studijní materiál
nemůže být vzhledem k pestrému a každoročně částečně obměňovanému obsazení orchestrů řazen do
ročníků. (Jde o rozličný věk, individuální pokročilost,
zkušenost ve společné hře, teoretické znalosti, posluchačské zkušenosti aj.)
Nicméně je třeba mít předem jasný plán pro systematickou práci a vytvořit speciálně pro každý školní rok
promyšlenou koncepci (ideálně s přesahem 2‒3 let).
Nejde jen o řazení plánovaných skladeb co do technické obtížnosti, učitel-dirigent provází hráče šíří
a bohatostí hudby ve všech směrech.
V samých počátcích klademe důraz na ty složky
hudby, které děti ze sólové hry neznají, nebo jen
v omezené míře, což jim kromě nových úkolů přináší
současně nové zážitky.
K nim patří především:
Zvuková stránka: úsilí o nádheru a barevnost orchestrálního zvuku – oproti sólové hře dětí je to relativní
mohutnost, krása, dynamika. A ovšem vnímání osobního přínosu k finálnímu výsledku.

18

Koncert souboru Giovani Archi di Praga v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.

Rytmická a tempová stránka: závaznost obojího
a podřízení jednotlivých hráčů jak společné domluvě,
tak autoritě (je výhodou, když v počáteční fázi učitel-dirigent také střídavě spoluhraje).
První vědomá a aktivní práce s rytmickou a melodickou samostatností hlasů a s jejich funkcí v komplexu
skladby, rovněž pak prvopočátky vnímání harmonie
spolu s prvními teoretickými informacemi. (Vícehlas
klavírního doprovodu sólové hry je dětmi dosud vnímán více či méně pasivně.)
Stále se stupňující význam role dirigenta: tedy nejen
jako učitele, který dá návod, jak se co udělá, a pak
udržuje „věc v chodu“, nýbrž jako umělce tvořícího
koncepci, během hraní pak následovaného aktivními
hráči. Nejde tedy jen o poznávání významu dirigentských gest, nýbrž o nově vznikající hodnotu – umělecký zážitek. (Přiznejme si, že hra malých dětí je dost
často vnímána jimi samotnými i dospělými jen jako
více či méně zdařile provedená technická stránka hry
bez emocionálního prožitku.)
Všechny tyto prvky jsou po určitou dobu (cca 4–7
lekcí) probírány zpaměti.

chozí žáčky, aniž by brzdil vývoj těch, kteří v orchestru
hrají již déle (tím předznamenávám již kapitolu 2 týkající se aspektu sociálního).
Na tyto první úkoly mladšího orchestru navazuje
práce se staršími.
Promyšleně přistupujeme k novým poznatkům
z oblasti stylové (baroko – klasicismus – romantismus ‒ 20. stol.), harmonické (principy harmonie
a polyfonie, nové souzvuky „moderny“), formální
(suita, tanec, rondo, sonátová forma aj., obohacené též o doprovody sólistů – klavír, zpěv, dechy)
a doplňujeme je příslušnými informacemi. Žáci mají
možnost ve větší míře spojovat znalosti z hodin
hudební teorie s živoucí hudbou. Nenásilnou formou se tak obohacují i ti, jimž byly tyto znalosti
doposud cizí.
Nároky se stupňují i co do rozsahu a technické obtížnosti studovaných děl a také zařazováním pódiové
prezentace (koncerty, zájezdy, soutěže). Významnou
motivací může být i spolupráce s hostujícím dirigentem (např. kurz barokní interpretace).

Zrak upoutaný od počátku do notového zápisu blokuje
a priori kontakt s dirigentem, omezuje význam ostatních smyslů ‒ sluchu i hmatu – a rovněž brzdí vznik
pocitu kolektivní sounáležitosti.

2)
Orchestr je velmi specifické společenství. Vzdáleně
je sice možné přirovnání ke sportovnímu týmu, kde
osobní rozvoj jednotlivců je podřízen zákonitostem
a cílům kolektivu, nicméně odlišností je zde mnoho.

Obtížným úkolem učitele je každoročně maximálně
naplnit tyto (a nejen tyto) primární úkoly pro nově pří-

Jde o soužití a spolupráci hráčů různého věku (někdy
je rozpětí až 5‒7 let ), což děti neznají ani ze školy
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od mateřské po vysokou, ani ze sportu. (V hudbě si
rozumí 12letý chlapec s 19letou dívkou.)
Vznikající vztahy nejsou založeny na soutěživosti
a neustálém srovnávání výkonnosti (viz opět škola,
sport). Naopak: ambiciózní, dominantní typy se velmi
brzy ‒ vědomě či podvědomě – učí skromnosti, plaché
a submisivní povahy jsou povzbuzovány, aby překročily své osobní hranice, a to nikoli mentorováním nebo
složitými psychologickými postupy, natož vystavováním jednotlivce stresu, nýbrž jen a jen prostřednictvím
společně vytvářené a prociťované hudby. Společné
cíle a úspěchy, ať už jde „jen“ o zvládnutý detail na
zkoušce, nebo skvělý výkon na turné, se pak z čistě
hudebních vztahů přenášejí do mezilidských vztahů:
vzhlížení mladších ke starším, pochvala starších těm
menším, pomoc i neoficiální patronát zkušenějšího
nad začátečníkem.
Atmosféra panující na zkouškách je základem průběžně a po několik let nenásilně budovaných zásad
kulturního chování a zdvořilosti. Už jen vědomí, že
drží v rukou drahé nástroje, vede děti ke klidnému,
„dospělému“ počínání. Proces tvůrčí práce je „obklopen“ tichem a soustředěním. A nadto: děti pohybující
se v tomto prostředí umějí podat ruku, představit se,
uklonit se na pódiu, přijmout a opětovat gratulaci.
Hudba je učí vnímat dospělé spíše jako starší a zkušenější kolegy, neboť tvoří společné dílo.
Zvláštní význam má hudba ‒ a orchestrální společenství zvláště ‒ pro integraci dětí s handicapem,
který je staví v jejich životě na hranici nebo již za
hranici běžných norem.
Může jít o aspekt sociální: přibývá dětí, které jsou
vystaveny nepřiměřenému stresu v důsledku ztráty
či rozvodu rodičů a které nejsou schopny se ve svém
věku s problémem racionálně vyrovnat. To si samozřejmě ponesou jako nevítaný vklad do budoucna, ale
emocionální rovina hudby je ta, která beze slov dává
volný průchod pocitům smutku i naděje, a společenství
dětí vyplňuje částečně i pocit samoty a opuštěnosti.
Dále hudba velmi výrazně ovlivňuje psychiku dětí,
které přicházejí z naprosto odlišného prostředí: přibývá dětí jiné národnosti. Ať už jde např. o malého
Ukrajince, nebo Vietnamce, hudební souznění překlene jazykové i kulturní bariéry a urychlí vznik
pocitu sounáležitosti. Tady tvoří specifickou skupinu
děti romské. Jde sice většinou o děti z rodin, které již
samy usilují o povznesení své i svých dětí ve smyslu sociálním, kulturním i ve všeobecném vzdělání,
ale i tyto děti většinou mívají hluboké zkušenosti
s pocity vyřazenosti a odmítání a často i s krutou diskriminací v běžných dětských kolektivech. Hudba je
oblastí, v níž mohou tyto děti uplatnit leckdy výrazný
talent, a ten pak může kompenzovat i neúspěchy ve

všeobecném vzdělávání. A je-li jejich talent učitelem
a spoluhráči náležitě oceňován a vyzdvihován, naplní
se jejich právo na úspěch a radost ze sounáležitosti
s ostatními.
Pak jsou zde děti, u nichž může již jít o reálnou muzikoterapii: při těžce řešitelných psychických problémech (obtížně zvládaných individuálně v rodině, natož
ve škole) nachází dětský psycholog v emocionálně
zaměřeném provozování hudby významnou pomoc.
Vedoucí dětského orchestru ve spolupráci s pedagogy
hlavních oborů má možnost doporučovat hudební
nástroj, který by bez přehnané náročnosti přinášel
dítěti potěšení a uplatnění v dětském kolektivu.
Ve stejném smyslu pak hraní na hudební nástroje
slouží blahodárně všem dyslektikům, dysgrafikům
a dětem s různými pohybovými dysfunkcemi. U těch
prvních může být překvapivě úspěšná cesta od notového zápisu k zápisu písemnému. U pohybových
obtíží (nedostatečná koordinace pohybů, neurotické
projevy apod.) máme dobré zkušenosti s přechodem
od nástroje vyžadujícího jemnou motoriku (housle)
k jednoduššímu a většímu (kontrabas), přičemž vše,
co se dítě předtím naučilo, zde bez pocitu nezdaru
úspěšně uplatní, aniž přeruší docházku do orchestru.
O výuce dětí nevidomých a slabozrakých není třeba
se široce rozepisovat. Bývají hudebně nadané a jejich
trénovaná paměť jim i v orchestru umožňuje hrát
dlouhé skladby (je samozřejmě na dirigentovi, aby
zprostředkoval diskrétní kontakt s takovým hráčem).
Dokonce i děti s částečným sluchovým omezením
se mohou s pochopením učitele a dirigenta úspěšně
podílet na orchestrální hře, neboť hladina hlasitosti
a kompaktnost zvuku může být pro ně přijatelnější
než nuance mluveného slova.
Pokusila jsem se ‒ byť ne dostatečně a komplexně ‒
shrnout hlavní specifika oboru, jemuž se po léta intenzivně věnuji jak ve své domovské škole, tak na každoročních kurzech v Turnově a na konzervatoři v Brně.
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Vystoupení Bigbandu plus v atriu Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ.

