
kolektiv autorů
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
Západočeská univerzita v Plzni
Portedo o.p.s.

HUDEBNÍ 
OBOR

PODNĚTY 
K DIDAKTIKÁM  

pro práci s žáky se SVP  
v uměleckém vzdělávání

ISBN 978-80-261-0916-7



HUDEBNÍ 
OBOR

PODNĚTY 
K DIDAKTIKÁM  

pro práci s žáky se SVP  
v uměleckém vzdělávání

kolektiv autorů
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
Západočeská univerzita v Plzni
Portedo o.p.s.



Didaktické materiály jsou vydány v rámci projektu 
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, 
reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tyto didaktické materiály jsou licencovány
pod licenci Creative Commons BY-SA.



	
Obsah	
 

 
Podněty k didaktikám jsou soubor devíti knih. Na straně 5 je krátké úvodní slovo. Od strany 6 jsou 
uvedeny obsahy jednotlivých knih.  

Odkazy na jednotlivé části Podnětů jsou uvedeny zde: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nedostupnosti uvedených webových odkazů uvádíme na straně 15 alternativní linky. 

 

 

 

 
 

1) Tato kniha obsahuje: E.1 Podněty	k	výuce	hry	na	hoboj, E.2 Podněty	k	výuce	hry	na	fagot. 

2) Tato kniha obsahuje: F.1 Podněty	k	výuce	hry	na	trubku, F.2 Podněty	k	výuce	hry	na	lesní	roh a F.3 Podněty	k	výuce	hry	
na	pozoun. 

A. Podněty k výuce 
hudební	nauky 

B. Podněty k výuce 
žáků	se	zrakovým	

postižením 

C. Podněty k výuce 
improvizace 

D. Podněty k výuce 
skladby	na	ZUŠ 

E. Podněty k výuce 
hry	na dechové	
dvojplátkové	
nástroje1 

F. Podněty k výuce 
hry	na	žesťové	
nástroje2 

G. Podněty k výuce 
hry	na	kytaru	

I. Podněty k výuce 
hry	na	bicí	nástroje 

H. Podněty k výuce 
hry	na	cembalo 

http://eurohudebka.cz/data/4.2_A_Hudebni_nauka.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_B_Vyuka_zrak._postizeni.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_C_Improvizace.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_D_Skladba.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_E_Dvojplatky.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_F_Zeste.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_G_Kytara.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_H_Cembalo.pdf
http://eurohudebka.cz/data/4.2_I_Bici_nastroje.pdf


5 
 

	

	

Úvodní	slovo	
 
 

Tato publikace nabízí učitelům rozsáhlý soubor textů s inspiracemi pro výuku hudebního oboru 
na základních uměleckých školách. Součástí textů jsou sumáře materiálů, didaktické texty, popis 
RVP a tvorby ŠVP některých ze zpracovaných studijních zaměření. Soubor však především obsahuje 
kolem 180 výukových jednotek, které je možné aplikovat v uměleckém vzdělávání. 

Publikace je rozdělena na devět knih podle oborů a předmětů. Tyto samostatné publikace se věnují 
výuce hudební nauky, improvizace, skladby a uměleckému vydělávání žáků se zrakovým postižením. 
Dále jsou v textech materiály pro výuku hry na tyto hudební nástroje: hoboj, fagot, trubka, lesní roh, 
pozoun, kytara, cembalo a bicí nástroje. Vybrané části Podnětů	k	didaktikám byly testovány ve výuce 
žáků se SVP. Reflexe učitelů se promítly do tvorby předkládaných textů. Část učitelů vytvořila také 
reflexe formou ucelených textů, které publikujeme v Almanachu textů k výuce žáků se SVP. 

Na následujících stránkách jsou představeny obsahy devíti knih, kde můžete získat představu 
o rozsahu (přes 1 000 stran didaktických textů) a obsahu Podnětů	k	didaktikám. Jednotlivé texty 
jsou uloženy ve formátu PDF, rozcestník k jednotlivým knihám je uveden na konci tohoto úvodu. 

