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2. PROFIL ABSOLVENTA 
 
Absolvent oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření 
absolvované odborné přípravy podle tohoto vzdělávacího programu. Jde především  
o povolání učitele příslušných odborných předmětů, a to zejména v základních 
uměleckých školách a případně konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských 
nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání. 
Další uplatnění může najít jako hudební instrumentalista, korepetitor nebo v dalších 
činnostech v rámci subjektů působících v oblasti hudební kultury. 
 
3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY               
 
Stručná historie 
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené navazuje na činnost 
bývalého  Deylova ústavu pro slepé, založeného v roce 1910 vědcem v oboru očního 
lékařství MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené 
výchově slepé mládeže. V té době v Praze existovaly dva ústavy pro zrakově 
postižené (na Hradčanech a Klárův ústav), ale ty byly německé a zaměřené 
pečovatelsky. Snahou Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepých 
v Království českém bylo poskytnout českým dětem možnost vzdělávat se  v jazyce 
českém. Výuka hudby byla zahrnuta v Deylově ústavu už od r. 1911 a od 20. let 
minulého století byla stále výrazněji akcentována se záměrem připravit žáky na 
profesi učitele hudby a ladiče klavírů. Po 2. světové válce došlo k diferenciaci 
působení pražských ústavů pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich 
proměně na státní zařízení. Hudebním vzděláváním byla od roku 1948 pověřena 
Hudební škola pro nevidomé při Deylově ústavu pro slepé.  
Od roku 1960 existovalo zařízení jako Střední hudební škola internátní pro mládež 
s vadami zraku (SHŠI) a Odborná ladičská škola internátní pro mládež s vadami 
zraku (OLŠI), v roce 1976 se název změnil na Konzervatoř pro zrakově postiženou 
mládež a Odbornou ladičkou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1988 
vznikla Střední odborná škola ladičská pro zrakově postiženou mládež, která již 
poskytovala  maturitní studium. 
Jméno MUDr. Jana Deyla se vrátilo do názvu školy v roce 1992 - Konzervatoř a 
ladičská škola Jana Deyla (KLSJD) a od září 2006 existuje škola pod názvem 
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené. 
Od založení Deylova ústavu v roce 1910 až do dnešních dnů sídlí škola ve starobylé 
budově někdejšího Strakovského paláce v Praze 1 na Malé Straně. V zadním traktu 
budovy se nachází velký dvůr obklopený budovami internátu (Lázeňská 3 a 5), 
budovou školní jídelny a přízemní budovou dílen pro výuku ladění. 
Vybavení 
Škola 
Hlavní budova školy je dvoupatrová s podkrovím. Ve vestibulu budovy v přízemí se 
nachází vrátnice, šatna žáků externích a ubytovaných v internátě Za Poříčskou 
branou. V prvním patře je 6 učeben určených pro výuku všeobecných předmětů a 
hudebně teoretických předmětů a dále 3 učebny pro individuální výuku. Dvě učebny 
jsou vybaveny počítačovou technikou pro výuku práce s počítačem a cizích jazyků, 
v jedné třídě je interaktivní tabule. Ve druhém patře je kancelář ředitele, zástupců 
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ředitele, hospodářského úseku, studijního oddělení a sborovna. Dále je v tomto patře 
reprezentativní sál se salonkem. Sál má kapacitu 90 míst a slouží hlavně jako 
koncertní síň, ale také jako prostor pro setkávání žáků při různých slavnostních 
příležitostech a pedagogů na schůzích pedagogické rady. V podkroví se nachází 
ještě učebna pro výuku jazyků a kancelář hospodářky školy.  
Další prostory, které škola využívá pro výuku, jsou v části budovy v Lázeňské ulici č. 
5. Zde se nachází v přízemí tělocvična a jedna učebna individuální výuky a sklad 
prádla. V prvním, druhém a třetím patře je ještě celkem 13 učeben pro výuku hudby a 
zpěvu, ve kterých jsou prostory k uložení notových a nástrojových archivů. Většina 
učeben je vybavena kvalitními klavíry nebo pianiny. Škola disponuje dostatečným 
množstvím hudebních nástrojů, které jsou bezplatně zapůjčovány žákům školy. 
Všechny učebny školy jsou v době, kdy v nich neprobíhá výuka žákům k disposici pro 
přípravu (cvičení) na nástroje.  
 
Internát 
Součástí Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené je internát s 
kapacitou 76 lůžek. Internát je umístěn ve třech budovách, z čehož dvě budovy 
(Lázeňská 3 a Lázeňská 5) jsou v areálu školy na Maltézském náměstí, třetí budova 
se nachází v Praze - Karlíně v ulici Za Poříčskou branou. 
V internátě na Maltézském náměstí jsou ubytováni žáci 1. ročníků, všichni žáci 
neplnoletí a ti s vážnými očními nebo jinými problémy. Ostatní žáci bydlí v internátě 
Za Poříčskou branou. Všechny internátní pokoje (nejvýše třílůžkové) spadají podle 
novelizované vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních do první kategorie. Volné prostory pro 
zájmovou činnost žáků a možnost cvičení na hudební nástroje se nacházejí v přízemí 
a 1. patře budovy Lázeňská 3. Jedna z těchto místností je zároveň upravena jako 
keramická dílna, ve druhé jsou žákům k dispozici dva stolní počítače s připojením na 
internet, další dvě klubovny mají univerzální využití. Je zde televize, video, kulečník, 
stolní kopaná atd. Žáci mají v době mimo vyučování pro školní přípravu, relaxaci a 
rehabilitaci k dispozici také tělocvičnu a suterén budovy Lázeňská 5, vybavený 
stolním tenisem a showdownem (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé). Jsou zde též 
rotopedy a zkušebna pro hlučnější hudební produkci. Nově byla vybudována cvičná 
kuchyňka na procvičování sebeobsluhy žáků s těžkým zrakovým postižením. 
V internátě Za Poříčskou branou je v suterénu velká společenská místnost s televizí 
a klavírem, další prostory suterénu jsou určeny pro sportovní vyžití. 
  
Školní jídelna 
Při škole je v provozu školní jídelna, která je k dispozici jak internátním žákům, 
kterým poskytuje stravu pětkrát denně po celý týden včetně sobot a nedělí, tak 
žákům externím a zaměstnancům školy, kterým poskytuje obědy. 
 
Pedagogický sbor 
Obě školy (konzervatoř a střední škola pro zrakově postižené) mají společné vedení. 
Pedagogický sbor je složen z vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, 
hudebně teoretických předmětů, učitelů hudby a zpěvu a dalších odborných 
předmětů a učitelů speciálně pedagogické přípravy. Pedagogové pracují 
v jednotlivých odděleních. Na internátech působí vychovatelé. Učitelé i vychovatelé 
jsou plně kvalifikovaní. Pedagogové se v rámci DVPP pravidelně zúčastňují školení a 
kurzů za účelem dalšího zkvalitnění výuky. 
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Mezinárodní spolupráce 
Vzdělávání ve škole je možné i pro zahraniční žáky - příslušníky Evropské unie a ty, 
kterým je oficiálně povolen pobyt v České republice - a to za stejných podmínek, jaké 
mají občané ČR. V minulosti ve škole tradičně studovali žáci ze zahraničí,  
v současné době školu navštěvuje žákyně ze Slovenska.  
Všechny mezinárodní aktivity směřují k navazování nových kontaktů se zahraničními 
partnery, školami, institucemi nebo jednotlivci z oblasti speciálního vzdělávání, např. 
z Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska a dalších zemí EU (Kosovo) a to 
převážně s výhledem získávání žáků ze zahraničí. Návštěvy zahraničních partnerů 
jsou vždy spojené s hudebním vystoupením žáků, s představením činnosti školy a 
s nabídkou spolupráce. Škola má k dispozici propagační materiály v anglickém a 
německém jazyce. Pro zrakově postižené hudebně talentované osoby s vážným 
zájmem o studium hudby škola připravuje organizování mezinárodních setkání a 
kurzů.  
Škola se prezentuje koncerty žáků mimo hranice školy i ČR také ve spolupráci 
s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství.  
Škola má zájem pravidelně organizovat pro zrakově postižené žáky studijně - 
poznávací zájezdy. Studium jazyka s rodilými mluvčími, pobyt v rodinách a poznávání 
kultury i historie  - to je tradiční program, který motivuje zrakově postižené studenty 
nejen k výuce cizího jazyka, ale i k mezikulturním vazbám a toleranci. Škola navázala 
kontakty s asociacemi nevidomých v rámci EU i mimo ni. Pravidelně poskytuje 
konzultace pedagogům nevidomých studentů ze zahraničí.  
Důležitou roli v otázce mezinárodních vztahů hraje účast pedagogů školy na 
mezinárodních konferencích, kde je škola prezentována jako instituce s ojedinělým 
studijním programem pro zrakově postižené, dále je to členství v mezinárodních 
organizacích ICEVI (International Council for Education People with Visual 
Impairment), ISME (International Society for Music Education), spolupráce na 
různých mezinárodních projektech atp. 
 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Ve škole jsou vzděláváni žáci z celé České republiky. Jejich rodiče jsou informováni 
učiteli nebo vychovateli průběžně písemně nebo telefonicky. Dále se mohou 
informovat osobně nebo pomocí webových stránek školy. Při škole pracuje školní 
psycholog, který se zabývá akutními psychickými potřebami žáků spojenými 
s problémy ve vzdělávání a s výchovnými přestupky. Psycholog tyto potíže dále řeší 
ve spolupráci s vyučujícími, vychovateli a rodiči žáků. 
Škola spolupracuje se základními i středními školami v ČR, vzdělávajícími zrakově 
postižené, neboť odtud přicházejí budoucí žáci. Děti se zrakovým postižením 
vzdělávané v rámci integrace v běžných školách škola vyhledává a sleduje s pomocí 
speciálně pedagogických center pro zrakově postižené v celé ČR. SPC je důležitým 
pomocníkem škole při vytváření individuálních vzdělávacích plánů. Dalším partnerem 
v oblasti hudebního vzdělávání zrakově postižených jsou základní umělecké školy. 
Dále probíhá spolupráce s organizacemi a společnostmi, jejichž činnost se dotýká 
oblasti vzdělávání a rehabilitace zrakově postižených, jako je např. Asociace rodičů 
zrakově postižených dětí, SONS nebo četné dobročinné nadace. 
Při škole pracuje školská rada složená ze zástupců pedagogů, žáků, rodičů 
nezletilých žáků a dvou zástupců delegovaných MŠMT. Školská rada se pravidelně 
schází a je v kontaktu s vedením školy. O jednotlivých jednáních jsou pořizovány 
zápisy. 
Důležitá je prezentace školy, která se realizuje prostřednictvím médií, ale také 
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samotnou bohatou koncertní činností jak na půdě školy, tak mimo školu v celé ČR i v 
zahraničí. Žáci vystupují jak na akcích pořádaných školou, tak na koncertech 
organizovaných různými institucemi. Také se pravidelně zúčastňují hudebních 
festivalů a soutěží. Koncertní činnost je zveřejňována na webových stránkách školy. 
 

4. CELKOVÉ POJETÍ A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Vzdělávání v oboru 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření na hru na nástroje a skladbu je 
určeno především žákům se zrakovým postižením i žákům intaktním, kteří prokázali 
dostatečné hudební nadání vykonáním talentové zkoušky.   Tento obor vzdělání lze 
realizovat v těchto formách vzdělávání: 

- 6 let v denní formě vzdělávání 
Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává 
− vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, 
− střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
Po ukončení studia absolutoriem je absolvent připraven pracovat jako pedagog 
příslušných odborných předmětů na ZUŠ. 
 
Organizace výuky 
Vzdělávání je šestileté organizované denní formou. Škola využívá všech prostředků k 
optimalizaci výuky. Vytváří výukové skupiny (v rámci ročníků i meziročníkově) tak, 
aby maximálně rozvíjela individuální dispozice každého žáka. Předměty hlavní obor, 
povinný klavír, improvizace a předměty speciálně pedagogické přípravy jsou 
vyučovány individuálně. 
Výuka je organizovaná formou vyučovacích hodin v délce 45 minut, přestávky jsou 5 
až 20 minutové, polední pauza je 30 minut. Vzhledem k množství individuální výuky 
probíhá vyučování od ranních do večerních hodin. Praktická výuka hry na nástroje  je 
organizována formou vyučovacích hodin, které mohou být v rámci potřeby slučovány. 
Škola maximálně využívá možností navštěvovat kulturní akce, výstavy, koncerty 
apod. k rozšíření kulturního rozhledu žáků.  
V rámci realizace požadavků na rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti 
životního prostředí a výchovy ke zdraví v souladu se Státním programem 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 
21. století škola pořádá odborné přednášky pro žáky a pedagogy, kterých se účastní 
externí lektoři. 
Škola zprostředkovává žákům nejdůležitějších znalosti a dovednosti souvisejících s 
uplatněním žáků ve světě práce as vybavením žáků kompetencemi, které jim 
pomohou při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci; pomocí 
přednášek a osobnostmi působícími v odborné pedagogické a umělecké praxi a 
s význačnými interprety a odborníky v uměleckých oborech na vysokých školách, ve 
škole také působí psycholog. 
Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, 
které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, podle platných 
právních předpisů; žáci i pedagogové jsou každoročně proškoleni odpovědným 
externím lektorem a otázky BOZP jsou součástí vyučovacích předmětů na škole 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Škola vymezila své výchovné a vzdělávací strategie tak, aby v maximální míře 
upevnila a dále rozvíjela všechny klíčové kompetence stanovené v RVP pro obor 82 
– 44 – M, P/01 Hudba. 
Tyto strategie jsou vymezeny na úrovni celé školy a jsou uplatňovány všemi 
pedagogy ve všech předmětech. 
Kompetence k učení 
Žáci : 

- spatřují v učení přínos do života 
- rozumí vyučované látce 
- pracují samostatně na domácí přípravě 
- samostatně vyhledávají informace 
- realizují vlastních nápadů 
- projevují zájem o prezentaci naučeného 
- směřují k objektivnímu hodnocení sebe i jiných 

 
Kompetence k řešení problému 
Žáci: 

- nacházejí optimální řešení problému 
- řeší netradiční úlohy 
- třídí a vyhodnocují informace 

 
Komunikativní kompetence 
Žáci 

- vhodně komunikují se spolužáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy a to 
ústní i písemnou formou 

- výsledky dosažených hudebních dovedností prezentují veřejně 
-    žáci se ZP v rámci svých možností ovládají samostatný pohyb na pódiu 
- argumentují, formulují své myšlenky a vhodnou formou umějí obhájit vlastní 

názor  
- komunikují v  cizím jazyce 

 
Personální a sociální kompetence 
Žáci: 

-    vzájemně se respektují a pomáhají si  
- učí se přijímat kritiku 
- respektují dohodnutá pravidla chování 
- učí se základům týmové práce 
- projevují sociální cítění  a empatii 
- udržují dobré mezilidské vztahy a spoluvytvářejí dobré klima ve škole 

 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Žáci: 

- znají práva a povinnosti občanů 
- dodržují školní řád  
- respektují individuální rozdíly (národnostní, zdravotní, kulturní) 
- zvládají krizové situace, jsou ochotni pomoci při zabezpečování ochrany života 

svého i ostatních 
- respektují tradice, kulturní a historické dědictví 
-    aktivně se zapojují do dění školy 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Žáci: 

- jsou odpovědni svými postoji k budoucí profesi 
- učí se hospodárnosti 
- uvědomují si význam celoživotního učení a jsou schopni se  přizpůsobit 

měnícím se pracovním podmínkám  
 
Kriteria hodnocení žáků 
Kriteria hodnocení žáků jsou rozpracovány v Klasifikačním řádu Konzervatoře Jana 
Deyla a střední školy pro zrakově postižené, který je nedílnou součástí Školního 
řádu. Způsob hodnocení žáků je vypracován v tomto ŠVP v rámci každého předmětu  
individuálně a odpovídá charakteru předmětu a potřebám žáků. 
 
Podmínky přijetí 
Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59, 60, dále § 62, 63, 16, 20, 70 zákona č.561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška, která má 3 části: z hudebních 
dispozic a dovedností, z hudební teorie a sluchových dispozic a ze studijních 
předpokladů a motivačního pohovoru. Kritéria přijetí žáka ke studiu jsou obsažena ve 
Směrnici ředitelky školy o přijímací zkoušce. 
Uchazeč musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti o studium daného oboru 
vzdělávání (NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání) 
 
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 
Vzdělávání se ukončuje 
a) absolutoriem, kterým žák získává vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  po 
úspěšném ukončením šestiletého  vzdělávacího programu (§ 87 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání – školský zákon). Dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom 
absolventa. Absolventská zkouška se skládá v souladu s platnou legislativou 
z absolventské zkoušky z hlavního oboru, z hudební teorie, cizího jazyka, umělecko-
pedagogické přípravy a z obhajoby absolventské práce. 
b) maturitní zkouškou, kterou žák  získává střední vzdělání s maturitní zkouškou  po 
úspěšném ukončením odpovídající části šestiletého vzdělávacího programu nejdříve 
po 4 letech v denní formě vzdělávání (§ 87 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce 
Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. V profilové části koná 
žák povinně maturitní zkoušku z hlavního oboru, z hudební teorie a z dějin hudby. 
Nepovinnou maturitní zkoušku může žák složit z druhého oboru. 
Obsah a organizace maturitní zkoušky a absolutoria se řídí platnými předpisy 
(Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.) 
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Přehled využití týdnů ve školním roce 

Činnost/počet týdnů v ročníku 1 2 3 4 5 6 
Vyučování podle rozpisu učiva 25 25 25 20 25 20 
Odborná praxe     5 5 
Ročníkové zkoušky 1 1 1 1 1 1 
Maturitní zkouška    2   
Absolventská zkouška      2 
časová rezerva 
(opakování,exkurze) 

5 5 5 1 3 1 

domácí příprava žáků 9 9 9 6 6 5 
CELKEM 40    40 40 30 40 34 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

 
Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 Vyučovaný předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA zasahuje do vzdělávacích 
oblastí JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
 Předmět ČJL je vyučován skupinově po čtyři roky od 1. do 4. ročníku po 3 
hodinách týdně, tj. celkem 12 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka předmětu a stanovení jeho cílů vychází ze zásadního postavení mateřského 
jazyka v systému vzdělávání. Jeho zvládnutí je jedním z předpokladů pro úspěšné 
vzdělávání žáků v dalších předmětech, v rozvoji schopnosti dorozumět se s ostatními 
lidmi, porozumět nejrůznějším informacím, vyjadřovat a formulovat jasně své názory. 
Proto je třeba dbát především na praktickou aplikaci teorie a na aktivní zapojení žáků 
v procesu vzdělávání.  
 Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený charakter. Jsou to složky - Zdokonalování jazykových vědomostí 
a dovedností, Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací, 
Literatura a ostatní druhy umění, Práce s literárním textem, Kultura. 
Předmět je rozčleněn na dvě rovnocenné části – Jazyk a jazyková komunikace 
Literární komunikace, které jsou rozpracovány do samostatných celků, ale 
dohromady tvoří provázaný komplex, který je využíván dle uvážení vyučujících a 
konkrétních studijních skupin. (Např. ve 4. ročníku budou některé hodiny využity k 
opakování učiva k maturitní zkoušce). V literární výchově je množství autorů natolik 
velké, že je ponechána možnost výběru jednotlivým vyučujícím, kteří zohlední 
potřeby a schopnosti žáků. Jednotlivé součásti je například možné vyučovat 
v blocích, pokud se jedná o interdisciplinární témata vyžadující širší prostor. 
   
Hlavním cílem výuky českého jazyka a literatury je rozvoj všech kompetencí tak, jak 
jsou vymezeny školním vzdělávacím programem a jak jsou v konkrétní podobě 
popsány v uvedených výchovných a vzdělávacích strategiích. Pro jeho úspěšné 
dosažení je nutné seznámit žáky s elementárním komplexem poznatků z oblastí 
lingvistiky, stylistiky, kultury a umění (především literatury). Důraz je kladen na aktivní 
proces získávání poznatků a tvořivou schopnost jejich využití.  

Jazykové vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 
- uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 
- využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se   
  srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 
- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;  
- získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným  
  způsobem s ohledem na jejich uživatele; 
- chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 
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Estetické vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 
- uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria; 
- chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti; 
- chápali význam umění pro člověka; 
- správně formulovali a vyjadřovali své názory; 
- přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí; 
- podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim  
  vytvořen pozitivní vztah; 
- získali přehled o kulturním dění; 
- uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
 Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života.  
 Obecným cílem části Jazyk a jazyková komunikace je rozvíjet komunikační 
schopnosti (kompetence) žáků a naučit je používat jazyk jako prostředek komunikace 
a myšlení, používat jazyk k přijímání, sdělování a k výměně informací na základě 
jazykových a slohových znalostí.  
 Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáka ke 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho duševního života a 
osobnosti, včetně jeho tolerance tak, aby správně interpretoval získané informace a 
kultivovaně formuloval objektivní názor. Při tvorbě ŠVP je kladen důraz na to, aby EV 
prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů, neboť má nadpředmětový 
charakter. 
 Obecným cílem části Literární komunikace je utvářet kladný vztah k 
materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. 
Naučit se esteticky vnímat a prožívat literární díla i další druhy umění, porozumět 
vkusu a zájmům jiných lidí. Literární komunikace kromě výchovy ke čtenářství, 
rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních 
jevech a pilířích v české a světové literatuře.  
  Jazykové i estetické vzdělávání společně prohlubuje jazykové znalosti a 
kultivuje jazykový projev žáků a zároveň se podílí na rozvoji jejich sociálních 
kompetencí. Praktické poznávání textů slouží k vytváření rozmanitých komunikačních 
situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. 
Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou 
proti snadné manipulaci.. 
 
Charakteristika obsahu 
Základním cílem předmětu je prohloubení jazykových znalosti a dosažení 
kultivovaného ústního i písemného jazykového projevu žáků, dále získání vědomostí 
a dovedností potřebných k náležitému osvojení spisovného českého jazyka (tj. 
základní lingvistické metody a disciplíny). Systematika lingvistiky vede žáka 
k zdokonalování logického myšlení.  
 Učivo je dále zaměřeno na rozvoj společenské kultury, kultury osobního projevu, 
normy kulturního vyjadřování a vystupování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozvíjeli 
schopnosti samostatně získávat poznatky z  dostupných zdrojů (např. internet, 
historické dokumenty v TV, četba historické beletrie,…).   
Učivo v oboru slohové a komunikační výchovy podává teoretické poučení o stylistice, 
ale především se zaměřuje na praktický nácvik samostatné tvorby a schopnost 
kriticky posoudit úroveň rozličných písemných i mluvených projevů.  
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Neméně významným cílem předmětu je dosažení kvalitní čtenářské gramotnosti. 
Čtenářské návyky, schopnost recepce a interpretace jsou podloženy znalostmi dějin 
literatury v souvislosti s historickým a kulturním vývojem společnosti. Učivo směřuje k 
dosažení orientace v dílech českých i světových spisovatelů, získání kladného 
vztahu k literatuře a zájmu nejen o četbu, ale i a další kulturní prožitky, které mohou 
pozitivně ovlivnit postoje žáků. Žáci jsou směřováni ke komplexnímu vnímání 
literatury, hudby, architektury, sochařství a malířství v souvislosti s historickými 
epochami. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Český jazyk a literatura rozvíjí především tyto kompetence  
- k učení,  
- komunikativní,  
- k řešení problému,  
- personální a sociální ,  
- občanské a kulturní povědomí, 
-  k pracovnímu uplatnění,  
- využívání  prostředků IKT a práce s informacemi. 
Průřezová témata  
Občan v demokratické společnosti - mediální výchova, orientace v masových 
médiích, mediální gramotnost, schopnost výběru vhodných a potřebných mediálních 
produktů, osvojení zásad správného jednání s lidmi 
Člověk a životní prostředí - vztah člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě a 
společnosti, odraz v literatuře  
Člověk a svět práce - žák se verbálně a písemně prezentuje při nejrůznějších 
jednáních 
Informační a komunikační technologie – využití vědomostí a dovedností získaných při 
výuce IKT – použití základního i aplikačního vybavení počítače při práci s 
informacemi, samostatná realizace jazykových a literárních prací (referáty, seminární 
práce, projekty, prezentace atd.) 
Předmět český jazyk a literatura má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního 
oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Informační a komunikační 
technologie. 
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Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

1. ročník - rozpis učiva - Literární komunikace 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

1. pololetí 
- orientuje se v literárních druzích a 

žánrech, rozliší umělecký text od 
neuměleckého, vystihne 
charakteristické znaky  různých lit. 
textů 

-  rozlišuje základní literární žánry  
 

Úvod do literární teorie 
Základní terminologie 
 
 
 

- vystihne charakteristické rysy 
orientální literatury 

- zhodnotí významná díla tohoto 
období  

- uvede význačné autory období antiky 
a charakterizuje jejich významná díla 

- interpretuje dramatické, filmové, 
rozhlasové či televizní zpracování děl 

Nejstarší památky světové literatury 
- Starověká orientální literatura 
- Epos o Gilgamešovi 
- Starý zákon, Bible 

 Antická literatura  
- Homér, 
- Ezop 
- antické drama ( Sofokles) 
-  Vergilus 
- atd. 

- vystihne charakteristické rysy 
společnosti a kultury středověku 

- uvede význačná díla a jejich 
charakteristiku  

 

Středověká evropská literatura 
- dvorská lyrika 
- hrdinská epika 

 
 

- vysvětlí specifiku vývoje v české 
literatuře v tomto období 

- identifikuje hlavní žánry českého 
středověku  

- vlastními slovy formuluje obsah 
středověkých děl  

- postihne smysl textů, jejich shody a 
rozdíly 

- obhajuje své názory 

Počátky literatury v českých zemích   
- staroslověnský jazyk 
- legendy 
- píseň Hospodine, pomiluj ny 
- Kosmova  Kronika česká 
- Alexandreis, Dalimilova kronika, 

Podkoní a žák 
- atd. 

- vystihne charakteristické rysy 
společnosti a kultury husitské doby  

- vysvětlí specifičnost vývoje české 
literatury  

- uvede význačné autory tohoto období 
a charakterizuje jejich významná díla 

- posoudí proměnu funkce literatury 
- uvažuje nad odkazem představitelů 

husitského hnutí, své názory dokládá 
na textech 

Husitská  a pohusitská literatura 
- reformace 
- osobnost M. J. Husa 
- literatura doby husitské 
- Petr Chelčický 
- Jednota bratrská 
- atd. 

2. pololetí 
- objasní  inspirační zdroje renesance 
- popíše charakteristické rysy 

společnosti a kultury tohoto období  
- orientuje se v žánrech epiky, lyriky i 

dramatu 

Renesance a humanismus v evropské 
literatuře 

- Dante 
- G. Boccaccio 
-  F. Petrarca 
-  F. Villon 
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- vystihne smysl uměleckého a 
neuměleckého textu 

- přečte nebo přednese úryvek z díla 
tohoto období 

 

-  W.Shakespeare 
-  M. Cervantes 
- atd. 

 

 
- vysvětlí specifiku vývoje v české 

literatuře v tomto období 
- diskutuje o významu tohoto období 

pro vědecký a kulturní vývoj v 
českých zemích 

- zhodnotí významná literární díla 
tohoto období 

Renesance a humanismus v české 
literatuře 

- cestopisy 
- kronikář Václav Hájek z Libočan 
- Jan Blahoslav 
- Bible kralická 
- atd. 

 
 

- vystihne podstatné rysy barokní 
literatury, objasní především její 
náboženský charakter  

- interpretuje přínos J. A. Komenského 
jako literáta i jako pedagogického 
myslitele 

Barokní literatura v Evropě a na našem 
území 

- rozdělení české literatury v této době 
- katolická literatura ( B. Bridel, Michna 

z Otradovic, ...) 
- osobnost J. A. Komenského 
- atd.  

 
 
 

- na základě vlastní četby interpretuje 
text 

- postihne smysl textů, jejich shody a 
rozdíly 

- formuluje své názory 
- obhajuje své postoje 

Jazykové prostředky v uměleckém stylu 
- Základní poučení o verši a rýmu 
- Společná četba vybraných děl české 

a světové literatury   
- Umělecké zpracování lit. děl - film, 

TV, audio, dramatizace 

 
 

1. ročník - rozpis učiva –  Jazyk a jazyková komunikace 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- orientuje se v soustavě jazyků 
- rozlišuje útvary národního jazyka 
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 

  

Úvod do studia českého jazyka a metody 
studia 

- Obecné poučení o jazyce 
- jazyky indoevropské  
- slovanské jazyky a jejich třídění 
- postavení češtiny mezi ostatními 

evropskými jazyky 
- čeština - jazyk národní; norma a 

kodifikace 
- národní jazyk a jeho útvary 
- jazyková kultura 
- nástin vývoje českého jazyka - 

vývojové tendence spisovné češtiny 
 

-  volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich  funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru,  k dané situaci, 
kontextu a k adresátovi  

-  rozpozná charakteristické rysy 
jednotlivých funkčních stylů a doloží 
je příklady z textu 

Úvod do stylistiky 
Základní pojmy:  

- slohotvorní činitelé objektivní a 
subjektivní 

- vyjadřování přímé i zprostředkované 
technickými prostředky, monologické 
i dialogické, neformální i formální, 
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-  tvoří texty, které splňují požadavky 
kladené na jednotlivé slohové 
postupy a útvary 

- samostatně tvoří texty prostě 
sdělovacího stylu 

- napíše úvahu či text s úvahovými 
rysy 

připravené i nepřipravené 
- komunikační situace, komunikační 

strategie 
- funkční styly, slohové postupy a 

útvary 
Prostě sdělovací styl 

- Stylizace krátkých útvarů 
Umělecký styl 

- Vyprávění  
 

-  v mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání  vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, výšky 
hlasu a tempa řeči;  umístění 
přízvuků a pauz, správné frázování)  

- v písemném projevu uplatňuje 
znalosti českého pravopisu; s oporou 
příruček řeší složitější případy 

Zvuková a grafická stránka jazyka 
- Zvukové prostředky a ortoepické 

normy jazyka 
- hlavní principy českého pravopisu 
-  zdokonalení v užívání Pravidel 

českého pravopisu 
- Internetová příručka ÚJČ AV ČR 

- pořizuje z odborného textu výpisky a 
výtah, dělá si poznámky z přednášek 
a jiných veřejných projevů 

-  vypracuje anotaci 
-  dokáže pracovat s odborným textem, 

samostatně ho vytvořit a vyložit jeho 
znaky 

 
 

Práce s textem a získávání informací 
- Získávání a zpracovávání informací 

z textu (též odborného a 
administrativního) např. ve formě 
anotace, konspektu, osnovy, resumé, 
jejich třídění a hodnocení 

- techniky a druhy čtení (s důrazem na 
čtení studijní), orientace v textu, jeho 
rozbor z hlediska sémantiky, 
kompozice a stylu 

- zpětná reprodukce textu, jeho 
transformace do jiné podoby 

- informatická výchova, knihovny a 
jejich služby, noviny, časopisy a jiná 
periodika, internet 

- grafická a formální úprava 
jednotlivých písemných projevů 

- přednese krátký projev Základy rétoriky 
- Charakteristické znaky řečnických 

projevů 
 

 
 

2. ročník výsledky vzdělávání a rozpis učiva –  Literární  komunikace 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- definuje pojmy klasicismus, 

osvícenství, vysvětlí vztah k antické 
kultuře 

- vystihne podstatu a rozdíly vysokých 
a nízkých žánrů 

- popíše charakteristické znaky 
situační komedie 

- vysvětlí pojem preromantismus 

Klasicismus, osvícenství, 
preromantismus 

- Charakteristika období, myšlenkové 
proudy, filosofové (Voltair) 

- Dramatik Moliére. 
- J. W. Goethe 
- D. Defoe, J. Swift 
- atd. 

- uvede hlavní představitele světového 
romantismu a charakterizuje postavy 

Období romantismus ve světové 
literatuře 
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z jejich  děl 
- zamyslí se nad přijímáním světa 

romantickým hrdinou  
- porovná romantický pohled na svět 

se svým  
- vystihne smysl a hlavní myšlenku 

uměleckého textu 
 

- J. Austenová 
- G. G. Byron 
- W. Scott 
- E. A. Poe 
- V. Hugo, 
-  A. S. Puškin 
- atd. 

 
- rozliší jednotlivé fáze národního obrození, 

vysvětlí program a uvede hlavní 
představitele 

- zhodnotí vznik českého nakladatelství, 
novin, divadla jakožto nástrojů šíření 
kultury    

- posoudí význam prací literárněhistorických 
i jazykových 

 
 
 
 
- interpretuje v hlavních rysech Máchův Máj 
- diskutuje o vlivu Máchova Máje na českou 

literaturu 19. a 20. století 
 

Národní obrození 
- Počátky obrození: jazykovědci 

(J. Dobrovský, J. Jungmann), 
-  F. L. Čelakovský - ohlasová poezie 
- Rukopisy 
- atd. 

Romantismus v české literatuře 
- K. H. Mácha a jeho Máj 
-  K. J. Erben - klasická balada v Kytici 
- J. K. Tyl - novinář a dramatik 
- atd. 

 

- vystihne charakteristické rysy společnosti a 
kultury 2. poloviny 19. století 

- charakterizuje hlavní znaky realistického 
románu na příkladech děl ze světových 
literatur 

- interpretuje dramatické, filmové, televizní či 
rozhlasové zpracování děl 

Realismus ve světové literatuře 
- Zástupci světového realistického 

románu (H. de Balzac, G. Flaubert, 
Ch. Dickens, N. V. Gogol, L. N. 
Tolstoj, ...), real. drama (H. Ibsen, A. 
P. Čechov) 

- Naturalismus (E. Zola, F. M. 
Dostojevskij, ...)   

 
- objasní postavení české společnosti a 

literatury za Bachova absolutismu  
- vystihne podstatné rysy skupiny májovců, 

ruchovců a lumírovců, uvede autory a 
příklady jejich děl 

- vystihne podstatu historické prózy, uvede 
autory 

- vysvětlí pojem regionální literatura a zařadí 
její představitele do oblastí Čech a Moravy 

Česká literatura 2. poloviny 19. století 
- K. H. Borovský  
- B. Němcová 
- májovci (J. Neruda) 
- ruchovci a lumírovci (J. V. Sládek, 

J. Vrchlický, S. Čech, ...) 
- A. Jirásek 
- V. Mrštík 

 
- na základě vlastní četby formuluje své 

názory a postoje 
- v diskusi se spolužáky vysvětluje a 

obhajuje myšlenky  
- postihne smysl textů, jejich shody a rozdíly 
- zlepšuje vlastní komunikační dovednosti 

na základě zážitků z četby 

- Společná četba vybraných děl české 
a světové literatury   

- Umělecké zpracování lit. děl - film, 
TV, audio, dramatizace 
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2. ročník výsledky vzdělávání a rozpis učiva –  Jazyk a jazyková komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné  lexikální prostředky podle jejich 
funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru  

- vysvětlí význam slov v daném kontextu a 
odůvodní jejich použití 

- nahradí běžné cizí slovo českým  
ekvivalentem a naopak 

Lexikologie 
- Slovní zásoba a její rozvrstvení 
- Slova významově blízká, homonyma, 

synonyma.  
- Význam slova a změny slovního 

významu 
- Způsoby tvoření slov 
- Rozšiřování a obohacování slovní 

zásoby 
-  Slova přejatá, jejich výslovnost, 

psaní 
 

- ve svém projevu uplatňuje znalosti 
tvarosloví odhaluje a opravuje tvaroslovné 
nedostatky a chyby 

- u jmen a sloves určuje základní gramatické 
kategorie 

Morfologie I. 
- Principy třídění slov na slovní druhy    
- Mluvnické kategorie jmen a sloves, 

jejich funkce a stylové využití 

- sestaví základní projevy administrativního 
stylu 

- napíše strukturovaný životopis a motivační 
dopis 

Administrativní styl 
- Základní znaky, postupy a prostředky 
- životopis, strukturovaný životopis, 

žádost, úřední dopis 
- další útvary: např.: zápis z porady, 

pracovní hodnocení, inzerát a 
odpověď na něj, jednoduché úřední, 
popř. podle charakteru oboru 
odborné dokumenty, ... 