4.3 Bigband plus
Se začátkem výuky oboru hry na saxofon na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, ZUŠ ve školním
roce 2008/2009 se otevřel prostor pro seznámení
žáků a následné vedení k interpretaci taneční, jazzové a populární hudby. Zvláště pro hráče na dechové
hudební nástroje je důležité získat zkušenosti i s jinými
hudebními žánry, samozřejmě vedle hudby klasické,
která byla a je právě na naší škole dominantní.
Uvést žáky Hudební školy do problematiky souborové
hry ve stylu hudby blues, swing latin apod. Ve školním
roce 2010/2011 se podařilo založit soubor s názvem
Bendík. Zde se hráči zejména dechového oddělení
prakticky seznámí s jazzovým frázováním, s artikulačními dovednostmi, naučí se základy improvizace,
intonace a souhry. Od počátku se této činnosti věnují
pedagogové Roman Fojtíček a Michal Reiser. Důkazem přínosu této výuky je i skutečnost, že soubor Bendík již několikrát úspěšně vystoupil na celopražských
veřejných přehlídkách ZUŠ Open.
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Vystoupení Symfonického orchestru v Betlémské kapli v Praze.

4.4 Symfonický orchestr
Od úplného zahájení provozu školy v roce 1996 bylo
vizí školy utvořit symfonické těleso, kde by se mohli
uplatnit i hráči na dechové a bicí nástroje. Základní
myšlenkou bylo založení takového orchestru, v němž
se vystřídá co nejvíce studentů hrajících na různé
nástroje, aby získali základní zkušenosti hry v symfonickém orchestru a propojil se svět smyčcových
nástrojů s dechovými. Podstatou této ideje byly
tuzemské i zahraniční koncerty a další hudební
projekty. Symfonický orchestr studentů Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ se tak začal formovat v tomto duchu a jeho základní koncepce stále
zůstává.
Hra v orchestru byla zařazena do školního vzdělávacího plánu jako předmět odpovídající úrovni na
odborné hudební škole. S každým školním rokem se
orchestr více nebo méně personálně obměňuje, vedle
již zkušenějších hráčů usedají začátečníci.
Na zkouškách školního orchestru, kde se setkávají
studenti se spolužáky se SVP, musí být dostatečný
prostor pro vysvětlení a nacvičení nástrojové techniky,
intonace, tvoření tónu a frází, artikulace, souhry skupin smyčcových nástrojů, souhry dechové harmonie

a vytvoření zvuku celého orchestru. Cílem je dosažení harmonického uměleckého projektu. Členové
orchestru se neučí pouze zadaný repertoár, ale na
studovaných skladbách se učí pravidlům a zákonitostem vzájemné souhry. Ve škole není předmět „studium
orchestrálních partů“, proto je veškerý nácvik vázaný
na osobní přípravu každého člena orchestru a cvičení
na řádných zkouškách.
Velkou roli v počáteční fázi práce s žáky se SVP zde
sehrává příprava notových materiálů. Pro všechny
sekce je důležité, aby byly noty dobře čitelné. Pro
hráče na smyčcové nástroje musí být party nasmykované a značnou výhodu přináší, pokud obsahují
i prstoklady. Pro hráče na dechové nástroje je důležité
přesné odfrázování zaznamenanými nádechy. Hráči
tak dostanou návod k nácviku partu v individuální přípravě nebo s pedagogem, což ve výsledku umožňuje
efektivní využití zkouškového času. Práce na přípravě
partů je podstatná pro samostatnou realizaci.
Strukturovaná praxe a koncepce směřují k vytyčeným
cílům (veřejné výstupy např. v rámci projektů v druhé
polovině roku = realizační fáze). Práce orchestru je
tedy koncepčně rozdělena na dvě části, a to od září do
prosince (přípravná fáze) a od ledna do června (realizační fáze). Dělení do dvou etap tak umožňuje v první
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etapě (září–prosinec) především individuální přístup
k žákům a studentům se SVP a jejich potřebám, které
naplňujeme s tím záměrem, aby bylo dosaženo očekávaného cíle právě v druhé etapě, tj. v lednu‒červnu.
Personální obsazení orchestru se zásadně mění každé
3 až 4 roky, studenti se tohoto typu výuky účastní
zpravidla od kvarty do septimy. Příkladem dobré
praxe po prvním roce jsou ověřené techniky pro práci
a hru v symfonickém tělese. Po druhém roce je student vybaven schopnostmi a dovednostmi, které
i žák se SVP prokáže v dostatečné míře (žák se SVP
se bez obtíží začlení do orchestrální hry). V praxi se
v rámci zpětné vazby potvrdilo, že ideální délka hry
v orchestru je 3‒4 roky.

zala dokonalost celku, musí se jednotliví hráči vcítit do
jediné vize – do společné představy. Učí se pracovat
na kolektivním výsledku. Pro žáky se SVP může být
těžké vnímat ostatní hráče, podřizovat se jednotnému
tempu či ztišit se tak, aby vynikl jiný hlas. Koneckonců
může být velkou zkouškou i pouhá trpělivost studovat
samostatně part, jehož logika se objeví až při souhře
s dalšími hlasy.

Každý školní rok je jedinečný, výsledek záleží na
mnoha okolnostech (na obsazení, reper toáru,
na množství výstupů). Studenti se v orchestru na rozdíl
od individuální výuky nástrojové techniky učí pracovat
na kolektivním výsledku, vzájemné souhře. Místo principu soutěživosti, který je vede k vysokým výkonům ve
velké většině ostatních předmětů a pro studenty se
SVP může znamenat nepřekročitelnou bariéru, u nich
orchestrální hra rozvíjí spolupráci a pochopení toho, že
nejde o to, prosadit se za každou cenu před ostatními.
Nejde o to, být nejlépe slyšen nebo viděn. Aby se uká-
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Další aktivity
projektu

Vedle koncepčního zapojení
souborů Gymnázia a
Hudební školy hl. m. Prahy,
ZUŠ do projektu Podpora
uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti byly
uspořádány také „jednorázové“
(jedno- či vícedenní) akce.
Na podpoření inkluze pracovala
také asistentka žáků se SVP
ve školních souborech. Níže
popisujeme jednotlivé akce
i práci asistentky.
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Vystoupení žáků LDO v ZUŠ Taussigova, Praha 8.

5.1 Soustředění školních souborů
V rámci projektu jsme uspořádali tři soustředění
školních souborů. První soustředění se konalo v listopadu 2017 v Pasekách nad Jizerou (hudební soubory
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ). Druhé
soustředění, tzv. most Praha ‒ Brno, jsme uspořádali
v září 2018 souběžně v Praze a v Brně (soubory LDO).
Třetí akce se konala v listopadu 2018 pro školní soubory žáků ZŠ 28. října v Příbrami.
První soustředění v Pasekách nad Jizerou se konalo
16. až 19. 11. 2017 za účasti 38 žáků, z toho byli 4 žáci
se SVP. Inkluzivní skupina žáků se věnovala různým
možnostem studia orchestrálních partů včetně symfonické techniky souborové hry. Žáci se věnovali hře z listu
a kreativní tvůrčí práci při realizaci vlastních interpretačních variant studovaných skladeb. Harmonogram
soustředění byl rozdělen do celkem sedmi zkoušek.
Žáci byli na některých zkouškách rozděleni do 12 sekcí,
kde se věnovali individuální a skupinové přípravě.
Druhé soustředění představovalo technologický experiment, jehož podstatou bylo uspořádání dvou souběžných soustředění s výstupem v podobě dvou představení. Nejprve bylo streamováno představení z Brna do
Prahy, následně bylo druhé představení streamováno
z Prahy do Brna. Soustředění v Praze se uskutečnilo
v ZUŠ Taussigova a vedla ho učitelka ZUŠ Taussigova
za pomoci dvou kolegů ve dnech 28. až 30. 9. 2018.