  

https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5ebda75a3a76704bebc9923b_6.1.5_almanach.pdf
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4.4 První zahrané tóny 

4.5 Melodické struny 

4.6 Kombinace basů s melodickými strunami 

4.7 Třída a škola 

4.8 Co vysvětlit rodičům 

4.9 Přítomnost rodiče na hodině  

4.10 Koncerty, třídní přehrávky 

4.11 Důležitost třídních koncertů 

4.12 Příprava na vystoupení 

4.13 Koncertní sál 

4.14 Hodnocení, známkování a domácí příprava  

4.15 Nová literatura malého kytaristy  

4.16 Koncerty, soutěže 

4.17 Kytara versus hudební nauka 
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4.18 Proč má základní umělecká škola své místo v životě dětí  

4.19 Příklad dobré praxe 

5. Souborová hra  ...........................................................................................................................................................  50 

5.1 Kytarové soubory na ZUŠ 

5.1.1	Základní	parametry	pro	fungování	kytarového	souboru	

5.1.2	Nástroje	v	kytarovém	souboru	

5.2 Role dirigenta 

5.3 Repertoár a veřejná vystoupení kytarových souborů 

5.3.1	Úpravy	partů	pro	kytarový	soubor	

5.3.2	Vztah	vyučujícího	kytarového	souboru	s	rodiči	žáků	a	plánování	činnosti	kytarového	
souboru	

5.3.3	Veřejné	vystoupení	souboru	

5.4 Příklady dobré praxe ‒ souborová hra 

Zdroje použitých obrázků ‒ kapitola Souborová hra 

6. Vazba na RVP  .............................................................................................................................................................  78 

6.1 Vazba na RVP ‒ souborová hra 

7. Sumář  ............................................................................................................................................................................  82 

7.1 Sumář ‒ souborová hra 

7.2 Další tipy na materiály 

 
 

H.	Podněty	k	výuce	hry	na	cembalo	
 
Úvodní slovo  .......................................................................................................................................................................  4 

1. Rozhovor ‒ prof. Giedrė Lukšaitė – Mrázková .................................................................................................  5 

2. Sumář materiálů ‒ MgA. Petra Žďárská, Ph.D.  .............................................................................................  10 

2.1 Cembalové školy a sbírky repertoáru 16. až 18. století 

2.2 Technická cvičení a etudy 

2.3 Historické prstoklady, zajímavé urtextové edice a faksimile 

2.4 Školy bassa continua a improvizace 

2.5 Osnovy a metodické příručky 

2.6 Internetové odkazy v textu sumáře 

3. Výukové jednotky ‒ MgA. Olga Dlabačová  .....................................................................................................  37 

 Elementární začátky – První hodina cembala (malé děti) 
 Cesta k artikulaci I – Práce s lidovou písní a říkadly (úhoz portamento a legato) 
 Cesta k artikulaci II – Kombinace základních druhů úhozu 
 První hodina cembala pro jedenáctileté začátečníky 
 Starší začátečníci – Klavíristé, varhaníci 
 Technika hry – Stupnice, akordy, kadence 
 Etudy – C. Czerny – využití klavírních etud v cembalové výuce 
 Sonáty Domenica Scarlattiho 
 Polyfonie – Práce s vícehlasou skladbou 
 Klavírní knížka pro A. M. Bachovou – Propojení tance s hudbou 
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 Ornamentika I – Značení ozdob 
 Ornamentika II – Nácvik ozdob 
 Prélude non mesuré 
 Instruktivní skladby 20. a 21. století pro cembalo nebo převzaté z klavírní literatury 

4. Výukové jednotky ‒ Mgr. Ilijana Christova Nikolova  ................................................................................  83 