 
- definuje charakteristické znaky popisného 

slohového postupu 

- samostatně vytvoří např. popis, 
charakteristiku (definuje rozdíly mezi nimi), 
popis pracovního postupu, případně 
líčení,... 

Praktická stylistika: 
- popis, charakteristika 
- popis pracovního postupu 
- líčení  

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 
srozumitelně 

Rétorika 
- Prostředky řečnických projevů 

 
3. ročník - rozpis učiva - Literární komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- orientuje se v jednotlivých uměleckých 

směrech a v jejich hlavních představitelích 
- zařadí ke každému směru typická díla  
- zhodnotí přínos moderních směrů v české 

literatuře  
- uvede hlavní představitele České moderny 

a generace buřičů a jejich díla 
- rozpozná různorodé jazykové prostředky 

použité pro vyjádření subjektivních pocitů 

Moderní směry ve světové a české 
literatuře 

- Prokletí básníci (A. Rimbaud, Ch. 
Baudelaire) 

- W. Whitman (volný verš) 
- Dekadence, impresionismus, 

symbolismus (O. Wilde) 
- Česká moderna a generace „buřičů“  
- A. Sova.O. Březina, S. K. Neumann, 
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V. Dyk, F. Šrámek, P. Bezruč   
 

- orientuje se v jednotlivých literárních 
směrech 

- dovede přičlenit autora příslušnému směru  
- zařadí ke každému směru typická díla  
- interpretuje vybrané dílo 
- pokusí se o vlastní tvorbu v duchu 

avantgardních směrů 

Avantgarda ve světové a české literatuře 
- dadaismus 
- expresionismus 
- kubismus 
- futurismus 
- G. Apollinaire -  vliv na české básníky 
- atd 

- dokáže jmenovat přední představitele 
světové meziválečné kultury 

- konfrontuje rozličné umělecké přístupy 
v literatuře meziválečného období 

- rozpozná texty s odlišnými uměleckými 
záměry 

- pokusí se o interpretaci ukázky ze 
zvoleného díla 

Světová literatura v období mezi dvěma 
válkami 

-  T. Mann, J. Joyce, F. Kafka, B. 
Pasternak, M. Bulgakov,  E. 
M. Remarque, E Hemingway,  

- atd. 

- uvědomuje si význam osobností české 
meziválečné poezie  

- v meziválečné české poezii rozlišuje mezi 
různými směry a přístupy  

- polemizuje s ostatními studenty v diskuzích 
o východiscích a funkcích básnického 
umění ve vztahu ke společnosti  

- pokusí se o interpretaci ukázky ze 
zvoleného díla 

Vývoj meziválečné české poezie 
- proletářská poezie 
- poetismus 
- surrealismus 
-  J. Wolker, J. Seifert, V. Nezval, V. 

Vančura aj. 
- F. Halas, V. Holan 

- uvědomuje si význam osobností 
meziválečné české prózy 

- rozlišuje mezi různými směry a přístupy 
v meziválečné české próze 

- má povědomí o životních osudech 
K. Čapka, V. Vančury, K. Poláčka aj. 

- diskutuje o statečnosti a prozíravosti 
autorů protinacistických próz  

- interpretuje vybraná díla 

Podoby prózy v meziválečné české 
literatuře  

- Tematika války - J. Hašek a jeho 
Osudy dobrého vojáka Švejka, 
legionářská literatura 

-  Sociální proud - I. Olbracht 
- Psychologický román - J. Havlíček 
- Katolický proud – J. Durych 
-  Experiment v próze - V. Vančura 
- K. Čapek, K. Poláček, E. Bass 
- atd. 

- postihuje myšlenky humanismu v dílech 
předních dramatiků doby, dokáže 
interpretovat z tohoto hlediska zvolené 
ukázky 

- objasňuje nadčasovost myšlenek autorů 
společensky angažovaných dramat 

- v diskuzích srovnává levicové postoje 
v českých meziválečných dílech a děl po 
roce 1948  

- zamýšlí se na nad společenským 
významem dramat 1. poloviny 20. století 

Drama  v 1. pol. 20. století 
-  Osvobozené divadlo, J. Werich, J. 

Voskovec, J. Ježek.  
- dramata bratří Čapků 
- atd. 

 

- objasníi význam historických událostí této 
doby a jejich radikální vliv na proměnu 
české i literatury 

Literatura v období 2. světové války a 
okupace 

- reakce na ohrožení republiky (F. 
Halas,  V. Nezval,  F. Hrubín,), 
Skupina 42 (J. Orten , J. Kolář ...) 
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- postihne různorodost literární scény ve 2. 
polovině 20. století 

- představí svého oblíbeného autora 
- samostatně interpretuje zvolené dílo 

Světová poezie a próza po r. 1945 
Významné osobnosti světové dramatické 
tvorby po r. 1945  

- americká literatura (T. Williams, J. 
Steinbeck W. Styron, ...) 

- totalita v literatuře (A. Solženicyn, 
G. Orwell) 

- beatnická generace (J. Kerouac ) 
- dramatik. F. Dürrenmatt  

 
- zlepšuje vlastní komunikační dovednosti 

na základě zážitků z četby  
- formuluje své názory a postoje v diskusi se 

spolužáky vysvětluje a obhajuje myšlenky  
- postihne smysl textů, jejich shody a rozdíly 
- volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum 

Základy rétoriky 
- řečnické útvary 

  
3. ročník - rozpis učiva –  Jazyk a jazyková komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- uplatňuje syntaktické znalosti při 

písemném i mluveném projevu 
- vytvoří úvahový text 
- rozliší rysy úvahy a ostatních slohových 

útvarů, např. výklad, vyprávění 
 

Syntax I. 
- Věta a větné členy 
- Souvětí a druhy vět 

Praktická stylistika 
- úvaha 

 
- ve svém projevu uplatňuje znalosti 

tvarosloví  
Morfologie II. 

- Mluvnické kategorie dalších slovních 
druhů, jejich funkce a stylové využití 

 
- rozlišuje základní útvary publicistického 

stylu a definuje jejich základní znaky a 
rozdíly 

- sestaví jednoduché zpravodajské a 
propagační útvary (zpráva, reportáž, 
pozvánka, nabídka) 

- má přehled o denním tisku, rozezná 
manipulativní komunikaci 

- napíše krátký článek do novin/časopisu, 
případně text s rysy fejetonu 

Publicistický styl 
- Publicistické žánry: zpravodajství, 

úvodník, komentář, fejeton, reportáž, 
interview, inzerát, ... 

- praktická stylistika: článek do novin/ 
časopisu, fejeton 

- reklama 
 
 

- definuje základní figury a tropy a vyhledává 
je v textu, objasňuje jejich sémantickou 
stránku 

Jazykové prostředky v uměleckém stylu 
-  Řeč přímá, nepřímá, polopřímá. 
- Figury a tropy 

 
 

4. ročník – rozpis učiva -  Literární komunikace 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- dokáže popsat v hlavních rysech vývoj 
české literatury 2. pol. 20. století 

- reflektuje proměny poválečné poezie 
- zamyslí se nad významem význačných 

autorů pro další rozvoj české básnické 
tvorby  

Světová poezie a próza po r. 1945 
Významné osobnosti světové dramatické 
tvorby po r. 1945  

- existencionalismus (A. Camus)  
- magický realismus (G. G. Marquez) 
- postmoderna (U. Eco, M. Kundera) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
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- využívá znalostí jazykových prostředků 
uměleckého stylu a vyhledává v textech 
nejdůležitější figury a tropy 

- uvědomuje si znaky subjektivního 
uměleckého stylu nejvýznačnějších autorů 

- dokáže popsat v hlavních rysech vývoj 
české prózy 2. pol. 20. století 

- pokusí se o zhodnocení významu 
vybraného tvůrce 

- interpretuje dramatické, filmové či televizní 
zpracování děl  

- zamyslí se nad morálními dilematy hrdinů 
próz 

 

- absurdní drama (S. Becket) 
- -atd  

Česká literatura  po r. 1945 
- Židovská tématika - A. Lustig, 

L. Fuchs, O. Pavel. 
-  Reakce na kult osobnosti - 

M. Kundera, L. Vaculík. 
- Budovatelský schematismus (P. 

Kouout) 
Trojí proud v české literatuře po roce 1968  

-  Oficiální (L. Fuks, B. Hrabal, O. Pavel 
V. Páral) 

- Samizdatový (L. Vaculík, V. Havel...) 
- Exilový (J. Škvorecký,  P. Kohout, 

M. Kundera a j.) 
- Česká poezie mimo normalizační 

proud (J. Seifert, F.  Hrubín, J. 
Skácel, ...) 

- Zpívaná poezie  (K. Kryl, J. Kainar, 
V. Hrabě, J. Nohavica, ...) 

- atd 
- postihne  různorodost dramatické scény 2. 

poloviny 20. století 
- pokusí se o zhodnocení významu 

vybraného tvůrce 
- interpretuje dramatické, filmové či televizní 

zpracování děl  
- propojuje vědomosti o dramatu se 

soudobou divadelní produkcí 

Vývoj českého dramatu ve 2. polovině 20. 
století 

-  J. Topol, V. Havel, P. Kohout 
-  Divadlo J. Cimrmana (Z. Svěrák, L. 

Smoljak) 
- atd. 

- vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje české i světové literatury, 
významných uměleckých směrů, uvede 
jejich představitele a charakterizuje a 
interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury 

- zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů a příslušných 
historických období  

- při interpretaci literárního textu ve všech 
jeho kontextech uplatňuje znalosti o 
struktuře literárního textu, literárních 
žánrech a literárněvědných termínech 

- postihne smysl textu, vysvětlí důvody a 
důsledky různých interpretací téhož textu, 
porovná je a zhodnotí 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 
uměleckých děl 

- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti 

Opakování a shrnutí učiva z literární 
teorie a historie 
 

 
4. ročník – rozpis učiva -  Jazyk a jazyková komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
-  orientuje se ve výstavbě textu 
- uplatňuje znalosti za skladby při písemném 

Syntax II. 
- Složitá souvětí a interpunkce 
- Nepravidelnosti větné stavby 
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i mluveném projevu 
- využívá znalostí pravidel pravopisu 

v otázce interpunkce složitých souvětí a 
nepravidelností větné stavby  

- stavba a tvorba komunikátu 

 
- rozpozná a pojmenuje funkční styl, 

dominantní slohový postup a v typických 
příkladech slohový  útvar 

- pojmenuje charakteristické znaky textu, 
podle nichž text přiřadil k funkčnímu stylu, 
doloží příklady z textu   

-  používá jednotlivé slohové postupy a 
základní útvary vhodně vzhledem k dané 
komunikační situaci 

 
Opakování funkčních stylů 

-  

 

- v základních útvarech odborného stylu 
používá adekvátní slovní zásobu včetně 
příslušné odborné terminologie 

- při využití cizího textu dodržuje pravidla 
citace, vychází ze znalosti citační normy 

- odliší citaci od plagiátorství 

 

Odborný styl 
- slovní zásoba vzhledem 

k příslušnému oboru vzdělávání, 
terminologie 

- Zásady zpracování odborného textu, 
citace, citační norma  

- Odborný popis, referát, výklad, esej 
- grafická a formální úprava 

jednotlivých písemných projevů 
 
- posoudí kompozici uměleckého textu, jeho 

slovní zásobu a skladbu 

 
Umělecký styl 

- Stylistické postupy a hlavní žánry 
- Jazyk a kompozice beletristického 

vypravování 
 
- využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje  
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní  
(kritizovat, polemizovat) 

- dokáže svůj projev adekvátně přizpůsobit 
adresátovi 

Rétorika 
- Hlavní řečnické útvary 
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Učební osnova předmětu ANGLICKÝ JAZYK  

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět AJ je 
vyučován v 1. - 6. ročníku po 3 hodinách týdně, tj. celkem 18 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
V 1.-4. ročníku si žák osvojí komunikační jazykové kompetence odpovídající  úrovni 
B1 SERRJ, v 5.-6. ročníku úrovni B1+/B2 (SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných 
řečových dovedností. 
 
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k: 
• prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k 

tomuto předmětu, dovednosti učit se cizí jazyk efektivně;  
• využívání vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při 

studiu jazyka cizího; 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce (patřičná znalost slovní zásoby a gramatických 
struktur); 

• získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce, 
včetně jednodušších odborných textů, využívání textu jako zdroj poznání i jako 
prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; 

• osvojení si práce se slovníky, časopisy a s internetem nebo CD-ROM, využívání 
práce s těmito informačními zdroji ke studiu a k prohlubování svých všeobecných 
vědomostí a dovedností; 

• komunikování v rámci základních témat, porozumění přiměřeně (jazykově, 
obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, 
vyměňování názorů a informací týkajících se známých témat všeobecných i 
odborných v projevech mluvených i psaných, volbě vhodné komunikační strategie 
a jazykových prostředků, jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; 

• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi;  

• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním 
hodnotám jiných národů v souladu se zásadami demokracie. 

• získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a k využívání 
získaných poznatků včetně odborných ze svého oboru ke komunikaci 
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Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí 
studium tohoto jazyka v dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Předpokládá se mírně 
pokročilá nebo pokročilá vstupní úroveň znalosti jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce 
navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 
komunikativních dovedností, která odpovídá úrovni B1 pro maturitní studium a 
B1+/B2 pro vyšší odborné studium Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Vyšší odborné vzdělávání vede k absolutoriu. 
Předmět anglický jazyk vede žáky k: 
• osvojení praktických řečových dovedností anglického jazyka; 
• využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního i profesního 

života; 
• výchově ke kultivovanému jazykovému projevu 
• rozšíření jejich poznatků o anglicky mluvících zemích 
• rozšíření kulturního rozhledu; 
• formování jejich osobnosti; 
• rozvíjení jejich schopnosti celoživotního vzdělávání.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají moderní i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. 
Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny následující klíčové kompetence: 
 
Klíčové kompetence 
Anglický jazyk rozvíjí především kompetence k učení - naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence - naučit žáky v angličtině 
věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat, k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
- umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi - učit žáky efektně pracovat s informacemi a 
komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) 
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k probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se 
jejich celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na 
ně reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 

- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady 
a zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 

- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování 
znalostí, k informacím  

- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 

 
Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
Učební osnova předmětu ANGLICKÝ JAZYK 
 

1. a 2. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 
Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně 
dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením, otázkám 
a pokynům vysloveným pomalu a 
zřetelně, školním a pracovním pokynům 

- rozumí číslům, údajům o cenách, čase 
- na základě vyslechnutých informací 

vyplní dotazník 
- umí porozumět informacím radiového 

vysílání a zacházet s neznámými slovy 
při poslechu 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření 

- v jednoduchých promluvách nalezne 
hlavní a vedlejší  myšlenky a důležité 
informace 

- rozpozná význam jednoduchých 
obecných sdělení a hlášení 

 
Čtení: 
- rozumí krátkým písemným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 
- umí pracovat s jednoduchými texty na 

vybraná témata / články, emaily, 

 
Jazykové prostředky a funkce: 
 
▪ Gramatika: 
„to be“, possessive adjectives,    subject 
pronouns this, that, these, those 
 
Have got 
Possessive´s 
there is / there are 
Possessive pronous 
 
Present simple affirmative 
Time expressions 
Present simple negative 
Object pronouns 
Present simple questions 
 
Countable/uncountable nouns 
some, any, much/many/a lot of 
 
can – ability 
Adverbs, imperatives 
 
like/love/hate + ing 
Articles 
Present Continuous 
Present simple and Present continuous 
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rozhovory/ 
- umí se orientovat v textových zprávách 
- rozumí nejdůležitějším odborným 

výrazům 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 

(např. informace o místech, lidech) 
- umí zacházet s novými slovíčky ve 

čteném textu 
 
Mluvení: 
- umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných 
životních situacích 

- umí jednoduše pohovořit o sobě a 
členech rodiny 

- dokáže pokládat jednoduché otázky na 
čas, ceny, zvyky a odpovídat na ně 

- dokáže popsat obrázek, fotografii 
- zvládne krátkou diskusi na zadané téma 
- zvládne jednodušší telefonický rozhovor 
- umí použít čísla, údaje o množství, 

cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat místo, počasí 
 
Psaní: 
- umí vypracovat jednoduché texty / 

pohlednice, zpráva, poznámka, e-mail / 
- umí ve formulářích vyplnit základní údaje 

o sobě 
- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text ve formálním 

i neformálním dopisu 
- dovede napsat blahopřání, pozvánku  
- zvládne napsat několik souvislých 

jednoduchých vět o sobě 
- umí napsat stručný životopis 
- dovede napsat recept 
- umí napsat popis na základě fotografie 

Past simple: to be 
Past simple affirmative 
 
Past simple negative and questions 
Question words 
 
Comparative adjectives 
Will for predictions 
 
Superlative adjectives 
be going to for plans and intentions 
 
have to 
Prepositions 
 
If + imperative  
Present perfekt 
 
▪ Slohové postupy:  

Popis 
E-mail 
A short note 
Recipe 
Postcard 
Informal letter 
Notice 
Formal letter 
 

 ▪ Tematické okruhy: 
  - rodina /+ MA, Unit 1/ 
  - škola a volný čas /+ MA, U3/ 
  - nákupy a nakupování /MA, U6/ 
  - bydlení a vybavení domů /MA, U2/ 
  - specifika měst a života v nich - extrémní 
sport a vybavení /MA, U9/ 
  - zdraví /MA, U10/ 
  - jídlo a vaření /MA, U5/ 
  - móda a oblečení 
  - počítače a internet /MA, U12/ 
  - hudba a hudební festivaly 
  - věda a technika /MA, U12/ 
  - vynálezy /MA, U12/ 
  - životní prostředí, počasí /MA, U11/ 
  - dovolená a dopravní prostředky /MA, U7/ 
  - zaměstnání /MA, U4/ 
  - kulturní zvyky /MA, U8/  
  - politika 
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3. a 4. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 
bezprostřední osobní vztah (já, moje 
rodina, jídlo, sporty) 

- rozumí přiměřeným souvislým projevům 
a diskusím rodilých mluvčích 
pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu 

- je schopen postihnout hlavní smysl 
krátkých, jasných a jednoduchých 
sdělení a oznámení 

- umí předpokládat ve slyšeném textu 
- dovede v poslechu najít specifickou 

informaci 
- orientuje se v telefonické konverzaci 
- dovede přiřadit informace 
- umí přiřadit a doplnit informace do 

slyšeného textu  
- odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 
- v promluvách nalezne hlavní a vedlejší  

myšlenky a důležité informace 
- rozpozná význam jednoduchých 

obecných sdělení a hlášení 
 
Maturita Activator: Referenční část 
Poslech: 
Podpora obecných zkouškových strategií pro 
poslechové dovednosti s následnými 
praktickými cvičeními 
- zkouškové typy poslechových úkolů 

s možností porovnání a vlastního 
vyjádření, následné písemné úkoly ve 
formě T/F (pravda-nepravda), 
doplňování textu, výběr z možností. 

 
Čtení: 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 
- uplatňuje různé typy technik čtení 
- vyslovuje srozumitelně 

Jazykové prostředky a funkce: 
 
▪ Gramatika: 
Present simple and continuous 
Questions and question words 
 
Past simple and past continuous 
 
Comparatives and superlatives 
too and enough 
 
 Wishes and intentions 
 Gerunds and infinitives 
 
 Should and must  
 Articles 
 
Obligations and permission in the present 
Obligation and permission in the past 
 
Future arrangements 
Will, may and might 
 
Present perfect with ever and never 
Present perfect with just, already and yet 
 
Defining relative clauses 
First conditional and future time clauses 
 
Used to 
Present perfect with for and since 
 
Present simple passive 
Past simple and present perfect Passive 
 
Second conditional 
Reported requests and commands 
 
Maturita Activator: 
III.Grammar 
40 stran s klíčovými gramatickými 
strukturami, jak teoretická, tak praktická 
cvičení v typicky zkouškovém formátu 
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- rozumí popisům událostí, pocitů, přání 
v osobních dopisech 

- vyhodnotí nejdůležitější informace 
z písemných zpráv a novinových článků, 
v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 
jména, obrázky a nadpisy 

- rozumí jednoduchým návodům  
 
Maturita Activator: Referenční část 
Čtení: 
Nabízí se různé typy článků s následnými 
praktickými cvičeními, úkoly ve formě T/F 
(pravda-nepravda), doplňování textu, výběr 
z možností. 
 
Mluvení: 
- domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadující jednoduchou a přímou 
výměnu informací o známých tématech 
a činnostech 

- popíše sebe i jiné osoby místa, věci, 
fotografie 

- seznámí se s novými lidmi, zvládne 
pozdravy v různých situacích 

- podá radu a požádá o ni 
- získá a podá základní instrukci, 

informaci 
- utvoří zdvořilou žádost a reaguje na ni 
- dovede vyjádřit zájem, své záměry a 

plány 
- umí žádat o dovolení a reagovat 
- dovede vyjadřovat prognózy, záměry a 

plány 
- umí se vyjadřovat v běžných 

předvídatelných situacích 
- zvládne telefonickou konverzaci 
 
Maturita Activator: Referenční část 
Ústní projev: 
- řada jazykových dovedností a výrazů 

potřebných pro každý tip zkouškového 
zadání úkolu, za nimiž následují 
praktická procvičení 

- značná podpora obrazového materiálu 
s úkoly ve zkouškovém formátu 

 
Psaní: 

▪ Slohové postupy:  
      formulář 
      e-mail 
      neformální dopis 
      pozvánka 
      pohlednice 
      formální dopis/stížnost 
      vzkaz/oznámení 
 
▪ Tématické okruhy: 
Longman Maturita Activator (MA) 
- moje rodina a vztahy /MA, Unit 1/ 
- známé osobnosti /MA U1/ 
- peníze a finance 
- škola, vzdělávání /MA U3/ 
- práce, zaměstnání /MA U4/ 
- zdravý životní styl /MA U10/ 
- jídlo a nápoje, vaření /MA U5/ 
- společnost a právo 
- dovolená, prázdniny /MA U7/ 
- sport, vybavení /MA U9/ 
- moderní přístroje a technologie /MA U12/ 
- příroda /MA U11/ 
- film, TV /MA U8/ 
- kriminalita, zločinnost 
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- umí v jednoduchých větách popsat 
zážitky a události ze svého 
každodenního života 

- ve formulářích umí vyplnit údaje osobě, 
o svém vzdělání, zájmech a zvláštních 
znalostech 

- umí napsat krátký příběh, popis událostí 
z oblasti každodenních témat  

- dovede psát formální a neformální e-
maily 

- umí písemně zaznamenat podstatné 
myšlenky 

- dovede zformulovat vlastní myšlenky  
- umí psát osobní dopisy popisující zážitky 

a dojmy (např. napsat text o osobních 
vzpomínkách) 

- umí napsat dotazník 
- dovede napsat popis 
 
Maturita Activator: Referenční část 
Psaní: 
Kromě zkouškových strategií podpora v tzv. 
Writing bank – přehledné ukázky psaných 
textů s užitečnými výrazy a tipy pro písemný 
projev 
 

5. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák 
- čte s porozuměním kratší odborné texty 
- používá vhodně odbornou terminologii 

ze svého oboru a gramatické prostředky 
odborného stylu.  

- spolehlivě reprodukuje smysl odborného 
textu 

- vyhledává jednoduché informace 
v odborném cizojazyčném textu 

- upevňování a prohlubování již 
dosažených jazykových a kulturních 
znalostí  

- odborná terminologie týkající se 
profesního zaměření v oboru hudba a 
skladba 

- gramatické jevy a slovní spojení 
používaná v odborném textu 

- tematické celky týkající se hudebního a 
kulturního života  

 
 
 
 
 
 

6. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák 
- čte s porozuměním a překládá delší 

odborné texty 

- upevňování a prohlubování již 
dosažených jazykových a kulturních 
znalostí  
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- umí tlumočit spolehlivě do mateřského i 
cizího jazyka odborný text 

- umí vypracovat cizojazyčné resumé 
k odbornému textu 

- umí vypracovat v cizím jazyce profesní 
životopis, žádost a přihlášku k účasti 
v konkurzních řízeních 

- umí komunikovat v různých profesních 
situacích 

- rozšiřování odborné slovní zásoby 
týkající se profesního zaměření v oboru 
hudba a skladba 

- upevňování a prohlubování gramatických 
jevů a slovních spojení používaných 
v odborném textu 

- tématické celky týkající se hudebního a 
kulturního života  

 
 
 
 

- dokáže popsat osoby, jejich vzhled i 
povahové vlastnosti a zájmy 

- domluví si schůzku 
- dokáže vybrat/popsat vhodného 

partnera 
- dokáže utvářet nová slova s pomocí 

přípony –able, předpony un- 
- dokáže pohovořit o významných 

svátcích a s nimi spojených tradicích 
v ČR a srovnat je se svátky a s nimi 
spojenými tradicemi v GB a USA 

- dokáže napsat přání k Vánocům 
- dokáže mluvit o knihách, popsat děj 

oblíbené knihy, stručně pohovořit o 
svém oblíbeném autorovi 

Popis osob – vlastnosti, vzhled 
Svátky v ČR – GB – USA 
Knihy a další volnočasové aktivity 
 
Gramatika: Vyjadřování přítomnosti, tázací 
dovětky, přivlastňovací zájmena samostatná, 
tvoření a stupňování příslovcí, vyjadřování 
budoucnosti, budoucnost po spojkách if, 
when a while, příčestí minulé, vztažné věty 

 



33 
 

 
Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK  

 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět NJ je 
vyučován v 1. - 6. ročníku po 3 hodinách týdně, tj.celkem 18 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití  zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
V 1.-4. ročníku si žák osvojí komunikační jazykové kompetence odpovídající  úrovni 
B1 SERRJ, v 5.-6. ročníku úrovni B1+/B2 (SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných 
řečových dovedností. 
 
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k: 
• prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k 

tomuto předmětu, dovednosti učit se cizí jazyk efektivně;  
• využívání vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při 

studiu jazyka cizího; 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce /patřičná znalost slovní zásoby a gramatických 
struktur/; 

• získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce, 
včetně jednodušších odborných textů, využívání textu jako zdroj poznání i jako 
prostředku ke zkvalitňování jazykových znalostí; 

• osvojení si práce se slovníky, časopisy a s internetem nebo CD-ROM, využívání 
práce s těmito informačními zdroji ke studiu a k prohlubování svých všeobecných 
vědomostí a dovedností; 

• komunikování v rámci základních témat, porozumění přiměřeně (jazykově, 
obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, 
vyměňování názorů a informací týkajících se známých témat všeobecných i 
odborných v projevech mluvených i psaných, volbě vhodné komunikační strategie 
a jazykových prostředků,  jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; 

• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi;  

• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním 
hodnotám jiných národů v souladu se zásadami demokracie. 

• Získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a k využívání 
získaných poznatků včetně odborných ze svého oboru ke komunikaci 
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Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí 
studium tohoto jazyka v dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Předpokládá se mírně 
pokročilá nebo pokročilá vstupní úroveň znalosti jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce 
navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 
komunikativních dovedností, která odpovídá úrovni B1 pro maturitní studium a 
B1+/B2 pro vyšší odborné studium Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Vyšší odborné vzdělávání vede k absolutoriu. 
 
Předmět německý jazyk vede žáky k: 
- osvojení praktických řečových dovedností německého jazyka; 
- využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního i profesního 

života; 
- výchově ke kultivovanému jazykovému projevu 
- rozšíření poznatků o německy mluvících zemích 
- rozšíření kulturního rozhledu; 
- formování osobnosti; 
- rozvíjení schopnosti celoživotního vzdělávání.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají moderní i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. 
Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny následující klíčové kompetence: 
 
Klíčové kompetence 
Německý jazyk rozvíjí především kompetence k učení - naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence - naučit žáky v němčině 
věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat, k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
- umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi - učit žáky efektně pracovat s informacemi a 
komunikovat pomocí ICT. 
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Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k informacím  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Český jazyk a literatura,  Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
 
Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK 
 
 

1. a 2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně 
dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením, otázkám 
a pokynům vysloveným pomalu a 
zřetelně, školním a pracovním pokynům 

- rozumí číslům, údajům o cenách, čase 
- na základě vyslechnutých informací 

vyplní dotazník 
- umí porozumět informacím radiového 

vysílání a zacházet s neznámými slovy 
při poslechu 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření 

- v jednoduchých promluvách nalezne 
hlavní a vedlejší  myšlenky a důležité 
informace 

- rozpozná význam jednoduchých 
obecných sdělení a hlášení 

 
Čtení: 
- rozumí krátkým písemným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

Gramatika:  
osobní zájmena,  
přítomný čas pravidelných a nepravidelných 
sloves,  
sloveso sein a haben,  
přímý a nepřímý pořádek slov,  
číslovky,  
předložky in, aus,  
určení rodu podstatných jmen podle přípony,  
člen určitý a neurčitý – 1. a 4.pád,  
zápor nicht a kein,  
množné číslo podstatných jmen,  
möchte,  
způsobová slovesa,  
způsobové sloveso mögen,  
přítomný čas nepravidelných sloves, 
rozkazovací způsob,  
zápor nicht, kein, nicht,  
složená slova,  
podmět man,  
přídavná jména odvozená od zeměpisných 
názvů,  
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou 
předponou,  
předložky se 4.pádem,  
osobní zájmena ve 4.pádě,  
zu Hause a nach Hause,  
3.pád,  
osobní a přivlastňovací zájmena ve 3.pádě,  
2.pád jmen vlastních,  
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- umí pracovat s jednoduchými texty na 
vybraná témata / články, emaily, 
rozhovory/ 

- umí se orientovat v textových zprávách 
- rozumí nejdůležitějším odborným 

výrazům 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 

(např. informace o místech, lidech) 
- umí zacházet s novými slovíčky ve 

čteném textu 
 
Mluvení: 
- umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných 
životních situacích 

- umí jednoduše pohovořit o sobě a 
členech rodiny 

- dokáže pokládat jednoduché otázky na 
čas, ceny, zvyky a odpovídat na ně 

- dokáže popsat obrázek, fotografii 
- zvládne krátkou diskusi na zadané téma 
- zvládne jednodušší telefonický rozhovor 
- umí použít čísla, údaje o množství, 

cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat místo, počasí 
 
Psaní: 
- umí vypracovat jednoduché texty / 

pohlednice, zpráva, poznámka, e-mail / 
- umí ve formulářích vyplnit základní údaje 

o sobě 
- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text ve formálním 

i neformálním dopisu 
- dovede napsat blahopřání, pozvánku  
- zvládne napsat několik souvislých 

jednoduchých vět o sobě 
- umí napsat stručný životopis 
- dovede napsat recept 
- umí napsat popis na základě fotografie 

předložky se 3.pádem,  
předložky se 3. a 4.pádem,  
řadové číslovky  
 
Témata:  
Jídlo a vaření,  
V restauraci,  
Každodenní povinnosti,  
Životní styl,  
Příležitostná práce,  
Vnější vzhled,  
vlastnosti osob, 
zájmy, pocity, volný čas,  
prodej a služby,  
účast na kulturních akcích,  
svátky a festivaly,  
kulturní události,  
Vídeň,  
Moje město  
Rodina,  
volný čas,  
sport,  
problémy ve škole  
 
Slohové postupy:  
napsat jednoduchý inzerát 
napsat vzkaz 
napsat krátký soukromý dopis 
napsat pozvánku 
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3. a 4. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Porozumění a poslech: 
- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 
bezprostřední osobní vztah (já, moje 
rodina, jídlo, sporty) 

- rozumí přiměřeným souvislým projevům 
a diskusím rodilých mluvčích 
pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu 

- je schopen postihnout hlavní smysl 
krátkých, jasných a jednoduchých 
sdělení a oznámení 

- umí předpokládat ve slyšeném textu 
- dovede v poslechu najít specifickou 

informaci 
- orientuje se v telefonické konverzaci 
- dovede přiřadit informace 
- umí přiřadit a doplnit informace do 

slyšeného textu  
- odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 
- v promluvách nalezne hlavní a vedlejší  

myšlenky a důležité informace 
- rozpozná význam jednoduchých 

obecných sdělení a hlášení 
Čtení: 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 
- uplatňuje různé typy technik čtení 
- vyslovuje srozumitelně 
- rozumí popisům událostí, pocitů, přání 

v osobních dopisech 
- vyhodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 
v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 
jména, obrázky a nadpisy 

- rozumí jednoduchým návodům  
 
Mluvení: 
- domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadující jednoduchou a přímou 
výměnu informací o známých tématech 
a činnostech 

- popíše sebe i jiné osoby místa, věci, 
fotografie 

- seznámí se s novými lidmi, zvládne 

Témata:  
Zábava a volný čas, 
oblékání a nakupování, 
kultura – TV, divadlo, kino, 
nakupování, 
v obchodním domě, 
na ulici, 
bydlení na venkově a ve městě, 
Praha a hudební život v Praze, 
Lidské tělo, 
U lékaře, 
Problémy ve škole, s rodiči, 
Lidské vlastnosti, 
Škola (školský systém v ČR a Německu), 
výběr povolání,  
Česká republika,  
kulturní centra v ČR,  
jídlo a pití,  
v restauraci,  
Rakousko,  
Německo 
 
Gramatika:  
préteritum a perfektum,  
pořádek slov ve větě jednoduché, souvětí,  
vzájemné postavení příslovečných určení,  
větný rámec,  
některé typy vedlejších vět,  
skloňování přídavných jmen,  
tázací zájmena,  
sloveso holen, bringen, tragen a probieren, 
anprobieren 
Neurčitá zájmena,  
zájmena einer, keiner, meiner,  
překlad českého ještě ne, už ne, příslovce 
s irgend/nirgend 
řadové číslovky,  
datum,  
směrová příslovce,  
infinitiv závislý na podstatném a přídavném 
jménu, 
infinitiv závislý na slovesu,  
Použití Platz, Stelle, Ort,   
rozdíl mezi slovy haben a sollen 
zvratná slovesa,  
rozkazovací způsob,  
vespolná zájmena,  
některé předložky s 2. pádem 
Časové údaje,  
zájmenná příslovce,  
vedlejší věty přirovnávací a vztažné, 
stupňování přídavných jmen v přísudku, 
stupňování příslovní,  
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pozdravy v různých situacích 
- podá radu a požádá o ni 
- získá a podá základní instrukci, 

informaci 
- utvoří zdvořilou žádost a reaguje na ni 
- dovede vyjádřit zájem, své záměry a 

plány 
- umí žádat o dovolení a reagovat 
- dovede vyjadřovat prognózy, záměry a 

plány 
- umí se vyjadřovat v běžných 

předvídatelných situacích 
- zvládne telefonickou konverzaci 
 
Psaní: 
- umí v jednoduchých větách popsat 

zážitky a události ze svého 
každodenního života 

- ve formulářích umí vyplnit údaje osobě, 
o svém vzdělání, zájmech a zvláštních 
znalostech 

- umí napsat krátký příběh, popis událostí 
z oblasti každodenních témat  

- dovede psát formální a neformální e-
maily 

- umí písemně zaznamenat podstatné 
myšlenky 

- dovede zformulovat vlastní myšlenky  
- umí psát osobní dopisy popisující zážitky 

a dojmy (např. napsat text o osobních 
vzpomínkách) 

- umí napsat dotazník 
- dovede napsat popis 
 

sloveso tun,  
porušování větného rámce po wie, als, 
stupňování přídavných jmen v přívlastku, 
příslovce zakončená na –stens,  
použití machen a tun 
sloveso werden,  
infinitivní konstrukce,  
zeměpisné názvy,  
názvy obyvatel,  
zpodstatnělá přídavná jména,  
příčestí minulé a přítomné 
Člen podstatných jmen,  
konjunktiv préterita a opisná forma 
s würde+infinitiv,  
skloňování přídavných jmen po nulovém 
členu,  
trpný rod,  
vazby sloves, podstatných a přídavných  
jmen,  
zlomky a desetinná čísla,  
souhrnné opakování mluvnice 

Doplňková témata: extrémní sporty, počítače a internet, věda a vynálezy, peníze a finance, 
příroda a počasí, kriminalita, zločinnost a právo, film, TV,  ochrana životního prostředí, media 
 
 

5. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
Používá vhodně terminologii ze svého oboru 
a gramatické prostředky odborného stylu 
Čte s porozuměním kratší odborné texty 
Vyhledává jednoduché informace 
v odborném cizojazyčném textu 
Spolehlivě reprodukuje odborný cizojazyčný 
text 

 
Odborná terminologie týkající se profesního 
zaměření 
Gramatické jevy a slovní spojení používaná 
v odborném jazyce 
Tematické celky týkající se hudebního a 
kulturního života 
Německy mluvící země  
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Geografie, demografie, hospodářský, 
politický kulturní přehled 
Prohlubování a upevňování si již dosažené 
jazykové a kulturní znalosti 

 
6. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva  

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Čte s porozuměním delší odborné texty a 
překládá je 
Tlumočí a překládá spolehlivě do 
mateřského i cizího jazyka odborný 
cizojazyčného textu 
Umí vypracovat cizojazyčné resumé 
k odbornému textu 
Umí vypracovat profesní životopis v cizím 
jazyce, žádost a přihlášku k účasti 
v konkurzním řízení 
Umí komunikovat v různých profesních 
situacích 

Prohlubování a upevňování si již dosažené 
jazykové a kulturní znalosti 
Tematické celky týkající se hudebního a 
kulturního života 
Prohlubování a upevňování gramatických 
jevů a slovních spojení používaných 
v odborném jazyce 
Rozšiřování odborné slovní zásoby týkající 
se profesního zaměření 
 
 

 



40 
 

 
 

Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován 
v 5. - 6. ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 4 hodiny.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter  - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
Žák si osvojí jazyk v úrovni A2 (SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných řečových 
dovedností. 
  