Představení „Pipi Dlouhá punčocha“ se uskutečnilo
30. 9. od 17.30 hodin. Během soustředění byl připraven prolog k představení, který pracoval s tématem
zapojení žáka se SVP do školního kolektivu. Soustředění v Brně se uskutečnilo v ZUŠ Školský komplex,
Mendelovo nám. 3, a v divadelním sále Labyrint (pod
SVČ Lužánky), Švermova 19. Soustředění se účastnilo 8 žáků ZUŠ Školský komplex. Představení „Slečna
popularita“ se uskutečnilo 30. 9. od 17.00 hodin. Jednalo se o autorskou inscenaci, která byla připravena
během soustředění.
Třetí soustředění se uskutečnilo ve dnech 4. až 9. 11.
2018 v hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Akce se
zúčastnilo celkem 40 žáků, z toho 5 žáků se SVP. Jako
lektoři zde působili dva pedagogové z Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Pedagogický dozor zajistili vyučující ZŠ 28. října Příbram. Žáci se účastnili různých hudebních aktivit
v prostorách hotelu i v malebné jihočeské přírodě.
Výstupy ze soustředění byly představeny na výstavě
fotografií v ZŠ 28. října v Příbrami. Nové skladby, které
si žáci vyzkoušeli během soustředění, byly prezentovány na vánočním koncertě dne 28. 11. 2018 v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami.
Učitelé v rámci všech tří soustředění pracovali s inkluzivními skupinami žáků. Pro žáky se SVP hledali
vhodné formy uměleckého vyjádření, které respektovaly konkrétní handicapy.
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Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ v Sále Martinů v Praze, rok 2018.

5.2 Koncerty
Během projektu jsme realizovali celkem 12 koncertů,
z toho 3 koncerty ve spolupráci s žáky a soubory Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ. Cílem koncertů bylo vedle kvalitní a pro žáky inspirativní hudební
produkce poskytnout prostor žákům se SVP, kteří se
podíleli na koncertech interpretačně i organizačně.

Koncerty v aktivitě 2.2.2
1. března 2018, Praha
Na koncertě v Sále Martinů (HAMU, Praha) vystoupili žáci smyčcového oddělení se svými spolužáky
z klavírního oddělení a pedagogy-korepetitory. Na
koncertě také vystoupily soubory školy – Lux Iuvenes
a Piccoli Archi di Praga (do souboru se zapojili celkem 4 žáci se SVP). Hostem koncertu byla nevidomá
flétnistka Eva Blažková, která zahrála se souborem
Lux Iuvenes Koncert G dur J. J. Quantze. Odhadujeme
120 návštěvníků koncertu, počet účinkujících byl 43.
13. března 2019, Praha
Další koncert žáků a souborů Gymnázia a Hudební
školy hl. m. Prahy, ZUŠ se konal opět v Sále Martinů na
Malostranském náměstí v Praze. Na koncertě vystoupil
orchestr Lux Iuvenes Praga a pěvecký sbor Akademičtí
komorní pěvci (sbor studentů Hudební fakulty AMU
Praha). Do programu byla zařazena díla autorů Josepha Haydna, Ernesta Blocha, Zdeňka Lukáše, Františka Fialy a Roberta Mimry. Koncertu se zúčastnilo
odhadem 80 návštěvníků, účinkujících bylo 64.

9. listopadu 2018, Brno
Jeden z koncertů jsme realizovali v rámci konference
Kreativní budoucnost (Brno, listopad 2018). Koncert
se konal v hlavním sále hotelu Avanti, kde vystoupili
žáci ZUŠ A. Doležala v Brně a Shadow Quartet. Koncertu se účastnila zhruba polovina účastníků konference (cca 80 osob).
4. června 2019, Praha
V červnu 2019 jsme uspořádali koncert v Paspově
sále v Praze 5. Program koncertu se skládal ze čtyř
částí. V úvodní části se představil dětský pěvecký sbor
Sluníčko dvěma lidovými písněmi s dávnou tradicí.
Pod taktovkou sbormistryně Hany Bezděkové a za
doprovodu klavíru a zvonků děti následně zazpívaly
několik dalších podobně laděných lidových písní.
V druhé části programu vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, jehož členové se
představili dalšími lidovými skladbami a Mší in C od
Antona Bruknera. Třetí blok patřil pěveckému sboru
Mariella (starší žáci 15. ZŠ Plzeň), který představil
průřez hudbou 4 století. Na závěr koncertu společně
vystoupily všechny pěvecké sbory a provedly píseň
Jede sedlák v úpravě Zdeňka Lukáše. Na koncertě
vystoupilo celkem 104 žáků, z toho 10 žáků se SVP.
Dva koncerty byly uspořádány ve spolupráci s organizací NIPOS-Artama. Tato spolupráce se osvědčila
již v roce 2016, kdy byl uspořádán koncert žáků ZUŠ
a neprofesionálních uměleckých souborů v prostorách
Českého muzea hudby.
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Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ v Sále Martinů v Praze, rok 2019.

Koncerty v aktivitě 2.2.3

Koncerty v aktivitě 4.3

30. ledna 2018, Brno
První koncert ve spolupráci s NIPOS-Artama se konal
v lednu 2018 v Sále Milosrdných bratří v Brně. Dramaturgie koncertu byla koncipována jako setkání hudby
19. století se skladbami 20. a 21. století. Na koncertě
vystoupili žáci brněnských ZUŠ jako sólisté a jako členové orchestru Mladí brněnští sólisté, žesťový soubor
žáků ZUŠ A. Doležala a neprofesionální pěvecký sbor
Ars Brunensis. Odhadujeme zhruba 75 návštěvníků
koncertu, účinkujících bylo 67. Žáci se SVP se zapojili
do organizace koncertu.

Součástí projektu byly také aktivity ve spolupráci
s romským pěveckým sborem Čhavorenge, členy
České filharmonie a žáky ZUŠ. V tomto složení se
uskutečnily tři koncerty:

1. listopadu 2018, Liberec
Další koncert ve spolupráci s NIPOS-Artama se konal
ve Velkém koncertním sále ZUŠ Frýdlantská v Liberci.
Na koncertě vystoupil Komorní orchestr ZUŠ Liberec, pěvecký sbor Rosex a komorní orchestr Camerata Liberec ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Na
koncertu vystoupilo 67 účinkujících, z toho 43 žáků
ZŠ a ZUŠ. Program obsahoval skladby autorů
z doby od 16. do 21. století: O. di Lassa, J. Galla,
J. S. Bacha, A. Corelliho, J. Ruttera, G. Holsta, A. Piazzolly, V. Miškinise, Z. Lukáše, M. Hroňka, E. Suchoně,
A. Lundmarka a H. Smithe. Koncert proběhl v rámci
28. národního festivalu neprofesionálních komorních
a symfonických těles.

16. května 2018, Rumburk
Koncert se konal v kulturním domě Střelnice v Rumburku. Na tomto koncertě vystoupil pěvecký sbor
Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové, pěvecký sbor
ZUŠ Varnsdorf a hráči České filharmonie. Kulturní dům
Střelnice poskytl svým zázemím a technickým vybavením důstojný prostor pro tuto uměleckou aktivitu.
Na koncert dorazilo přes 400 lidí z Rumburku a okolí.
17. května 2018, Varnsdorf
Následující den proběhl koncert v aule Biskupského
gymnázia ve Varnsdorfu. Na koncertě opět vystoupil pěvecký sbor Čhavorenge vedený Idou Kelarovou a pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf. Koncert si přišlo
poslechnout přes 200 lidí.
17. června 2019, Nové Město na Moravě
V rámci posledního soustředění pěveckého sboru Čhavorenge se uskutečnil koncert ve spolupráci s žáky
oddělení bicích nástrojů ZUŠ Nové Město na Moravě.
Pěvecký sbor Čhavorenge vedla Ida Kelarová, klavírní
doprovod Desiderius Dužda, soubor žáků ZUŠ řídil
Libor Orel.
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Vystoupení romského pěveckého sboru Čhavorenge v Domě kultury Střelnice v Rumburku.

