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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.
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 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
 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
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 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
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
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2.3 Hra na djembe
2.4 Hra na tamburinu
2.5 Hra na clave
2.6 Hra na cabasu
MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE
Výukové jednotky ......................................................................................................................................................... 58
3.1 Hra na xylofon
3.2 Hra na vibrafon
3.3 Hra na marimbu
3.4 Méně obvyklé melodické bicí nástroje
IMPROVIZACE NA BICÍ NÁSTROJE ..................................................................................................................... 69

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
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Podněty k didaktikám pro žáky se SVP ‒ hudební obor
Autoři v jednotlivých publikacích:
A. Podněty k výuce hudební nauky ‒ Bc. Marta Čermáková, Rafaela Drgáčová, Janka Kociánová,
Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., Mgr. Markéta Stolzová
B. Podněty k výuce žáků se zrakovým postižením ‒ PaedDr., Mgr. Markéta Kozinová, Ph.D.,
PaedDr. Marie Wiesnerová
C. Podněty k výuce improvizace ‒ MgA. Pavel Černý, Mgr. Robert Hugo, Ph.D., MgA. Lukáš Kuta,
Jaroslav Pelikán
D. Podněty k výuce skladby na ZUŠ ‒ Jan Buňata, MgA. Irena Franková, Mgr. Petr Hanousek, Martina Havlová,
BcA. Štěpánka Hrubecká, Mgr. Věra Chmelová, Ph.D., Larisa Chytriak, David Lukáš, Marcela Slaná,
Mgr. Helena Šmídová, Olga Šmídová, Bc. Lenka Šoborová, PhDr. Hana Švajdová
E. Podněty ke hře na dechové dvojplátkové nástroje ‒ MgA. Kateřina Kmínková, MgA. Michaela Nováková,
Mgr. art. Kateřina Poláchová, Mgr. art. Linda Šustová
F. Podněty k výuce hry na žesťové nástroje ‒ Mgr. Daniela Roubíčková, Imrich Somoš, Josef Šimek
G. Podněty k výuce hry na kytaru ‒ Taťána Klánská, Renata Kudrnová, Mgr. art. Petra Schwarz Galasová
H. Podněty k výuce hry na cembalo ‒ MgA. Olga Dlabačová, Mgr. Ilijana Christova Nikolova,
MgA. Marie Waldaufová, MgA. Petra Žďárská, Ph.D.
I. Podněty k výuce hry na bicí nástroje ‒ Jan Horváth, Stanislav Vít
Dále na tvorbě spolupracovali další autoři, kteří konzultovali texty, zpracovávali notové ukázky, v textech
upravovali poznámky pod čarou, prameny a literaturu.
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