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli učit se efektivně cizí jazyk, využívat 
vědomostí a dovedností získané ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího jazyka; 
komunikovat jednoduchým způsobem v rámci základních témat, jednoduchým 
způsobem zformulovat vlastní myšlenky; pracovat s jednoduchým  cizojazyčným 
textem, včetně jednoduššího odborného textu, pracovat se slovníky, s internetem, 
využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých 
všeobecných vědomostí a dovedností.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku druhého cizího jazyka, kde se předpokládá, že 
žáci studium jazyka začínají. Předmět anglický jazyk vede žáky k osvojení 
praktických řečových dovedností anglického jazyka, k využívání jazykových 
prostředků v situacích každodenního osobního i profesního života. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  
 
Klíčové kompetence 
Anglický jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v angličtině 
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věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat, k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
– umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům,  k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi 
a komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k informacím  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Český jazyk a literatura,  Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK -  ANGLICKÝ  
  
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- dokáže vyhláskovat své jméno a příjmení, 

představit sebe a své přátele 
- dokáže představit svou rodinu 
- dokáže popsat svůj denní režim a hovořit 

o běžných činnostech, které lidé 
vykonávají v rámci svého povolání a zálib 

- dokáže popsat svůj školní den, hovořit o 
školních a mimoškolních aktivitách 
- popsat svůj byt, svůj pokoj 
- najít vhodný byt dle inzerátu 

 

Seznamování: oslovení, pozdrav, zahájení a 
ukončení rozhovoru, hláskování 
Rodina: rodinní příslušníci, popis jejich 
zájmů, povolání 
Bydlení 
Nakupování a návštěva restaurace 
 
Gramatika: časování slovesa to be a to have 
v přítomném čase, pořádek slov ve větě 
oznamovací a tázací, přítomný čas prostý a 
průběhový, počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména 

- používat konverzační fráze 
používané při návštěvě, vyjadřování 
přání, zdvořilé odmítnutí, souhlas, 
nesou 

Dovolená, plánování dovolené – poznají 
některá místa ve VB 
Nakupování 
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- hlas 
- popsat svůj pracovní den 
- naplánovat výlet, domluvit se s přáteli 

na setkání 
- vyjádřit přání, formulovat nabídku a 

žádost 

Gramatika: modální slovesa a některé jejich 
opisy, budoucí čas prostý, vazba be going to, 
stupňování přídavných jmen 
  

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- dokáže napsat dopis příteli, popsat 

výlet, dovolenou 
- vybere si dle nabídky dovolenou 

vhodnou pro sebe 
- napíše dopis, kde buď chválí nebo 

reklamuje dovolenou 
- vyjádří přání, nabídky, žádosti 
- napíše krátký pohled z dovolené 
- popíše svůj den v minulém čase 

Dovolená a cestování – prohloubení slovní 
zásoby, Praha, Česká republika – žák se 
naučí pojmenovat naše významné památky 
Doprava – dopravní prostředky, popis cesty 
Domácí práce 
 
Gramatika: minulý čas pravidelných sloves, 
některá nepravidelná slovesa, rozlišení 
použití prostého a průběhového minulého 
času, rozdíl mezi předložkami at, on, in 
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Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ 

 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět NĚMECKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován 
v 5. - 6. ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 4 hodiny.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter  - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
Žák si osvojí jazyk v úrovni A2 (SERRJ) naučí se i něco z odborné slovní zásoby. 
  
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby se žáci dovedli efektivně učit cizí jazyk, využívat 
vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího 
jazyka; komunikovat jednoduchým způsobem v rámci základních témat, 
jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; pracovat s jednoduchým 
cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, pracovat se slovníky, s 
internetem, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k 
prohlubování svých všeobecných a odborných vědomostí a dovedností.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku druhého cizího jazyka, kde se předpokládá, že 
žáci studium jazyka začínají. Předmět cizí jazyk vede žáky k osvojení praktických 
řečových dovedností německého jazyka, k využívání jazykových prostředků v 
situacích každodenního osobního i profesního života. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost. V průběhu studia druhého cizího jazyka vypracuje žák 
samostatný referát na téma týkající se reálií německy mluvících zemí v rozsahu A4, 
který prezentuje ve třídě. Tento referát bude také předmětem hodnocení. 
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  
 
Klíčové kompetence 
Německý jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v němčině 
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věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat, k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
– umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi 
a komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k získávání informací  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
 
Předmět německý jazyk má vazbu na předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a 
hlavní obor. 
 
Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK -  NĚMECKÝ  
 
 

5. a 6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně 
dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením, otázkám 
a pokynům vysloveným pomalu a 
zřetelně, školním a pracovním pokynům 

- rozumí číslům, údajům o cenách, čase 
- na základě vyslechnutých informací 

vyplní dotazník 
- umí porozumět informacím radiového 

vysílání a zacházet s neznámými slovy 
při poslechu 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření 

Gramatika:  
osobní zájmena,  
přítomný čas pravidelných a nepravidelných 
sloves,  
sloveso sein a haben,  
přímý a nepřímý pořádek slov,  
číslovky,  
předložky in, aus,  
určení rodu podstatných jmen podle přípony,  
člen určitý a neurčitý – 1. a 4.pád,  
zápor nicht a kein,  
množné číslo podstatných jmen,  
möchte,  
způsobová slovesa,  
způsobové sloveso mögen,  
přítomný čas nepravidelných sloves, 
rozkazovací způsob,  
zápor nicht, kein, nicht,  
složená slova,  
podmět man,  
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- v jednoduchých promluvách nalezne 
hlavní a vedlejší  myšlenky a důležité 
informace 

- rozpozná význam jednoduchých 
obecných sdělení a hlášení 

 
Čtení: 
- rozumí krátkým písemným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 
- umí pracovat s jednoduchými texty na 

vybraná témata / články, emaily, 
rozhovory/ 

- umí se orientovat v textových zprávách 
- rozumí nejdůležitějším odborným 

výrazům 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 

(např. informace o místech, lidech) 
- umí zacházet s novými slovíčky ve 

čteném textu 
 
Mluvení: 
- umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných 
životních situacích 

- umí jednoduše pohovořit o sobě a 
členech rodiny 

- dokáže pokládat jednoduché otázky na 
čas, ceny, zvyky a odpovídat na ně 

- dokáže popsat obrázek, fotografii 
- zvládne krátkou diskusi na zadané téma 
- zvládne jednodušší telefonický rozhovor 
- umí použít čísla, údaje o množství, 

cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat místo, počasí 
 
Psaní: 
- umí vypracovat jednoduché texty / 

pohlednice, zpráva, poznámka, e-mail / 
- umí ve formulářích vyplnit základní údaje 

o sobě 
- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text ve formálním 

i neformálním dopisu 
- dovede napsat blahopřání, pozvánku  
- zvládne napsat několik souvislých 

jednoduchých vět o sobě 

přídavná jména odvozená od zeměpisných 
názvů, 
skloňování přídavných jmen  
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou 
předponou,  
předložky se 4.pádem,  
osobní zájmena ve 4.pádě,  
zu Hause a nach Hause,  
3.pád,  
osobní a přivlastňovací zájmena ve 3.pádě,  
2.pád jmen vlastních,  
předložky se 3.pádem,  
předložky se 3. a 4.pádem,  
řadové číslovky  
minulý čas sloves – préteritum a perfektum 
 
Témata:  
Jídlo a vaření,  
V restauraci,  
Každodenní povinnosti,  
Životní styl,  
Příležitostná práce,  
Vnější vzhled,  
vlastnosti osob, 
zájmy, pocity, volný čas,  
prodej a služby,  
účast na kulturních akcích,  
svátky a festivaly,  
kulturní události, 
německy mluvící města,  
Vídeň,  
Moje město,  
Praha, 
ČR, Německo, Rakousko 
Rodina,  
volný čas,  
sport,  
problémy ve škole  
 
Slohové postupy:  
napsat jednoduchý inzerát 
napsat vzkaz 
napsat krátký soukromý dopis 
napsat pozvánku 
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- umí napsat stručný životopis 
- dovede napsat recept 
- umí napsat popis na základě fotografie 
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Učební osnova předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKYCH VĚD zasahuje do 
vzdělávacích oblastí SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován v 1. ročníku po 1 hodině týdně a v 2. až 4. 
ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 7 hodin. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do šesti oblastí, které mají vzájemně 
propojený komplexní charakter. Jsou to oblasti – Člověk ve společnosti, Člověk jako 
občan, Člověk a právo, Ekonomie a ekonomika, Člověk v mezinárodním prostředí a 
Člověk a svět. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  

Obecným cílem předmětu Základy společenských věd je připravit žáky na 
aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání 
všeobecně směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli 
slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali 
uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Učí je uvědomovat si 
vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět 
světu, v němž žijí. 

Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu 
teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K 
této přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou 
prostředkem ke kultivaci politicko-filozofického, psychologicko-sociálního, etického, 
právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční 
gramotnosti. 
 
Charakteristika obsahu 
 Vzdělávání navazuje na obecné kompetence, vědomosti a dovednosti, které 
žáci získali již v základním vzdělání, a směřuje k jejich upevnění, rozvinutí a 
prohloubení.  
 Učivo předmětu je zaměřeno na získání společenskovědních vědomostí a 
dovedností a jejich následnému využití v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a 
různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-
etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a 
sociálního charakteru; získávání a kritické hodnocení informací z různých zdrojů – z 
verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, 
mapy …) a kombinovaných textů (např. film); učí žáky věcně, pojmově a formálně 
správně formulovat své názory na sociální, politické, praktické ekonomické, 
filozofické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich  
s partnery. Významnou úlohu má i rozvíjení finanční gramotnosti jako důležité 
kompetence, kterou by měl být vybaven každý člověk dnešní doby. 
 Učivo předmětu usiluje o formování a posilování pozitivních citů, postojů, 
preferencí a hodnot:  

- uznávat, že lidský život je nejvyšší hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a 
chránit jej 
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- na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně 
hodnotné jako sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od 
předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, 
náboženské a jiné nesnášenlivosti  

- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít 
čestně 

- cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její 
zachování a zdokonalování  

- preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, 
vystupovat zejména proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a 
vlastenectvím,  

- s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze 
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně; kriticky posuzovat 
skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se 
manipulovat  

- cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného 
rozvoje 

- vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o 
ně, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší 
komunitu 

- chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a 
hledat na ně v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména občanské kompetence a kulturní 
povědomí, personální a sociální kompetence, komunikativní kompetence, 
kompetence k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění a 
podnikatelským aktivitám a kompetence využívat prostředky IKT. 
 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, 
Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. 
Předmět Základy společenských věd má vazbu na předměty Český jazyk a literatura,  
Dějepis, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Hlavní 
obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Psychologie, Pedagogika, Informační a 
komunikační technologie. 
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Učební osnova předmětu  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
 
- charakterizuje předmět sociologie a její 

postavení v systému spol. věd, orientuje se 
v základní terminologii 

- charakterizuje proces socializace a její 
instituce 

- dokáže definovat pojem sociální skupina, 
rozlišuje různé druhy (např. rodina, 
referenční skupina, ...) a vysvětlí vliv soc. 
skupiny na jedince 

- objasní pojem sociální role 
- rozlišuje různé typy soc. stratifikace 
- vysvětlí pojem sociální status a uvede 

možnosti, jakými jej lze měnit – mobilitní 
kanály   

- popíše sociální nerovnost a chudobu ve 
vyspělých demokraciích 

- uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit 
sociální problémy; popíše, kam se může 
obrátit, když se dostane do složité sociální 
situace 

- posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost 
pohlaví porušována 

- charakterizuje současnou českou 
společnost, její sociální složení 

Člověk ve společnosti 
-  sociologie jako vědní disciplína  
- socializace 
- Společenské útvary: sociální skupiny 
 
- Struktura společnosti: 
- stratifikace a nerovnost, vrstvy 
- elity a jejich úloha 
- sociální status a mobilita 
- sociální nerovnost a chudoba v současné 
- společnosti 
- postavení mužů a žen, genderové 

problémy 
- současná česká společnost 
 

2. pololetí 
- informace o sociální změně aplikuje při 

diskuzích na dané téma 
- srovná společnost tradiční a moderní, 

pojmenuje rozdíly a shody 
- definuje pojmy evoluce, revoluce 
- vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty 
 
- debatuje o pozitivech i problémech 

multikulturního soužití; objasní příčiny 
migrace lidí 

- charakterizuje současnou českou 
společnost z hlediska etnického složení 

- objasní význam solidarity a dobrých vztahů 
v komunitě  

 

 Měnící se společnost: 
- společnost tradiční a moderní 
- pozdně moderní společnost 
 
- hmotná kultura, duchovní kultura 
 
 
- Rasy, etnika, národy a národnost:   
- majority a minority ve společnosti 
- migrace, migranti, azylanti, multikulturní 

soužití 
- netolerance, xenofobie, rasismus 
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2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- charakterizuje předmět politologie a její 

postavení v systému spol. věd, orientuje se 
v základní terminologii 

- vymezí pojem státu, rozliší různá 
uspořádání státu a základní formy vlády 

- uvede příklady, za jakých podmínek je 
možné získat občanství ČR 

- rozpozná české státní symboly 
- určí základní principy právního státu 
- popíše dělbu moci v demokratických 

státech 
- charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy (korupce, 
kriminalita…); 

- debatuje o vlastnostech, které by měl mít 
občan demokratického státu;  

- rozliší znaky demokratického a totalitního 
státu 

- identifikuje nástroje totalitních režimů, 
které je udržují u moci 

 
- objasní význam práv a svobod, které jsou 

zakotveny v českých zákonech, a popíše 
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 
obhajovat 

- charakterizuje pojem občanská společnost 
- uvede příklady občanské aktivity ve svém 

regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou 
společností;  

- rozpozná občanské organizace a vymezí 
jejich úlohu ve společnosti 

 
- charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran a 
svobodných voleb 

- porozumí významu a funkci ústavy 
- určí hlavní subjekty moci zákonodárné a 

výkonné v ČR, rozliší jejich pravomoci  
- interpretuje výsledky voleb a volebních 

preferencí v tabulkách a grafech 
- charakterizuje znaky voleb 

 demokratických státech 
- rozliší pasivní a aktivní volební právo 
- vysvětlí na příkladech rozdíly mezi různými 

volebními systémy 
- rozliší na příkladech rozdíly mezi volbami 

do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, 
volbou prezidenta a volbami do územní 
samosprávy 

Člověk jako občan 
- politologie jako vědní disciplína 
- stát, jeho znaky, funkce a formy 
- státy na počátku 21. století, český stát 
- státní občanství v ČR 
- dělba moci 
- demokracie a její znaky a druhy  
- demokratické a nedemokratické systémy  
- základní hodnoty a principy demokracie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

ochránce práv, práva dětí 
 
 
 
 
 
- občanská participace, občanská 

společnost 
- občanské ctnosti potřebné pro demokracii 

a multikulturní soužití 
 
 
 
- politický systém v ČR 
- právní základy státu, Ústava ČR, dělba 

moci v ČR 
- politika 
- politické strany 
 
- volby a volební systémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- politické ideologie 
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- rozpozná na konkrétních příkladech 

charakteristiky základních politických 
ideologií 

- vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat  
- hnutí omezující práva a svobody jiných lidí 
- vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 
- politickým radikalismem, nebo politickým 

extremismem 
 
- rozliší státní správu a územní samosprávu 
- uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy 
- identifikuje hlavní orgány státní správy 

a samosprávy 
 
- dovede kriticky přistupovat k mediálním  
  obsahům a pozitivně využívat nabídky  
  masových médií  
- rozliší na příkladech manipulativní jednání  

 
 
- politický radikalismus a extremismus 
- současná česká extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a extremismus 
- teror, terorismus 
 
 
 
- státní správa a samospráva 
- struktura veřejné správy, obecní a krajská 
- samospráva 
 
 
- svobodný přístup k informacím, masová 

média a jejich funkce, kritický přístup 
k médiím, maximální využití potencionálu 
médií 

 

2. pololetí 
- vysvětlí pojem právo, právní stát 
- rozliší právní a neprávní normy 
- uvede základní fáze legislativního procesu 

v ČR, jehož výsledkem je právní předpis 
- charakterizuje hierarchický systém 

právních předpisů ČR  
- objasní základní klasifikaci práva 
- uvede příklady právních vztahů 
 
- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost  
 
- uvede příklady právní ochrany a  
- popíše soustavu soudů v ČR a činnost 

policie, soudů, advokacie a notářství 
- vysvětlí pojmy z oblasti vlastnického práva 

(vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM, katastr 
nemovitostí, ...)  

- objasní základní pojmy dědického práva 
(závěť, dědic, odmítnutí dědictví, ...)  

- popíše, jaké závazky vyplývají z běžných 
smluv, a na příkladu ukáže možné 
důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy 
včetně jejich všeobecných podmínek 

 
- popíše práva a povinnosti mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; popíše, kde může o 
této oblasti hledat informace nebo získat 
pomoc při řešení svých problémů 

 
- objasní otázky z oblasti pracovního práva, 

jako např. právní podmínky vzniku, změny 
a zániku pracovního poměru (pracovní 

Člověk a právo 
- právo a spravedlnost, právní stát 
- právní norma 
- právo jako systém 
- právní řád 
- právní vztahy 
 
 
 
- právní osobnost (fyzická, právnická osoba) 

a odpovědnost 
  
 
- právní ochrana, soustava soudů v ČR 
- notáři, advokáti a soudci 
- vlastnictví, právo v oblasti duševního 

vlastnictví 
 
 
 
 
-  smlouvy 
-  odpovědnost za škodu 
 
 
 
- rodinné právo 
 
  
 
- pracovní právo 
- zákoník práce, pracovní poměr, pracovní 

smlouva, práva a povinnosti zaměstnance 
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smlouva, zkušební doba, výpověď, 
odstupné); 

- uvede práva a povinnosti účastníků 
pracovněprávních vztahů (pracovní doba, 
pracovní neschopnost, mzda, minimální 
mzda, odměny)  

 
- objasní postupy vhodného jednání, stane-li 

se obětí nebo svědkem jednání, jako je 
šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání atp. 

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, 
např. podáním reklamace 

a zaměstnavatele, odbory 
 
 
 
 
 
- správní řízení 
- trestní právo – trestní odpovědnost,    
- tresty a ochranná opatření,  
- orgány činné v trestním řízení 
- kriminalita páchaná na dětech a 

mladistvých 
- kriminalita páchaná mladistvými  

 
3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- aplikuje základní ekonomické pojmy 
- na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu 
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 
- vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny 
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 
zákazníků, místa a období 

- rozpozná běžné cenové triky a klamavé 
nabídky 

 
- charakterizuje peníze, cenné papíry, 

finanční trh a jeho subjekty  
 
- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a 

výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 
domácnosti 

- navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak 
naložit s přebytkovým rozpočtem 
domácnosti 

- navrhne způsoby, jak využít volné finanční 
prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční 
produkt pro jejich investování 

- dovede posoudit služby nabízené 
peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich 
možná rizika 

- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, 
zdůvodní své rozhodnutí a posoudí 
způsoby zajištění úvěru; 

- vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení 
 
 
- vysvětlí význam ukazatelů vývoje 

národního hospodářství ve vztahu k oboru; 
- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti; 

Ekonomie a ekonomika 
- potřeby, statky 
- služby, spotřeba, životní úroveň 
- hospodářský proces, výroba, výrobní 

faktory 
- trh a tržní mechanismus 
- tržní subjekty, nabídka, poptávka, 

konkurence 
- zboží, cena 
 
 
 
 
- peníze a jejich funkce 
 
Ekonomika a my 
- majetek a jeho nabývání,    
- rozhodování o finančních záležitostech 

jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti; 
zodpovědné hospodaření 

- řešení krizových finančních situací, sociální 
zajištění občanů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Národní hospodářství a úloha státu 
v tržní ekonomice 
- struktura národního hospodářství 
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- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 
finanční situaci obyvatel a na příkladu 
ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým 
důsledkům; 

- srovná úlohu velkých a malých podniků v 
ekonomice státu; 

- na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje 
státního rozpočtu; 

- chápe důležitost evropské integrace; 
- zhodnotí ekonomický dopad členství v EU  

- činitelé ovlivňující úroveň národního 
hospodářství 

- hrubý domácí produkt 
- nezaměstnanost 
- inflace 
- trh práce 
- podpora státu sféře zaměstnanosti 
- platební bilance 
- státní rozpočet 
 

2. pololetí 
Žák: 
- popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace   
- vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny 
- debatuje o jejich možných perspektivách 
- uvede příklady projevů globalizace a jejích 

důsledcích 
 
- objasní důvody evropské integrace, 

posoudí její význam pro vývoj Evropy 
- rozpozná členské země EU 
- charakterizuje soudobé cíle EU 
 
- objasní postavení České republiky v 

Evropě a v soudobém světě 
- diskutuje o dopadech začlenění ČR do EU 

a do schengenského prostoru 
- popíše funkci a činnost OSN a NATO; 
- vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních 

struktur a podíl ČR na jejich aktivitách 
 

Člověk v mezinárodním prostředí 
- rozmanitost soudobého světa: 
- civilizační sféry a kultury  
- velmoci, vyspělé státy 
- rozvojové země a jejich problémy 
- konflikty v soudobém světě 
- bezpečnost na počátku 21. století 
- globální problémy 
- globalizace 
 
- integrace a dezintegrace,  
- evropská integrace 
 
 
 
- Česká republika a svět 
- NATO, OSN; 
- zapojení ČR do mezinárodních struktur 
 

 
4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 
- dovede používat vybraný pojmový aparát, 

který byl součástí učiva 
- vysvětlí, jakými otázkami se zabývá 

filozofie a filozofická etika 
- debatuje o praktických filozofických a 

etických otázkách  
- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědni jiným lidem 
 
 
 
- rozliší hlavní filozofické směry a uvede 

jejich klíčové představitele 
- dovede pracovat s vybranými ukázkami 

filozofických textů  

Člověk a svět (praktická filozofie) 
Úvod do filozofie a etiky 
- filozofie a její předmět, hlavní témata 
- etika a její předmět, základní pojmy etiky 
- morálka, mravní hodnoty a normy, mravní 

rozhodování a odpovědnost 
- význam filozofie a etiky v životě člověka, 

jejich smysl pro řešení životních situací 
- životní postoje a hodnotová orientace 
- člověk mezi touhou po vlastním štěstí a 

angažováním se pro obecné dobro a pro 
pomoc jiným lidem 

 
- základní filozofická paradigmata 
 
- klíčové etapy a směry filozofického 

myšlení; ukázky významných 
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filosofických textů: 
- předsokratovští filozofové 
- Sokrates, Platón, Aristoteles 
- helénistická fil. 
- středověká fil. 
- renesanční fil. 
- empirismus a racionalismus 
- klasická něm. filozofie (Hegel, Kant) 
- pozitivismus a marxismus 
- současné fil. směry 
 

2. pololetí 
- objasní postavení církví a věřících v ČR; 
- vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženský 
fundamentalismus 

- rozlišuje významné náboženské systémy, 
identifikuje projevy náboženské a jiné 
nesnášenlivosti 

- charakterizuje základní světová 
náboženství 

Úvod do religionostiky  
- víra a ateismus, náboženství a církve 
- náboženská hnutí, sekty, náboženský 

fundamentalismus 
- nejvýznamnější světová náboženství 
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Učební osnova předmětu DĚJEPIS 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ.  Předmět je v 1. ročníku vyučován 1 vyučovací hodinu týdně a ve 2. 
ročníku 2 hodiny týdně, tj. 3 hodiny za celou dobu studia. 
 
Pojetí vyučovaného předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen tak, aby mohl být kladen důraz na výuku ve 
spolupráci s dalšími souvisejícími předměty - např. Český jazyk a literatura, Základy 
společenských věd a Dějiny hudby.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady   
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na aktivní a odpovědný život 
v demokratické společnosti. Dějepisné vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování 
hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého 
demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro 
veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, učí je uvědomovat si vlastní identitu, 
kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. 
 
Charakteristika předmětu 
Úkolem vzdělávání je prohlubování základní orientace v historických epochách a 
trendech kulturních dějin. Záměrem je porozumění podstatě a smyslu, příčinám i 
důsledkům nejdůležitějších dějinných událostí. Jednotlivé epochy jsou představovány 
ve vzájemných souvislostech s důrazem na každodennost a osudy jednotlivců. 
Představení jednotlivých epoch je oživováno vyprávěním příběhů lidí, především ve 
20. století.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  
Dějepis rozvíjí především tyto kompetence:  
Kompetence k učení - ovládat práci s textem, vyhledávat informace, 
Kompetence k řešení problému -  porozumět zadání úkolu, najít samostatně nebo s 
pomocí vhodný způsob řešení problému, 
Kompetence komunikativní - srozumitelně formulovat své myšlenky a vyjadřovat se v 
souladu se zásadami kultury projevu; personální a sociální - pracovat v týmu, 
přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů,  
Kompetence k občanskému a kulturnímu povědomí – uvědomovat si vlastní kulturní, 
národní a osobnostní identitu, s tolerancí přistupovat k identitě druhých, zajímat se o 
politické a společenské dění u nás i ve světě, uznávat hodnoty a tradice svého 
národa a respektovat tradice a hodnoty ostatních národů,  
Kompetence IKT - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – získávat 
informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, 
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posoudit věrohodnost různých informačních zdrojů, mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata zařazená do výuky předmětu dějepis  
Občan v demokratické společnosti – žák je veden k ocenění materiálních a 
duchovních hodnot, k jednání s lidmi, k diskusím, ke kritickému hodnocení vlivu 
médií, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení zásad správného jednání s lidmi;  
 
Člověk a životní prostředí - žák poznává vztahy člověka a prostředí, postavení 
člověka v přírodě a společnosti a jeho odraz v literatuře; Člověk a svět práce – žák 
se verbálně a písemně prezentuje;  
 
Informační a komunikační technologie – žák využívá IKT k získávání informací, 
využívá PC jako prostředek komunikace - práce s textem, audio a videonahrávkami 
aj. Předmět Dějepis má vazbu na předměty Český jazyk a literatura, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního 
oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
Učební osnova předmětu DĚJEPIS 
 

1. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- objasní smysl poznávání dějin 

a variabilitu jejich výkladů; 
 
- uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací, judaismu a 
křesťanství;  

 
- uvede příklady kulturního přínosu období 

středověku 
- popíše základní – revoluční změny ve 

středověku  

Člověk v dějinách  
Poznávání dějin:  
− význam poznávání dějin 
− variabilita výkladů dějin  
Starověk  
 
 
 
Středověk -renesance 
 
 

 
2. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
- popíše základní – revoluční změny v 

raném novověku ; 
- vysvětlí na příkladu významných 

občanských revolucí boj za občanská 
i národní práva a vznik občanské 
společnosti;  

- objasní vznik novodobého českého 
národa a jeho úsilí o emancipaci; 

- popíše česko-německé vztahy; 
- popíše postavení Židů a Romů ve 

společnosti 18. a 19. stol.; 
- popíše změny, které nastaly v důsledku 

technické, průmyslové a komunikační 

 
Raný novověk  
(16.-18. stol.) 
 
 
Novověk – 19. století  
Velké občanské revoluce 
americká a francouzská, revoluce 1848–49 v 
Evropě a v českých zemích  
Společnost a národy  
- národní hnutí v Evropě a v českých 

zemích 
- česko-německé vztahy 
- postavení minorit  
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revoluce; 
- vysvětlí pojmy urbanizace a 

demografický vývoj; 
- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 
velmocemi; 

- objasní vztahy v modernizované 
společnosti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- popíše první světovou válku a objasní 

významné změny ve světě po válce;  
- charakterizuje první Československou 

republiku 
- popíše vývoj v Rusku; 
- vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize; 
- popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

první a druhou světovou válkou, objasní, 
jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

- charakterizuje první Československou 
republiku a srovná její demokracii se 
situací za tzv. druhé republiky (1938–
1939); 

- objasní vývoj česko-německých vztahů; 

- dualismus v habsburské monarchii  
- vznik národního státu v Německu 
Modernizace společnosti 
- technická, průmyslová a komunikační 

revoluce 
- urbanizace 
- demografický vývoj 
- evropská koloniální expanze  
 
Modernizovaná společnost a jedinec 
- sociální struktura společnosti 
- postavení žen  
- sociální zákonodárství 
- vzdělání  

Novověk – 20. století  

Vztahy mezi velmocemi 
- pokus o revizi rozdělení světa první 

světovou válkou 
- české země za světové války 
- první odboj  
- poválečné uspořádání Evropy a světa 
- vývoj v Rusku  
Demokracie a diktatura 
• Československo v meziválečném období  
• autoritativní a totalitní režimy,  
• nacismus v Německu a komunismus v 

Rusku a SSSR,  
• velká hospodářská krize 
• mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech 
• růst napětí a cesta k válce 
 

Žák: 
- charakterizuje fašismus a nacismus;  
- srovná nacistický a komunistický 

totalitarismus; 
- objasní cíle válčících stran ve druhé 

světové válce, její totální charakter a její 
výsledky;  

- popíše válečné zločiny včetně 
holocaustu; 

- objasní uspořádání světa po druhé 
světové válce a důsledky pro 
Československo; 

- popíše projevy a důsledky studené války;  
- charakterizuje komunistický režim v ČSR 

v jeho vývoji a v souvislostech se 
změnami v celém komunistickém bloku; 

- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích 
a vývoj evropské integrace;  

- popíše dekolonizaci a objasní problémy 
třetího světa;  

- vysvětlí rozpad sovětského bloku;  

Druhá světová válka 
• průběh války 
• Československo za války 
• druhý čs. odboj 
• válečné zločiny včetně holocaustu 
• důsledky války 
 
 
Svět v blocích 
− poválečné uspořádání v Evropě a ve 

světě 
− poválečné Československo 
− studená válka 
− komunistická diktatura v Československu 

a její vývoj 
− demokratický svět 
− USA – světová supervelmoc 
− sovětský blok 
− SSSR - soupeřící supervelmoc 
− třetí svět a dekolonizace 
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- uvede příklady úspěchů vědy a techniky 
ve 20. století; 

− konec bipolarity Východ - Západ   
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Učební osnova předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE   
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (dále jen IKT) 
zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A 
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu: 
Předmět IKT je rozdělen do několika částí, z nichž některé jsou vzájemně propojeny. 
Předmět IKT je vyučován v 1. a 2. ročníku 1 hodinu, ve 3. a 4 ročníku po 2 
vyučovacích hodinách týdně, tj. celkem 6 hodin. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Předmět IKT poskytuje žákům základní úroveň informační gramotnosti, tj. dosažení 
znalostí a dovedností nezbytných k využití digitálních technologií zejména pro 
efektivní práci s informacemi a komunikaci pomocí Internetu.  
Prohlubuje u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat IKT, informační zdroje a 
aplikační programové vybavení. Jeho cílem je dosáhnout co možná nejlepší 
orientace v narůstajícím množství informací při respektování právních a etických 
zásad používání prostředků IKT a využití prostředků IKT ke komunikaci. Vzdělávání 
v IKT zahrnuje i aktuální vzdělávací potřeby vzhledem k situaci na trhu práce a 
znalost současného vývoje informačních a komunikačních technologií. 
Cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím 
řešení úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí.  
 
Charakteristika obsahu 
Žáci si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí 
se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat 
a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu, ale i pracovat s aplikačním 
programovým vybavením souvisejícím s jeho budoucí profesí a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií. 
** Žáci se zdravotním handicapem se naučí používat speciální software a pomocí 
něho ovládat operační systém i běžné a aplikační programové vybavení v maximální 
možné míře.  
  
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
praxe a v práci na počítači, logické myšlení a schopnost pracovat samostatně a 
správné odborné vyjadřování.  
 
Výuka informačních a komunikačních technologií směřuje k tomu, aby žáci: 
 

- používali počítač a jeho periferie s vědomím jejich výhod, rizik a omezení 
(zabezpečení a ochrana dat před zničením, porušování autorských práv). 

- orientovali se v běžném operačním systému a porozuměli jeho principům a 
dokázali s operačním systémem na uživatelské úrovni pracovat,  
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- pracovali s běžnými kancelářskými programy (textový editor, tabulkový 
procesor, poštovní klient, databáze, * program pro tvorbu prezentací), 
*s grafickým editorem a *aplikacemi pro úpravu fotografií. 

- ovládli základy HTML kódu a byli schopni vytvořit webové stránky vzhledem ke 
svým možnostem a případným zdravotním omezením.  

- používali Internet jako základní otevřený informační zdroj, uměli rozpoznat 
relevantní informační zdroje a uměli je využívat s ohledem na zákon o právu 
autorském s v souladu s pravidly o dodržování bezpečnosti na Internetu a 
získané informace dokázali vhodně interpretovat 

- zvládli používání emailové schránky a ovládali prostředky on-line komunikace. 
- naučili se ovládat aplikace související s jejich budoucím profesním zařazením.  