18. září 2019, Brno
Cílem další akce bylo pozvat na koncert obyvatele
jedné z největších sociálně vyloučených lokalit v ČR –
brněnského Cejlu. Na doporučení spolupracující organizace IQ Roma servis – komunitní centrum Savore
džene jsme původně zvolený sál v lokalitě Cejlu nevyužili. Vybraný sál Kabinetu múz nedaleko Cejlu se ukázal jako dobrá volba.
Na koncertě vystoupil pěvecký sbor Choirchestra, Ivan
Herák Band a Drahoslav Bango. Publikum se skládalo
zhruba z poloviny z romských posluchačů. Program se
zaměřil na romskou hudbu a jazz, včetně crossoverů
obou hudebních žánrů a náznaků přesahů do rockové
a popové hudby. Úvod koncertu patřil pěveckému
sboru, který přednesl skladbu Aven Roma (trojhlasé
romské písně pro sbor) od Jiřího Laburdy. Koncertní
sál Kabinetu múz byl vybaven kvalitním světelným
parkem, ozvučení zajistili špičkoví zvukaři z Tonstudia Jaromíra Rajchmana. Koncert navštívilo zhruba
70 posluchačů.

Koncerty v aktivitě 8.1
Poslední dva koncerty byly součástí aktivity 8.1.1
(hudební dílny) a 8.1.2 (dílny a soustředění hudební
improvizace).
14. června 2019, Praha
Koncert, který se konal v rámci hudebních dílen, byl
uspořádán v prostorách ZŠ Korunovační, Praha 7.
Na koncertě představili žáci skladby, které vytvořili
s využitím digitální workstation Ableton Live Standard. Koncert i hudební dílny vedl Jaroslav Raušer.
Koncert navštívilo několik desítek žáků, rodičů a učitelů ZŠ Korunovační.
4. července 2019, Jihlava
Koncert účastníků soustředění hudební improvizace
se konal v koncertním sále ZUŠ Jihlava. První skupina
žáků představila hudebně-divadelní pásma, která
účastníci vytvořili pod vedením pedagožky Marcely
Slané. Druhá skupina pod vedením Roberta Mimry
předvedla improvizovaný singspiel Mluvící balík (na
motivy knihy Geralda Durrella). Publikum koncertu
tvořilo zhruba 40 rodičů a učitelů ZUŠ Jihlava.
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Mistrovské kurzy v Brandýse nad Labem.

5.3 Modul pro žáky se SVP
Specifickou kapitolou projektu byl modul pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, který se uskutečnil jako součást mezinárodních hudebních kurzů
Ameropa. Žákům se SVP a jejich rodičům byla na
kurzech poskytnuta podpora z projektu a přítomnost
speciálního pedagoga a asistentů zajistila bezpečný
průběh kurzů pro žáky se SVP a ostatní účastníky.
Kurzy byly rozdělené na sólové mistrovské kurzy (pro
starší účastníky) a Youth program pro děti do 14 let.
Sólových kurzů se zúčastnili 3 studenti se SVP, Youth
programu 6 žáků se SVP a 2 žáci, kteří byli na hranici
SVP. V rámci Youth programu byla nabídnuta celá
škála aktivit, kterých se žáci účastnili. Kromě svého
hlavního oboru a korepetic, kam docházeli jednotlivě,
měli žáci společný program. V rámci společných aktivit byli rozděleni do skupin, které se střídaly na výtvarném, notačním a kreativním programu. Mezi programy
nechyběly hry ani odpočinek.

Schneibergové a malířky a pedagožky Viktórie Rampal Dzurenko. Kreativní program pěstoval celou škálu
dovedností dětí – pohyb, řeč, zpěv, hru na nástroj, aby
vytvořily svůj vlastní osobitý hudební jazyk. Inspirace
vycházely z obrazů, hudby, rytmu, tance a řeči. Další
doplňkový program tvořila výuka notačního programu
MuseScore.
Celkem se účastnilo Youth programu přes 40 dětí do
14 let, žáci se SVP byli do této skupiny plně zapojeni.
K dispozici byli žákům se SVP asistenti a speciální
pedagogové pod vedením Magdaleny Gracerové.
Kurzy i modul pro žáky se SVP proběhly bez problému
a jejich cíl byl zcela naplněn.

Součástí kurzů byl doplňkový program. Výtvarný
program proběhl v galerii Crux pod vedením Barbory
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Seminář Hodnocení žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ, který se konal v ZUŠ Kadaň.

5.4 Vzdělávací aktivity pro učitele
Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro
rovné příležitosti byla řada vzdělávacích aktivit pro
učitele. Část z nich byla určena dirigentům školních
souborů, další semináře se zabývaly výukou žáků se
zrakovým postižením i žáků dalších typů SVP.

Soustředění a workshopy dirigování
Workshopy dirigování byly jednou z nejžádanějších
vzdělávacích aktivit pro učitele. Během projektu jsme
uspořádali 6 celodenních workshopů a 1 dvoudenní
soustředění, kterých se účastnilo celkem 56 učitelů.
Celkem 5 workshopů vedl dirigent Tomáš Židek.
Akce se konaly postupně v prosinci 2017 a v březnu,
květnu, říjnu a prosinci 2018 (Konzervatoř Pardubice
a ZUŠ Štefánikova, Praha 5). Závěrečnou akcí bylo
dvoudenní soustředění na Konzervatoři Pardubice
v lednu 2020. Vedle přednášek lektor poskytl prostor
učitelům především prakticky si vyzkoušet dirigování,
učitelé také získali bezprostřední zpětnou vazbu jak
od lektora, tak od dalších účastníků. Vedle dirigování s klavírem bylo učitelům umožněno dirigovat
smyčcový kvartet, žákovský soubor na ZUŠ a symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice. Během
soustředění lektor sestavil z účastníků pěvecký sbor,
který vystoupil během mše v kostele sv. Bartoloměje
v Pardubicích (v rolích dirigentů se vystřídalo několik
účastníků).

Dne 23. 5. 2019 jsme pořádali šestý workshop dirigování, který se konal v koncertním sále Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy. Lektorem byl Václav Luks,
špičkový dirigent zaměřující se na barokní hudbu. Po
úvodní přednášce se uskutečnila praktická část zaměřená na rozvoj dovedností dirigentů souborové hry
a pěveckých sborů na základních a středních školách
a základních uměleckých školách. Workshop probíhal
u cembala, na které lektor přehrával jednotlivé partitury, jež si po předchozí domluvě s sebou účastníci
přinesli.
Téma inkluze bylo součástí neformálních diskusí mezi
účastníky. Problematiku inkluze ve školních souborech
nastínil během těchto akcí lektor Tomáš Židek nebo
hlavní manažer projektu Robert Mimra.

Semináře pro učitele a ředitele
Tři semináře vedl ředitel ZUŠ I. Hanuše Miloslav Tengler, který má dlouholeté zkušenosti s výukou žáků se
zrakovým postižením a nevidomých. Učitele na těchto
seminářích seznámil se specifiky výuky těchto žáků.
V první části semináře lektor popsal zvláštnosti smyslového vnímání a specifické potřeby žáků se zrakovým
postižením a pak se zaměřil na potřebné technické
vybavení uměleckých škol, na nutné pomůcky apod.
V druhé části semináře lektor rozebral výuku vedenou
učitelem se zrakovým postižením, hovořil o nastavení
spolupráce s ostatními učiteli, uvedl praktické rady pro
vedení školy.
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Workshop dirigování v koncertním sále Konzervatoře Pardubice.

Pro vedoucí pracovníky škol jsme realizovali sedm
seminářů, které se zaměřily na projektový management, profesní portfolio pedagoga a hodnocení žáků.
Seminář 27. 4. 2019 se konal v SZUŠ Natanael v Českém Krumlově. Lektorka Lucie Valentová seznámila
paní ředitelku ZUŠ i přítomné učitele se specifickými
aspekty, možnými přednostmi i případnými riziky,
se kterými se můžeme v základních uměleckých školách v souvislosti s inkluzivním vzděláváním nejčastěji setkat. Další oblastí, kterou se seminář zabýval,
bylo propojení společného vzdělávání v dokumentu
školního vzdělávacího programu. V další části byla
diskuse, ve které lektorka navrhovala řešení konkrétních situací přednesených učiteli a vedením SZUŠ
Natanael.
Další seminář se uskutečnil dne 16. 10. 2018 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Tématem semináře bylo společné vzdělávání, zkušenosti s žáky se
SVP, integrace/inkluze a specifika inkluze v uměleckém vzdělávání. Lektorkou semináře byla opět Lucie
Valentová. Semináře se zúčastnili učitelé Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy a další spolupracovníci
projektu, kteří jsou do něj zapojeni jako lektoři.