 Toccata 
 Rondeau 
 Variace 
 Základy generálbasu I – Základní harmonické funkce 
 Základy generálbasu II – Číslovaný bas 
 Základy generálbasu III – Výuka dle historických materiálů 
 Základy generálbasu IV – Složitější generálbasová cvičení a party 
 Úvod do výuky komorní hry 
 Komorní hra – Triová sonáta 
 Doprovod na cembalo a jeho specifické vlastnosti 
 Základy improvizace 
 Ansámblová improvizace 
 Dějiny cembala I 
 Dějiny cembala II 
 Dějiny cembala III 
 Mechanika, ladění a údržba cembala 

5. Bibliografie  ...............................................................................................................................................................  148 

6. Příloha 

Tanec jako hudební forma ve Francouzských suitách J. S. Bacha  ..........................................................  153 

Výukové jednotky ‒ MgA. Marie Waldaufová  ................................................................................................  155 

 Bourrée – základní taneční kroková jednotka Pas de Bourrée 

 Menuet – historie tance, hudební forma a vnitřní členění 

 Couranta (žákovo první seznámení s courantou) 

 Couranta (vliv tanečních kroků na rytmickou složku hudby) 

 Artikulace v courante  

Diplomová práce MgA. Marie Waldaufové  ......................................................................................................  168 

 

 

I.	Podněty	k	výuce	hry	na	bicí	nástroje	
 

RYTMICKÉ	BICÍ	NÁSTROJE	

Výukové jednotky  ............................................................................................................................................................  3 

1.1 První hodina ‒ rytmické bicí nástroje 

1.2 Nastavení bicí soubory 

1.3 Držení paliček a základní údery 

1.4 Hlavní doby v popových písních 
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1.5 Základní techniky hry na velký buben 

1.6 Základní doprovod s využitím nahrávky 

1.7 Základní rytmické hodnoty s využitím metronomu 

1.8 Notový zápis 
	

PERCUSIVNÍ	BICÍ	NÁSTROJE	

Výukové jednotky  .........................................................................................................................................................  34 

2.1 Hra na cajon 

2.2 Hra na congas 

2.3 Hra na djembe 

2.4 Hra na tamburinu  

2.5 Hra na clave  

2.6 Hra na cabasu 

 
 

 

Alternativní	linky ke stažení jednotlivých Podnětů k didaktikám, které jsou uloženy také 

na Google Disku projektu. Podle typu prohlížeče se Vám text buď přímo zobrazí, nebo Vás vyzve 
ke stažení (ikona stahování bývá obvykle vpravo nahoře). 

 

A. Podněty k výuce hudební nauky	

B. Podněty k výuce žáků se zrakovým postižením 

C. Podněty k výuce improvizace 

D. Podněty k výuce skladby na ZUŠ 

E. Podněty k výuce hry na dechové dvojplátkové nástroje 

F. Podněty k výuce hry na žesťové nástroje 

G. Podněty k výuce hra na kytaru 

H. Podněty k výuce hry na cembalo 

I. Podněty k výuce hry na bicí nástroje 

 

https://drive.google.com/file/d/1ItQpNUGZrY--iGZdOWFLQm7XqAc4iDtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17E0Zm7qdC4x_8tkQfAgJ8tmTMrnutk4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hydcW8dwwHFqtlleh1tqBl7bKaOXaKRg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QoQafXIlCqI_imT63PSA4ZwkbHscxnBD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2CWMlsdscreQriTBJUpmFQtpRxD7mJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ESwzcjJAhDSeVqfJGk_lddgKrm7GWNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izjL-Lq-mzomrwVAFrukFwZ42R_GixY3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkAeHft7Ksjl8rQIUaSydtM0aJCr-up-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iuv2QoOtu0FUPl7b_n28HaigzhbOczSU/view?usp=sharing


Podn ty k didaktikám pro žáky se SVP hudební obor

http://kreativnibudoucnost.cz/
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