 
Přínos rozvoji klíčových kompetencí,  průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět IKT rozvíjí především tyto kompetence: 
využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, žák používá výpočetní techniku na 
uživatelské úrovni s ohledem na své individuální možnosti 
Kompetence k  učení - žák používá různé způsoby práce s textem, vyhledává a 
zpracovává informace, rozumí mluvenému projevu, využívá ke svému učení různé 
informační zdroje 
Kompetence komunikativní - žák umí formulovat a interpretovat myšlenky s využitím 
technologie IKT, umí se vyjadřovat a diskutovat na dané téma 
Kompetence k řešení problému - žák porozumí zadání úkolu a umí získat informace 
potřebné k řešení problému, aplikuje do dosažené vědomosti z oblasti informačních 
technologií k samostatnému vyřešení problému, umí spolupracovat v týmu 
personální a sociální  - žák je schopen používat prostředky IKT ke komunikaci 
s okolím 
Občanské kompetence - žák respektuje právní a etické zásady při používání 
prostředků IKT 
Kompetence k pracovnímu uplatnění – žák se orientuje ve využití digitálních 
multimédií, získává celkový přehled o trhu práce a o možnostech uplatnění v rámci 
dosažených dovedností 
 
Průřezová témata zařazená do výuky IKT: 
Občan v demokratické společnosti  - orientace v elektronických médiích, počítačová 
gramotnost, schopnost výběru a posouzení relevantních informací, osvojení zásad 
jednání s lidmi prostřednictvím elektronické komunikace 
Člověk a životní prostředí – vztah člověka a prostředí, vztah IKT a životního 
prostředí, vliv IKT na všechny obory lidské činnosti 
Informační a komunikační technologie – používání aplikačních a speciálních 
software, využívání všeobecných znalostí 
Člověk a svět práce – práce s informacemi, vyhledávání a využívání informací, 
využití získaných znalostí pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování 
profesní kariéry. 
Předmět  Informační a komunikační technologie má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , 
Povinný klavír, Komorní hra. 
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Učební osnova předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák:  

je schopen časově zařadit vznik prvních 
počítačů a popsat rozdíly mezi tehdejším 
a dnešním počítače 

1. Seznámení s historií počítačů 
- kdy vznikly počítače 
- rozdíl mezi dnešním a tehdejším 

počítačem 
dokáže popsat, které části počítače se 
nachází uvnitř počítačové skříně,  
rozumí pojmům a názvům HW počítače.  
umí vkládat média do mechanik, umí 
používat externí paměťové zařízení 
orientuje se v různých typech osobních 
počítačů a zhodnotit jejich výhody a 
nevýhody 
dodržuje pravidla a zásady hygieny a 
bezpečnosti práce při práci s počítačem  
dokáže zhodnotit parametry externích 
zařízení  

2. Hardware osobního počítače 
case, základní deska, procesor, karty, 

paměti, mechaniky 
- externí zařízení počítače  
- tiskárny  
- další druhy počítačů 
- hygiena a bezpečnost práce při práci 

s počítačem 

umí vyjmenovat alespoň dva druhy 
operačních systémů a popsat stručně 
jejich funkci a vlastnosti.  
je schopen základního nastavení 
uživatelského prostředí a umí používat 
nápovědu.  

3. operační systémy počítače 
charakteristika,  
funkce, vlastnosti, ovládání, možnosti 

nastavení, práce s daty, druhy 
operačních systémů, operační systém 
MS Windows 

 - prostředky zabezpečení dat před 
zneužitím a ochrany dat před zničením 

- algoritmizace 
- nápověda, manuál 

orientuje se v oblasti hlasových výstupů. 
ovládá dobře jeden hlasový výstup při 
práci s dalším software, 
je schopen částečně ovládat další 
hlasový výstup, 
umí nastavit prostředí kompenzačního 
programu pro slabozraké dle svých 
potřeb 

** Hlasové výstupy, zvětšovací programy a 
programy pro vizuální úpravu plochy 
monitoru, práce s hlasovými výstupy, 
jejich ovládání, klávesové zkratky,  

možnost nastavení programu dle individuální 
potřeby 

umí ovládat alespoň dva souborové 
manažery a pomocí nich pracovat se 
složkami a soubory.  

4. Systém adresářů (složek),  
otevírání a ukládání souborů pomocí 

souborového manažeru. Různé typy 
souborových manažerů a práce s nimi. 

chápe a umí vysvětlit co je server, 
rozezná rozdíl mezi úložným prostorem 
na počítači a na serveru, umí otevírat a 
ukládat soubory dle potřeby na různé 
druhy paměťových médií. 

5. Práce v místní síti,  
 přihlášení do sítě, sdílení souborů na 

síťovém disku,  

- zná prostředí textového editoru, používá při 
editaci textu základní typografická pravidla,  
- umí se pohybovat po dokumentu pomocí 
šipek a kláves a klávesových zkratek 
- umí otevírat a ukládat soubory do 
požadovaných složek přímo v prostředí 

6. Textový editor 
prostředí textového editoru, nastavení 

zobrazení dokumentu  
základní editace textu 
struktura textu – odstavce, automatický 

konec řádku 
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textového editoru.  
- umí ukládat soubory v jiném formátu, 
než je formát předurčený programem, 

psaní textu, typografická pravidla 
formátování (vzhled) textu,  
pohyb po dokumentu klávesami – šipky, 

kombinace klávesy CTRL, klávesy Insert, 
Delete, Backspace, Home, End, PageUp, 
PageDown.  

otevření a ukládání textových dokumentů do 
různých složek, na vnitřní a vnější 
paměťová média, vkládání obrázků * 

pokročilejší funkce* 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
je schopen používat další možnosti 
nastavení uživatelského prostředí, 
umí pracovat se správcem souborů 

7. Více o operačních systémech  
Další možnosti nastavení uživatelského 

prostředí 
Používání správce souborů Total 

Commander, druhy formátů souborů, 
rozdíly mezi příponami 

umí vysvětlit princip internetu a jeho 
strukturu, zná různé způsoby připojení 
k internetu, umí pracovat s internetovými 
prohlížeči, používá vyhledávač 
je schopen získávat informace 
z otevřených zdrojů, dále je vyhodnotit a 
zpracovat 
je schopen dané informace uchovat 
k jejich dalšímu využití 
umí rozlišit relevanci zdrojů 
umí získané informace správně 
interpretovat 
rozumí schématům a grafům a je chopen 
z nich získat požadované informace 

8. Internet 
struktura celosvětové sítě Internet 
připojení k internetu, internetové 
prohlížeče* 
vyhledávání v internetu, práce s 

internetovými stránkami 

při práci respektuje platné etické a právní 
normy 
zná pojem ochrana autorských práv a při 
zpracovávání dat se jím řídí 

9. Bezpečnost a ochrana při používání 
internetu 

používání důvěryhodných zdrojů, 
respektování a dodržování etických a 
právních norem (autorská práva) 

ví, jak se viry šíří a jak se prakticky 
projevují 
zná princip antivirové ochrany a 
programů na vyhledávání a odstraňování 
virů 

10. Viry a antivirová ochrana 
typy virů, šíření virů, antivirová ochrana 

ví, co je prezentace a k čemu slouží 
připraví si podklady pro zpracování 
úspěšné prezentace 
samostatně vytvoří prezentaci 
formátuje text i ostatní prvky prezentace 
nastaví střídání snímků 
prezentuje svoji práci 

11. Prezentační manažer* 
zásady úspěšné prezentace 
základní tvorba prezentace 
vkládání objektů do prezentace: 
textové pole, obrázek, pozadí apod. 
základní nastavení animací, 
řazení snímků, přechody a časování 
mezi objekty a snímky 

umí založit a používat elektronickou 
poštu pomocí webového rozhraní,  
zná princip poštovního klienta  

12. Elektronická pošta,  
 webové rozhraní, poštovní klient 
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umí napsat, přijmout a otevřít přijatou 
zprávu, odpovědět, přiložit přílohu. 
chápe princip tabulkového procesoru a 
jeho výhody, 
ovládá základní funkce tabulkového 
procesoru – součet, průměr, funkce 
„KDYŽ“,  
umí používat podmíněné formátování 
umí při práci používat základní 
matematické vzorce a funkce 
umí vytvořit graf a zvolit jeho typ dle 
charakteru úlohy 

13. Tabulkový procesor* 
 základní principy a důvody používání 
 základní funkce 
 výpočty pomocí jednoduchých 

matematických vzorců a funkcí, 
 grafy, výběr hodnot z tabulky 

 
3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 
Žák: 
ovládá zápis not pomocí notačního 

programu, vhodně volí digitální partituru 
používá předznamenání, druhy taktu, 

taktových čar, tempo, dynamická 
znaménka, vkládání textu 

vhodně vybírá předdefinované nástroje 
(zvuky) 

je schopen vytvořit vlastní kompozici, 
vytisknout partituru, export/import midi 
souborů  

14. Hudební programy  
notační programy NoteWorthy Composer, 

Capella, Sibelius 
 

umí vytvořit a upravit zvukovou stopu  
orientuje se ve „zvukové křivce“, aplikuje 

zvukové filtry, efekty 
je schopen analyzovat a stříhat zvukovou 

stopu, používá vhodný bitrate 

15. Programy pro úpravy zvuku,  
Audacity, Soundforge, FL Studio a jiné 

 
4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 
Žák: 

zná typy grafických formátů a umí je 
upravovat 
umí uživatelským způsobem pracovat 
s úpravou fotografií 
používá SW pro vektorovou grafiku, 
vytváří vlastní objekty, vkládá jiné 
grafické objekty a upravuje je 

16. Práce s grafikou* 
typy grafických formátů a jejich úprava 
úpravy fotografií 
práce s vektorovou grafikou 
základy animace 

zná různé typy on-line a  offline 
komunikace a umí je používat,  
umí komunikovat s více uživateli 
najednou -  konference 
dodržuje zásady etiky a bezpečnosti při 
komunikaci na Internetu 

17. Chat, messenger, IP telefonie, on-line 
komunikace* 

druhy elektronické komunikace,  
různé druhy platforem pro online komunikaci 
etika při komunikaci na internetu 
bezpečnost a ochrana soukromí na internetu 

rozlišuje základní druhy sítí a jejich 
využití 
pracuje v lokální síti a aktivně využívá 
prostředků k zabezpečení dat 
orientuje se v systému ukládání dat 

16. Počítačové sítě 
druhy sítí, organizace a uložení dat v síti 
práce v síti, zabezpečení dat před zneužitím 
- server, pracovní stanice 
-počítačová síť, server, pracovní stanice 
- připojení k síti a její nastavení 
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- specifika práce v síti, sdílení dokumentů 
  a prostředků 
- e-mail, organizace času a plánování, chat, 
- messenger, videokonference, 
- Informační zdroje, celosvětová počítačová 

síť Internet 
- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 

provádí základní úkony s databázovým 
procesorem 

17. Databáze 
základy tvorby databáze, základní objekty 

v databázi – tabulka, formulář, dotaz, 
sestava, relace 

- software pro tvorbu prezentací 
- základy tvorby maker a jejich použití 
- grafika (rastrová, vektorová, formáty, 
-komprese, základy práce v SW nástrojích) 
- další aplikační programové vybavení 

Žák: 
ví k čemu slouží antivirový program  
ovládá ruční aktualizaci virové databáze 
umí vysvětlit pojem „Nevyžádaná pošta“ 
si je vědom souvislostí mezi spamem a 
virovou hrozbou 
orientuje se v nabídce a antivirových 
programů 
rozumí způsobu fungování antivirového 
programu 

18. Využití antivirových programů 
instalace 
viry, škodlivý software (malware) 
databáze počítačových virů a její aktualizace 
spuštění a chod programu 
nebezpečné chování 
spam 
antivirové programy 
 

Žák: 
se orientuje v zdrojovém (html) kódu 
stránky 
vhodně používá html značky (tagy) 
pracuje s druhy značek a jejich použitím 
rozlišuje zobrazení html kódu v různých 
prohlížečích a jejich kompatibilitu 
používá html editor 
rozlišuje výhody a nevýhody požívání 
programu Poznámkový blok a WYSIWYG 
editorů při programování  v html 
vhodně volí elementy 
zvládá validovat dokument 
zná pravidla „přístupného webu“ 

19. Programovací jazyk HTML, tvorba 
stránek 

historie a vývoj Hypertext Markup Language 
struktura html dokumentu  
druhy html značek (tagy), párové/nepárové, 

strukturální, popisné, stylistické 
atributy 
jazyk html v prohlížečích 
html editory (textové, WYSIWYG) 
validnost html 
Blind Friendly Web 

 
* omezení pro nevidomé : 
vkládání obrázků a některé pokročilejší funkce textového editoru nelze použít pro nevidomé 

v plné míře, 
některé internetové prohlížeče nelze zatím bez problémů ovládat pomocí hlasových výstupů 

a klávesových zkratek, 
prezentační manažer lze prozatím jen velmi omezeně ovládat pomocí hlasového výstupu 

JAWS, 
tabulkový procesor lze pomocí hlasových výstupů ovládat zatím jen velmi omezeně, 
pracovat s grafikou a fotografiemi je pro nevidomé prakticky nemožné, 
ovládání jednotlivých platforem závisí jejich kompatibilitě s hlasovými výstupy. 
 
** výuka ovládání těchto programů je zařazena individuálně dle potřeb jednotlivých studentů. 
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Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA  

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO ZDRAVÍ 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka předmětu probíhá ve dvou formách – Tělesná výchova (TEV) a Zdravotní tělesná 
výchova (ZTV). Každá forma má svá specifika – podle obsahu, metody práce i cíle výuky. 
V předmětu Tělesná výchova jde o všestranný rozvoj pohybových schopností s ohledem 
na individuální možnosti studentů a specifika daná zrakovým postižením, seznámení se 
s novými pohybovými dovednostmi a sporty (atletika, základy gymnastiky, sportovní hry) a 
zvyšování kondice. Předmět Zdravotní tělesná výchova je určen žákům se zdravotním 
omezením (dočasným či trvalým), cílem je snížit nebo odstranit pohybový handicap, 
případně zmírnit bolest přetěžovaných částí těla. Důraz se klade na nácvik správného 
držení těla a správné dýchání. Předmět TEV a ZTV je vyučován v 1. - 4. ročníku 
v rozsahu 2 hodiny týdně, tj. celkem 8 hodin. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Předmět TEV a ZTV vede k rozvoji pohybových schopností a dovedností studentů 
v závislosti na stupni jejich zrakového postižení, učí žáky pravidelně provádět pohybové 
činnosti, které jsou vzhledem k jejich postižení vhodné. Pro žáky se zrakovým postižením 
je to také jeden ze způsobů výuky prostorové orientace a samostatného pohybu. 
Vychovává žáky ke kompenzaci negativních vlivů způsobu života, protože možnosti 
pohybu zrakově postižených jsou omezené a nedostatek pohybu vede k obezitě a dalším 
zdravotním problémům. Učí studenty spolupráci při společných činnostech a dodržování 
zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V TEV se přitažlivou 
formou rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. Pro žáky s větším 
zdravotním postižením jsou určeny hodiny ZTV. 
 
Charakteristika předmětu 
Předmět TEV a ZTV vede k získání a prohlubování pohybových dovedností a tělesné 
zdatnosti vhodně volenými prostředky vzhledem ke stupni zrakového či jiného postižení, 
jako jsou tělesná cvičení (pořadová, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační), 
gymnastika (prostná cvičení, cvičení na nářadí, rytmická gymnastika, cvičení s náčiním), 
atletika (běh rychlý, vytrvalostní, štafety, hody), pohybové hry včetně specifických her pro 
zrakově postižené (košíková, přehazovaná, florbal, kopaná, goalball, showdown), turistika 
a pohyb v přírodě (příprava turistické akce, orientace v krajině, orientační běh, práce 
s buzolou), základy běžeckého a sjezdového lyžování (formou ozdravného pobytu na 
horách). 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle práce v hodinách a dosažených výsledků 
s přihlédnutím k jejich fyzickým možnostem. Při hodnocení se sleduje hloubka 
teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do souvislostí s praktickým provedením. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět rozvíjí především kompetence personální a sociální tím, že učí žáky reálně 
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posuzovat své fyzické možnosti a limity a vede je k odpovědnému vztahu ke svému zdraví 
i vědomí o důsledcích nezdravého životního stylu a všech negativních závislostí; 
občanské kompetence a kulturní povědomí - předmět učí žáky dodržovat sportovní 
pravidla a jednat v duchu fair play, dále je učí spoluzodpovědnosti při ochraně života 
vlastního i ostatních. 
 
Průřezová témata  
Z průřezových témat je to především téma Člověk a životní prostředí - učíme žáky 
chápat souvislosti mezi celosvětovým ekonomickým rozvojem a negativními dopady 
na životní prostředí a tím na život všech lidí a s tím související osvojení zásad 
zdravého životního stylu a odpovědnosti za své zdraví. Dalším tématem je Občan 
v demokratické společnosti – nacvičujeme s žáky jednání v situacích osobního 
ohrožení a za mimořádných událostí a učíme je zásady první pomoci. Předmět  
Tělesná výchova má vazbu na předměty Základy společenských věd, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Hlavní obor, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český 
jazyk a literatura,  Povinný klavír, Komorní hra. 
 
Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
 

1. - 4. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- dodržuje základní hygienické a bezpečnostní 
normy 
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
aktivitách a činnostech s tím souvisejících 

1. Hygiena a bezpečnost 
vhodné oblečení – 
cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 
zásady chování a jednání v různém 
prostředí; regenerace a kompenzace; 
relaxace 
Péče o zdraví 
Zdraví 
- činitelé ovlivňující zdraví: životní 
prostředí, životní styl, pohybové aktivity, 
výživa a stravovací návyky, rizikové 
chování aj. 
- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální 
dovednosti; rizikové faktory poškozující 
zdraví 
- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče 
o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení 
v nemoci;  
- práva a povinnosti v případě 
nemoci nebo úrazu 
- prevence úrazů a nemocí 
Zásady jednání v situacích osobního 
ohrožení a za mimořádných událostí 
- mimořádné události (živelní pohromy, 
havárie, krizové situace aj.) 

- uplatňuje základní techniky vybraných disciplin 
- dovede rozvíjet rychlost a vytrvalost 
- dokáže sledovat výkony jednotlivců a posoudit 
jejich kvalitu 

2. Atletika 
- průpravná cvičení 
- běhy 
- hody 
 

- ovládá základní herní činnosti jednotlivce u 3. Sportovní hry a sportovní hry pro zrakově 
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vybraných her 
- spolupracuje na týmovém výkonu družstva a 
dodržuje zásady fair play 
- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky 
ve vybraných sportovních disciplinách 

postižené  
- florbal, kopaná, stolní tenis, přehazovaná  
- goalball, showdown, kuželky, kombiball 
 

- koordinuje své pohyby 
- zlepšuje prostorovou orientaci 
- je schopen sladit při cvičení pohyb s hudbou, 
provádí jednoduché pohybové vazby a 
hudebně pohybové cviky 
- dovede rozvíjet obratnost a pohyblivost 

4. Gymnastika 
- cvičení na nářadí  
- cvičení s náčiním 
- cvičení s hudbou 

- umí uplatňovat zásady sportovního tréninku 
- dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost    

5. Kondiční posilování 
- kruhový trénink  
- intervalový trénink 
- cvičení s náčiním – činky, gumy, overbally… 

- dovede využívat pohybové činnosti pro 
všestrannou průpravu a zvyšování tělesné 
zdatnosti 

6. Pohybové hry 
  

- uvědomí si důležitost rozcvičení, protažení a 
posílení zanedbaných svalových skupin 
- je schopen rozvíjet své tělesné a pohybové 
projevy 

7. Tělesná cvičení 
 

- uvědomuje si význam pravidelného pohybu 
pro zlepšování svých pohybových schopností a 
dovedností 
- dokáže sledovat výkony jednotlivců a posoudit 
jejich kvalitu 

8. Testování tělesné zdatnosti 
 - motorické testy 
- kondiční testy 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil 
- uplatňuje osvojené způsoby relaxace 
- seznámí se se základními způsoby dýchání 
- zná zásady sportovního tréninku 

9. Relaxační a dechová cvičení 
- autogenní trénink 
- břišní dýchání 
- dechová vlna 
- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke 
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 
obratnosti a pohyblivosti; technika; zásady 
sportovního tréninku 
- odborné názvosloví; komunikace 
- výstroj, výzbroj; údržba 
pravidla her, závodů a soutěží 
- rozhodování; zásady sestavování a vedení 
sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně 
zaměřených cvičení 
- pohybové testy; měření výkonů 
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ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ 

 
 

HLAVNÍ OBOR   
 

Učební osnova předmětu HRA NA KLARINET 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět HRA NA KLARINET zasahuje do vzdělávacího okruhu 
ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku 
v rozsahu 3 hodin. Nedílnou součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 
hodiny v 1.- 6. ročníku.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3. složek, které mají vzájemně propojený 
komplexní charakter. Jsou to: 1. tónová cvičení – práce na tónové a intonační 
technice, 2. rozvíjení motorických dovedností, zvyšování technické vyspělosti, 3. 
rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty a hudební kreativity. Nedílnou součástí a 
předpokladem vývoje žáka je jeho samostatná každodenní příprava do hodin, 
samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování uměleckých produkcí 
z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek 
špičkových interpretů oboru. U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně 
znevýhodněných pedagog pomáhá vytvořit specifické formy pohybové stránky hry. U 
žáků studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga hry závažná v několika 
ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do 
psychofyzické roviny  hry, jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho rychlosti, 
jednak poznámková činnost žáka  v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého 
potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Úkolem předmětu je rozvíjet interpretační schopnosti žáků, připravovat je 
k veřejnému vystupování a naučit je orientovat se v literatuře daného oboru. 
Praktickou dovedností na hudební nástroj rozvíjet estetické a hudební cítění  a 
vytvářet u žáků - posluchačů hodnotné umělecké zážitky. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu 
adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení, na základě pojetí a 
interpretačního výkonu. Na konci každého ročníku vykoná žák komisionální zkoušku. 
Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti 
žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro předmět celoroční plán práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na klarinet rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli 
žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 . 
Učební osnova předmětu HRA NA KLARINET 
 
 

1. ročník - očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák popíše části klarinetu 
-dodržuje správný postoj při hře 
-zvládá správné dýchání, nátisk,  nasazení 
 
 

Seznámení s nástrojem, jeho držením, 
ošetřováním, postoj při hře, dýchání, nátisk, 
nasazení.  
Tvoření tónu v rozsahu e-c 3. 
Ovládnutí látky elementárního stupně podle 
některé školy (Kratochvíl 1. Díl, Demnitz 1.- 
3.  kapitola apod.). 

- zvládá intonačně čisté a dostatečně  
dlouhé vydržované tóny pomocí   
   tréninku mimických svalů 
-čte a správně realizuje jednodušší  notový 
zápis 
-orientuje se správně ve všech tóninách 
 -zvládá zpaměti lehčí přednesové skladby 
po stránce hudební i technické 
 

Ustálení tónu do c3 
Upevnění intonace a dechové techniky 
Stupnice dur, moll v pomalém tempu 
Tónické kvintakordy dur, moll,  dominantní a 
zmenšené septakordy. 
Ovládnutí látky elementárního stupně podle 
některé školy (Kratochvíl 1. Díl, Demnitz 3.- 
5. kapitola apod.). 
Skladby menších forem (album – Kratochvíl, 
Feld – Instruktivní suita apod.) 
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Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě cvičeni ze školy nebo dvě etudy různého charakteru 
Dvě lehké přednesové skladby (věty) různého charakteru  Francl - Instruktivní suita ( 
Kratochvíl – album apod.)  
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- rozlišuje a používá jednotlivé   
 možnosti dynamiky  
- stylově, technicky a intonačně jistě 
interpretuje zadanou skladbu 
 - zvládá kvalitně triolový, tečkovaný a 
synkopický rytmus v pomalejším tempu 
 

Cvičení na rozvoj tónové kultury ve spojení 
s rozšířením dynamických možností do f.3 
Prstová cvičení z úryvků stupnic a akordů, 
zvláště spoje do tříčárkované oktávy. 
Cvičení na rozvoj hudební fantasie a stylové 
interpretace (skladby klasické až soudobé  
Fišer – Pětilístek, Fracl – Pastorální suita) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby (věty) různého charakteru, z nich jedna rychlá věta klasického 
koncertu 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- řeší samostatně různé prstokladové 
problémy 

- žák zvládá transpozici dříve 
nastudovaných etud 

Další rozvoj tónové kultury, zvláště ve vysoké 
poloze. Rozsah do g3. 
Ovládnutí všech hmatů, i pomocných a 
trylkovacích v celém rozsahu klarinetu 
Počátky transpozice Ovládnutí látky v technické 
náročnosti ( Etlík, Štark 40 etud apod.)  

 
- Presentuje na zadaných skladbách stylové 
rozlišování různých období a autorů a svoji 
hudební představivost. 

Ustálení tónu a nasazení do á.3 
Upevnění intonace, další rozvoj dechové 
techniky. Zrychlení hry staccato a zdokonalení 
vyrovnané prstové techniky i v obtížnějších 
tóninách. Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování skladeb různých období a 
autorů.(Flosman-Zbojnická sonatina, Vaňhal-
sonata B dur) 

Ročníková zkouška: 
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Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby, (věty) různého charakteru, 
z nich jedna koncertantního charakteru. Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
3. ročník  
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- zvládá staccatové pasáže - zvládá kvalitně 
triolový, tečkovaný  a synkopický rytmus 
v rychlejším tempu 

 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem  do 
a 3. 
Pokračování hry v transpozici 
Stupnice v intervalech – tercie 
 Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( R. Stark – 24 etud  apod.)  

- přesvědčivě, výrazově kvalitně zvládá 
rozsáhlejší skladby různých slohových 
období 

Další rozvoj klarinetové hry v celém rozsahu 
Intervalová cvičení. 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( L. Wiedemann – klarinetové studie 6. – 8. 
apod.) 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování rozsáhlejších skladeb 
různých období a autorů 
(Weber-Concertino, Kramář- koncert Es dur) 

 
Ročníková zkouška:   
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická. 
Jedna ze skladeb může být komorní s koncertantně pojatým klarinetem 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák samostatně řeší technické i výrazové 
problémy a dále rozvíjí ty stránky své 
techniky a projevu, které mu činí větší 
potíže. 

Upevnění tónové kvality až do a3 
Stupnice – dur, moll, chromatická, 
celotónové v rychlém tempu 
Návik dvojitého  stacata 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Uhl-48 etud apod.)  
 

- zvládá rozsáhlé skladby na profesionální 
úrovni 
 

Transpozice i v náročnějších tóninách 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Cavalini-30Caprici apod.)  
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Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlých skladbách (Brahms – sonaty 
Weber-koncert f moll ,Es Dur ) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě až tři etudy různého charakteru 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby (věty)dvou různých slohových období. 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- zvládá staccatové pasáže dvojitým 

staccatem 
- zvládá kvalitně intonaci v tříčárkované 

oktávě 
 

Precizní ovládnutí tónové kvality v celém 
rozsahu klarinetu 
Pokračování v tréningu dvojitého staccato. 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Jeanjean-16 etudes modrnes apod.)  
Prohlubování hudební představivosti na 
náročných skladbách menšího rozpětí 
(Martinů-sonatina, Arnold-Fantasy) 

Žák: 
- zvládá hru orchestrálních partů včetně 
transpozic a dvojitého  staccata.  
- zvládá práci s dirigentem 
- zvládá hudebně , technicky i intonačně 
nejnáročnější skladby klarinetové literatury . 

Transpozice  v náročnějších tóninách a 
orchestrálních partech 
Další prohlubování hudební představivosti 
na náročných  skladbách (Debussy-Premiére 
rapsodie, Mozart-koncert A dur) 
základy práce s dirigentem 
 

 
Ročníková zkouška   
Dvě až tři etudy různého charakteru , etuda může být nahrazena skladbou pro sólový klarinet 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická. Možno hrát 
dvojkoncerty pro dva klarinety, nebo pro klarinet a jiný nástroj 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu HRA NA SAXOFON 

 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět HRA NA SAXOFON zasahuje do vzdělávacího okruhu 
ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku 
v rozsahu 3 hodin. Nedílnou součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 
hodiny v 1.- 6. ročníku.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3. složek, které mají vzájemně propojený 
komplexní charakter. Jsou to: 1. tónová cvičení – práce na tónové a intonační 
technice, 2. rozvíjení motorických dovedností, zvyšování technické vyspělosti, 3. 
rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty a hudební kreativity. Nedílnou součástí a 
předpokladem vývoje žáka je jeho samostatná každodenní příprava do hodin, 
samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování uměleckých produkcí 
z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek 
špičkových interpretů oboru. U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně 
znevýhodněných pedagog pomáhá vytvořit specifické formy pohybové stránky hry. U 
žáků studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga hry závažná v několika 
ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do 
psychofyzické roviny  hry, jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho rychlosti, 
jednak poznámková činnost žáka  v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého 
potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Úkolem předmětu je rozvíjet interpretační schopnosti žáků, připravovat je 
k veřejnému vystupování a naučit je orientovat se v literatuře daného oboru. 
Praktickou dovedností na hudební nástroj rozvíjet estetické a hudební cítění a 
vytvářet u žáků - posluchačů hodnotné umělecké zážitky. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu 
adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení, na základě pojetí a 
interpretačního výkonu. Na konci každého ročníku vykoná žák komisionální zkoušku. 
Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti 
žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro předmět celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na saxofon rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli 
žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
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práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 . 
Učební osnova předmětu HRA NA SAXOFON 
 

1. ročník - očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák popíše části saxofonu 
-dodržuje správný postoj při hře 
-zvládá správné dýchání, nátisk,  nasazení 
 
 

Seznámení s nástrojem, jeho držením, 
ošetřováním, postoj při hře, dýchání, nátisk, 
nasazení.  
Tvoření tónu v rozsahu c-c 3. 
Ovládnutí látky elementárního stupně  
 Lacour Guy – 50 études facles 
etprogresives 26 – 50 
Fearling Franz Wilhem – 18 études op. 12 

- zvládá intonačně čisté a dostatečně  
dlouhé vydržované tóny pomocí   
   tréninku mimických svalů 
-orientuje se správně ve všech   tóninách 
 -zvládá zpaměti lehčí přednesové  skladby 
po stránce hudební i  technické 
 

Ustálení tónu do c3 
Upevnění intonace a dechové techniky 
Stupnice dur, moll v pomalém tempu 
Tónické kvintakordy dur, moll,  dominantní a 
zmenšené septakordy. 
Ovládnutí látky elementárního stupně.  
Rae James – 20 modern studies  
Skladby menších forem  
Absil Jean – 5 piecés facies op. 138 
Dřevíkovský – Suitička pro alt saxofon  
a klavír 
Planel Robert – Sérénade italienne 

 
Ročníková zkouška: 
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Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě cvičeni ze školy nebo dvě etudy různého charakteru 
Dvě lehké přednesové skladby (věty) různého charakteru  
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- rozlišuje a používá jednotlivé   
 možnosti dynamiky  
- stylově, technicky a intonačně jistě 
interpretuje zadanou skladbu 
 - zvládá kvalitně triolový, tečkovaný a 
synkopický rytmus v pomalejším tempu 
 

Cvičení na rozvoj tónové kultury ve spojení 
s rozšířením dynamických možností do f.3 
Prstová cvičení z úryvků stupnic a akordů, 
zvláště spoje do tříčárkované oktávy. 
Cvičení na rozvoj hudební fantasie a stylové 
interpretace.  Etudy  -   
Ferling Franz Wilhelm – 48 etudes 
Sugawa Nobuya – Perfection Studies for 
Saxophone 
Přednesové skladby 
Blanc Jean Robert – Aubade et impromptu 
Ibert Jacques – Histories 
Duclos René – Piéce bréve 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby (věty) různého charakteru 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- řeší samostatně různé prstokladové 
problémy 

Další rozvoj tónové kultury, zvláště ve vysoké 
poloze. Rozsah do f3. 
Ovládnutí všech hmatů, i pomocných a 
trylkovacích v celém rozsahu saxofonu 
Etudy- 
Mule Marcel – Exercices journaliers d´aprés 
Terschack 
Bozza Eugéne – 18 études 
Andersen Joachim – 24 petites études op. 33 
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- Presentuje na zadaných skladbách stylové 
rozlišování různých období a autorů a svoji 
hudební představivost. 

Ustálení tónu a nasazení do f 3 
Upevnění intonace, další rozvoj dechové 
techniky. Zrychlení hry staccato a zdokonalení 
vyrovnané prstové techniky i v obtížnějších 
tóninách. Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování skladeb různých období a 
autorů. 
Bonneau Paul – Suite 
Dubois Pierre Max – Piéces caractéristiques 
Francaix Jean – 5 dances exotiques 
Jolivet André – Fantaisie impromptu 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu. Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby, (věty) různého charakteru, z nich jedna koncertantního 
charakteru 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- zvládá staccatové pasáže - zvládá kvalitně 
triolový, tečkovaný  a synkopický rytmus 
v rychlejším tempu 

 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem  do 
a 3. 
Stupnice v intervalech – tercie 
 Ovládnutí látky v technické náročnosti  
Etudy- 
Mule Marcel – 48 études d´apres Ferling 
Senon Gilles – 16 études rytbo-techniques 

- přesvědčivě, výrazově kvalitně zvládá 
rozsáhlejší skladby různých slohových 
období 

Další rozvoj  hry v celém rozsahu nástroje 
Intervalová cvičení. 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování rozsáhlejších skladeb 
různých období a autorů 
Hindemith Paul – Sonate 
Itturalde Pedro – Pequena Czarda 
Itturalde Pedro – Suite hellénique 
Maurice Paule – Tableaux de 
Provence(1,2,3) 

 
Ročníková zkouška:   
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická. 
Cyklická skladeba se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
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10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák samostatně řeší technické i výrazové 
problémy a dále rozvíjí ty stránky své 
techniky a projevu, které mu činí větší 
potíže. 

Upevnění tónové kvality v celém rozsahu 
nástroje 
Stupnice – dur, moll, chromatická, 
celotónové v rychlém tempu 
Návik dvojitého  stacata  
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
Etudy- 
Piazzolla Astor – 6 Tango-études 
Andersen Joachim – 24 grandes etudes op. 15 
 

- zvládá rozsáhlé skladby na profesionální 
úrovni 
- seznamuje se moderními technikami hry na 
saxofon (frullato, glissando, slap tones, 
věčný dech apod.) 

Transpozice i v náročnějších tóninách 
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlých skladbách  
Creston Paul – Sonata op. 15 
Glazunov Alexander – Concerto 
Gotkowsky Ida –Brillance  
Maurice Paule – Tableaux de Provence(4, 5) 
Milhaud Darius - Scaramouche 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě až tři etudy různého charakteru 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby (věty)dvou různých slohových období. 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- zvládá staccatové pasáže dvojitým 

staccatem 
- zvládá kvalitně intonaci v tříčárkované 

oktávě, hraje vysoce kultivovaným 
tónem, používá virtuózní prstovou 
techniku. 

Rozšiřuje rozsah nástroje do c4 
Precizní ovládnutí tónové kvality v celém 
rozsahu nástroje 
Pokračování v tréninku dvojitého staccata 
a dalších moderních technik hry na saxofon 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
Etudy- 
Bozza Eugéne – 12 etudes-caprices 
Lacour Guy – 28 études sur les modes de 
Messiaen 
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Lacour Guy – 8 études brillantes 
Žák: 
- zvládá hru orchestrálních partů  
- zvládá práci s dirigentem 
- zvládá hudebně , technicky i intonačně 
nejnáročnější skladby saxofonové literatury . 