5.5 Asistentka pro žáky se SVP
ve školních souborech
Od prosince 2017 do března 2019 pracovala na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, ZUŠ asistentka žáků
se SVP ve školních souborech. Asistentka se zaměřila
na podporu žáků se SVP ve výuce komorní a orchestrální hry a v pěveckých sborech, které působí na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, ZUŠ. Asistentka
se účastnila výuky, byla přítomna na koncertech
a také se účastnila soustředění školních souborů
v listopadu 2017 v Pasekách nad Jizerou. Asistentka
spolupracovala s autory metodických materiálů a speciálních didaktik a také připravila strategii zapojení
žáků do školních souborů. Tato strategie měla pět
základních bodů:
• Vytvoření takové pracovní atmosféry, ve které budou
žáci se SVP nedílnou a plnohodnotnou součástí
uměleckého souboru.
• S polupráce vedoucích souborů s dalšími učiteli
a vedením školy. Diskutovat o individuálních potřebách nejen žáků se SVP.
• N astavení práce souboru, vytvoření prostoru pro
„doučování“ partů, pro dělené zkoušky jednotlivých
skupin a další individuální přípravu podle aktuálních
potřeb konkrétních žáků.
• Příprava partů ve spolupráci s učiteli individuálních
předmětů.
• Vedoucí souborů by měli přemýšlet nad umístěním
žáků k jednotlivým pultům v orchestrech a komorních souborech a nad postavením pěveckých sborů
i s ohledem na specifické potřeby žáků se SVP.

31

6/

Závěr

Publikace je ukázkou několika
příkladů dobré praxe, tedy
možných cest, jakými lze žáky
vést k vyrovnanému působení
v rámci souboru, bigbandu či
orchestru. Jedno pozitivum ve
skutečnosti vidíme, působí-li na
škole různá souborová uskupení.
Zároveň prostřednictvím žáků
hrajících v souboru (v ideálním
případě) dochází ke komunikaci
mezi pedagogy individuální
výuky nebo mezi žáky se SVP
nad běžný rámec. Žáci či studenti
nejen se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří by v rámci výuky
nebyli schopni aplikovat získané
dovednosti při sólovém vystoupení,
mají prostřednictvím souboru,
orchestru či bigbandu možnost
rozšířit svůj potenciál o nové
zkušenosti a vnitřní prožitky. Díky
tomu jsme schopni v osobnosti
mladého jedince rozvíjet hudební
myšlení a cítění, o které nám
společnými silami jde.
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Příloha 1

Předkládáme vám výsledky dotazníkového šetření, které jsme realizovali ve spolupráci s organizací
Rytmus ‒ od klienta k občanovi,
o.p.s. Společně jsme v březnu 2019
oslovili rodiče dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, se kterými tato organizace spolupracuje.
Dotazník vyplnilo do konce dubna
2019 celkem 103 rodičů. Ve více
než v polovině případů se jednalo
o rodiče dětí s Downovým syndromem, 29 % bylo rodičů dětí s poruchou autistického spektra, 7,5 %
rodičů dětí s Aspergerovým syndromem, 7,5 % rodičů dětí se zvláštním mentálním postižením a 2 %
rodičů dětí se svalovou dystrofií.
V následujících grafech jsou vyhodnoceny odpovědi na celkem 7 otázek uvedených v dotazníkovém
šetření. Z odpovědí je možné vyčíst
zájem, ale i obavy rodičů dětí se
SVP ohledně vzdělávání jejich
potomků na základních uměleckých školách. Pro ZUŠ a umělecké
vzdělávání obecně bychom mohli
výsledky dotazníkového šetření
vnímat jako inspiraci k propagaci
jednotlivých škol. Ty by například
mohly při své prezentaci před přijímacími zkouškami deklarovat
otevřenost vůči dětem se SVP. Pro
ZUŠ vnímáme dotazníkové šetření
také jako příspěvek k podobě přijímacích zkoušek.
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DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKŮ SE SVP
březen a duben 2019
Počet respondentů: 103

OTÁZKA č. 1
Uvažovali jste, že své dítě přihlásíte do výuky na ZUŠ?
Počet odpovědí ANO: 70
Počet odpovědí NE: 33

NE
32%

ANO
68%
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OTÁZKA č. 2
Máte zkušenost s přijímací zkouškou na ZUŠ?
Počet odpovědí ANO: 28
Počet odpovědí NE: 75

ANO; 27 %

NE; 73 %
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OTÁZKA č. 3
Pokud jste zatím neuvažovali své dítě do ZUŠ přihlásit, jakou roli v tomto
rozhodnutí hrály obavy z formálního uměleckého vzdělávání, které nemusí být
připravené na žáky se SVP?

Popis odlišné situace
13 %
Nerozumí otázce
1%

Bez odpovědi
41 %

Jednoznačné obavy
29 %

Jisté obavy
6%
Irelevantní odpověď
10 %

Odpovědi vyjadřující jednoznačné obavy: 30
-

Velké.
Velkou.
Mám obavu, jestli by to učitel v ZUŠ zvládnul, jestli by našel způsob „jak na ni“.
Nedostatek trpělivosti a pochopení pro handicapované žáky.
Že ji tam nebudou chtít přijmout.
Veliké ‒ ZUŠ jsou principielně výkonové zařízení a jejich personál není dobře pedagogicky
vzdělán.
Určitě velkou. Je tam tlak na výkon.
Velkou. Nepochopení, nepřijetí, práce navíc.
Velké.
Velkou.
Že je to pro něj nezvladatelné.
Významnou.
Velké.
Máme zkušenost s přijímací zkouškou a s výukou u zdravé dcery. Naše postižená dcerka
je ohromně muzikální, ale máme obavy, že by ji u nás na ZUŠ ani nepřijali, protože její
výkon neodpovídá výkonům vrstevníků a její učení je hodně pomalé... Máme zkušenost,
že ZUŠ v našem městě je dost zaměřená na výkon a reprezentaci, takže se obáváme, že by
se vůbec nechtěla takovými dětmi zabývat... Dcerka je na to ještě malá, ale až k tomu
dozraje, možná půjdeme spíš cestou sondování případné ochoty jednotlivých učitelů, možná
i formou kroužku v DDM než cestou klasické přihlášky do ZUŠ.
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-

-

Znám podmínky přijetí dítěte na ZUŠ od svých dalších zdravých dětí, které ZUŠ navštěvují.
Z toho důvodu jsem své dítě s mentálním postižením nepřihlašovala, usoudila jsem, že by
nemělo šanci, přestože od malička projevuje velký zájem o hudbu a tanec.
Velkou.
Zásadní.
Významné.
Individuální přístup ve formě přijímací zkoušky, nastavení i docházky a postupné socializace,
školné a podpůrná opatření i v ZUŠce a jejich akceptace.
Velkou. Vlastně to byl hlavní důvod.
Jiné tempo dítěte, je náročnější ‒ nezkušenost učitelů s takovými dětmi a také ani není nabídka,
alespoň u nás ve městě.
Velkou roli.
Velkou.
Vůbec mě nenapadlo, že by dceru mezi „normální“ děti přijali.
Velké.
Velkou roli, dítě by rozhodně potřebovalo individuální péči.
Velkou, bojím se, že to bude příliš zaměřeno na výkon.
Tu hlavní.
Hlavní důvod.
Velkou.

Odpovědi vyjadřující jisté obavy: 6
-

Obava, že dítě (které jedná v různých sociálních situacích nestandardně) nebude v ZUŠ dobře
přijímáno (učiteli i spolužáky).
Nevím, jestli jsou ZUŠ přístupné dětem se speciálními potřebami.
Nejsem si jistá, zda učitelé zvládnou individuální potřeby dítěte.
Dcera běžně nekomunikuje... nejsem si jistá, jak by s ní lektor pracoval.
Uvažuji, ale nejsem si jistá, zda naše ZUŠ děti se znevýhodněním chce, ještě jsem nezjišťovala.
ZUŠ je zaměřená na výkon, soutěže, nadané žáky, talenty.
Dítě se hůř soustředí, nelze očekávat takový výkon, ale jde o to, udělat mu radost a nabídnout
možnost, které se může chytit v omezeném výběru kroužků; hudba uklidňuje.