Další prohlubování hudební představivosti 
na náročných přednesových skladbách  
Paul Bonneau – Caprice en forme de valse 
Decruck Fernande – Sonate et ut diése 
Ibert Jacques – Concertino da camera 
 

 
Ročníková zkouška   
Dvě až tři etudy různého charakteru , etuda může být nahrazena skladbou pro sólový 
saxofon. 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická.  
Celá cyklická skladba se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA 
DLE ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v 1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. 
Nedílnou součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3. složek, které mají vzájemně propojený 
komplexní charakter. Jsou to: 1. tónová cvičení – práce na tónové a intonační 
technice, 2. rozvíjení motorických dovedností, zvyšování technické vyspělosti, 3. 
rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty a hudební kreativity. Nedílnou součástí a 
předpokladem  vývoje žáka je jeho samostatná každodenní příprava do hodin, 
samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování uměleckých produkcí 
z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek 
špičkových interpretů oboru.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí 
Úkolem předmětu je rozvíjet interpretační schopnosti žáků, připravovat je 
k veřejnému vystupování a naučit je orientovat se v literatuře daného oboru. 
Praktickou dovedností na hudební nástroj rozvíjet estetické a hudební cítění  a 
vytvářet u žáků - posluchačů hodnotné umělecké zážitky. U žáků zrakově 
postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog   pomáhá vytvořit specifické 
formy pohybové stránky flétnové hry. U žáků  studujících z bodového notopisu je 
úloha pedagoga hry závažná v několika ohledech: jednak je to hledání a 
zdokonalování efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny flétnové hry, 
jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost 
žáka  v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého potřebného záznamu pro 
samostatnou práci.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní 
plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro žáky 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na příčnou flétnu rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - 
aby byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních 
a odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 



80 
 

práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;   
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- interpretuje stupnice v rozsahu dvou oktáv 
ve středním tempu, zvládá plynulé 
legato,staccato, dvojité staccato 

 
Všechny stupnice dur i moll, akordy T, D7, 
zm7 

- rozvíjí prstovou techniku, je schopen 
artikulovat 

etudy E. Köhler op.33 1. Díl  
G. Gariboldi 20 melodických etud 

-  rozlišuje úseky hudebních frází, rozumí 
stavbě fráze, dokáže spolupracovat 
s doprovodným nástrojem 

přednesy různých slohových období typu 
Sonatiny semplice – P. Eben, barokní sonáty 
G. Ph. Händela, výběr jednodušších vět ze 
Svity h – moll J.S. Bacha 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě cvičeni ze školy nebo dvě etudy různého charakteru 
Dvě lehké přednesové skladby (věty) různého charakteru . 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
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2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: interpretuje stupnice a akordy v celém 
rozsahu nástroje, legato, staccato, dvojité 
staccato, variační model-tercie 

Všechny stupnice dur i moll v rozšířeném 
rozsahu, tercie legato , staccato, akordy ke 
stupnicím 

- zvládá střední typ obtížnosti prstové a 
artikulační techniky 

Etudy E.Köhler op.33.2.díl, Berbiquier 
18 cvičení 

- je schopen hudebně komunikovat 
s doprovodným nástrojem 

Přednesy jednoduché skladby typu A.Filse – 
Koncert D-Dur, Mozart Andante C-Dur,  
Blodek Andante cantabile 

 
Ročníková zkouška:   
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby (věty) různého charakteru, z nich jedna rychlá věta klasického 
koncertu 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- plynule zvládá rychlá a precizní tempa, 
staccata, legata, trojité staccato 

Stupnice dur i moll přes celý rozsah 
v rychlém tempu, lomené tercie a kvarty, 
akordy, septakordy a jejich obraty 

- projevuje zběhlost a schopnost zvládat 
složitější rytmy a odlišná tempová označení 

etudy E. Köhler op.33 3 díl 
výběr etud ze Školy Tomaszewski 3 díl 

interpretuje skladby rozlišením hudebního 
stylu 

přednesové skladby jako např. G.Fauré 
Fantasie, K.Stamitz Koncert G dur, 
Chaminade Concertino 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby, (věty) různého charakteru, 
z nich jedna koncertantního charakteru 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
bezproblémově ovládá veškeré stupnice, 
akordy a určené variační modely 

stupnice celotónová, chromatická přes celý 
rozsah, septakordy k nim příslušné, 
stupnicové modely dle výběru ze škol M. 
Moyseho 
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je schopen přizpůsobit se změnám tónin a 
nárokům výrazně obtížnější techniky 

etudy jako např. Fürstenau op.125, nebo 
Škola Tomaszewski 4.díl 

- rozlišuje hudební styl, porovnává 
s nahrávkami renomovaných flétnistů 

přednes Mozart Koncert C dur, Martinů 
Sonata, Hindemith Sonatina, V. Blodek 
Koncert D dur 

 
Ročníková zkouška:   
Dvě etudy různého charakteru 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická. 
Jedna ze skladeb může být komorní s koncertantně pojatou flétnou 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: interpretuje stupnice v různých 
tempech, sám vytváří rytmické a artikulační 
modely  

opakování stupnic a akordů, intervaly 5,6 7  
moderní výrazové prostředky 

zaměřuje se na zvládnutí individuálních 
technických problémů 

etudy E.Köhler Virtuozní op.77 1 a 2 díl 
Jean Jean Moderní etudy 

projevuje samostatnost  při nastudování 
skladeb různých hudebních stylů, sám si 
vyhledává na internetu nahrávky flétnových 
skladeb a je schopen určit jejich kvalitu, příp. 
se jimi inspirovat 

přednes např. Mozart Koncert D dur, Ibert 
Koncert, Dutilleux Sonatina, Martin Ballade 

je schopen samostatně pracovat a studovat 
nový studijní materiál 

etudy Jean Jean Moderní etudy, Köhler 
Virtuozní etudy 3 díl 

samostatně sestaví program absolventského 
vystoupení,  je disponován k výkonu umělce 
na patřičné úrovni 

přednesy např. Mozart Koncert G dur, 
Prokofjev Sonata D dur, Novák Chorae 
Vernales 

 
Ročníková zkouška:    
Dvě až tři etudy různého charakteru , etuda může být nahrazena skladbou pro sólovou flétnu 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická. Možno hrát 
dvojkoncerty pro dvě flétny nebo pro  
flétnu a jiný nástroj 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 
 

6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: ovládá moderní výrazové prostředky a 
umí je  uplatnit  v interpretaci soudobých 
autorů 
 

stupnice a akordy v různých variačních 
obměnách a jakýchkoli intervalech, moderní 
výrazové prostředky 

je schopen samostatně pracovat a studovat etudy Jean Jean Moderní etudy, Köhler 
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nový studijní materiál Virtuozní etudy 3 díl 
samostatně sestaví program absolventského 
vystoupení,  je disponován k výkonu umělce 
na patřičné úrovni 

přednesy např. Mozart Koncert G dur, 
Prokofjev Sonata D dur, Novák Chorae 
Vernales, J. Ibert Koncert 

 
Ročníková zkouška: 
Dvě až tři etudy různého charakteru , etuda může být nahrazena skladbou pro sólovou flétnu 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna celá cyklická. Možno hrát 
dvojkoncerty pro dvě flétny nebo pro flétnu a jiný nástroj. 
Jedna ze skladeb se hraje zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu: HRA NA TRUBKU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA TRUBKU zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v 1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět HRA NA TRUBKU sleduje zvládnutí nástroje tak, aby absolvent  postupně 
docílil a získal schopnost samostatně řešit problematiku uměleckých i pedagogických 
úkolů. Jedná se o zvládnutí nástrojové techniky, vybudování rozsahu a osvojení 
systematické práce s nástrojem. Výuka předmětu HRA NA TRUBKU zahrnuje v sobě 
několik aspektů, které lze shrnout v jednotnou charakteristiku – vytvářet potřebný 
vztah ke studovanému oboru to je nejdůležitější požadavků, který pomáhá při 
nácviku nezáživných rutinních úkolů, které jsou nezbytné pro kvalitní vývoj 
instrumentalisty. Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka je jeho samostatná 
každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné 
navštěvování uměleckých produkcí z studovaného oboru a využívání IKT k poslechu 
a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. U žáků zrakově postižených i 
jinak zdravotně znevýhodněných pedagog pomáhá vytvořit specifické formy 
pohybové stránky trubkové hry. U žáků studujících z bodového notopisu je úloha 
pedagoga hry závažná v několika ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování 
efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny hry, jednak kontrola správnosti 
čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost žáka  v práci na hodinách, 
kdy žák je schopen rychlého potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí   
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky pro povolání učitele hry na 
trubku na ZUŠ a podobných typech škol, dále k možnému pokračování studia na 
vysokých školách a v neposlední řadě na život  profesionálního hudebníka. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Hra na trubku rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli 
žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;   
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA TRUBKU 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- Popíše nástroj a nátrubek. 
 
- Vysvětlí způsob tvoření tónu. 
- Dodržuje  správný postoj při hře. 
- Vysvětlí a ovládá správné návyky při 

dýchání, postavení rtů, jazyka nasazení. 
 

 
-  nástroj a jeho držení 
-  způsob tvoření tónu 
- postoj při hře. 
- správné návyky při dýchání, postavení 

rtů při hře a funkce jazyka při nasazování 
jednotlivých tónů. 

-  školy: L.Novák, J.Kolář, J.B.Arban 
Krčma  - Veigl - výběr 

- Realizuje kvalitním tónem stupnice 
v pomalém tempu, legáta a pedálové 
tóny. 

- Rytmicky, intonačně a interpretačně 
poučeně zvládá instruktivní skladby 
různých období.  

- Stabilizování kvality tónu dle L.Nováka-
Technická cvičení, stupnice do 4# a 4b  

- Přednesové instruktivní  skladby řešící  
zmiňovanou problematiku: Musica 
Dawna, Barokní transkripce s CD 

      Trumpet Star – francouzské     
      soudobé přednesy s CD 
      Laburda – Sonatina,   

 
Ročníková zkouška: 
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Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 

2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 

Žák:  
- Zlepšuje kvalitu tónu. 
 
- Zvládá retní vazby, rozšiřuje rozsah. 
- Technická cvičení hraje v uváděném 

tempu. 
- Ovládá hraní stupnic Dur a moll, 

kvintakordy a  dominantní septakordy. 
- Ovládá základy hry pedálových tónů. 
 
- Seznamuje se ze základní trumpetovou 

literaturou: historické transkripce,   
soudobé instruktivní skladby 

 

 
- Nácvik dlouhých tónů v různých 

variantách – dynamických, nasazování 
apod. 

- Nácvik na základě rozpracované 
metodiky L. Nováka 

- Nácvik na podkladech lekce J.B.Arbana 
tradiční formou zpaměti. 

- Nácvik na základě podkladů metody 
J.Gordona.  zjednodušeno L. Novákem 

- Renesanční tance, transkripce barokních 
skladeb.  
M.Kořínek – Sonatina, Lazarus – Balada,  
Hanuš –Impromptus,  
Ropartz – Andante et Allegro Laburda - 
Concertino 

      J.Keller – Sonata, 
 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 

3. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 

Žák:  
- Dosahuje nátiskové jistoty v daném 

tónovém rozsahu. 
- Technická prstová cvičení 
- Seznamuje se s látkou násobná 

staccato, intervalová cvičení, melodické 
ozdoby. 

- Prohlubuje znalost hry pedálových tónů 
 
- Seznamuje se z náročnými etudami. 
 

- Nácvik dlouhých tónů v různých 
variantách apod. 

- Nácvik na základě rozpracované 
metodiky H.Clarka 

- Cvičení na podkladech lekce J.B.Arbana  
- Nácvik na  podkladech metody 

J.Gordona. – pouze základy. 
- etudy z  J.B.Arbana a Ch.Colina ve 

volnějších tempech 
- P.J.Vejvanovský – Sonáta A4  
     Anonym - Rostocká suita, Jonas –   
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- Studium závažnějších přednesových 
skladeb různých slohových období. 
Barokní skladby na trubku piccolo 

     Concertino, Thomé – Fantasie, 
     Gedike – Koncertní etuda 
     Neruda – Koncert Es Dur 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 

Žák:  
- Předpokládá zvládnutí rozsahu nástroje. 

Pokračování v upevnění nátisku.  
- Prohlubuje znalost hry násobného 

staccato 
- Prohlubuje studium        
      náročnějších etud zvláště   
      francouzské provenience 
 
- Studuje vrcholné přednesové skladby z 

různých slohových období. 
 
 
 
 
 
 

 rozpracovaná metodika Ch.Colina 
- Intervalová cvičení a retní vazby. 
- Technická prstová cvičení 
- Nácvik  dle metody Technical Studies 

H.Clarka  
- Nácvik cvičení i náročnějších etud 

J.B.Arbana  
-    etudy  
      R.Laurent- Études Pratiques 
      A.H.Chavanne –  
      Etudes Charactérisiques, (vyšší  nárok   
      na tempo a kvalitu) 
      R. Brooks - Modern Etudes 
-    Výběr skladeb dle disposice  žáka a 
zapojení do koncertů  školy – maturitní 
koncert -    G.B.Viviani - Sonata prima 
 Arban – 18 Solostücke 
Haydn - Koncert Es Dur, Hummell – Koncert 
Es Dur,  Telemann Koncerty D dur, Torelli – 
Koncerty a sonáty, Francouzské přednesy -          
Bocca, Enescu, Honeger,  Hindemith  - 
Sonata, P. Eben – Fantsia Vespertina,       
J.  Pauer - Trompetina 
 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
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5. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- Splňuje tónové, nátiskové a    
      technické vybavenosti  
      profesionálního trumpetisty. 
-    Pokračuje ve studiu  mistrovských etud.  
-    Věnuje se prohloubení znalostí   
      různých  slohových období a       
  - Prakticky využívá znalostí  
     v jednotlivých přednesových    
     skladbách. 
 

  
- Nácvik využití stávajících a  dosud 

probíraných metodik – J.B.Arbana, 
Ch.Colina, H.Clarka a rozšiření o 
jednotlivé lekce J.Koláře, M.Schlozberga, 
apod.  

-    R.Laurent- Études Pratiques 
      A.H.Chavanne – Etudes  
      Charactérisiques,  Hubenu – Sonata,  
      Eben – Okna, Arutjunjan – Koncert  

Křížek – Koncert 
Arban – 18 Solostücke 

Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 
 

6. ročník  -  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 

Žák:  
-  Doplní, prohloubí a shrne     
   dosavadní poznatky a  
   dovednosti. 
 
-  Shrnuje a vybírá si etudy  
    nejhranějších autorů. 
 
-  Vrací se k některým přednesům patřícím 
k vrcholům  trumpetové literatury vhodných   
k provedení při absolutoriu či k provedení na 
absolventském  koncertě. 

 etudy  J.B.Arbana, Ch.Colina, 
      H.Clarka, M.Schlozberga, J.Koláře 
Saurent – etudy,  
J. Kolář – Mistrovské etudy 
 A.H.Chavanne –  
      Etudes Charactérisiques 
 C.Perrin – Grande  Virtuosité 
- Vrcholná literatura vhodná  
k prezentaci při ukončení studia: 
J.  Haydn - Koncert Es Dur 
J. N.  Hummell – Koncert Es Dur 
 O.Böhme - Koncert 
 P. Hindemith  - Sonata 
J. Pauer – Koncert 
Barokní koncert, suita dle disposic žáka 
 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu HRA NA POZOUN 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA POZOUN zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět HRA NA POZOUN sleduje zvládnutí nástroje tak, aby absolvent  postupně 
docílil a získal schopnost samostatně řešit problematiku uměleckých i pedagogických 
úkolů. Jedná se o zvládnutí nástrojové techniky, vybudování rozsahu a osvojení 
systematické práce s nástrojem. Výuka předmětu HRA NA POZOUN zahrnuje v sobě 
několik aspektů, které lze shrnout v jednotnou charakteristiku – vytvářet potřebný 
vztah ke studovanému oboru to je nejdůležitější požadavků, který pomáhá při 
nácviku nezáživných rutinních úkolů, které jsou nezbytné pro kvalitní vývoj 
instrumentalisty. Nedílnou součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho samostatná 
každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné 
navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a využívání IKT 
k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. U žáků zrakově 
postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog  pomáhá vytvořit specifické 
formy pohybové stránky hry. U žáků  studujících z bodového notopisu je úloha 
pedagoga hry závažná v několika ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování 
efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny hry, jednak kontrola správnosti 
čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost žáka  v práci na hodinách, 
kdy žák je schopen rychlého potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky pro povolání učitele hry na 
trubku na ZUŠ a podobných typech škol, dále k možnému pokračování studia na 
vysokých školách a v neposlední řadě na život  profesionálního hudebníka. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na pozoun rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli 
žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  . 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA POZOUN 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 
Žák 
 
 popíše části pozounu 
-dodržuje správný postoj při hře 
-zvládá správné tvoření tónu, čisté  nasazení 
-zvládá hru tenuto, staccato, legato 
 

 
Seznámení s nástrojem, jeho držením, 
ošetřováním, postoj při hře, dýchání, nátisk, 
nasazení.  
Tvoření tónu v rozsahu B – d1 
Látka elementárního stupně podle některé 
školy (J. Ušák-Škola hry na pozoun apod.). 
 

- zvládá intonačně čisté a dostatečně  
dlouhé vydržované tóny pomocí   tréninku 
mimických svalů 
-čte a správně realizuje jednodušší  notový 
zápis 
-orientuje se správně ve všech  tóninách 
 -zvládá zpaměti lehčí přednesové   skladby 
po stránce hudební i 
  technické 
 

Ustálení tónu do f 1 
Upevnění intonace a dechové techniky 
Stupnice dur, moll v pomalém tempu 
Tónické kvintakordy dur, moll,  dominantní 
septakordy. 
Látka elementárního stupně podle některé  
školy (Cornette – Elementární etudy, Senon-
24 etudes divertissantes apod.). 
Skladby menších forem (Album 
přednesových skladeb pro pozoun apod.) 
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Ročníková zkouška: 
Stupnice dur, moll a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě cvičeni ze školy nebo dvě etudy různého charakteru 
Jedna přednesová skladba - zpaměti  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 

2. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

- projevuje zběhlost a schopnost 
kultivovaného  tvoření tónů a intonační 
jistoty 
- dechově zvládá rozsáhlejší hudební fráze 
-zpřesnění v dotahování poloh nástroje 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Stupnice – dur, moll, dominantní a zmenšený 
septakord 
Orientace ve vedlejších polohách. 
Staccato v mírném až středním tempu 
Látka v technické náročnosti  
( Endressen etudy apod.)  
Rozvoj hudební fantasie na snazších 
skladbách, nastudování některé snazší 
přednesové skladby 
( Matěj – Valse caprissioso ) 
 

- rozlišuje a používá jednotlivé   
 možnosti dynamiky  
- stylově, technicky a intonačně jistě 
interpretuje zadanou skladbu 
 - zvládá kvalitně triolový, tečkovaný a 
synkopický rytmus v pomalejším tempu 
 

Rozvoj tónové kultury ve spojení 
s rozšířením dynamických možností. 
Rytmická cvičení v rámci stupnic a akordů 
 přes dvě oktávy. 
Rozvoj hudební fantasie a stylové 
interpretace (skladby klasické až soudobé  
Purcell – Suita, Lewin - Píseň) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- řeší samostatně problémy snižcové a retní 
techniky 

- žák zvládá transpozici v tenorovém klíči 

Další rozvoj tónové kultury. 
Akordy dur, moll, dominantní, zmenšené a 
zvětšené septakordy. 
Ovládnutí všech poloh i vedlejších v rozsahu 
pozounu 
Počátky transpozice. Ovládnutí látky 
v technické náročnosti  
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( Senon – 24 Etudes melodiques apod.)  
 
- Presentuje na zadaných skladbách stylové 
rozlišování různých období a autorů a svoji 
hudební představivost. 
 
 
 
 
 

Ustálení tónu a nasazení. 
Upevnění intonace, další rozvoj dechové 
techniky. Zrychlení hry staccato a 
zdokonalení vyrovnané techniky i 
v obtížnějších tóninách. 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování skladeb různých 
období a autorů.(Caldara – Sonata, Larsson 
- Concertino) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba závažnějšího charakteru zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- zvládá násobné staccato 
 - zvládá kvalitně triolový, tečkovaný  a 
synkopický rytmus  v rychlejším tempu 
 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Nácvik dvojitého staccato. 
Stupnice dur, moll, chromatická, celotónová. 
Pokračování hry v transpozici v tenorovém 
klíči. 
 Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Vobaron – 34 etud, Blume - Etudy apod.)  

- přesvědčivě, výrazově kvalitně zvládá 
rozsáhlejší skladby různých slohových 
období 

Další rozvoj pozounové hry v celém rozsahu. 
Ovládnutí látky v technické náročnosti 
(Rochut – Melodické etudy I.díl apod.) 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování rozsáhlejších skladeb 
různých období a autorů 
(Weber – Romance appasionata, Bárta - 
Sonatina) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti. 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo 2 skladby(či části skladeb) různého 
charakteru na příslušné úrovni – hraje se zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
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Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
-žák samostatně řeší technické i výrazové 
problémy a dále rozvíjí ty stránky své 
techniky a projevu, které mu činí větší 
potíže. 

Studium melodických ozdob. 
 Stupnice – dur, moll, chromatická, 
celotónová v rychlejším tempu 
Pokračování v nácviku násobného staccato 
při posunu snížce 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Koprasch Etudy 1.díl apod.)  

- zvládá rozsáhlé skladby na profesionální 
úrovni 
-žák zvládá transpozici v altovém klíči 
 

Transpozice v tenorovém a altovém klíči 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Blume – Etudy 3.díl, Rochut – Melodické 
etudy 2.díl apod.)  
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlejších skladbách (Marcello – 
Sonata a moll, Jorgensen - Romance) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo 2 skladby(části) různého 
charakteru na příslušné úrovni. 
Jedna skladba zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- zvládá staccatové pasáže násobným 

staccatem 
- zvládá kvalitně intonaci a tónovou 

kvalitu v celém rozsahu nástroje 
 

Precizní ovládnutí tónové kvality v celém 
rozsahu nástroje 
Pokračování v nacvičování násobného 
staccata. 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Ušák – 25 virtuozních etud apod.)  
Prohlubování hudební představivosti na 
náročných skladbách. (Crespo – 
Improvizace č.1, Šulek – Sonata“Vox 
Gabrieli“) 
 

- zvládá hru orchestrálních partů včetně 
transpozic a násobného  staccata. 

-  zvládá hudebně, technicky i intonačně 
nejnáročnější skladby pozounové  
literatury 

Transpozice  v náročnějších tóninách a 
orchestrálních partech. 
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlých skladbách (Matěj – Koncert, 
Vivaldi – Sonata a moll) 

 
Ročníková zkouška   
Jedna velká etuda nebo sólová skladba. 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo dvě skladby(či části skladeb) 
různého charakteru na příslušné úrovni – jedna skladba zpaměti 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
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Učební osnova předmětu HRA NA EUPHONIUM 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA EUPHONIUM zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v 1.–6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1. - 6. ročníku 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět HRA NA EUPHONIUM sleduje zvládnutí nástroje tak, aby absolvent 
postupně docílil a získal schopnost samostatně řešit problematiku uměleckých i 
pedagogických úkolů. Jedná se o zvládnutí nástrojové techniky, vybudování rozsahu 
a osvojení systematické práce s nástrojem. Výuka předmětu HRA NA EUPHONIUM 
zahrnuje v sobě několik aspektů, které lze shrnout v jednotnou charakteristiku – 
vytvářet potřebný vztah ke studovanému oboru to je nejdůležitější požadavek, který 
pomáhá při nácviku nezáživných rutinních úkolů, které jsou nezbytné pro kvalitní 
vývoj instrumentalisty. Nedílnou součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho 
samostatná každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a 
pravidelné navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a 
využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. U žáků 
zrakově postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog pomáhá vytvořit 
specifické formy pohybové stránky hry. U žáků studujících z bodového notopisu je 
úloha pedagoga hry závažná v několika ohledech: jednak je to hledání způsobu a 
zdokonalování efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny hry, jednak 
kontrola správnosti čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost žáka  
v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého potřebného záznamu pro 
samostatnou práci.  
 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky pro povolání učitele hry na 
trubku na ZUŠ a podobných typech škol, dále k možnému pokračování studia na 
vysokých školách a v neposlední řadě na život profesionálního hudebníka. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na euphonium rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby 
byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře. 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA EUPHONIUM  
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 
-žák : 
- popíše části euphonia 
- dodržuje správný postoj při hře 
- zvládá správné tvoření tónu, čisté   
  nasazení 
 
 

Seznámení s nástrojem, jeho držením, 
ošetřováním, postoj při hře, dýchání, nátisk, 
nasazení.  
Tvoření tónu v rozsahu B – d1 
Ovládnutí látky elementárního stupně podle 
některé školy. (J. Kolář) 
 

- zvládá intonačně čisté a dostatečně     
   dlouhé vydržované tóny pomocí   
   tréninku mimických svalů 
- čte a správně realizuje jednodušší      
  notový zápis 
- zvládá hru tenuto, staccato 
 

Ustálení tónu do d1 
Upevnění intonace a dechové techniky 
Stupnice dur, moll do dvou křížků a bé 
v pomalém tempu. 
Ovládnutí látky elementárního stupně podle 
některé školy (J. Kolář, J.B.Arban) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice dur, moll a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě cvičeni ze školy nebo dvě etudy různého charakteru 
Jedna přednesová skladba - zpaměti  
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MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 

2. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

- projevuje zběhlost a schopnost 
kultivovaného tvoření tónů a intonační jistoty 
- dechově zvládá rozsáhlejší hudební fráze 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Stupnice – dur, moll. 
Orientace v základních prstokladech. 
Staccato v mírném až středním tempu 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( J. Kolář – etudy, J.B.Arban - etudy) 

- rozlišuje a používá jednotlivé   
 možnosti dynamiky  
- stylově, technicky a intonačně jistě 
interpretuje zadanou skladbu 
 
  

Rozvoj tónové kultury ve spojení 
s rozšířením dynamických možností. 
Rytmická cvičení v rámci stupnic a akordů 
 v rámci rozsahu. 
Rozvoj hudební fantazie a stylové 
interpretace. 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- řeší samostatně problémy prstové a retní 
techniky 

- rozšíření rozsahu do b1. 

Další rozvoj tónové kultury. 
Akordy dur, moll, dominantní. 
Ovládnutí všech základních prstokladů 
v rámci rozsahu. 
Počátky transpozice houslový klíč-basový 
klíč.(Hejda, Ušák – etudy) 
 

 
- Presentuje na zadaných skladbách stylové 
rozlišování různých období a autorů a svoji 
hudební představivost. 

Ustálení tónu a nasazení. 
Upevnění intonace, další rozvoj dechové 
techniky. Zrychlení hry staccato a 
zdokonalení vyrovnané techniky i 
v obtížnějších tóninách. 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování skladeb různých 
období a autorů.(Album přednesových 
skladeb I.díl) 
 

 
Ročníková zkouška: 
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Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba závažnějšího charakteru zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- zvládá kvalitně triolový, tečkovaný a 
synkopický rytmus v rychlejším tempu 
 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Nácvik dvojitého staccato. 
Stupnice dur, moll, kvintakord, dominantní. 
Pokračování hry v transpozici z houslového 
do basového klíče. 
 Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( J.B.Arban - Etudy apod.)  
 

- přesvědčivě žák zvládá prstoklady základní 
i vedlejší. 

Další rozvoj pozounové hry v celém rozsahu. 
Ovládnutí látky v technické náročnosti 
(Hejda, Ušák – etudy I.díl apod.) 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování rozsáhlejších skladeb 
různých období a autorů 
(Album přednesových skladeb II.díl) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti. 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo 2 skladby(či části skladeb) různého 
charakteru na příslušné úrovni – hraje se zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák samostatně řeší technické i výrazové 
problémy a dále rozvíjí ty stránky své 
techniky a projevu, které mu činí větší 
potíže. 

Stupnice – dur, moll,  v odpovídajícím tempu. 
Nácvik násobného staccato v koordinaci 
s prstokladem. 
 
 
 
 

- přesvědčivě, výrazově kvalitně zvládá 
skladby různých slohových období. 
-žák získává zběhlost v houslovém a 
basovém klíči. 
 

Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( J. Haydn – Koncert Es dur – 2.věta apod.)  
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlejších skladbách. 
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Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím rozsahu. 

Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti. 
Jedna přednesová skladba zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák samostatně řeší technické i výrazové 
problémy a dále rozvíjí ty stránky své 
techniky a projevu, které mu činí větší 
potíže. 
 
 

Precizní ovládnutí tónové kvality v celém 
rozsahu nástroje. 
Pokračování v nacvičování násobného 
staccata.  
 

- žák zvládá skladby rozsáhlejšího 
charakteru na profesionální úrovni 

Ovládnutí hry v houslovém a basovém klíči. 
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlejších skladbách (F.David – 
Koncert) 
 

 
Ročníková zkouška   
Jedna přednesová skladba závažnějšího charakteru zpaměti 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Stupnice a akordy v odpovídajícím rozsahu 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 

. . 
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Učební osnova předmětu HRA NA TUBU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA TUBU zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět HRA NA TUBU sleduje zvládnutí nástroje tak, aby absolvent  postupně 
docílil a získal schopnost samostatně řešit problematiku uměleckých i pedagogických 
úkolů. Jedná se o zvládnutí nástrojové techniky, vybudování rozsahu a osvojení 
systematické práce s nástrojem. Výuka předmětu HRA NA TUBU zahrnuje v sobě 
několik aspektů, které jsou naznačeny v kapitole pojetí vyučovacího předmětu. Tyto 
aspekty lze shrnout v jednotnou charakteristiku – vytvářet potřebný vztah ke 
studovanému oboru to je nejdůležitější požadavků, který pomáhá při nácviku 
nezáživných rutinních úkolů, které jsou nezbytné pro kvalitní vývoj instrumentalisty. 
Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka je jeho samostatná každodenní 
příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování 
uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a 
sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. U žáků zrakově postižených i jinak 
zdravotně znevýhodněných pedagog pomáhá vytvořit specifické formy pohybové 
stránky hry. U žáků  studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga závažná 
v několika ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění 
zápisu do psychofyzické roviny hry, jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho 
rychlosti, jednak poznámková činnost žáka  v práci na hodinách, kdy žák je schopen 
rychlého potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky pro povolání učitele hry na 
trubku na ZUŠ a podobných typech škol, dále k možnému pokračování studia na 
vysokých školách a v neposlední řadě na život profesionálního hudebníka. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Hra na tubu rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli žáci 
schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  . 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA TUBU 
 
  

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- popíše části tuby 
-dodržuje správný posazení při hře 
-zvládá správné tvoření tónu, čisté   
nasazení 
-zvládá hru tenuto, staccato, legato 
 

 Nástroj, části nástroje, jeho držení, 
ošetřování, posazení při hře, dýchání, nátisk, 
nasazení.  
Tvoření tónu v rozsahu B1 – Látka 
elementárního stupně podle některé školy 
(V. Hoza – 100 Etud pro tubu apod.). 
 

- zvládá intonačně čisté a dostatečně     
   dlouhé vydržované tóny pomocí tréninku 
mimických svalů 
-čte a správně realizuje jednodušší notový 
zápis 
-orientuje se správně ve všech tóninách 
 -zvládá zpaměti lehčí přednesové skladby 
po stránce hudební i technické 
 

Ustálení tónu do b 
 intonace a dechová technika - upevnění 
Stupnice dur, moll v pomalém tempu 
Tónické kvintakordy dur, moll,  dominantní 
septakordy. 
Látka elementárního stupně podle některé 
školy (J.B.Arban – Etudy pro tubu apod.). 
Skladby menších forem (Album 
přednesových skladeb pro tubu apod.) 
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Ročníková zkouška: 
Stupnice dur, moll a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě cvičeni ze školy nebo dvě etudy různého charakteru 
Jedna přednesová skladba - zpaměti (V.Hoza - Sousedská apod.) 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

- projevuje zběhlost a schopnost 
kultivovaného tvoření tónů a intonační jistoty 
- dechově zvládá rozsáhlejší hudební fráze 
-zpřesnění koordinace mezi nátiskem a prsty 
pravé ruky 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Stupnice – dur, moll, dominantní a zmenšený 
septakord 
Orientace ve vedlejších hmatech. 
Staccato v mírném až středním tempu 
Látka v technické náročnosti  
(Vobaron - Etudy apod.)  
Rozvoj hudební fantasie na snazších 
skladbách, nastudování některé snazší 
přednesové skladby 
( Gregora – Koncertní etuda ) 

- rozlišuje a používá jednotlivé   
 možnosti dynamiky  
- stylově, technicky a intonačně jistě 
interpretuje zadanou skladbu 
 - zvládá kvalitně triolový, tečkovaný a 
synkopický rytmus v pomalejším tempu 
 
  

Rozvoj tónové kultury ve spojení 
s rozšířením dynamických možností. 
Rytmická cvičení v rámci stupnic a akordů 
 přes dvě oktávy. 
Rozvoj hudební fantasie a stylové 
interpretace (skladby klasické až soudobé  
Eccles – Sonata, Haddad - Suita) 

 
Ročníková zkouška:  
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba – zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva   
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-  řeší samostatně problémy prstové a retní 
techniky 

 

tónová kultura - další rozvoj. 
Akordy dur, moll, dominantní, zmenšené a 
zvětšené septakordy. 
Prstoklad i vedlejší v rozsahu tuby. 
Látka v technické náročnosti  
( Aharoni – Etudy pro tubu  apod.)  
 

 
- Presentuje na zadaných skladbách stylové 

tón a nasazení - ustálení. 
intonace, rozvoj dechové techniky - 
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rozlišování různých období a autorů a svoji 
hudební představivost. 

Upevnění.  
hra staccato v rychlejším tempu a 
zdokonalení vyrovnané techniky i 
v obtížnějších tóninách. 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování skladeb různých 
období a autorů.(Broughton – Koncert, 
Finger – Sonata in Es) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna přednesová skladba závažnějšího charakteru zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 
 

4. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- zvládá násobné staccato 
 - zvládá kvalitně triolový, tečkovaný  a 
synkopický rytmus  v rychlejším tempu 
 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Nácvik dvojitého staccato. 
Stupnice dur, moll, chromatická, celotónová. 
 Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Vobaron – 34 etud, Bordogni – Etudy 
apod.)  

- přesvědčivě, výrazově kvalitně zvládá 
rozsáhlejší skladby různých slohových 
období 

Další rozvoj tubové hry v celém rozsahu. 
Látka v technické náročnosti (J.B.Arban – 
Etudy pro tubu apod.) 
Prohloubení hudební představivosti a 
stylového rozlišování rozsáhlejších skladeb 
různých období a autorů 
(Kubička – Pastorale, Prskavka, Stevens – 
Suita č.1) 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti. 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo 2 skladby(či části skladeb) 
různého charakteru na příslušné úrovni – hraje se zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
 
 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
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Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
-žák samostatně řeší technické i výrazové 
problémy a dále rozvíjí ty stránky své 
techniky a projevu, které mu činí větší 
potíže. 

Studium melodických ozdob. 
 Stupnice – dur, moll, chromatická, 
celotónová v rychlejším tempu 
Nácvik násobného staccata v technických 
pasážích. 
Látka v technické náročnosti  
( Koprasch - Etudy apod.)  
 

- zvládá rozsáhlé skladby na profesionální 
úrovni 
 
 

Látka v technické náročnosti  
 ( Getchell – Etudy, Gallay – Etudy pro tubu 
apod.)  
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlejších skladbách (Purcell – Suita 
in F, Strukov - Koncert) 

Ročníková zkouška: 
Stupnice a akordy v odpovídajícím tónovém rozsahu 
Dvě etudy různého charakteru nebo jedna zpaměti 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo 2 skladby(části) různého 
charakteru na příslušné úrovni.  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 
 

- zvládá staccatové pasáže násobným 
staccatem 

- zvládá kvalitně intonaci a tónovou 
kvalitu v celém rozsahu nástroje 

 

 
Precizní ovládnutí tónové kvality v celém 
rozsahu nástroje 
Pokračování v nacvičování násobného 
staccata. 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( Gallay, Vobaron Arban - Etudy apod.)  
Prohlubování hudební představivosti na 
náročných skladbách. (Hindemith – Sonata, 
Lebeděv – Koncertní allegro) 
 

-  zvládá hru orchestrálních partů včetně 
transpozic a násobného  staccata. 

-  zvládá hudebně , technicky i intonačně 
nejnáročnější skladby tubové literatury 

Orientace  v náročných tóninách a 
orchestrálních partech. 
Další prohlubování hudební představivosti 
na rozsáhlých skladbách (R.V.Williams - 
Koncert) 

 
Ročníková zkouška: 
Jedna velká etuda nebo sólová skladba. 
Jedna závažná skladba typu sonáty, koncertu, suity, nebo dvě skladby (či části skladeb) 
různého charakteru na příslušné úrovni – jedna skladba zpaměti. 
  MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA 
DLE ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v 1. – 6. ročníku v rozsahu 3 hodin. 
Nedílnou součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1. - 6. ročníku. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3. složek, které mají vzájemně propojený 
komplexní charakter. Jsou to: 1. dechová a tónová cvičení – práce na dechové 
technice a tónové a intonační stránce hry, 2. rozvíjení motorických dovedností, 
zdokonalování technických dovedností, 3. rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty 
a hudební kreativity. Nezbytnou součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho 
samostatná každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a 
pravidelné navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a 
využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů dané oblasti.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí 
Úkolem předmětu je rozvíjet technické i interpretační schopnosti žáků, připravovat je 
k veřejnému vystupování, samostatné umělecké práce a naučit je orientovat se 
v literatuře daného oboru. Důležitým aspektem je také rozvíjení estetického a 
hudebního cítění prostřednictvím hudebního nástroje a jejich zprostředkování 
posluchači. U žáků se zrakovým postižením, či i jinak zdravotně znevýhodněných, 
pedagog pomáhá vytvořit specifické formy pohybové stránky flétnové hry. U žáků 
studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga hry závažná v několika 
ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do 
psychofyzické roviny flétnové hry, jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho 
rychlosti, jednak poznámková činnost žáka v práci na hodinách, kdy žák je schopen 
rychlého potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním, i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní 
plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň ŠVP.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejná vystoupení 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven v ŠVP dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Podle ŠVP učitel vypracovává pro žáky 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na zobcovou flétnu rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - 
aby byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních 
a odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
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práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili správný způsob cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a 
vyhovující podmínky k práci.  
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;   
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj.  
 
Učební osnova předmětu HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
ovládá základy dechové techniky a stupnice 
na altovou zobcovou flétnu ve středním 
tempu v rozsahu nástroje  

Dechová cvičení. Stupnice dur a moll s 
příslušnými akordy T5, D7 a zm7.  

- rozvíjí svoji prstovou a základní artikulační 
techniku  

Etudy:  
L. Höffer von Winterfeld: 12 Etuden  
H. U. Staeps: Das Tägliche Pensum  

- pracuje s hudebními úseky frází a jejich 
stavbou, ovládá základy stylu italské a 
německé barokní hudby. Pracuje aktivně 
z dobových notových materiálů.   

Skladby v italském stylu typu sonát a sinfonií 
z Parmského manuskriptu, 50 menuetů a 
Der kleine Kammermusik G. Ph. Telemanna 
či sonát G. Fingera.  

 
Ročníková zkouška:  
Stupnice a akordy  
Dvě etudy  
Dvě barokní skladby (věty) kontrastního charakteru  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
25 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
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Žák: 
-  ovládá stupnice na altovou zobcovou 
flétnu v rozsahu nástroje s použitím správné 
dechové techniky 

Stupnice dur a moll + akordy  

- ovládá základní artikulace pro italskou a 
německou barokní hudbu, rozvíjí hbitost 
prstové techniky.  

Etudy:  
S. Rosenberg: Études  
H. U. Staeps: Das Tägliche Pensum.  

- rozvíjí stylovou stránku hry německého a 
italského vrcholně-barokního repertoáru. 
Ovládá základy improvizované ornamentiky.  

Německo: barokní hudba typu sonát G. Ph. 
Telemanna (Der getreue Musikmeister), J. 
Ch. Schickhardta či G. Fingera (op. 3)  
Itálie: např. sonáty B. Marcella   

 
Ročníková zkouška:    
Stupnice a akordy  
Dvě etudy  
Italská sonáta (alespoň dvě kontrastní věty)  
Jedna skladba německého baroka  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
 
 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
-  ovládá stupnice na sopránovou i altovou 
zobcovou flétnu ve svižném tempu  

Stupnice dur a moll + akordy 

- zdokonaluje dovednosti prstové i 
artikulační techniky, stejně jako tónové 
kultury. Ovládá základy francouzské 
artikulace (inégalité).  

Etudy:  
S. Rosenberg: Études  
J. M. Hotteterre: L’Art de Préluder  

- pracuje se stylovou stránkou francouzské 
vrcholně barokní hudby a s italskou hudbou 
pozdní renesance raného baroka.  

Francie: Sonáty a suity typu sbírek Ph. de 
Lavigne, Ch. Buterna, A. D. Philidora apod.  
Itálie: např. canzony a sonáty G. B. Riccia, 
G. Frescobaldiho, recercady D. Ortize, či 
tance J. van Eycka (Der Fluyten Lusthof)  

 
Ročníková zkouška:  
Stupnice a akordy  
Dvě rozdílné etudy  
Jeden cyklus francouzského baroka  
Jedna raně barokní skladba  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 

4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
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Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
-  ovládá stupnice na altovou i sopránovou 
zobcovou flétnu ve svižném tempu 

Stupnice + akordy   

- prakticky užívá nejrůznější artikulační 
modely s plynulou prstovou technikou. 
Ovládá hlavní stylové artikulace celého 
baroka a pozdní renesance.  

Etudy:  
F. Brüggen: 5 Studies  
J. M. Hotteterre: L’Art de Préluder  

- interpretuje sólovou virtuosní hudbu pozdní 
renesance a celého baroka v intencích 
dobového stylu a s použitím stylové 
ornamentiky.  

Itálie: např. skladby G. B. Fontany, G, P. 
Cimy, G. Bassana; koncerty A. Vivaldiho etc.  
Německo: skladby typu sonát z Essercizii 
musici a 12 fantasií G. Ph. Telemanna a J. S. 
Bacha  
Francie: např. suity A. Danicana Philidora, či 
J. M. Hotteterra.  

 
Ročníková zkouška:    
Stupnice a akordy  
Dvě rozdílné etudy  
Sonáta nebo koncert italského baroka (2. věty)  
Fantasie nebo výběr ze sonáty německého baroka  
Výběr z francouzské suity (prélude + libovolné tance)  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 rozvíjí hbitost a preciznost všech 
technických aspektů hry na zobcovou flétnu  

Etudy:  
J. J. Quantz: Capriccia a Fantasie  
moderní etudy typu K. Boeke (The Complete 
Articulator), či K. de Witt 10 Etüden).  

- ovládá virtuosní hudbu raného baroka, 
včetně porozumění komponovaných 
diminučních technik   

Skladby typu sonát D. Castella, či sbírky Der 
Fluyten Lusthof J. van Eycka.  

- prohlubuje interpretaci hudby vrcholného 
baroka  

Např. fantasie G. Ph. Telemanna, či skladby 
J. M. Hotteterra, či A. Vivaldiho.  

- ovládá základní techniky současné hudby 
pro zobcovou flétnu  

Skladby typu H. M. Linde, A. Dorwart apod.  

- interpretuje hudbu středověku a rané 
renesance   

Kompozice typu Codex Faenza, či úpravy 
Buxheimer Orgel-Buch.  

 
Ročníková zkouška:  
Dvě etudy  
Barokní cyklus (sonáta, suita, fantasie, koncert)  
Skladba z 14. – 15. století, nebo raného baroka  
Jedna soudobá skladba  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
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6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
-  dále rozvíjí hbitost a preciznost všech 
technických aspektů hry na zobcovou flétnu 

Etudy:  
J. J. Quantz: Capriccia a Fantasie  
moderní etudy typu K. Boeke (The Complete 
Articulator), či K. de Witt (10 Etüden). 

- ovládá hru všech hlavních stylových období 
v tvorbě pro zobcovou flétnu po technické i 
interpretační stránce s využitím poznatků z 
dobových teoretických traktátů. Skladby 
starších slohových období doprovází 
stylovou ornamentikou.  

Např. skladby J. S. Bacha (sonáty), G. Ph. 
Telemanna (Essercizii musici, Fantasie, 
koncerty), J. M. Hotteterra, A. Vivaldiho 
(koncerty pro zobcovou flétnu), J. van Eycka 
(rozsáhlejší skladby z Der Fluyten Lusthof) 
apod.  

 
Ročníková zkouška:  
Dvě etudy  
Dva barokní cykly různých stylů (sonáta, suita, fantasie, koncert)  
Sólová raně barokní skladba bez continua  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA BICÍ nástroje zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v  1. – 6. ročníku v rozsahu 3 hodin.  

Pojetí vyučovacího předmětu 
Učivo je žákům zadáváno s přihlédnutím na individuální vyspělost. Technicky 
vyspělejšímu jedinci je možné zadat i látku náročnější bez ohledu na stávající učební 
osnovy. Zadávané učivo obsahuje hru kompletní rytmické stupnice, sekvenčních a 
improvizačních etud, umožňujících proniknout do různých interpretačních stylů 
(klasika, dechová hudba, ethno, latin swing, beat, funky a to i se základy na CD 
Hra na bicí nástroje je stěžejní předmět studovaného zaměření, jehož cílem je 
dosažení takové umělecko interpretační úrovně, která žáku umožní plnit kvalitně 
úkoly, které vyžaduje umělecká nebo pedagogická praxe, nebo  studium na vysoké 
škole. Tuto skutečnost zahrnuje řada úkolů, které na sebe navazují v přesném 
pořadí( např.  hra z listu nebo improvizace). Zvláštní pozornost bude věnována 
všestrannosti ať žánrové, tak hře na širokou škálu bicích nástrojů. 
Výuka probíhá s ohledem na individuální disposice žáka. Na začátku se žák 
rozehraje na tradičních rytmických cvičeních v různých tempech.  Pokračuje 
reprodukci stupnicových, sekvenčních a improvizačních etud. V závěru výuky hraje 
žák etudy zaměřené na zvládnutí detailů nutných k precizní interpretaci partů různých  
žánrových stylů.  Tyto etudy mohou u žáků vyšších ročníku být se zvukovým  
podkladem (z CD). V průběhu výuky s žákem interpretuje zadanou látku a pro její 
správné pochopení i slovně vysvětluje.  
 

Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem předmětu je vychovat všeobecně kulturně vzdělanou osobu s přesahem do 
jiných uměleckých oborů a připravit studenty studiem partů a hrou z listu na prostředí 
amatérských a profesionálních těles a orchestrů.   
Hlavním cílem předmětu je získání technických návyku a rozvíjení hudebních a 
výrazových schopností tak, aby mohly být správně interpretovány sólové i 
orchestrální party. V technické oblasti musí posluchač zvládnout všechny základní 
formy techniky hry na bicí nástroje, rytmické stupnice atd. včetně dynamiky, frázování 
a agogiky. Musí se orientovat ve všech žánrových obdobích hudby. Tato příprava 
umožní absolventu oboru profesionálně interpretovat sólové a orchestrální skladby a 
instruktivní literaturu pro výuku na hudebních školách. Při mimořádném talentu a 
podle dosažených výsledků možnost přípravy na sólovou dráhu. 
Při práci se zrakové postiženým je nutné zaměřit se na upevnění orientační jistoty a 
podrobným pohybovým rozborem řešit jeho technický rozvoj. Vést žáky k uplatnění 
teoretických poznatků z harmonie, kontrapunktu a hudebních forem a to hlavně při 
učení zpaměti. Tříbit smysl pro umělecký vkus na příkladech a nahrávkách předních 
interpretů nástroje. Nedílnou součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho 
samostatná každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a 
pravidelné navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a 
využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. Obsah 
je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
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které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence k učení a řešení 
problémů. Komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanská 
kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatněni. 
Z odborných kompetencí ovládat základ uměleckých činností hudební oblasti, 
vykonávat umělecké činnosti dle daného zaměření oborů a vykonávat umělecko-
pedagogickou činnost. 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti. 
 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 
 

1. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- ovládá držení paliček a techniku hry 
na velký buben a hi-hat. 

- zvládá víry a tlumení na 2 tympány 
 

- zvládá hru na triangl 

− Malý buben: 
− S. Fink: Výběr z etud 
− J. Zegalski: 40 etud na malý buben 
− J. V. Osačuk: Škola na malý buben 
− Tympány:  
− V. Vlasák, H. Knauer: výběr etud 
− Melodické bicí: 
− stupnice dur a moll a akordy pro dvě 

paličky ,rytmické variace 
− S. Hojný, N. Živkovič: výběr etud 
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− Další etudy odpovídající technické 
náročnosti např. R. Krampl 

− Souprava: 
− M. Veselý: Etudy pro bicí soupravu a 

tympány 
− Blues Drums play Nel Bays 
− T. Chmura: Hudební styly pro dva 

triangly 
−  

 
Ročníková zkouška: Žák zahraje stupnici, akord, etudu a přednes z učiva zvládnutého za příslušný 
ročník 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (20 stránek černotisku a4) z toho 5 na melodické bicí 
Dvě přednesové skladby menších forem  
 
 
 

2. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- ovládá rytmické dělení včetně 

příkladů 3:2, 3:4, 2:5, 3:5 
- zvládá vír na malý buben, přírazové 

kombinace 
- správně interpretuje dynamiku a 

dokáže sám správně zvolit tempo 
podle zápisu 

- zvládá víry a tlumení na více 
tympánů 

- pode poslechu je schopen určit styl 
skladby 

- v rámci svých technických možností 
je schopen improvizačně zareagovat 
(otázka odpověď učitel žák, 4taktí) 

 
- ovládá hru na tamburinu, základní 

údery, víry i palcový a dvojité úhozy 
 

− Malý buben: 
− S. Fink: výběr etud 
− Ceune: škola na malý buben 
− Tympány: 
− H. Knauer škola II 
− J. Zegalski: etudy na čtyři tympány 
− Melodické bicí: 
- stupnice a akordy pro čtyři paličky, 

rytmické variace 
− S. Hojný, N. Živkovič: výběr etud 
− T.  Read: Synkopation 
− Souprava: 
− R. Výborný: Nácviky triolového dělení 

– swingového a shufflového hraní 
− M. Veselý: Etudy pro bicí soupravu II 
− L. Kubánek: Dueta 
− Bomhof: Dueta  
− S. Fink: Beat to beat 
− J. Wilson: Times Ten (z CD) 

 
Ročníková zkouška: Žák zahraje stupnici, akord, etudu a přednes z učiva zvládnutého za 
příslušný ročník 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) z toho 4 na melodické bicí 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna klasická.  
 
 
 

3. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 

Žák: − Malý buben: 
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- pokračuje v rozvíjení techniky hry 
− zdokonalí dostatečně nerozvinuté 

složky 
 

− S. Fink: etudy výběr 
− D. Agostini: škola na bicí nástroje I a 

II 
− R. Latham: Škola funky rytmů I  

− dokáže při hře přednesových skladeb 
zachovat čistotu stylovou i zvukovou 

 
 
 
 
 

− stupnice durové a mollové 
− stupnice intervalové 
− obraty akordů ve vyšších polohách 
− etudy zaměřené na nácvik tremola a 

jiných odlišných technik 
− přednesový materiál 
− cyklická forma, variance 

 
Ročníková zkouška: Žák zahraje stupnici, akord, etudu a přednes z učiva zvládnutého za 
příslušný ročník 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
 10 etud (20 stránek černotisku a4) z toho 5 na melodické bicí 
Dvě přednesové skladby různého charakteru, z nich jedna koncertantní. 
 
 
 

4. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- je schopen hrát spolehlivě stupnice, 

akordy, technická cvičení a etudy, 
příp.  orchestrální party  

- je schopen zahrát přednesové 
skladby, správně je interpretuje 
stylově a vystihne charakter skladby  

- ovládá učivem požadovanou techniku 
hry  

- je schopen  hrát jednoduché 
doprovody (rock, swing)  

 

- Stupnice a akordy dur, moll v rychlém 
tempu 

- Rozložené akordy v rozsahu dvou 
oktáv 

- Nástroje: marimba, vibrafon: 
- víry pro čtyři paličky 
- Etudy: výběr podle stupně vyspělosti 

žáků např. : C. O. Musser, N. 
Živkovič, M. Goldenberg, D. 
Friedman 

- 2 přednesové skladby s tlumením 
tónů a pedálováním 

- spolehlivě hraje orchestrální party dle 
různých způsobů zápisu (vidoucí 
žáci) 

− veřejně vystupuje  

- I. Zelenka: Fantasie pro žestě a 
tympány 

- J.Delécluse:Cinq piéces bréves pour 
Percussion et Piano, 

- H.Tomasi:Concert Asiatique  
 
Maturitní zkouška:     J. Delecluse: 5 piéces breve -  výběr 
              J. Zegalski: pro 4 tympány s vlastní kadencí 

   M.Glenwort Blues for Gilbert 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
10 etud (20 stránek černotisku a4) 
Dvě přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická. 
 
 

5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák: - stupnice: všechny dur, moll, stupnice 
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- je schopen zahrát náročnější 
orchestrální a přednesovou literaturu 
na sólový nástroj i sestavu bicích 

-  
- hraje všechny stupnice a akordy a 

rozložené akordy, dominantní 
septakordy, zmenšené akordy  

 

pomocí dvojitých úderů,  
- akordy: rozklad kvintakordu a 

kadence, akordická hra kadence, 
rozložené akordy, dominantní 
septakordy,  

Žák:  
Tympány: 

- ovládá technicky hru na čtyři tympány 
s ohledem na zvukovou vyrovnanost 
úhozů ve všech dynamikách, 
samostatně dokáže vypracovat 
rukoklady a tlumení v zadané 
skladbě  

- zvládá hru složitějších orchestrálních 
partů, hru v lichých a střídavých 
taktech.  

- je schopen navrhnout dramaturgii 
absolventského výkonu  

- je schopen vystupovat se soubory 
různých žánrů 

 

nástroje: marimba, vibrafon.  
- etudy: D.  Friedman – Dampening 

Etudes, technika 4 paliček, 
independent rolling,.  

- přednesové skladby: výběr z autorů 
- Ivana Loudová,   Minoru Miki,: Time 

for Marimba,  Ch. Corea: Dětské 
písně,  Nebojša Živkovič, R. Petit: 
Salmigondys, Keiko Abbe Frogs 

- Bicí nástroje:  
- Zegalski, Veselý, Delécluse: 20 studií 

pro tympány  
- Veselý: Souhra "velkých bicích" v 

orchestru).  
- Orchestrální party Čajkovskij, 

Šostakovič, Prokofjev, Mahler, 
Strauss. (vidící žáci) 

- Hra play along (D. Weckl, C. Bolling 
Suit efor Flute, Piano and Drums) 

Ročníková zkouška: Žák zahraje stupnici, akord, etudu a přednes z učiva zvládnutého za 
příslušný ročník 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
15 etud (30 stránek černotisku a4) 
Dvě rozsáhlejší přednesové skladby různých slohových období. 
 

 
 

6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák:  

-  je schopen samostudia včetně 
náročných skladeb pro sestavu bicích 
nástrojů nebo jednotlivé  nástroje 

- připraví absolventský koncert  
- aplikuje osvojené dovednosti k 

samostatnému a tvořivému 
nastudování nových skladeb, 
umělecky se projevuje při 
nastudování skladby (dynamika, 
agogika, rukoklady, tlumení, ladění) 

- spolehlivě interpretuje rozsáhlejší 
virtuózní skladby,  

- zvládá koncentraci a psychickou 
zátěž při výkonu, vystupování před 
publikem  

nástroje: marimba, vibrafon.  
- etudy: David Friedman – Dampening 

Etudes, technika 4 paliček, 
independent rolling, tlumení tónů, 
pedálování.  

- 4 přednesové skladby  
- literatura pro bicí českých autorů, 

Minoru Miki, Keiko Abe, Nebojša 
Živkovič, G. Burton: 6 pieces for 
vibrafon solo 

- I. Lang: Concertino pro xylofon 
- Ch. Corea: La Fiesta, Spain 
- Tympány a bicí nástroje:  
- J.Beck:Koncert pro tympány a soubor 

bicích nástrojů).W.Kraft:French Suite, 
D. Agostini: March – Goulé 
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ladění,styl  
- − vystupuje na školních koncertech  

 

- Play along (s CD podle vyspělosti)  

 
Absolventská zkouška: Absolventský výkon je sestaven ze skladeb sólové i komorní 
soudobé hudby, které byly nastudovány během posledních dvou let. 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice 
5 etud (10 stránek černotisku a4) 
Tři přednesové skladby různých slohových období, z nich jedna cyklická.  
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Učební osnova předmětu HRA NA KLAVÍR 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA KLAVÍR zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin.  
 
Pojetí  vyučovacího předmětu  
Hra na klavír je hlavním odborným předmětem tohoto studijního zaměření. 
Výuka sleduje postupné docílení samostatného řešení uměleckých i umělecko     
pedagogických úkolů. Cílem je vybudovat u žáka správné  návyky,   výrazně zkvalitnit 
jeho hráčské  schopnosti a dovést ho k vyspělému  technicko-uměleckému projevu 
tak, aby mohl v budoucnu vykonávat povolání učitele klavíru, studovat daný obor na 
vysoké škole či se věnovat  sólové nebo komorní hře.  
Na konci každého ročníku koná žák komisionální zkoušku, jejíž obsah je dán ŠVP. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy a které mu dají  
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů. V případě potřeby je možné  
vytvoření  individuálního studijního plánu, který umožní žákovi kvalitně zvládnout 
studijní náplň danou    ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je získání vyššího odborného vzdělání v oboru hra na klavír, na 
základě kterého je absolvent připravený na profesionální umělecké nebo umělecko-
pedagogické působení, při dosažení co nejvyšší profesní úrovně a celkového rozvoje 
osobnosti žáka. Žák je veden prostřednictvím individuální výuky a svého 
samostatného cvičení k rozvíjení technického potenciálu a svých tvůrčích schopností. 
Osvojuje si správné studijní a hrací návyky, základy různorodé techniky, je veden ke 
schopnosti koncentrace a  k ekonomice v oblasti psychické a fyzické zátěže, jak při  
studiu, tak při veřejném výkonu. Žák se učí hodnotit umělecké výkony své i jiných a 
učí se komunikovat na bázi principu objektivnosti v kolektivní umělecké spolupráci.  
Proto žák získává široké vědomosti také v klavírní metodice, v literatuře nástroje, 
vyučovatelské praxi, ve hře z listu (dle možností), improvizaci, komorní hře a 
klavírním doprovodu. Nedílnou součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho 
samostatná každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a 
pravidelné navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a 
využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. U žáků 
zrakově postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog     pomáhá vytvořit 
specifické formy pohybové stránky klavírní hry. U žáků studujících z bodového 
notopisu je úloha pedagoga závažná v několika ohledech: jednak je to hledání a 
zdokonalování efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny houslové hry, 
jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost 
žáka  v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého potřebného záznamu pro 
samostatnou práci.  
Úkolem vzdělávání je naučit žáka správně používat odbornou terminologii, číst a 
správně zahrát notový zápis. Žák se učí tvořivě uplatnit svoje vědomosti i schopnosti 
během celého studia ve svém individuálním uměleckém projevu. 
Vzdělávací obsah předmětu  je rozdělen do tří složek, které mají vzájemně propojený 
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komplexní charakter. Jsou to: 
Tónová cvičení – práce na technice úhozu a tvoření tónu 
Rozvíjení motorických dovedností, zvyšování technické vyspělosti 
Rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty a hudební kreativity žáka 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra klavír rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli žáci 
schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti  
Vedeme žáky k respektování  kompromisních řešení v kolektivu,  k ochotě diskutovat 
o sporných otázkách a uznávat názory ostatních. Usilujeme o kultivovaný, morální 
projev žáka, o  úctu k životu, ke stáří a k sobě samému.  
Informační a komunikační technologie – žák  využívá IKT jako nabídku informací při  
vzdělávání, i při výkonu povolání. Cílem je naučit žáka programové vybavení 
počítače využívat a s informacemi pracovat.  
Člověk a svět práce -  vedeme žáky ke sledování  podmínky na trhu práce, 
pěstujeme  u nich schopnost adaptovat se na změněné podmínky, rozšiřovat si 
kvalifikaci a celoživotně se vzdělávat.     
 
Učební osnova předmětu HRA NA KLAVÍR 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- Žák:  
- si ujasňuje způsob sezení u nástroje 
- využívá a kontroluje jednotlivé části ruky 

při hře 
- nevidomý získává orientační jistotu na 

klaviatuře 
- zdokonaluje čtení bodového notového 

písma 
- pracuje na základních druzích úhozů 

- Prstová cvičení 
- Stupnice – Zvládnutí prstokladů u 

stupnic1.prst. skupiny a velký rozklad 
kombinovaně 

- Etudy – C.Czerny op. 299, op. 821, 
Heller op.45-47, Cramer… 

- Polyfonie – Polyfonní knížka III, J. S. 
Bach:Malá preludia a fughetty, 2-hlasé 
invence 

- Klasická sonáta – I. Věta 
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2. pololetí 
- Žák:  
- si upevňuje orientaci na klaviatuře 
- si prohlubuje způsob provedení 

jednotlivých druhů úhozů 
- si osvojuje práci s dynamikou a rytmem 
- usiluje o horizontální vedení hlasů 

v polyfonii 
- pracuje na prstové technice a základním 

frázování 
- se snaží o přirozený, uvolněný projev 
 

- Prstová cvičení 
- Stupnice – Zvládnutí prstokladů u 

stupnic 1. a 2. prst.skupiny 
kombinovaně,  

                         Velký rozklad kombinovaně 
ve středním tempu 
- Etudy – Czerny op.299, op.821, Doering 

– Oktávové etudy, Cramer… 
- polyfonie – J.S.Bach: Malá preludia a 

fughetty, 2-hlasé invence, Händel: Suity 
(výběr) 

- Klasická sonáta – I. věta 
- Přednesový materiál – 2 skladby 

slohově odlišné 
 
Ročníková zkouška: 
2 stupnice kombinovaně, velký rozklad kombinovaně 
2 etudy, 2 barokní skladby, z toho 1 polyfonní, I. věta z klasické sonáty, 1 delší přednesová 
skladba nebo 2 kratší 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice – Zvládnutí prstokladů u stupnic 1. a 2. prst.skupiny kombinovaně,  Velký 
rozklad kombinovaně ve středním tempu 
5 etud 
3  barokní skladby 
1 klasická sonáta 
2 slohově odlišné skladby 
 
1 rozsáhlá skladba nebo 3 části cyklu 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- Žák: zdokonaluje provedení jednotlivých 

úhozů 
- se orientuje ve stavbě klasické fráze 
- si osvojuje používání synkopického a 

současného pedálu 
- je schopen analyzovat dvouhlasou 

polyfonii 
- se snaží docílit rytmické preciznosti  
-  

- Prstová cvičení  
- Stupnice 3. a 4. prstokladové skupiny 

kombinovaně a velký rozklad 
kombinovaně 

- Etudy – C. Czerny op. 299 (dokončit), 
Cramer… 

- Polyfonie – J. S. Bach: Francouzské 
suity (výběr), 2- hl. invence 

- Klasická rychlá věta ze sonáty, variace, 
ronda…. 

- Přednesy – 1 skladba 
2. pololetí 

- Žák:  
- zdokonaluje vyrovnanost prstové 

techniky v rychlejším tempu 
- se začíná orientovat v 3- hl. polyfonii 
- interpretačně analyzuje klasickou 

sonátovou formu (expozice, provedení, 
repríza)  

- Prstová cvičení  
- Všechny stupnice v oktávách 

kombinovaně a velký rozklad 
kombinovaně 

- Etudy – Cramer, Czerny op. 740 
- Polyfonie – J. S. Bach: 2- hl. a 3- hlasé 

invence 
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- si ujasňuje základní výrazové prostředky 
- zdokonaluje výstavbu fráze 

- Klasická rychlá věta ze sonáty, variace, 
rondo… 

- Přednesy – 1. skladba  
Ročníková zkouška: 
2 stupnice Dur + moll kombinovaně v oktávách a velký rozklad kombinovaně 
2 etudy, 2 polyfonní skladby, rychlá věta z klasické sonáty, nebo variace, nebo rondo,  
1 delší nebo 2 kratší přednesy 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Všechny stupnice v oktávách kombinovaně a velký rozklad kombinovaně 
1. ročník 
5 etud 
3  barokní skladby 
1 klasická skladba 
2 slohově odlišné skladby 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- Žák:  
- se snaží docílit vyrovnané prstové 

techniky v rychlém tempu  
- zdokonaluje vedení hlasů v 3- hlasé 

polyfonii 
- se orientuje ve větší hudební formě, 

popř. cyklu  
- usiluje o osobitý interpretační projev  
-  

- Stupnice v terciích nebo v sextách 
kombinovaně a zmenšený septakord 
kombinovaně 

- Etudy – Czerny op. 740, Clementi 
- Polyfonie - J. S. Bach: 3- hlasé invence, 

G. F. Händel: Suity (výběr)… 
- Rychlá věta z klasické sonáty 
- Přednesy – 1 skladba 
-  

2. pololetí 

- Žák: usiluje o plastičnost v 3- hlasé 
polyfonní hře  

- zvládá interpretačně větší hudební 
formu (romantickou, popř. jinou) 

- se snaží o výrazný projev se zřetelem 
na hudební styl 

- pracuje na uvolněném projevu v rámci 
hudebních pravidel 

 

- Stupnice v terciích nebo v sextách 
kombinovaně a zmenšený septakord 
kombinovaně 

- Etudy – Czerny op. 740, Chopin op. 
posth., Liszt op.1… 

- Polyfonie – J. S. Bach: 3-hlasé 
invence… 

- Rychlá a pomalá věta z klasické sonáty 
- Přednesy – 1. další skladba  
 

 
 
Ročníková zkouška: 
2 stupnice v tercíích nebo sextách kombinovaně a zmenšený septakord kombinovaně 
2 etudy, 2 polyfonní skladby, 2 věty z klasické sonáty, 2 přednesové skladby stylově odlišné 
(popř. celá klasická sonáta a 1 přednesová skladba)    
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice v terciích nebo v sextách kombinovaně a zmenšený septakord 
kombinovaně 
4 etudy 
3 barokní skladby 
1 skladba J. S. Bacha 
1-2 části cyklické skladby 
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4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Žák: se technicky připravuje na vybraný 

repertoár k ročníkové a maturitní 
zkoušce 

- se snaží o důsledné respektování 
notového zápisu 

- uplatňuje předešlé znalosti ve vedení 
hlasů v 3-hlasé, popř. 4-hlasé polyfonii 

- rozpracovává části cyklu, popř. část 
jednověté větší formy 

-  

- Stupnice v terciích nebo sextách 
kombinovaně a dominantní septakord 
kombinovaně 

- Etudy – Clementi, Czerny op.740, 
Chopin, Liszt op. 1…     

- Polyfonie – J. S. Bach: Temperovaný 
klavír (první část), jiná 1 polyfonní 
barokní skladba 

- Přednesy – 1 část (části) cyklu, nebo 1 
rozsáhlejší skladba, rozpracování 
stylově kontrastní skladby  

2. pololetí 
- Žák: neustále usiluje o zdokonalování 

technických schopností  
- se snaží o důslednost v plastickém 

vedení hlasů v polyfonii 
- si ujasňuje formální výstavbu hraných 

skladeb  
- pracuje na osobitém tvůrčím přístupu 

v interpretaci 
 

- Stupnice v terciích nebo sextách 
kombinovaně a dominantní septakord 
kombinovaně 

- Etudy – Clementi,  Chopin, Liszt op.1, 
Skrjabin, Rachmaninov… 

- Polyfonie – J. S. Bach: Temperovaný 
klavír (druhá část), jiná 1 barokní 
polyfonní skladba 

- Přednesy – další části cyklu, popř. 
dokončení rozsáhlejší skladby, 
dokončení stylově kontrastní skladby  
 

 
Ročníková zkouška 
2 stupnice v terciích nebo sextách kombinovaně a dominantní septakord kombinovaně,  
2 etudy,  
J. S. Bach: Temperovaný klavír, popř. 2 jiné polyfonní barokní skladby,  2 části z cyklu,  
1 stylově kontrastní skladba 
 
Maturitní zkouška 
J. S. Bach: Temperovaný klavír, popř. 2 jiné polyfonní barokní skladby,  
nejméně 3 části z cyklu, popř. 1 rozsáhlá skladba,  
1 stylově kontrastní skladba – trvání nejméně 15 minut 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice v terciích nebo sextách kombinovaně a dominantní septakord kombinovaně 
3 etudy 
2  skladby J. S. Bacha 
3 části  cyklické skladby 
 
 
 

5. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
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- Žák: rozpracovává rozsáhlejší skladby 
zpaměti 

- se snaží o maximální práci na 
zdokonalování techniky 

- nevidomý usiluje o perfektní zvládnutí 
orientačního systému na klaviatuře 

- samostatně propracovává strukturu 
polyfonních skladeb  

 

- Stupnice v decimách kombinovaně a 
velký rozklad kombinovaně 

- Etudy – Chopin, Clementi, Liszt, 
Debussy, Skrjabin, Rachmaninov.… 

- Polyfonie – J. S. Bach: Temperovaný 
klavír (1 část), Partita ( výběr)… 

- Přednesy – 2 kratší přednesové skladby, 
popř. rozpracování 1 rozsáhlejší skladby 

-  
2. pololetí 

- Žák: se snaží o co nejdokonalejší 
technické zvládnutí daných skladeb  

- prohlubuje schopnost rozlišení hlasů 
v 3-4hlasé polyfonii        

- hledá výsledný tvar hudebního projevu  
- usiluje o osobitý přístup v interpretaci 
-  

- Stupnice v decimách kombinovaně a 
velký rozklad kombinovaně  

- Etudy – Chopin, Clementi, Liszt, 
Rachmaninov, Skrjabin… 

- Polyfonie – J. S. Bach: Temperovaný 
klavír (2 část), Partita (2 části) 

- Přednesy – 1 kratší přednesová 
skladba, popř. 1 rozsáhlejší skladba 

 
Ročníková zkouška 
2 stupnice v decimách kombinovaně a velký rozklad kombinovaně  
2 etudy, J. S. Bach: Temperovaný klavír, popř. 2 části z Partity, 3 kratší přednesové skladby, 
popř.  
2 rozsáhlejší kontrastní skladby 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
Stupnice v decimách kombinovaně a velký rozklad kombinovaně 
2 koncertní etudy 
2 skladby J. S. Bacha 
2 kratší přednesové skladby 
1 rozsáhlá skladba 
 
 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák:  

- zvládá notový zápis zpaměti  
- rozpracovává všechny dané skladby 

k absolutoriu  
- pracuje na jejich technickém zvládnutí 
- usiluje o samostatné řešení 

vyskytujících se problémů u 
studovaných skladeb 

 

- Stupnice dle potřeby žáka 
- Etudy – Chopin, Liszt, Rachmaninov, 

Skrjabin. Debussy… 
- Polyfonie – J. S. Bach: Temperovaný 

klavír (1 část) popř. Partita, Anglická 
suita (1 část) 

- Přednesy – 1 část cyklu (části), nebo 1 
rozsáhlá skladba, rozpracování stylově 
kontrastní skladby  

2. pololetí 
- Žák: překonává technické problémy 

hraných skladeb  
- zdokonaluje plastičnost v polyfonní hře 
- usiluje o racionální výstavbu repertoáru 
- respektuje daná hudební pravidla  

- Stupnice dle potřeby žáka  
- Etudy – Chopin, Liszt, Clementi, 

Rachmaninov… 
- Polyfonie – J. S. Bach: Temperovaný 

klavír (2 část), popř. Partita, Anglická 
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- se snaží o osobitý, emocionální projev 
 

suita (2.část) 
- Přednesy – 2 části z cyklu, nebo 1 

rozsáhlá skladba, dokončení stylově 
kontrastní skladby  

 
Ročníková zkouška 
2 etudy, J. S. Bach: Temperovaný klavír, popř. Partita nebo Anglická suita (2 polyfonní části), 
2 části z cyklu, popř. 1 rozsáhlá skladba,  
1 stylově kontrastní skladba   
 
Absolventská zkouška 
J. S. Bach: Temperovaný klavír, popř Partita nebo Anglická suita (2 polyfonní části), nejméně 
3 části z cyklu, popř. 1 rozsáhlá skladba,  
1 stylově odlišná skladba – trvání 15 – 20 minut.   
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
2 koncertní etudy 
2 skladby J. S. Bacha 
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Učební osnova předmětu HRA NA AKORDEON 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA AKORDEON zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v 1. – 6. ročníku v rozsahu 3 hodin, tedy 
celkem 18 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu hry na akordeon zahrnuje získání správných dovedností 
a návyků, poznání problematiky nástroje, získání vysoké umělecké interpretační 
úrovně, která by umožnila absolventovi kvalitně plnit pedagogické i interpretační 
úkoly na ZUŠ i dále k možnému pokračování studia na vysoké škole. Nedílnou 
součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho samostatná každodenní příprava do 
hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování uměleckých 
produkcí z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a sledování 
nahrávek špičkových interpretů oboru. Úkolem vzdělávání je naučit žáka správně 
používat odbornou terminologii, číst a správně zahrát notový zápis. Žák se učí tvořivě 
uplatnit svoje vědomosti i schopnosti během celého studia ve svém individuálním 
uměleckém projevu. V hlavním oboru studia hry na akordeon je důležitý individuální 
přístup pedagoga ke každému žákovi vzhledem k míře jeho talentu a ke stupni jeho 
technické a umělecké vyspělosti. U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně 
znevýhodněných pedagog pomáhá vytvořit specifické formy pohybové stránky hry. U 
žáků studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga závažná v několika 
ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do 
psychofyzické roviny akordeonové hry, jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho 
rychlosti, jednak poznámková činnost žáka v práci na hodinách, kdy žák je schopen 
rychlého potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem je naučit žáka hrát na akordeon na profesionální umělecké úrovni, dosáhnout 
komplexního rozvoje hudebnosti žáka včetně manuální zručnosti, dosáhnout 
schopnosti samostatně pracovat, osvojit a upevnit si návyky systematické práce. Toto 
estetické vzdělávání se též podílí na rozvoji osobnosti žáka. Obsah je společný pro 
žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky 
bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním 
znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  
zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
 
Hra na akordeon rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby 
byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti  
Vedeme žáky k respektování  kompromisních řešení v kolektivu,  k ochotě diskutovat 
o sporných otázkách a uznávat názory ostatních. Usilujeme o kultivovaný, morální 
projev žáka, o  úctu k životu, ke stáří a k sobě samému.  
Informační a komunikační technologie – žák  využívá IKT jako nabídku informací při  
vzdělávání, i při výkonu povolání. Cílem je naučit žáka programové vybavení 
počítače využívat a s informacemi pracovat.  
Člověk a svět práce -  vedeme žáky ke sledování podmínek na trhu práce, 
pěstujeme u nich schopnost adaptovat se na změněné podmínky, rozšiřovat si 
kvalifikaci a celoživotně se vzdělávat.     
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární ani nezdvořilé projevy chování žáků. 
Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor. 
Učíme žáky naslouchat druhým. 
Učíme žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a způsobu 
jednání. 
Učíme žáky přijímat kritiku i radu. Jdeme příkladem ,,profesionálním‘‘ přístupem ke 
komunikaci s žáky 

 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA AKORDEON 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  

- přechází na větší nástroj s M.B.  
- zvládá systém M.B. 
- se orientuje v pravé ruce 

 

- prstová cvičení 
- stupnice – dur 1., 2., 3. řada M.B. 

v rozsahu dvou oktáv 
- legato, tenuto, staccato, 3 hlasý 

kvintakord s obraty – melodicky  a 
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 harmonicky 
- etudy – H.Lemoine – Dětské etudy 

op. 37, C. Czerny op. 849 
- jedna skladba barokní 
- jedna skladba originální pro akordeon 
-  

2. pololetí 
- Žák: 
-  si upevňuje orientaci v M.B. 
- pracuje na souhře M.B. a pravé ruky 
- pracuje na prstové technice 

 

- prstová cvičení 
- stupnice – moll, 1., 2., 3. řada M.B. 

v rozsahu dvou oktáv 
- legato, tenuto, staccato, 3 hlasý 

kvintakord s obraty – melodicky a 
harmonicky  

- etudy H. Lemoine – Dětské etudy op. 
37, C. Czerny op. 849 

- J.S.Bach – Malá preludia, Dvouhlasé 
invence 

- jedna skladba autora 20. století  
-  

 
Ročníková zkouška: 
jedna stupnice dur, jedna stupnice moll 
jedna etuda 
dvě skladby různého charakteru, z toho jedna originál pro akordeon 
zkušební látka se hraje zpaměti  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
1. ročník 
Studnice dur a moll 2. a 3. řada MB v rozsahu dvou oktáv 
5 etud – H.Lemoine – Dětské etudy op. 37,  
4 etud -  C. Czerny op. 849 
1 skladba barokní 
1 dvouhlasá invence J. S. Bacha 
1 skladba originální pro akordeon 
1 skladba 20. stol. 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- žák pracuje na základních druzích 

úhozu  
- žák ovládá orientaci v systému M.B., 

S.B. 
 