Irelevantní nebo nesrozumitelné odpovědi vzhledem k formulaci otázky: 10
-

Uvažovali. Ale děti jsou přijaty na základě přijímacích zkoušek. Kvůli omezené kapacitě.
ZUŠ pracují s nadanými a většinou velmi cílevědomými žáky.
Nabízí nevhodné časy kroužků pro pracující rodiče (13:00).
Bez obav. Očekávali bychom vstřícnost a jinak nastavené podmínky.
Raději jsme zvolili soukromého učitele.
Dítě, 9 let, nebylo přijato na dramatický obor, teď zvažuji hru na flétnu.
Nenávidí zvuky.
Přístup učitelů.
Protože potřebuje dítě specialisty, kteří vědí, jak se k němu chovat.
Nevěděla jsem, že je to pro nás vhodné.
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Srozumitelné odpovědi, které popisují odlišnou situaci a/nebo důvody k jejímu zamítnutí: 14
-

-

-

Dcera s DS chodila na keyboard, ředitelka ZUŠ vyšla vstříc a dcera nemusela navštěvovat
HV (nepochopila by ji).
Zatím jsme o tom neuvažovali, synovi s DS jsou teprve dva roky.
Syn je žákem ZUŠ Kralupy n. Vlt.
Nehrály, můj syn udrží pozornost jen velmi krátkou dobu, a tak vím, že pro něj to není.
Zatím je malá (3 roky), chodí na tanečky do rodinného centra.
Pro našeho syna s DS tento typ výuky nepřipadá v úvahu.
Není vzdělatelný.
Žádné. Roli hrálo to, že jsme nevěděli o podobné škole v našem okolí.
Když dcera procházela základním vzděláváním a podařilo se ji v závěru 3. třídy integrovat
s pedagogickou asistentkou do běžné školy, vynakládala ona i rodina velké úsilí na to, aby
ji mohla takto dochodit až do konce. Na další aktivity nebyl prostor. Každý rok jsme museli
obhajovat smysl integrace dcery s PAS a MP.
Nebáli jsme se ji přihlásit. Měli jsme zkušenosti se zdravým synem a neobávali jsme se, že dcera
estetickou výchovu (pro děti 5‒7 let) nezvládne. Věděli jsme a řekli jsme, že zatím málo mluví,
ale že si ráda prozpěvuje, že zná melodie a občas i slova řady písniček, předtím chodila do
kroužku „zpívání“, a že ráda tancuje a kreslí (i když je s kreslením trochu pozadu) a že zvládne
v pohodě výuku sama bez nás. Ale obavy měla ZUŠ a dcera v šesti letech přijata nebyla
(v dopise uvedeno, že nevyhověla požadavkům); je nutno říct, že u přijímacího řízení se
velmi styděla a téměř nemluvila (kromě pozdravu). Přijata byla až loni v květnu, estetickou
výchovu navštěvuje od září 2018; myslíme, že velkou roli hrála vstřícnost přijímacího učitele
a připravenost SPC spolupracovat, bude‐li to třeba, a připravit IVP. Nakonec IVP zatím nebyl
potřeba. Dcera tam chodí velmi ráda, paní učitelka ji chválí. Ví, že nezvládne zatím zazpívat
celé písničky, ale chválí, že zná řadu písniček (třeba jen pár slov z písničky), spolupracuje,
zkouší hrát na hudební nástroje, dodržuje pravidla a s dětmi i paní učitelkou vychází velmi
dobře. Rádi bychom, aby příští rok pokračovala a začala hrát na hudební nástroj a/nebo
navštěvovala taneční kroužek. Počítáme s tím, že by postupovala pomaleji (hudební nástroj).
Sám jako učitel ZUŠ znám možnosti svého dítěte a zvážil jsem je.
Vůbec mě to nenapadlo.
Syn je ještě malý.
Dítě je zatím příliš malé na výuku na ZUŠ.

Odpovědi sdělující, že nebylo porozuměno otázce: 1
-

Nerozumím otázce.

Bez odpovědi: 42
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OTÁZKA č. 4
Jaké máte zkušenosti s výukou Vašeho dítěte na ZUŠ?

Negativní zkušenosti
4%

Neadekvátní odpověď
7,5 %

Rozporuplné zkušenosti
5%
Pozitivní zkušenosti
8,5 %

Výborné zkušenosti
8,5 %

Bez zkušenosti
66,5 %

Výborné zkušenosti: 9
-

-

-

Výborné, protože dítě vyučuje učitelka, která má s prací s dětmi se zdravotním postižením
bohaté zkušenosti.
Jen ty nejlepší. Syn je žákem ZUŠ od 2. třídy ZŠ, hraje na flétnu, zpívá sólově i ve sboru
a od tohoto šk. roku je i žákem LDO.
Jsem velice spokojena u mých dvou zdravých dětí a myslím si, že by naše Lucinka s DS mohla
výuku zvládnout také. Hudba ji velice baví a myslím, že by to pro ni bylo velmi přínosné.
Výborné, dcera chodí 7. rokem na tanečky, má skvělou pí uč., která je mj. speciální pedagog,
děti ji berou mezi sebe jako jednu z nich, která špatně mluví, ale snaží se.
Jen pozitivní, na malém městě paní učitelka neřešila a vzala syna do pěveckého sboru ještě
ve školce. Když nastoupil do školy a řekl, že chce hrát na housle, tak nám je prostě půjčila
a rok jsme to zkoušeli, ale syn má částečně ochrnutou pravou stranu, takže to nešlo a po
roce začal hrát na flétnu ‒ s učitelkou, která začínala učit první rok. Naučil se hrát, vystupoval
dokonce i s holčičkou, co hrála na klavír… Byl nesmírně šťastný, že dostal šanci.
Vždy se mu přizpůsobí dle synova rozpoložení… píšeme si s pedagogem. Ve výuce je sám,
předehrávky odmítá, proto je přezkoušený pouze ředitelem a druhým pedagogem o samotě.
Jen ty nejlepší.
Tu nejlepší. Syn s poruchou autistického spektra navštěvuje hodiny kreslení, sochaření a jeho
vyučující je skvělá. Matějovi rozumí; když něco nechce, nechá ho, ale především v něm
podporuje jeho talent a fandí mu.
Od září 2018 navštěvuje estetickou výchovu v ZUŠ; IVP zatím nebyl potřeba. Dcera tam
chodí velmi ráda, paní učitelka ji chválí (ví, že nezvládne zatím zazpívat celé písničky, ale chválí,
že zná řadu písniček ‒ zpívá jen pár slov z písničky ‒ spolupracuje, zkouší stejně jako ostatní
hrát na hudební nástroje, dodržuje pravidla, a s dětmi i paní učitelkou vychází velmi dobře).
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(Převažující) pozitivní zkušenosti: 9
-

-

Děti bez handicapu ZUŠ navštěvují rády, proto bych ráda přihlásila také třetí dítě, které
handicap má.
Kladné.
Velmi dobré zkušenosti u ostatních, nepostižených dětí.
Dobré. Dcera s DS chodí tančit.
Dobré, rozvíjejí dceru všestranně.
Moje zdravé děti tam chodí rády, ale občas to vnímají jako další tlak, povinnost. Moje dcera
s Downovým syndromem navštěvuje soukromou výuku na hudební nástroj, kde je vše
přizpůsobeno jejím schopnostem a chuti, nečeká se od ní výkon ve věcech, které ji nezajímají
(znalost hudební nauky), vše je přizpůsobeno jejím schopnostem (např. učitel jí zpočátku
vybarvoval noty, podle kterých hrála). Učitel hodnotí její osobní pokroky, nesrovnává ji se
spolužáky.
Druhý syn chodil a vše v pořádku.
U druhého zdravého sourozence jsme byli spokojeni.
Dítě nezvládalo skupinovou teorii hudby, individuální hodina s výukou hry na hudební nástroj
byla fajn.

Rozporuplné zkušenosti: 5
-

-

-

-

Vyučující byla velmi vstřícná a snažila se být trpělivá, i přesto jsme museli po půl roce výuku
přerušit ‒ dcera nebyla schopna pochopit systém záznamu melodie v notách, a to ani po té,
co jsem se snažila poprosit učitelku o metodu používání barev pro jednotlivé noty!
Syn se podrobil přijímací zkoušce, ale neudělal ji, neuměl zatleskat různé rytmy. Myslím si,
že hudební nadání má. Nyní chodí do Oázy na bicí.
Pozitivní i negativní. Při přestupu na jinou školu (gympl) zátěž a nenašel se vhodný termín, aby
mohl žák s PAS zůstat se skupinou žáků, na které byl už zvyklý. Zajištění informovanosti ke
studiu, zkoušce a k představení. Vyvolávalo to spíše negativní stav pro žáka a stres.
Ze začátku by bylo vhodné, aby byl nastaven individuální přístup a docházení jen k pedagogovi
ZUŠ, jež si na danou osobu zvykne, a poté postupně socializovat. Pomohlo by to ke zvýšení
sebevědomí a rozvoji složky talentu. Úhrada školného a možnost vrácení při ukončení z důvodu
špatné adaptace na prostředí či okolí.
První dojem byl rozporuplný ‒ od odmítnutí syna přijmout jej do hudební školky při ZUŠ přes
dobrý přístup k přijímacímu řízení na samotnou ZUŠ ‒ dohodnut čas zkoušky tak, aby vyhovoval
dítěti a jeho postižení, zkoušku vykonal společně s bratrem, pak nastaly v průběhu času
různé pochybnosti ‒ že zabírá místo nadanějším, někteří učitelé jej odmítli učit apod., ale
nakonec vždy bylo vše vyřešeno, syn je tam již sedmým rokem, dělám mu tam asistenta
pedagoga jak při hraní na nástroj, tak při nauce.
Hra na flétnu ‒ individuální výuka ‒ velmi dobré, skvělá učitelka, dobrý vztah, dítko to ovšem
přestalo bavit. Dramatický kroužek ‒ skvělá učitelka, ostatní děti bez problémů přijaly, že je
„jiný“, protože znal všechny role a texty a dělal nápovědu. Nerad vystupoval, a tak jej ředitelka
vyloučila. Prý zabíral místo těm, co chtěli hrát.

Negativní zkušenosti: 4
-

Zkusila jsem 6letou dceru s DS vzít na taneční průpravu v ZUŠ, lektorce ale vadila moje
přítomnost a asistence dceři. Tak jsem nějakou chvíli seděla v šatně a na konci lekce mi
lektorka řekla, že dcera nemá na kurz fyzické ani psychické předpoklady, a tím to skončilo.
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Dcera přitom miluje hudbu a velmi ráda tancuje s ostatními dětmi (tehdy v MŠ, nyní
v družině ZŠ).
Dítě s DS nepřijali.
Chodily jsme rok s dcerou do výtvarného kroužku, chodila jsem s ní jen díky tomu, že jim
chyběli žáci k otevření kurzu (finance), další rok byla velmi neobratně vyhozena kvůli
nedostatku talentu.
Žádné. Nepřijali ho, prý by nevěděli, co s ním dělat, chodí proto na djembe do střediska volného
času a tam vědí, co s ním mají dělat, zkrátka to, co s ostatními.

Bez zkušenosti: 68
Neadekvátní odpovědi: 8
-

Sama učím 3 děti s DS + neslyšícího chlapce.
Synovi jsou teprve 4 roky, tak tuto možnost zvažuji do budoucna, pokud by pro něj toto
vzdělávání bylo dostupné.
Navštěvovala ji má zdravá dcera.
Byl jen na přijímačkách.
Syn navštěvuje ZUŠ v Plzni od páté třídy základní školy. Navštěvuje výtvarný obor ‒ malba
a keramika a dramatický obor, který si sám vybral.
Pokoušíme se ho vzdělávat doma jemu přiměřeným způsobem.
Není vzdělatelný.
Šel do soukromého ateliéru (nakonec).
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OTÁZKA č. 5
Pokud se Vaše dítě účastní výuky na ZUŠ, vnímáte nějaké výhody formálního
uměleckého vzdělávání?
Kladné odpovědi: 37
Záporné odpovědi: 27
Bez adekvátní odpovědi: 39

Kladné odpovědi; 36 %

Bez odpovědi; 38 %

Záporné odpovědi; 26 %
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Otázka č. 6
Co by se mělo změnit v přístupu učitelů a vedení ZUŠ k žákům se SVP?

Necitlivý přístup
k žákům; 22 %

Bez adekvátní
odpovědi; 39 %

Nekompetentní
učitelé; 21 %

Není zkušenost; 4 %
Nejsou výhrady; 6 %

Změnit systém; 8 %

Prosadit chápavější nebo citlivější přístup k žákům – 23
-

-

-

-

Nenutit žáky plnit osnovy, hlavně tvořit vyučování žákovi na míru.
Myslím si, že pro děti se SVP by se dalo spíš přihlížet individuálně ke každému dítěti, sledovat
jej u nástroje a pak zkusit vymyslet, jak usměrnit jeho potenciál. Zejména u dětí s těžším
mentálním postižením.
Nedělat „přijímací“ zkoušky, kde tyto děti mají prakticky nulovou šanci.
Tolerance, inkluze, asistence?
Chuť s těmito dětmi pracovat.
Není potřeba, aby z ní byl virtuóz; stačí, když ji to bude bavit, rozvíjet a bude tam šťastná.
Mělo by se každé dítě vzdělávat individuálně a tempem a způsobem (metodou), která je
vhodná právě pro něj. Pro některé děti je těžké „jet podle tabulek“ a běžných osnov, což ovšem
neznamená, že jsou bez talentu a že si nezaslouží mít možnost tento talent rozvíjet.
Nelze k nim přistupovat podle formálních pravidel a měřit je stejným metrem jako zdravé děti.
Připravenost přijmout i jiné dítě s jeho specifiky, tempem. Dát hudební vzdělání bez tlaku
na výsledky, s důrazem na radost a vztah k hudbě.
Hned je neodepisovat.
Více důvěřovat ve schopnosti dětí se SVP a neodmítat je pouze kvůli handicapu.
Jejich přijímání mezi ostatní, pomáhat jim.
Jsem přesvědčena, že v každém dítěti dříme nějaký talent ‒ hřivna, kterou je třeba rozvíjet.
A je jedno, jestli se jedná o dítě s postižením, či nikoliv. Přístup na ZUŠ by měly mít v tomto
ohledu všechny děti.
Měli by mít vůbec šanci se této výuky účastnit. Systém na to není nastavený. Připomíná mi
běžné školství bez inkluze.
Asi být více chápající k dětem s postižením.
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Měli by se jim s láskou věnovat.
Respektování tempa a volby témat, která potřebují rozvíjet. Být jim citlivým průvodcem, který
nabízí a respektuje volbu žáka.
Zatím se s nimi nepočítá. Přizpůsobit přijímací řízení a dát najevo, že nejsou nežádoucí.
Přístup individuální, podmínky, podpora, podpůrná opatření, možnost setkání a přibrání
specifik u daného žáka, IVP. Nebát se dát možnost, šanci se začlenit.
Přizpůsobivost, každé dítě se SVP je jiné a platí na něj jiné metody. A též dobrá komunikace
s rodiči a spolupráce.
Více povědomí o jednotlivých postiženích a znalost specifického přístupu k těmto dětem.
Neklást také nároky na teorii, nebo to řešit více individuálně.
Měli by být vstřícní a otevření, neodmítat hned v začátku takovéto dítě, a pokud má hudební
či jiné vlohy, podpořit jej, i když to pro ně nebude zrovna žák, který by je prezentoval a vyhrával
soutěže, což je většinou pro jejich zřizovatele jediný ukazatel úspěšnosti jejich ZUŠ.

Nedostatečně vzdělaní, zkušení nebo chápající učitelé – 21
-

-

-

-

Nemít obavy. Alespoň z mojí zkušenosti, děti s handicapem bývají velmi muzikální, a pokud
nemají pohybové omezení, i velmi pohybově nadané.
Učitelé vesměs nemají pražádné zkušenosti; jednak by měli připustit, že i děti se zdravotním
postižením jsou v hudbě vzdělavatelné, a dále by si měli sami rozšířit obzory, jak s takovými
dětmi pracovat.
Na jedné straně pochopení a respekt k jejich možnostem, na straně druhé snaha o to, aby se
stále posouvali dopředu, neustrnout na jeho úrovni.
Měli by mluvit o tom, že to rádi zkusí.
Moje dítě učitelka odmítla, můj nápad přihlásit dítě do ZUŠ jí připadal absurdní.
Nestavět se negativně, aniž by dítě poznali.
Aby brali děti se SVP přirozeně, že do společnosti patří a mohou se také umělecky rozvíjet.
Chuť s těmito dětmi pracovat.
Mít individuální přístup, nedržet se striktně osnov.
Že je nemůžou srovnávat se zdravými vrstevníky.
Měli by vědět, co daná diagnóza obnáší, jaký přístup dítě potřebuje, a dle toho sestavit IVP
Naše zkušenost v tomto roce je velmi dobrá, ale v minulých letech jsme ze strany ZUŠ cítili
obavy ‒ ani to nechtěli zkusit, přestože jsme jim vysvětlovali, že se před cizími lidmi stydí, že
nám nevadí, pokud by to třeba jen zkusili na měsíc, nabídla jsem, že bych tam s ní i byla,
pokud by bylo třeba ‒ prostě to nechtěli ani zkusit. Máme pocit, že velkou roli minulý rok
sehrála vstřícnost přijímacího učitele, který sám v osobním životě pomáhá dětem s postižením,
a také vstřícnost a připravenost pomoci ze strany SPC. Velmi doufáme, že bude možné, aby
se na ZUŠ dále vzdělávala.
Otevřenost poskytnout vzdělání dětem, které nemají na první pohled velký talent, ale mají
obrovskou chuť tvořit (ať už hudebně, výtvarně či tanečně). Větší zaměření na proces, na radost
z uměleckého projevu než na samotný hodnotitelný výsledek.
Spolupráce s asistentem.
Měli by se naučit empatii a dětem se SVP věnovat přeci jen trochu víc než jen zaplacený čas.
Pochopit, že nejde o výkon, ale otevřít prostor k milování umění.
Ne všechny děti mají velký talent a schopnost být nejlepší na soutěžích, a proto k tomu i přihlížet.
Z vlastní zkušenosti si myslím, že moc ambiciózní učitel je na škodu. Dcery chodily na klavír
k paní učitelce, z které měly strach, neustále je kárala, vše bylo špatné. Jiná maminka to u samé
paní učitelky řešila tím, že platila doučování hry mimo ZUŠ, aby bylo jejich dítě připravené
dle představ p. učitelky. Tak to asi nemá být. Ale když chce člověk mít vysvědčení ze ZUŠ,
tak mu asi nic nezbývá. Přestali jsme chodit a platili jsme jim soukromé hodiny. Změna byla
veliká, radost a zájem o hru byly viditelné hned po pár hodinách. Po letech se dcera vrátila
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na ZUŠ k jiné p. učitelce a byla to starší dáma, která to s dětmi uměla, milá, empatická
s individuálním přístupem, dcera na ni vzpomíná dodnes v dobrém.
Individuální přístup.
Tolerance, naslouchání, pochopení.
Myslíme, že děti s postižením mají často blízko k hudbě či tanci. Často jsou překážkou obavy
z toho, že to dítě nezvládne, aniž by dostalo šanci, aby to nejdřív zkusilo. Velmi bychom přivítali
připravenost učitelů/vedení na to, že dítě postupuje pomaleji než děti bez handicapu.
Myslím, že přístup se bude měnit přirozeně s přibývající osvětou v případě, že se učitelé
i vedení budou tímto směrem vzdělávat. Příčinou mnoha problémů je, z mé zkušenosti, prostá
nevědomost a nezkušenost.