- prstová cvičení 
- stupnice dur v rozsahu dvou oktáv, 

dělené tercie 
- velký rozklad v pravé ruce 
- etudy C. Czerny op. 849, C. Czerny 

op. 299 
- J.S.Bach – Dvouhlasé invence, D. 

Scarlatti – sonáty  
- cyklická skladba – může se jednat o 

výběr jednotlivých částí 
-  

2. pololetí 
- Žák: - prstová cvičení 
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-  si prohlubuje správné návyky 
v oblasti prstokladové 

- klade důraz na rozvoj měchové 
techniky 

 

- stupnice – moll v rozsahu dvou oktáv, 
dělené tercie 

- velký rozklad v pravé ruce 
- etudy – C. Czerny op. 849, C. Czerny 

op. 299 
- dvě skladby různého charakteru, 

může být zařazená i skladba vyššího 
populáru 

 
Ročníková zkouška: 
jedna stupnice dur, jedna stupnice moll v dělených terciích  
jedna etuda 
jedna skladba barokní 
dvě skladby různého charakteru 
zkušební látka se hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
2. ročník 
stupnice dur v rozsahu dvou oktáv, dělené tercie 
4 etudy -  C. Czerny op. 849, op. 299 
1 skladba barokní 
2 skladby různého charakteru 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání  rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Žák: 
-  přemýšlí o správném vedení hlasů 

v polyfonii 
- žák volí správnou registraci při 

výstavbě barokní fugy  
 

- prstová cvičení 
- stupnice – dur v rozsahu dvou oktáv, 

dělené sexty 
- D 7 s obraty 
- etudy – C. Czerny op. 299 
- D. Scarlatti – sonáty 
- barokní fuga – J.S.Bach – Preludia a 

fugy, může být též zařazena fuga 
českého barokního skladatele 

- skladba autora 20. Století 
2. pololetí 

- Žák  
- si prohlubuje správnost návyků 

v oblasti prstokladové, artikulační 
-  klade důraz na rozvoj měchové 

techniky 
 

- prstová cvičení 
- stupnice – moll v rozsahu dvou oktáv, 

dělené sexty 
- D 7 s obraty 
- etudy – C. Czerny op. 299 
- skladba cyklická  
- originální skladba pro akordeon 

 
Ročníková zkouška: 
jedna stupnice dur, jedna stupnice moll – dělené sexty 
jedna etuda 
J.S.Bach - Preludium a fuga 
D. Scarlatti – sonáta  
jedna skladba cyklická 
zkušební látka se hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
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3. ročník 
stupnice – dur v rozsahu dvou oktáv, dělené sexty, D 7 s obraty 
6 etud – C. Czerny op. 299 
1 sonáta D. Scarlattiho 
1 barokní fuga – J.S.Bach – Preludia a fugy, 
1 skladba autora 20. století 
1 skladba cyklická 
1 originální skladba pro akordeon 
 
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Žák: 
-  zdokonaluje měchovou techniku a 

kulturu tónu 
- se podílí na výběru repertoáru 

vzhledem k maturitní zkoušce 
 

- stupnice – dur v rozsahu dvou oktáv, 
dvojhmatové tercie 

- velký rozklad s obraty  
- etudy – Cramer – Büllow  
- D. Scarlatti – sonáty 
- J.S.Bach – Preludia a fugy, možno 

zařadit fugu jiného slohového období 
- Sonáta skladatele 20. Století 

2. pololetí 
- Žák: 
-  přemýšlí o vhodnosti a stylovosti 

registrace 
- zvyšuje podíl na výstavbě skladby a 

stylovosti její interpretace 
 

- stupnice – moll v rozsahu dvou oktáv, 
dvojhmatové tercie 

- velký rozklad s obraty 
- etudy – Cramer – Büllow 
- jedna virtuozní skladba  
- jedna skladba českého autora 20. 

století 
 
Ročníková zkouška: 
jedna stupnice dur, jedna stupnice moll ve dvojhmatových terciích 
jedna etuda 
jedna sonáta D. Scarlattiho  
jedna sonáta skladatele 20. století 
jedna virtuozní skladba 
zkušební látka se hraje zpaměti 
 
Maturitní zkouška:  
jedna sonáta D. Scarlattiho 
J.S.Bach – Preludium a fuga 
jedna skladba cyklická 
jedna skladba originál pro akordeon 
zkušební látka se hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
4. ročník 
stupnice – dur v rozsahu dvou oktáv, dvojhmatové tercie, velký rozklad s obraty  
2  etudy – Cramer – Büllow  
1 sonata D. Scarlatti  
1 virtuózní skladba 
1 skladba skladatele 20. století 
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5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Žák: 
-  se podílí na výběru repertoáru 
- žák klade důraz na co nejvyšší 

kvalitu interpretace skladeb 
- žák správně využívá všech druhů 

měchové techniky 
-  

- D. Scarlatti – sonáty 
- barokní fuga nebo fuga jiného 

slohového období 
- virtuozní skladba nebo variace 

 

2. pololetí 
- Žák:  
- zvládá studium rozsáhlejší cyklické 

skladby 
- žák se aktivně podílí na registraci 

skladeb 

- rozsáhlejší cyklická skladba 
skladatele 20. století 

- skladba soudobého skladatele 
 

 
 
Ročníková zkouška: 
jedna sonáta D. Scarlattiho 
jedna skladba obsahující fugu 
jedna rozsáhlejší cyklická skladba 
zkušební látka se hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
5. ročník 
1 sonata D. Scarlattiho 
1 barokní fuga 
1 virtuozní skladba nebo variace 
1 rozsahlejší cyklická skladba 20. století 
1 skladba soudobého skladatele 
 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- žák studuje literaturu nejvyšší 

náročnosti  
- žák se podílí na výběru repertoáru 
- žák maximálně využívá svých 

poznatků v oblasti registrace 
- příprava absolventského programu 

- sonáta D. Scarlattiho 
- Preludium a fuga barokního 

skladatele 
- rozsáhlejší cyklická skladba 

 
2. pololetí 

- Žák: 
-  využívá všech dosavadních 

poznatků o hře na akordeon 
- připravuje  absolventský program 
- připravuje se  na případné studium 

na VŠ 

- virtuózní skladba nebo variace 
- skladba soudobého skladatele 

 

 
Ročníková zkouška: 
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jedna sonáta D. Scarlattiho 
Preludium a fuga barokního skladatele 
jedna skladba cyklická jedna skladba virtuózního charakteru 
zkušební látku  žák hraje zpaměti 
Absolventská zkouška: 
jedna sonáta D. Scarlattiho 
Preludium a fuga J.S.Bacha, jedna cyklická skladba, jedna skladba virtuozního charakteru 
zkušební látku žák hraje zpaměti 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
6. ročník 
1 sonata D. Scarlattiho 
1 barokní Preludium a fuga 
1 virtuozní skladba nebo variace 
1 rozsahlejší cyklická skladba  
1 skladba soudobého skladatele 
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Učební osnova předmětu HRA NA VARHANY 

 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA VARHANY zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ, je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
        Studijní obor hra na varhany má za úkol osvojení si techniky hry a 
interpretačního stylu varhanních skladeb. Podklad a příprava pro event. koncertní  
činnost, kulturně osvětovou činnost, případně pro další studium na vysoké škole. 
Předmět je vyučován individuálně od 1. do 6.ročníku po třech hodinách týdně. Látka 
všech šesti ročníků je rozdělena od základní výuky hry podle některé z varhanních 
škol až k technickému a stylovému ovládnutí závažných děl varhanní literatury.  
         Pro nevidomé žáky konzervatoře J.Deyla je nastudování varhanní literatury 
zpaměti nevyhnutelnou součástí studia. Protože v celosvětovém měřítku hra 
varhanní literatury zpaměti není vyžadována (nutná přítomnost asistenta pro 
rejstříkování během hry, různé akustické a zvukové podmínky koncertních a 
chrámových prostor, adaptabilita na nejrůznější typy nástrojů, náročnost polyfonní hry 
zpaměti pro některé nevidomé studenty, ap.). U nevidomého žáka je rovněž 
omezena zraková kontrola při hře, a proto během celého studia je věnována zvláštní 
péče získávání a upevňování orientační jistoty na nástroji a osvojování si přirozeného 
pohybového projevu při hře. U žáků studujících z bodového písma je třeba pomáhat 
při kontrole textu studované skladby. Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka 
je jeho samostatná každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a 
pravidelné navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a 
využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
         Žáci varhanního oddělení začínají studovat hru na varhany jako úplní 
začátečníci, protože předchozí průprava byla pouze ve hře na klavír. Během studia si 
osvojují techniku hry a interpretační styl varhanních skladeb. Vzdělání získané 
absolutoriem konzervatoře ve hře na varhany bude navazovat průběžně na další 
umělecký a pedagogický rozvoj absolventa. Během studia se žák seznámí 
s doprovázením sólového nástroje nebo zpěvu v rámci smíšených koncertů a tím se 
připraví na působení v obřadních síních nebo při bohoslužbách. Naučí se upravovat 
klavírní part pro varhany, harmonizovat čistou melodii, transponovat do jiných tónin a 
získá schopnost upravit různé klavírní skladby většinou z romantického období, které 
jsou potřebné pro svatební či jiné účely. Varhanní praxe přináší i požadavek 
pohotové hry podle číslovaného basu. Významným aspektem varhanního umění je 
také schopnost improvizace a modulace. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu adaptace 
žáka na nové prostředí školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
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Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Hra na varhany rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli 
žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti  
Vedeme žáky k respektování  kompromisních řešení v kolektivu,  k ochotě diskutovat 
o sporných otázkách a uznávat názory ostatních. Usilujeme o kultivovaný, morální 
projev žáka, o  úctu k životu, ke stáří a k sobě samému.  
Informační a komunikační technologie – žák  využívá IKT jako nabídku informací při  
vzdělávání, i při výkonu povolání. Cílem je naučit žáka programové vybavení 
počítače využívat a s informacemi pracovat.  
Člověk a svět práce -  vedeme žáky ke sledování  podmínky na trhu práce, 
pěstujeme  u nich schopnost adaptovat se na změněné podmínky, rozšiřovat si 
kvalifikaci a celoživotně se vzdělávat.     
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární ani nezdvořilé projevy chování žáků. 
Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor. 
Učíme žáky naslouchat druhým. 
Učíme žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a způsobu 
jednání. 
Učíme žáky přijímat kritiku i radu.  
Jdeme příkladem ,,profesionálním‘‘ přístupem ke komunikaci s žáky 

 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, Český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
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Učební osnova předmětu HRA NA VARHANY 
1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  

1.  pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

- Žák porozumí specifice nástroje 
- Uvědomí si rozdíl mezi hrou na klavír 

a na varhany 
- Chápe a zvládá držení těla, držení 

rukou a osvojuje si hru na manuálu a 
pedálu 

- Osvojí si nejdůležitější prvky 
manuálové a pedálové hry 

-  

- Varhanní škola podle výběru 
(manuálová a pedálová cvičení) 

- Pedálové stupnice durové a mollové 
- Výběr jednoduchých chorálových 

předeher J.S.Bacha 

2.  pololetí 
- Uvědomí si základy varhanní 

techniky 
- Zvládá spojení manuálové a 

pedálové hry 
- Osvojuje si základy varhanní techniky 

v triové hře 

- Výběr z malých preludií a fug 
J.S.Bacha 

- Drobné skladby českých mistrů 
18.století 

- Jednoduché malé skladby z období 
romantismu 

 
Ročníková zkouška: 
Pedálové stupnice 
Dvě chorálové předehry dle výběru 
Jedno malé preludium J.S.Bacha dle výběru 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
Varhanní škola – cca 50% 
2 jednoduché chorálové předehry J. S. Bacha 
2 skladby z malých preludií a fug J. S. Bacha 
2 jednoduché skladby z období romantismu 
 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1.  pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické cekly 
- Žák prohlubuje artikulaci, prstoklad a 

frázování ve skladbách polyfonního 
typu 

- Rozlišuje druhy úhozů ve varhanní 
hře 

- Rozvíjí technické prvky hry 

- Pokračuje ve zvolené varhanní škole 
(manuálová a pedálová cvičení) 

- Výběr jednodušších skladeb 
předbachovského období 

- Snadnější chorálové předehry, 
preludia a fugy J.S.Bacha 

2.  pololetí 
- Chápe zevrubně problematiku 

melodických ozdob 
- Poznává a rozlišuje charakter 

skladby barokní a romantické 
- Zvládá současnou hru na různých 

manuálech 

- Výběr snadnějších skladeb z období 
romantismu 

- Výběr snadnějších skladeb autorů 
20.století 

 
Ročníková zkouška 
Pedálové stupnice durové i mollové 
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3 skladby různého stylu 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
Varhanní škola – cca 50% 
2 skladby předbachovského období 
1 snadnější chorálová předehra J. S. Bacha 
1  skladba z období romantismu 
1 skladba autorů 20. stol. 
 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
1.  pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Žák zvládá techniku středně obtížné 

varhanní literatury 
- Pokračuje v technicky obtížnější 

triové hře 
- Seznamuje se s problematikou 

melodických ozdob starých 
francouzských mistrů 

- Výběr ze skladeb německé, 
francouzské a italské varhanní hudby 
období baroka 

- Výběr obtížnějších skladeb 
J.S.Bacha 

2.  pololetí 
- Zvládá samostatnou práci při 

volbě prstokladů a nohokladů 
- Pokouší se o samostatné 

rejstříkování méně 
komplikovaných skladeb 

- Studium romantických skladeb 
středně technické obtížnosti 

-   Výběr skladeb z literatury 20. 
století, které odpovídají úrovni 
žáků 3.ročníku 

 
Ročníková zkouška 
Pedálová stupnice durové a mollové 
Jedna skladba barokního mistra 
Jedna skladba romantická 
Jedna skladba soudobá 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
2 skladby německé, italské a francouzské varhanní hudby 
1 obtížnější skladba J. S. Bacha 
1 romantická skladba střední technické obtížnosti 
1 skladba 20. století 
 
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo –tematické celky 
- Žák prohlubuje znalosti o interpretaci 

a rejstříkování skladeb z různých 
stylových období 

- Zdokonaluje pedálovou techniku na 
vybraných ukázkách literatury 

- Studuje části z obtížných chorálových 
předeher 

- Studium skladeb bachovského 
polyfonního typu 

- Rychlejší věta z některé triové sonáty 
J.S.Bacha 

- Studuje technicky a výrazově 
obtížnější skladby J.S.Bacha 

- Studuje obtížnější skladby 
severoněmeckých mistrů 

2. pololetí 
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- Zvládá samostatně náročnější úkoly 
v oblasti registrace 

- Je schopen samostatné volby 
nohokladů, prstokladů, artikulace a 
frázování 

- Výběr obtížnějších skladeb 
romantické literatury 

- Studium soudobé hudby, především 
českých autorů 20.století 

 
Ročníková zkouška 
Tři skladby z rozmanitých stylových období 
 
Maturitní zkouška 
Maturitní zkouška z varhanní hry zahrnuje jednu velkou skladbu J.S.Bacha, rychlé věty 
z některé Bachovy triové sonáty nebo některé jeho velké chorálové předehry a jedné 
závažné skladby romantické nebo soudobé (předpokládaná doba hry na varhany u maturitní 
zkoušky je 20 minut). 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
1 skladba bachovského polyfonního typu 
1 rychlá věta z triové sonáty J. S. Bycha 
1 technicky a výrazově obtížná skladba J. S. Bacha 
1 obtížnější skladba romantické literatury 
1 skladba 20. století 
 
 
 

5. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Zvládá studium skladeb technicky a 
výrazově obtížnějších 
- Tříbí si smysl pro stylovost a pochopení 
díla 
- Vhodně rejstříkuje, volí tempo, agogiku a 
frázování 

 

2.  pololetí 
- Zvládá úkol nastudovat určené 

skladby v krátkém termínu 
- Soustřeďuje se na nácvik obtížných 

míst z vybrané literatury 

- náročnější skladby romantické literatury 
-  náročnější skladby soudobé literatury 

 
Ročníková zkouška 
Jedna velká skladba J. S. Bacha 
Jedna velká skladba romantická 
Jedna velká skladba 20. století 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
1 preludium a fuga J. S. Bacha 
1 chorálová předehra nebo věta z triové sonáty 
1 skladba francouzského baroka 
1 náročnější skladba romantické literatury 
1 náročnější skladba soudobé literatury 
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6. ročník – očekávané výsledky vzděláváni a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Zvládá samostatné nastudování 

skladby (rozbor formy, registrace, 
frázování) 

- Výběr z předbachovské literatury 
technicky náročné 

- Výběr skladeb z období klasicismu 
2. pololetí 

- Prokáže celkovou interpretační 
zralost  

- Vystihne stylovost ve velkých dílech 
barokních, romantických i soudobých 
skladeb 

- Výběr skladeb z romantické literatury 
- Výběr skladeb z varhanní literatury 

20. století (zejména českých autorů) 

 
Ročníková zkouška 
Jedna velká skladba J. S. Bacha 
Jedna velká skladba romantická 
Jedna velká skladba 20. století 
 
Absolventská zkouška 
Jedna skladba J. S. Bach (lipské období) 
Jedna náročná skladba 19. nebo 20. století 
Předpokládaná doba hry na varhany u absolventské zkoušky je 20 minut. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
1 technicky náročná skladba předbachovské literatury 
1 náročná skladba romantické literatury 
1 skladba z období klasicismu 
1 náročná skladba soudobé literatury 
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 Učební osnova předmětu HRA NA HOUSLE 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA HOUSLE zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí předmětu  
Předmět hra na housle je zaměřen na vzdělání umělecké a umělecko-pedagogické. 
Úkolem je naučit žáka uplatnit znalosti, schopnosti a zkušenosti získané v rámci 
komplexního vzdělávacího programu ve vlastní tvůrčí práci  výkonného umělce nebo 
uměleckého pedagoga a uplatnit se na trhu práce.  Obsah předmětu je společný pro 
žáky zrakově postižené, zdravotně  znevýhodněné a pro žáky bez zdravotní indikace. 
V předmětu hra na housle je zásadní individuální práce pedagoga přihlížející k 
žákovým osobním vlastnostem, míře nadání a technickým možnostem. Obsahový 
okruh předmětu hra na housle zahrnuje řadu činností praktických, které navazují na 
znalosti teoretické – dějiny hudby, hudební teorie, kulturní dějiny, estetika a dále 
dovednosti praktické, jako jsou intonace a rytmus,schopnosti zapamatování 
zapamatování a praktické reprodukce, užití analýzy a syntézy při technickém 
zvládání repertoáru. 
         Požadavky na technický růst žáka podmiňují rovnoměrné studium technických 
prvků: prstová a smyková cvičení, stupnice a akordy, etudy a přednesové skladby – 
jednak technicky instruktivně orientované, jednak skladby výrazového zaměření se 
stylovou specifikací. V oblasti techniky levé      ruky to vykazuje zvládnutí hry v celém 
rozsahu hmatníku houslí. V oblasti     zvukové techniky to znamená zvládnutí 
položených a házených smyků  a jejich kombinace v různých tempech, hru vícehlasu 
a diference tónu co do  intenzity a barvy. Za účelem pozitivního vývoje v oboru hra na 
housle je nezbytné stálé rozvíjení úrovně cvičení, studium a reprodukce daného 
materiálu včetně prezentace na veřejných vystoupeních. 
U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog     pomáhá 
vytvořit specifické formy pohybové stránky houslové hry. U žáků  studujících 
z bodového notopisu je úloha pedagoga houslového hry závažná v několika 
ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do 
psychofyzické roviny houslové hry, jednak kontrola správnosti čtení zápisu a jeho 
rychlosti, jednak poznámková činnost žáka  v práci na hodinách, kdy žák je schopen 
rychlého potřebného záznamu pro samostatnou práci.  
 Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka je jeho samostatná každodenní 
příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování 
uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a 
sledování nahrávek špičkových interpretů oboru.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem výuky je pomoci žáku dosáhnout v houslové hře co nejvyšší profesní       
úrovně spojené s celkovým rozvojem jeho osobnosti. 
Žák je veden prostřednictvím individuální výuky a svého samostatného cvičení 
k rozvíjení technického potenciálu a svých tvůrčích schopností. Je veden ke tvoření 
správných studijních a hracích návyků, ke schopnosti koncentrace a ekonomice 
v oblasti psychické a fyzické zátěže, jak při  studiu, tak při veřejném výkonu. Žák se 
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učí hodnotit umělecké výkony své i jiných a učí se komunikovat na bázi principu 
objektivnosti v kolektivní umělecké spolupráci. Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu 
adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
     Klíčové kompetence  
 Studijní obor hra na housle rozvíjí především kompetence k učení, komunikativní 
kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění, kompetence pracovní a sociální a 
kompetence občanské a kulturní povědomí.  
 
     Kompetence odborné  
Studium oboru hra na housle vytváří u žáka tyto odborné kompetence: 

- schopnost působit v oblasti houslové pedagogiky  
- schopnost působit jako výkonný umělec v oblasti sólové, komorní 

či orchestrální  
- mít předpoklady pro studium na vysoké škole uměleckého nebo 

pedagogického zaměření  
- znalosti a orientace v dějinách a literatuře oboru hra na smyčcové 

nástroje  
- poučenost a orientace v interpretačních stylech a žánrech 

 
Průřezová témata  
Učivo předmětu hra na housle všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí 
žáků v rámci průřezových témat Informační a komunikační technologie 
k transponování skladeb, scanování a zvětšování notového materiálu, využívání 
hudebních portálů k poslechu nahrávek houslové literatury různých slohových období 
a různých interpretů, využití informací týkajících se programů koncertů, studia, stáží, 
seminářů a konkurzů v oboru hra na housle v ČR i v zahraničí. Kompetence žáků 
dále rozvíjí průřezové téma Občan v demokratické společnosti, jehož základním 
obsahem je kultivace dospělé osobnosti a etická výchova, které pomáhá 
spoluvytvářet školní prostředí, založené na vzájemném respektování, slušnosti, 
zdvořilosti, spolupráci a dialogu. V případě uměleckého studia  je to i objektivní 
přístup k sobě samému, vztah k ostatním lidem, ke kulturním, historickým a dalším 
hodnotám, které vytvořily předešlé a vytvářejí současné generace. 
 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
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Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA HOUSLE 
 

1. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 
Žák 
- koriguje postoj,  zachycení nástroje a 
smyčce a usiluje o zapojení pružnosti do 
hry 
- zná základní funkce obou rukou a ví, jak 
je rozvíjet 
- orientuje se na hmatníku v rozsahu 7 
poloh 
- ovládá hmatové modely a aplikuje je na 
pasážovou hru 
- ví, jak předvádět údaje bodového 
notopisu do činnosti hry na nástroj 
- zahrál skladbu kantilénního typu 
s dynamickými a agogickými kontrasty 
v délce 4-5 minut 
- zahrál dvě kontrastní části barokní sonáty 
se zvládnutými stylovými prvky na 
veřejném vystoupení 

Technická cvičení na bázi základních funkcí 
obou rukou, cvičení dvojhmatů. 
Základní smyky – détaché, staccato, legato 
Stupnice: 2 dur  a  2 stejnojmenné moll 
-  jednoduché přes 3 oktávy 
-  dvojhmatové přes 2 oktávy (tercie, sexty,  
   oktávy) 
-  stupnice na jedné struně s kvintakordem 
   v rozsahu 1 oktávy 
-  rozklad kvintakordu  s  obraty, zmenšený    
septakord a dominantní septakord v rozsahu 3 
oktáv, v legatu po 3 notách  
Etudy : 3  etudy různé technické problematiky 
(Fiorillo, Mazas 1.díl) 

Přednes: 
- 1 přednesová skladba kantilénního typu 
- 2  kontrastní části barokní sonáty s bassem 
continuo  

2. pololetí 
Žák 
- umí se cílevědomě rozehrávat, kontroluje 
a ovládá pohyby celého těla při vlastním 
cvičení i při veřejném výkonu 
- hraje v rozsahu 11 poloh pomalý 
vibrovaný sled tónů i rychlé pasáže 
- rozšířil hru dvojhmatů 
- zapisuje do bodového notopisu potřebná 
analytická cvičení a disponuje jimi při svém 
domácím studiu 
- ovládá jednoduché analytické způsoby 
cvičení a je schopen sám je vytvářet 
- nastuduje a na veřejném vystoupení 
zahraje zpaměti skladbu v rozsahu 7-10 
minut, obsahující technické prvky zatím 
studované 
- zahraje zbývající části barokní sonáty 
studované v 1. pololetí, ve kterých 
samostatně vytvořil prstoklady, smyky a 
výrazový plán 

Technická cvičení na nezávislost prstů, 
intonační přesnost a zvukovou čistotu. 
Dvojhmatová cvičení tercií, sext a oktáv. 
Smykové studie détaché, staccato včetně 
řadového, spiccato, sautillé 
Stupnice: 2 dur a 2 stejnojmenné moll 
v tóninách dosud nestudovaných 
-  jednoduché přes 3 oktávy   détaché  
   a legato po 4 noty 
-  dvojhmatové přes 2 oktávy (tercie, sexty,  
   oktávy) détaché a legato po 2 noty 
-  stupnice na jedné struně s kvintakordem 
-  stupnice chromatická na jedné struně     
-  rozklad kvintakordu s obraty, zmenšený 
septakord a dominantní septakord v rozsahu 3 
oktáv legato  po 3 notách 
 
Etudy:  3  etudy zaměřené na veškerou 
   probíranou techniku pravé i levé ruky  
   (Fiorillo, Dont op. 37, Kreutzer, Mazas 2. 
   díl 
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Přednes: 
- 1 rychlá.část instruktivního koncertu nebo 
skladba podobného technicko-výrazového 
zaměření a rozsahu 
-  2 části barokní sonáty s bassem continuo 
  
 
                                                                           

Minimální penzum probraného učiva v 1.ročníku: 
- stupnice 4 dur a 4 stejnojmenné moll - dle výběru pedagoga 
- 6 etud  různého technického zaměření 
- 1 přednesová skladba kantilénního typu 
- 4 části barokní sonáty s doprovodem bassem continuo 
- 1 rychlá část instruktivního konceru nebo skladba podobného technicko-výrazového 
zaměření 
   a rozsahu. 
Předpokládá se průměrně 3 a více hodin každodenní samostatné domácí přípravy. 
Ročníková zkouška 
Stupnice: - 1 dur a 1 stejnojmenná moll   

                - jednoduché přes 3 oktávy, legato po 4 notách                                                                                                                                                        
-               - rozložený kvintakord  s obraty a septakordy  v rozsahu 3 oktáv, legato po 3 notách 

                - dvojhmatové ( tercie, sexty, oktávy ) v rozsahu 2 oktáv, možno i pomocnými 
způsoby 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Etudy:      - 2 etudy rozdílné technické problematiky 
, 
Přednes:  - 1 rychlá část  z koncertu nebo skladba koncertantní                                                                                                                                                                                               
                - 1 skladba menší formy 
                - 2 části barokní sonáty s doprovodem  
  
Zkouškový program, vyjma 1 etudy a 2 částí barokní sonáty žák hraje zpaměti. 
 
 

2. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky: 
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Žák 
- upevnil orientaci na hmatníku v rozsahu 12 
poloh, v pasážové hře zvládá rychlejší tempa 
dlouhé legato, prohloubil techniku tónu ve 
smycích položených i hozených, hraje 
přirozeně a fyzicky i psychicky svobodně 
- dovede posuzovat kriticky svůj i cizí výkon 
a učinit z toho závěr pro svoji další práci 
- prohloubil kvalitu i rychlost čtení v bodovém 
notopisu, stále více užívá vlastních záznamů 
detailů při studiu 
- osvojil si optimální pohybovou kulturu při 
vystupování v prostoru pódia 

Prstová cvičení pro upevnění hmatu a 
intonace v 1. - 12. poloze chromatické 
pasáže, dvojhmatová cvičení . 
Studium smyků hozených a řadového 
staccata v pomalém tempu. 
Stupnice: 3 dur a 3 stejnojmenné moll 
v tóninách dosud nestudovaných, 
ve stejném složení a na stejné způsoby jako 
ve  2. pololetí 1.ročníku,včetně provedení 
rozložených akordů 
Etudy: 4  etudy různé technické problematiky 
(Kreutzer, Rode, Campagnoli) 
Přednes: 
- 1 drobná skladba 
- 2 části sonáty z 18. století 
- 1 část  koncertu jiného stylu než ostatní  
studované skladby 

 
2. pololetí 

Žák: 
- zdokonalil hru dvojhmatů, zvládnul 
analytický způsob studia prstokladových 
oktáv a decim, zdokonalil koordinaci prstové 
techniky s hozenými smyky 
- prohloubil schopnost samostatného 
nastudování části repertoáru 
- studující z bodového notopisu zdokonalil a 
zrychlil čtení i svůj vlastní zápis detailů na 
hodinách 
- zahrál na koncertě 2 části sonáty 18. století 
se zvládnutou stylovou stránkou 
- zahrál na koncertě 1 skladbu menší formy 
technického obsahu 

 Prstová a dvojhmatová cvičení, chromatika 
v  rozsahu 3 oktáv,flažolety, pizzicato levou 
rukou 
Řadové staccato, ricochét, hra vícehlasu 
 
Stupnice: 3 dur a 3 stejnojmenné moll v 
tóninách  dosud nestudovaných, 
ve stejném složení a na stejné způsoby jako 
v 1.pololetí včetně provedení rozložených 
akordů . 
Etudy:  . 4 etudy různé technické 
problematiky (Kreutzer, Campagnoli, Rode) 
Přednes: 
- 1 drobná skladba obsahující mobilní 
techniku  s hozenými smyky    
- 1 další část  koncertu studovaného v 1. 
pololetí 

-  dokončení sonáty 18. století 
 
Minimální penzum probraného učiva ve 2.ročníku: 
- 6 stupnic dur a 6 stejnojmenných moll - dle výběru pedagoga 
- 8 etud různého technického zaměření 
- 1 drobná skladba kantilénního typu 
- 1 drobná skladba obsahující mobilní techniku s hozenými smyky 
- 1 vícevětá sonáta z 18.století 
- 2 části z koncertu kontrastně stylově doplňující celkový repertoár 
 
Předpokládá se průměrně 4 a více hodin každodenní samostatné domácí přípravy. 
 