Změnit systém – 8
-

-

Změnit systém ZUŠ a vřadit je pod SVČ, u učitelů více myslet na děti a méně na výkon, tj. více se
věnovat pedocentrickému humanisticky orientovanému vzdělávání.
Nemyslím si, že je to na učitelích či vedení. Jde o systém jako celku.
Změnit zaměření na výkon. Při dotazu, zda dcera, která miluje tanec, může k přijímacím
zkouškám, mi bylo sděleno, že je zbytečné to vůbec zkoušet, že přijímají jen děti „šikovné“,
které budou školu reprezentovat.
Obecně jako u všech institucí společného vzdělání, spolupráce s rodiči.
To, co v běžném školství.
Vůbec neřeší jejich existenci.
Větší informovanost o dětech s poruchou.
Nárok na výkon směřovat spíše k radosti a užívání si umění, tvoření.

Vše funguje správně, spokojenost ‒ 6
Bez zkušeností ‒ 4
Žádná nebo bezobsažná odpověď ‒ 41
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Otázka č. 7
Můžete zde prosím uvést, jaké znevýhodnění/postižení dítě má?
Downův syndrom: 55
Aspergerův syndrom: 8
Autismus, PAS: 30
Zvláštní mentální postižení: 8
Svalová dystrofie: 2

Zvláštní mentální
postižení; 7,5 %

Svalová dystrofie; 2 %

Autismus, PAS; 29 %
Downův syndrom; 54 %

Aspergerův syndrom;
7,5 %
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Příloha 2

Dotazníkové šetření mezi rodiči
žáků Gymnázia a Hudební školy
hl. m. Prahy, ZUŠ (GMHŠ) bylo
realizováno v lednu a únoru 2020.
Dotazník vyplnilo 205 rodičů.
Z tohoto počtu uvedlo 156 rodičů,
že jejich dítě navštěvuje GMHŠ jako
student ZUŠ, 45 rodičů vyplnilo, že
jejich dítě navštěvuje GMHŠ jako
student gymnázia. Čtyři rodiče
uvedli, že jedno nebo více jejich
dětí navštěvuje GMHŠ jako student
ZUŠ a jedno nebo více jejich dětí
navštěvuje GMHŠ jako student
gymnázia.
Nejvíce dotazníků vyplňovali rodiče,
jejichž dítě studuje v 1. nebo 3. ročníku ZUŠ (z každého ročníku se
jednalo o rodiče 34 dětí). Nejméně
dotazník vyplňovali rodiče, jejichž
dítě studuje v druhém cyklu ZUŠ.
V následujícím textu jsou uvedeny
dvě otázky z dotazníkového
šetření, které se zabývaly inkluzí.
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Dotazníkové šetření mezi rodiči žáků Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ
Realizace: leden a únor 2020

Výběr odpovědí z dotazníku na otázky týkající se inkluze
Jaký je váš postoj k inkluzivnímu vzdělávání?

20 %
38 %

Jednoznačně kladný 38 %
Kladný, ale je potřeba individuální
posouzení 13 %

13 %
16 %

13 %

Kladný, ale musí být dobře nastavené
podmínky 16 %
Jiné (např. nemám dostatek zkušeností)
13 %
Negativní/V praxi inkluze nefunguje 20 %

Kvalitativní vyhodnocení:
Kladný

67

Negativní

30

Tolerantní

12

Neutrální

6

Souhlasím, ale záleží dítě od dítěte, záleží na postižení

26

Nevím

7

1
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Ambivalentní

4

Nemám zkušenost

3

Souhlasím, ale musí být dobré nastavení podmínek

33

Dobrá myšlenka, ale v praxi nefunguje

11

Rezervovaný

1

Když se měli rodiče studentů vyjádřit k tomu, jaký je jejich postoj k inkluzi, 38 % rodičů uvedlo, že
je jejich postoj jednoznačně kladný. Konkrétní příklady popisu jednoznačně kladného postoje rodičů:
Podporující.
Vstřícný.
Otevřenost k jinakosti je mi blízká.
Inkluzi ve vzdělávání rozhodně podporuji, každé dítě má právo na rozvíjení svých schopností
s přihlédnutím k jeho potřebám.
Dále 13 % rodičů uvedlo, že je jejich postoj kladný, v případě, že došlo k individuálnímu posouzení
dítěte, a odborníci usoudili, že je dítě schopné ve třídě pracovat s ostatními. Část těchto rodičů
vyjadřovala obavy nad tím, aby přítomnost dítěte nerušila a nezpomalovala studijní tempo intaktních
žáků. Konkrétní příklady popisu tohoto postoje:
Souhlasím, ale záleží na druhu a stupni znevýhodnění.
Inkluze dětí, které jsou mentálně schopny se vyučování účastnit, prospívat a být přínosem pro
kolektiv, nezávisle na etniku těchto dětí – jednoznačně ano.
Kladný postoj, v případě, že jsou splněny podmínky, vyjádřilo 16 % rodičů. Tito rodiče zmiňovali, že
je nutné, aby byli dobře proškoleni pedagogové, kteří se s inkluzí ve třídě setkávají, a aby děti, které
mají nárok na asistenta, asistenta opravdu měli. Konkrétní příklady tohoto postoje:
Při zajištění potřebných podmínek – pozitivní. Nejsou-li podmínky dobře nastaveny, může
inkluze způsobit řadu problémů.
Při vhodně nastavené podobě a formě je můj postoj jednoznačně kladný. Nezřídka se však stává,
že je například pro správné vzdělávání žáka se specifickými potřebami potřeba osobního asistenta,
na kterého školy nedostávají dostatečné množství prostředků.
13 % rodičů uvedlo jinou odpověď, než že inkluzi podporují či nepodporují. Mezi tyto rodiče patří
například ti, kteří uvedli, že nemají dostatečnou zkušenost, aby odpověděli na tuto otázku, rodiče,
kteří řekli, že mají rozporuplné pocity, ale nijak je nespecifikovali, nebo rodiče, kteří prohlásili , že
jejich názor je neutrální. Konkrétní odpovědi:
Nemám na to vyhraněný názor.
Nemám zkušenosti, tak nechci hodnotit.
20 % rodičů uvedlo, že je jejich postoj vůči inkluzi negativní a že inkluzi na školách nepodporují.
Jejich konkrétní odpovědi a zdůvodnění toho, proč inkluzi nepodporují, jsou například:
Škodí to výuce běžných žáků.
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V zásadě je to dobrá myšlenka, ale její přehnané uplatňování může být na úkor kvality
vzdělávání.
Spíše negativní, a to zejména v případech, kdy dochází k rušení výuky např. zvukovými reakcemi, které
neumožní ostatním žákům se plně věnovat výkladu.
Velice negativní, především na gymnáziu, kde by měli studenti mít možnost věnovat se studiu,
a ne být rušeni asistováním znevýhodněných dětí, nepodporuji přehnanou péči o děti
s psychickým omezením či s nějakou výraznou dysfunkcí.

Přítomnost dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě, kterou
navštěvuje vaše dítě, by měla vaši podporu?

20 %

24 %

4%

rozhodně ano 24 %

spíše ano 38 %

14 %

spíše ne 14 %

38 %

rozhodně ne 4 %
nedovedu posoudit 20 %
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