Ročníková zkouška 
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Stupnice:     -  1 dur a 1 stejnojmenná moll jednoduchá přes 3 oktávy legato po 8 notách      
                    -  rozložený kvintakord  s obraty a  septakordy ve smyku  legato                                                                               
     -  dvojhmaty tercie, sexty, oktávy v rozsahu 2 oktáv, možno hrát pomocnými        
                        způsoby        
Etudy:     -  2 etudy různé technické problematiky 
Přednes:      -  1. část z koncertu 
     -  2 části ze sonáty z 18. století 
     -  1 skladba menší formy nebo další část z koncertu 
 
Zkouškový repertoár, vyjma 1 etudy a 2 částí sonáty, žák hraje zpaměti. 
 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 
Žák 
- dále rozšířil prostor hmatníkové techniky 
v jednohlase i ve dvojhmatech 
- zdokonalil mobilní a vícehlasou hru 
- je schopen analyzovat vícehlasou skladbu, 
samostatně ji nastudovat a zahrát ji na 
koncertě 
- je schopen kriticky posoudit výkon, 
formulovat jeho klady i nedostatky a dále 
formulovat optimální postup další své práce 

Dvojhmatová , chromatická a flažoletová 
cvičení. Kombinace prvků paganiniovské 
techniky. 
Stupnice:  3 dur a 3 stejnojmenné moll v 
tóninách dosud nestudovaných  
- jednoduché přes 3 oktávy  
- dvojhmatové přes 2 oktávy (tercie, sexty, 
oktávy) ve smyku détaché a  legato 
-  stupnice a akordy na 1 struně v rozsahu 1 
oktávy 
-  stupnice chromatická ve 3 oktávách 
-  stupnice ve flažoletech v rozsahu 2 oktáv 
-  rozklad kvintakordu s obraty, zmenšený a 
dominantní septakord v rozsahu 3 oktáv ve 
smyku détaché a legato po 9, u septakordů 
po 12 notách 
 
Etudy:   4 etudy různé technické 
problematiky  (Rode,Alard,Campagnoli) 
 
   
 
 
 Přednes:        

- 1 část cyklické skladby pro sólové housle 
- 1  virtuozní skladba perpetuická  
- 1-2 části klasického koncertu s kadencemi 

2. pololetí 
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Žák: 
- dále rozšířil hmatníkovou hru do nejvyšších 
poloh a získal větší zvukovou plnost 
- rozšířil rejstřík smyčcové hry o dokonalejší 
provedení virtuozního staccata a smyků 
hozených 
- zahrál na veřejném vystoupení zpaměti 
část klasického koncertu se zvládnutými 
prvky stylové klasické interpretace 
- byl schopen při studiu přednesové skladby 
realizovat a obhájit vlastní interpretační 
názor 

Akordické, dvojhmatové a flažoletové 
pasáže v rychlých tempech a házených 
smycích. Přípravná cvičení pro hru decim a 
prstokladových oktáv. 
Zapojení výrazu do virtuozní hry. 
Stupnice: 
3 dur a 3 stejnojmenné moll v tóninách 
dosud nestudovaných, ve stejných 
způsobech jako v 1.pololetí včetně 
provedení rozložených akordů 
 Etudy: 5 etud rozdílné problematiky (Rode, 
Dancla op. 73, Mostras) 
Přednes: 
- 1 část cyklické skladby pro sólové housle 
- 1 (zbývající) část klasického koncertu 

 
 
Minimální penzum probraného učiva ve 3.ročníku: 
-  6 stupnic dur a 6 stejnojmenných moll-dle výběru pedagoga 
-  9 etud rozdílné technické problematiky 
-  2 části cyklické skladby pro sólové housle 
-  1 virtuozní skladba perpetuická 
-  2 kontrastní části klasického koncertu včetně kadencí 
 
Předpokládá se průměrně 4 a více hodin každodenní samostatné domácí přípravy. 
 
Ročníková zkouška: 
 
Stupnice: - 1 dur a 1 stejnojmenná moll jednoduché přes 3 oktávy -  legato i détaché  
                 - rozložený 5akord s  obraty a 7akordy přes 3 oktávy, 
  - jednooktávové jednoduché s rozloženým 5akordem s obraty na jedné struně  
                 - dvojhmatové (tercie, sexty, oktávy) – legato po 3 notách 

Etudy:   - 2 etudy  různé technické problematiky 

Přednes: - 1 část ze skladby pro sólové housle 
 - 1 skladba perpetuická 
 - 1 krajní a 1 pomalá část klasického koncertu včetně kadencí 
 
 Zkouškový  program  vyjma 1 etudy  žák hraje zpaměti. 
 
  
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 
Žák 
- vytvořil a praktikuje svůj systém 
technických cvičení pro rozehrávání se a pro 
další růst aparátu hry 
- nastudoval část stylově členitého 

Cvičení pro rozvoj jednotlivých funkcí 
aparátu hry. 
Stupnice: 3 dur a 3 stejnojmenné moll 
- jednoduché 3- a 4-oktávové s rozloženými 
akordy a obraty 
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repertoáru pro závěrečnou a maturitní 
zkoušku a výběr zahrál na veřejném 
vystoupení 
- je schopen zdůvodnit své interpretační 
postupy a kriticky přijmout výhrady 
k nedostatkům 
- v hodinách korepetice je schopen aktivní 
spolupráce s korepetitorem 

- dvojhmaty tercie,sexty,oktávy,prstokladové 
oktávy a decimy ve 2 oktávách  
- jednooktávové s akordy a obraty na jedné 
struně 
- Flažoletové s rozloženým kvintakordem 
 
Etudy: 3 etudy  Dancla op. 73, Dont op. 35) 
Přednes: 
- J.S. Bach:  ze Sonát a partit 2 menší části 
(tance s partit) 
-  skladba 20. nebo 21. století v rozsahu 7-
10 minut 
-  rychlá část z repertoárově významného 
    klasického nebo romantického koncertu 
   

2. pololetí 
Žák 
- nastudoval stylově členitý program s vlastní 
interpretační invencí a svým náhledem na 
stylovou specifikaci 
- je schopen verbálně své přístupy zdůvodnit 
a zhodnotit 

Stupnice: 
Pokračováné ve stejné sestavě jako v 1. 
pololetí v tóninách dosud nestudovaných 
-  2 dur a 2 stejnojmenné moll 
Etudy: 
- 2 etudy různé problematiky (Dancla op. 73, 
Dont op. 35, Wieniawski op.10, Paganini  .  
 V případě volby Paganiniho nebo 
Wieniawského každá etuda nahrazuje 2 
etudy Dancly či Donta. 
Přednes: 
- J. S.Bach: Sonáty a Partity 2 menší části  
nebo 1 větší (Fuga, Ciaccona)   
-  pomalá věta z koncertu studovaného  

   v 1.pololetí 

  

                                                                                                                                                        
Minimální penzum probraného učiva ve 4.ročníku: 
-  5 stupnic dur a 5 stejnojmenných moll - dle výběru pedagoga 
-  5 etud rozdílné technické problematiky 
-  J.S.Bach  Sonáty a Partity pro sólové housle  - 2 menší části nebo 1 významnější 
    / Fuga, Ciaccona / 
-  skladba nebo její části ze 20.či 21.století v trvání 7 - 10 minut 
-  významného klasického nemo romantického koncertu rychlá část z  
 
Předpokládá se průměrně 4 a více hodin každodenní samostatné domácí přípravy. 
 
Ročníková zkouška: 
Stupnice: -  1 dur a 1 stejnojmenná moll - jednoduché přes 3 oktávy po 8 notách  
  - rozložené kvintakordy s obraty a septakordy přes 3 oktávy  – každý akord v 

legatu na      smyky, nebo 1 dur a 1 moll přes 4 oktávy s kvintakordem s obraty a 
septakordy,  každý   akord na dva smyky legato  

  Dvojhmatové – tercie, sexty, oktávy,  v rozsahu 2 oktáv 
Etudy: -  2 etudy Dancla, Dont,nebo 1  Wieniawski op.10 (mimo č.1),  Paganini op. 1 
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Přednes:  - J. S. Bach Sonáty a partity – 2 části menší nebo 1 větší 
  - 1 skladba 20. nebo 21. století 
  -  rychlá věta z významného klasického nebo romantického koncertu 

Zkouškový program žák hraje zpaměti s výjimkou 1 etudy,případně zvolené skladby komorní      
¨ 

nebo skladby 20.či 21.století.  
¨ 
U maturitní zkoušky budou hrány přednesové skladby stejné, jako u zkoušky ročníkové, 
tedy 
v případě prováděného komorního díla nebo  skladby 20.či 21.století je možno hrát 
z not,jinak 
je  hra zpaměti samozřejmá. 
 
 

5. ročník výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo: 
Žák 
- prohloubil nabytý potenciál technické 
dovednosti, zkušenosti a stylové vytříbenosti 
- interpretuje technicky i výrazově náročné 
skladby různých stylů, vyhledává jejich 
nahrávky interpretačně vyhraněných umělců 
a konzultativně srovnává vzájemné přístupy 
- společně s pedagogem aktivně vyhledal 
příležitosti veřejného vystoupení a 
spoluvytvořil dramaturgii vystoupení 

Systém komplexní práce umělecko-
technické 
- C. Dounis  Umělecká technika 
- O. Ševčík   Analytické studie 
Stupnice: 
Výběr jednoho ze systémů stupnicových 
cvičení – Flesch, Gilelsová, 
Galamian,Grigorjan. 
Etudy: 
- 4 virtuozně umělecké ( Dont op. 35, 
Gaviniés, Mostras, Wieniawski, Paganini, 
Locatelli) 
Přednes: 
- J S.Bach  Sonáty a Partity nebo jiná 
srovnatelná cyklická skladba pro sólové 
housle – 1-2 části 
- významná skladba komorní, např. sonáta 
Beethoven, Brahms, Bartók – 1-2 části 
- koncert 19. nebo 20. století – 1. část 

2. pololetí 
Žák: 
- využil potenciálu svých schopností a 
znalostí a aplikoval jej na oblast didaktiky 
vyučování 
- uplatnil poznatky z metodiky houslové hry 
v dotváření svých názorů a praktických 
postupů při své vlastní hře i při vyučování 
jiných 
- prohloubil styl komorní a umělecky 
partnerské spolupráce a nastudoval a 
koncertně uvedl významné dílo komorního 
repertoáru; zároveň proniknul do jeho 
kompozičních a významových struktur a byl 

Zdokonalování umělecko-technického 
potenciálu. 
Stupnice: výběr ze zvoleného systému 
Etudy: 
4 virtuozně umělecké 
- Dont op. 35, Laub, Wieniawski, Paganini 
Přednes: 
- J.S. Bach: Sonáty a partity nebo jiná 
srovnatelná cyklická skladba pro sólové 
housle – další 1-2 části, případně její 
dokončení 
- 1 skladba capricciozního žánru 
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schopen na toto téma vést diskusi či napsat 
seminární práci 

-  koncert 19. nebo 20. století – 1-2 části 
-  významná komorní skladba – 1-2 části 

 
 
Minimální penzum probraného učiva v 5.ročníku: 
-  stupnice 2 dur a 2 stejnojmenné moll čtyřoktávové jednoduché s rozloženými 
akordy,dvojhmaty, 
   dle výběru pedagoga 
-  8 etud technických nebo 4 umělecko-technické 
-  cyklická skladba pro sólové housle,minimálně 2 kontrastní části 
-  1 skladba capricciozního žánru 
-  významná komorní skladba/sonáta/ - 2 části 
-  koncert 19.nebo 2O.století  -  1-2 části 
Předpokládá se průměrně 5 a více hodin každodenní samostatné přípravy. 
 
 
Ročníková zkouška: 
 
Stupnice:  - 2 dur a 2 stejnojmenné moll  4-oktávové  jednoduché  
  - rozložený kvintakord s  obraty a septakordy 
  - dvojhmatové – tercie, sexty, oktávy,prstokladové oktávy a decimy ve dvou    

oktávách 

Etudy:  - 2 etudy různé technické problematiky; alespoň jedna z Wieniawského op. 10 
nebo op. 18, nebo Paganini Capricce op. 1 

Přednes: - ze zvolené sonáty pro sólové housle 1  delší nebo 2 kratší části 
 - z koncertu 19. nebo 20. století 2 části 
 - ze sonáty pro housle a klavír 1 část 
 
Zkouškový program  žák hraje zpaměti  (vyjma část ze sonáty s klavírem)  
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 
Žák: 
- shrnul všechny dosavadní zkušenosti a 
dovednosti a je schopen samostatné práce 
při řešení daných úkolů 
- je schopen vytváření koncepce svého 
dalšího vývoje 
- nastudoval podstatnou část svého 
absolventského programu a zahrál ji na 
veřejném vystoupení 

Prohloubil systém komplexní práce 
umělecko-technické, zejména v oblasti 
zvuku, vibrata, barvy a stylové čistoty. 
Stupnice: 
Ve zvoleném systému postupně střídat 
všechny tóniny. 
Na stupnicích žák cvičí smykové a tónové 
discipliny 
Etudy: 
- 3 virtuozně-umělecké capricce 
 ( Dont, Laub, Wieniawski, Paganini aj.) 
Přednes: 
-  skladba pro sólové housle nebo její 
podstatná část, nebo významná sonáta pro 
housle a klavír 19. - 21. století 
-  koncert 19. - 21. století, případně 
dokončení započatého koncertu v minulém 
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školním roce 
- 1 skladba virtuozního zaměření v délce 
trvání minimálně 10 minut 

2. pololetí 
Žák: 
- uplatnil své schopnosti rozhledu a 
informovanosti v oblasti své volby životního 
povolání a dokázal o svých kvalitách 
přesvědčit jak v oblasti praktické erudice, tak 
ve vytváření mezilidských a společenských 
kontaktů 
- zhodnotil své ambice pro další profesní růst 
a vykonal potřebné kroky pro zaujmutí nové 
životní pozice (konkurz do orchestru, 
komorního tělesa, přijímací řízení na místo 
pedagoga v umělecké škole, přijímací 
zkoušku pro některou formu následného 
studia) 
- absolvoval studium houslové hry 
absolventským výkonem, jehož program 
uvážlivě sestavil ve vzájemné spolupráci se 
svým pedagogem  

Proces procvičování skladeb absolventského 
programu, postupné získávání zkušeností 
s jeho uváděním na veřejných vystoupeních 
– nejprve jednotlivé věty či skladby, posléze 
celý program. 
Stupnice: stejně jako v 1. pololetí 
Etudy: 1 capricce – Paganini aj. 

Přednes: 
- skladba pro sólové housle nebo komorní 
skladba pro housle a klavír 
- koncert 19. - 21. století 
- skladba virtuozní 

 
 Minimální penzum probraného učiva v 6.ročníku: 
-  stupnice dle výběru pedagoga 
-  4 etudy umělecko-technického zaměření 
-  2 kontrastní části skladby pro sólové housle nebo významná sonáta pro housle a klavír 
-  1 skladba virtuozního zaměření 
-   závažná část koncertu 19.-20.století,případně dokončení koncertu započatého v minulém 
    školním roce. 

Předpokládá se průměrně 5 a více hodin každodenní samostatné domácí přípravy. 
 
 Ročníková zkouška: 
- 1 capricce pro sólové housle – Paganini, Wieniawski, Laub 
- 2  části skladby pro sólové housle nebo sonáty pro housle s klavírem 
- 1 závažná část  z koncertu 19. - 21. století 
- 1 virtuozní skladba 
Zkouškový program žák (vyjma části  ze sonáty pro housle a klavír) hraje zpaměti. 

Absolventský výkon: 
- sonáta pro sólové housle (zpaměti) nebo komorní skladba pro housle a klavír (z not) 
- koncert 19. - 20. století 
 Sonátu pro sólové housle a koncert žák hraje zpaměti. 
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Učební osnova předmětu HRA NA VIOLU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA VIOLU zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ.  Výuka předmětu hra na violu probíhá formou 3 individuálních hodin  
týdně, celkový počet hodin během studia je 18. Nedílnou součástí předmětu je 
korepetice v délce jedné hodiny týdně v 1.- 6. ročníku. 
  
Pojetí předmětu  
     Předmět hra na violu je zaměřen na vzdělání umělecké a umělecko-pedagogické. 
Úkolem je naučit žáka uplatnit znalosti, schopnosti a zkušenosti získané v rámci 
komplexního vzdělávacího programu ve vlastní tvůrčí práci výkonného umělce nebo 
uměleckého pedagoga a uplatnit se  na trhu práce. Obsah předmětu je společný pro 
žáky zrakově postižené, zdravotně znevýhodněné a pro žáky bez zdravotní indikace 
V předmětu hra na violu je zásadní individuální práce pedagoga přihlížející k 
žákovým osobním vlastnostem, míře nadání a technickým  možnostem. Nedílnou 
součástí a předpokladem vývoje žáka je jeho samostatná každodenní příprava do 
hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování uměleckých 
produkcí z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a sledování 
nahrávek špičkových interpretů oboru.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cíl výuky je pomoci žáku dosáhnout ve hře na violu co nejvyšší profesní úrovně 
spojené s celkovým rozvojem jeho osobnosti. Žák je veden prostřednictvím 
individuální výuky a svého samostatného cvičení k rozvíjení technického potenciálu a 
svých tvůrčích schopností Je veden ke tvoření správných studijních a hracích 
návyků, ke schopnosti koncentrace a ekonomiky v oblasti psychické a fyzické zátěže, 
jak při studiu, tak při veřejném výkonu. Žák se učí hodnotit umělecké výkony své i 
jiných a učí se komunikovat na bázi principu objektivnosti v kolektivní umělecké 
spolupráci. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Charakteristika obsahu  
Obsahový okruh předmětu hra na violu zahrnuje řadu činností praktických, které 
navazují na znalosti teoretické – dějiny hudby, hudební teorie, kulturní dějiny, 
estetika- a dále na dovednosti praktické-jako jsou intonace a rytmus,schopnosti 
zapamatování a praktické reprodukce, užití analýzy a syntézy při technickém 
zvládání repertoáru. Požadavky na technický růst žáka podmiňují rovnoměrné 
studium technických prvků: prstová a smyková cvičení, stupnice a akordy, etudy a 
přednesové skladby – jednak skladby technicky instruktivně orientované, jednak 
skladby výrazového zaměření se stylovou specifikací. V oblasti techniky levé  ruky to 
vykazuje zvládnutí hry v celém rozsahu hmatníku violy. V oblasti zvukové techniky to 
znamená zvládnutí položených a házených smyků a jejich kombinace v různých 
tempech, hru vícehlasu a dále diferencování tónu co do intenzity i barvy.  Za účelem 
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pozitivního výsledku v oboru hra na violu je nezbytné stálé  rozvíjení kvality 
domácího cvičení  a následné reprodukce daného studijního materiálu na hodinách 
s pedagogem. Kvalita  realizace tohoto procesu teprve pak může zajistit pozitivní 
výkon  na veřejném vystoupení. 
U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog¨ pomáhá 
vytvořit specifické formy pohybové stránky hry. U žáků studujících z bodového 
notopisu je úloha pedagoga závažná v několika ohledech: jednak je to hledání a 
zdokonalování efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny hry, jednak 
kontrola  správnosti  a rychlosti čtení zápisu, jednak poznámková činnost žáka 
v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého krátkého notového záznamu 
potřebného pro samostatné domácí studium.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetenci a průřezových témat  
Klíčové kompetence  
Studijní obor hra na violu rozvíjí především kompetence k učení, komunikativní 
kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění, kompetence pracovní a sociální a 
kompetence občanské a kulturní povědomí.  
 
Kompetence odborné  
Studium oboru hra na violu vytváří u žáka tyto odborné kompetence: 

- schopnost působit v oblasti pedagogiky  
- schopnost působit jako výkonný umělec v oblasti sólové, komorní 

či orchestrální  
- mít předpoklady pro studium na vysoké škole uměleckého nebo 

pedagogického zaměření  
- znalosti a orientace v dějinách a literatuře oboru hra na smyčcové 

nástroje  
- poučenost a orientace v interpretačních stylech a žánrech 

 
Průřezová témata  
Učivo předmětu hra na violu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí 
žáků v rámci průřezových témat Informační a komunikační technologie 
k transponování skladeb, scanování a zvětšování notového materiálu, využívání 
hudebních portálů k poslechu nahrávek violové literatury různých slohových období a 
různých interpretů, využití informací týkajících se programů koncertů, studia, stáží, 
seminářů a konkurzů  v oboru hra na violu v ČR i v zahraničí. Kompetence žáků dále 
rozvíjí průřezové téma Občan v demokratické společnosti, jehož základním 
obsahem je kultivace dospělé osobnosti a etická výchova, které pomáhá 
spoluvytvářet školní prostředí, založené na vzájemném respektování, slušnosti, 
zdvořilosti, spolupráci a dialogu. V případě uměleckého studia  je to i objektivní 
přístup k sobě samému, vztah k ostatním lidem, ke  kulturním, historickým a dalším 
hodnotám, které vytvořily předešlé a vytvářejí současné generace. 
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Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
Učební osnova předmětu HRA NA VIOLU 
 
 

1. ročník -  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 
Žák: 
- koriguje postoj, zachycení nástroje a 
smyčce a usiluje o zapojení pružnosti do hry 
- zná základní funkce obou rukou a ví, jak je 
rozvíjet 
- orientuje se na hmatníku v rozsahu 7 poloh 
- ví, jak předvádět údaje bodového notopisu 
do činnosti hry na violu 
- zahraje  skladbu kantilénního typu  s 
 dynamickými a agogickými kontrasty v délce 
4-5 minut 
- zahraje dvě kontrastní věty cyklické barokní 
skladby se zvládnutými stylovými prvky na 
veřejném vystoupení 

Technická cvičení na bázi základních funkcí 
obou rukou, cvičení dvojhmatů. 
Základní smyky – détaché, staccato, legato 
Stupnice: 
- 2 dur a 2 moll jednoduché přes 3 oktávy  
- 2 dur a 2 moll dvojhmatové přes 2 oktávy 
(tercie, sexty, oktávy - pomocnými způsoby) 
- stupnice na jedné struně s 5akordem 
 
Akordy: 
- rozklad 5akordu s obraty a 7akordy, 
v rozsahu 3 oktáv – legato po 3 notách 
3 etudy různé technické problematiky (Dont 
op.37,Moravec I,Palaschko op.92,Ruis I) 
Přednesy: 
1 přednesová skladba kantilénního typu 
2 kontrastní části cyklické barokní skladby  

2. pololetí 
Žák 
- umí se cílevědomě rozehrávat, kontroluje a 
ovládá pohyby celého těla při vlastním 
cvičení i při veřejném výkonu 
- hraje v rozsahu 7 poloh pomalý vibrovaný 
sled tónů i rychlejší pasáže 
- rozšířil hru dvojhmatů 
- zapisuje do bodového notopisu potřebná 
analytická cvičení a disponuje jimi při svém 
domácím studiu 
- ovládá jednoduché analytické způsoby 
cvičení a je schopen sám je vytvářet 
- nastuduje a na veřejném vystoupení 
zahraje zpaměti skladbu v rozsahu 5-7minut 
obsahující technické prvky zatím studované 
- zahraje zbývající věty cyklické barokní 
skladby studované v 1. pololetí, ve kterých 
samostatně vytvořil prstoklady, smyky a 
výrazový plán 

Technická cvičení na nezávislost prstů, 
intonační přesnost a zvukovou čistotu. 
Dvojhmatová cvičení tercií, sext a oktáv. 
Smykové studie détaché, staccata včetně 
řadového,legato,spiccato. 
Stupnice: 
 2 dur a 2 moll jednoduché přes 3 oktávy 
détaché a legato po 4 noty, 
2 dur a 2 moll dvojhmatové přes 2 oktávy 
(tercie, sexty, oktávy)pomocnými způsoby, 
v détaché a legato po 2 noty. 
Stupnice na jedné struně s kvintakordem. 
Stupnice chromatické na jedné struně. 
Akordy: 
Rozklad 5takordu s obraty  a 7akordy 
v rozsahu 3 oktáv, legato po 3 notách 
3 etudy zaměřené na veškerou probíranou 
techniku pravé a levé ruky (Fiorillo, Dont op. 
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37, Moravec I,II,Ruis I, II -1.sešit) 
Přednesy: 
1.  skladba technickopřednesového 
zaměření v rozsahu 5-7 minut 
2 části cyklické barokní skladby 

Ročníková zkouška: 
Stupnice:  2 dur a 2 moll jednoduché přes 3 oktávy legato po 4 notách     
 -rozložený 5akord s  a obraty  a 7akordy přes 3 oktávy legato po 3 notách 
 -dvojhmatové  oktávy v rozsahu 2 oktáv i pomocnými způsoby. 
Etudy:   3 etudy rozdílné technické problematiky, 
Přednes:   2 části z cyklické barokní skladby, 1 skladba menší formy 
Celý zkouškový program žák hraje zpaměti 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo- tematické celky: 
Žák 
- upevnil orientaci na hmatníku violy 
v rozsahu 9 poloh, v pasážové hře zvládá 
rychlejší tempa ve dlouhém legatu, 
prohloubil techniku tónu ve smycích 
položených i hozených, hraje přirozeně a 
fyzicky i psychicky svobodně 
- dovede posuzovat kriticky svůj i cizí výkon 
a učinit z toho závěr pro svoji další práci 
- prohloubil kvalitu i rychlost čtení v bodovém 
notopise, stále více užívá vlastních záznamů 
detailů při studiu 
- osvojil si optimální pohybovou kulturu při 
vystupování v prostoru pódia 

Prstová cvičení pro upevnění hmatu a 
intonace v 1. - 9. poloze, chromatické 
pasáže, dvojhmatová cvičení pro tercie,sexty 
a oktávy. 
Studium smyků hozených a řadového 
staccata v pomalém tempu,prohloubení 
smyku détaché v dynamických odstínech. 
Stupnice: 
Stejná sestava jako ve 2. pololetí 1. ročníku 
– 3 dur a 3 moll dosud nestudované, 
podobně i ve hře akordů. 
4 etudy různé technické problematiky 
(Moravec II,Ruis II,Dont,Palaschko 
op.77,Meyer ) 
Přednesy: 
1 skladba menší formy 
2 věty sonáty z 18. století 
1 věta koncertu jiného stylu než ostatní 
studované skladby 

2. pololetí 
Žák 
- zdokonalil hru dvojhmatů, zvládnul 
analytický způsob studia, zdokonalil 
koordinaci prstové techniky s hozenými 
smyky 
- prohloubil schopnost samostatného 
nastudování části repertoáru 
- studující z bodového notopisu zdokonalil a 
zrychlil čtení i svůj vlastní zápis detailů na 
hodinách 
- zahrál na koncertě 2 části sonáty 18. století 
se zvládnutou stylovou stránkou 
- zahrál na koncertě 1 skladbu menší formy s 
technickým obsahem 

- prstová, zejména dvojhmatová cvičení, 
chromatika ve 2 oktávách 
- řadové staccato,  hra vícehlasu. 
Stupnice: 
Stejná sestava jako v 1. pololetí včetně 
rozložených akordů a obratů – 3 dur a 3 moll 
dosud nestudované. 
4 etudy různé technické problematiky 
(Kreutzer, Campagnoli op.22,MoravecIII,Ruis 
II,III,Fiorillo) 
Přednesy: 
1 skladba menší formy obsahující mobilní 
techniku  
- další věta koncertu studovaného v 1. 
pololetí 
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- dokončení sonáty 18. století 
 
Ročníková zkouška: 
Stupnice: - 2 dur a 2 moll jednoduché přes 3 oktávy legato po 8 notách, 
 -  rozložený 5akord s obraty a 7akordy přes 3 oktávy ve smyku legato  
 -  dvojhmaty tercie, sexty, oktávy v rozsahu 2 oktáv, možno hrát pomocné způsoby 
Etudy: -  3 etudy různé technické problematiky 
Přednesy: - rychlá  věta z koncertu 
    2 věty ze sonáty z 18. století 
    1 skladba menší formy nebo další věta z koncertu 
Zkouškový repertoár, vyjma 2 částí sonáty žák hraje zpaměti. 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva   
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické plány 
Žák: 
- dále rozšířil prostor hmatníkové techniky 
violy v jednohlase i ve dvojhmatech 
- zdokonalil mobilní a vícehlasou hru 
- je schopen analyzovat vícehlasou skladbu, 
samostatně ji nastudovat a zahrát ji na 
koncertě 
- je schopen kriticky posoudit výkon, 
formulovat jeho klady i nedostatky a dále 
formulovat optimální postup další své práce 

Dvojhmatová , chromatická a flažoletová 
cvičení.Dynamika v položených smycích. 
Stupnice: 
- 3 dur a 3 moll jednoduché přes 3 oktávy 
- 3 dur a 3 moll dvojhmatové přes 2 oktávy 
(tercie, sexty, oktávy ) 
- stupnice a akordy na 1 struně, stupnice ve 
flažoletech – 3 dur a 3 moll 
4 etudy různé problematiky (Moravec,Ruis 
III,Campagnoli,Fiorillo) 
1 část cyklické skladby pro sólovou violu 
(n.př.Telelemann 12 fantazií pro sóĺovou 
violu) 
1  skladba perpetuická 
1-2 věty klasického koncertu s kadencemi 

2. pololetí 
Žák: 
- dále rozšířil hmatníkovou hru do vyšších 
poloh a získal větší zvukovou plnost 
- rozšířil rejstřík smyčcové hry o dokonalejší 
provedení détaché,legata, staccata a smyků 
hozených a jejich kombinací 
- zahrál na veřejném vystoupení zpaměti 
část klasického koncertu se zvládnutými 
prvky stylové klasické interpretace 
- byl schopen při studiu přednesové skladby 
realizovat a obhájit vlastní interpretační 
názor 

Akordické, dvojhmatové a flažoletové 
pasáže v položených a  v  házených 
smycích.  
Zapojení dynamizace a výrazu do virtuozní 
hry. 
Stupnice: 
- stejné způsoby jako v 1. pololetí – 3 dur a 3 
moll 
- stupnice na jedné struně s akordy a obraty 
- stupnice ve flažoletech   

5 etud rozdílné problematiky (Moravec 
III,Ruis III,Rode, Dancla op. 73) 
Přednesy: 
1 část cyklické skladby pro sólové housle 
1 (zbývající) část klasického koncertu 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice: - 2 dur a 2 moll jednoduché přes 3 oktávy v legatu i détaché  
  - rozložený 5akord s obraty a 7akordypřes 3 oktávy, 
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 - jednooktávové jednoduché  s rozloženými akordy a obraty na jedné struněl,2 dur 
a 2 moll 

  - dvojhmatové (tercie, sexty, oktávy) – legato po 3 noty,2 dur,2 moll 
Etudy: 3 etudy různé technické problematiky 
Přednes: 1 věta pro sólové housle 
 1 skladba perpetuická 
  - rychlá  a pomalá věta klasického koncertu včetně kadencí 
Zkouškový program žák hraje zpaměti. 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky: 
Žák 
- přijal a praktikuje svůj systém technických 
cvičení pro rozehrávání  a pro další růst 
aparátu hry na violu 
- nastudoval část stylově členitého 
repertoáru pro závěrečnou a maturitní 
zkoušku a výběr zahrál na veřejném 
vystoupení 
- je schopen zdůvodnit své interpretační 
postupy a kriticky přijmout výhrady 
k nedostatkům 
- v hodinách korepetice je schopen aktivní 
spolupráce  s korepetitorem 

Cvičení pro rozvoj jednotlivých funkcí 
aparátu hry  (např.Hyksa,Kolář). 
Stupnice: 
-3 dur a 3 moll jednoduché 3-oktávové 
s rozloženými akordy a obraty 
- dvojhmatové – tercie, sexty, oktávy  ve 2 
oktávách 
- jednooktávové s akordy a obraty na jedné 
struně 
- flažoletové s rozloženým kvintakordem 
- 3 dur a 3 moll 
Etudy: 4 etudy různé technické problematiky 
(Dancla op. 73,Moravec III,Ruis III,Herold) 
Přednesy: 
J. S. Bach ze Sonát a Partit pro sólové 
housle nebo ze Suit pro sólové violoncello –
transkripce pro violu 2 menší části (n.př. 
taneční ), M.Reger  Suity 
1 skladba 20. nebo 21. století v rozsahu 6-8 
minut 
- rychlá věta z koncertu 19. století 

2. pololetí 
Žák: 
- nastuduje stylově členitý program s vlastní 
interpretační invencí a svým náhledem na 
stylovou specifikaci 
- je schopen verbálně své přístupy zdůvodnit 
a zhodnotit 

Stupnice: 
Pokračovat ve stejné sestavě jako v 1. 
pololetí v tóninách dosud nestudovaných 
- 3 dur a 3 mol    
Etudy: 4 etudy s různou technickou 
problematikou  (Moravec,Ruis,Rode,Herold)                                                              
Přednesy: 
J. S. Bach Sonáty a partity nebo Suity-
transkripce,Reger Suity 
- 2 části menší (tance z partit), nebo 1 část 
větší (Adagio,Grave,Fuga) 
Koncert 19. století – 1 věta 

 
Ročníková zkouška: 
Stupnice: - 2 dur a 2 moll jednoduché přes 3 oktávy po 8 not. 
 - rozložený 5akord s obraty a 7akordy přes 3 oktávy v legatu – každý akord na dva 

smyky,  
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 - dvojhmatové stupnice – tercie, sexty, oktávy v rozsahu 2 oktáv 
Etudy: 2 etudy různé technické problematiky  (např. Dancla, Moravec,Ruis, Herold) 
Přednes: J. S. Bach Sonáty a partity nebo Suit pro sólové violoncello (tkp. pro sólovou violu) 

–2 části menší nebo 1 větší 
 - 1 skladba 20. nebo 21. století 
 - 1 rychlá věta z koncertu 19. století 
Zkouškový program žák hraje zpaměti vyjma skladby 20 .nebo 21.století. 
U maturitní zkoušky budou hrány přednesové skladby stejné, jako u zkoušky ročníkové, 
jejich provedení bude  zpaměti-vyjma skladbu 20-21.století. 
 
 

5. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky: 
Žák: 
- prohloubil  potenciál technické dovednosti, 
zkušenosti a stylové vytříbenosti 
- interpretuje technicky i výrazově náročné 
skladby různých stylů, vyhledává jejich 
nahrávky interpretačně vyhraněných umělců 
a konzultativně srovnává vzájemné přístupy 
- společně s pedagogem aktivně vyhledal 
příležitosti veřejného vystoupení a 
spoluvytvořil jeho dramaturgii  

Systém komplexní práce umělecko-
technické 
- C. Dounis: Umělecká technika, Denní tucet 
cvičení - výběr vhodný pro violu. 
Stupnice: 
Výběr jednoho ze systémů stupnicových 
cvičení – Flesch, Gilelsová, 
Grigorjan,Galamian,Hyksa,Kolář. 
Etudy: 
4  virtuozně umělecké 
- Dont op. 35, Gaviniés, Mostras, 
Wieniawski, Paganini op.1, Locatelli 
Přednesy: 
J. S. Bach Sonáty a partity v transkripci pro 
sólovou violu nebo jiná srovnatelná cyklická 
skladba pro sólovou violu – 1-2 části 
- významná skladba komorní, např. sonáta 
Brahmse, Honeggera, Martinů,  Rubinsteina, 
Schuberta – 1-2 části 
Koncert 19. nebo 20. století – 1. věta 

2. pololetí 
Žák 
- využívá potenciálu svých schopností a 
znalostí a aplikoval jej na oblast didaktiky 
vyučování 
- uplatňuje poznatky z metodiky violové hry 
v dotváření svých názorů a praktických 
postupů při své vlastní hře i při vyučování 
jiných 
- prohlubuje styl komorní a umělecky 
partnerské spolupráce a nastudoval a 
koncertně uvedl významné dílo komorního 
repertoáru; zároveň proniknul do jeho 
kompozičních a významových struktur a byl 
schopen na toto téma vést diskusi či napsat 
seminární práci 

Stálá práce na bázi  umělecko-technického 
principu. 
Stupnice: výběr ze zvoleného systému 
Etudy: 
4 etudy virtuozně umělecké 
- Dont op. 35, Herold, Paganini op.1 –
transkripce 
Přednesy: 
J. S. Bach Sonáty a partity nebo jiná 
srovnatelná cyklická skladba pro sólové 
housle – další 1-2 části, případně její 
dokončení 
1 skladba malé formy 
Koncert 19. nebo 20. století – 1-2 věty 
Významná komorní skladba – 1-2 části 
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Ročníková zkouška: 
Stupnice: - 2 dur a 2 moll jednoduché 3-oktávové,  
                -  rozložené 5akordy s obraty a 7akordy přes 3 oktávy v legatu, détaché a 

vzájemných kombinacích 
                -  stupnice dvojhmatové (tercie,sexty,oktávy) v rozsahu 2 oktáv 

Etudy: 2  etudy  různé technické problematiky; alespoň jedna z etud J.Herolda 

Přednes: - ze zvolené sonáty pro sólové housle 1 větší nebo 2 menší části 
 - z koncertu 19. nebo 20. století 2 věty 
 - ze sonáty pro housle a klavír 1 věta 
Zkouškový program žák hraje (vyjma  sonáty s klavírem)  zpaměti. 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky: 
Žák 
- shrnul všechny dosavadní zkušenosti a 
dovednosti a je schopen samostatné práce 
při řešení daných úkolů 
- je schopen vytváření koncepce svého 
dalšího vývoje 
- nastudoval podstatnou část svého 
absolventského programu a zahrál ji na 
veřejném vystoupení 

Prohloubil systém komplexní práce 
umělecko-technické, zejména v oblasti 
zvuku, vibrata, barvy a stylové čistoty. 
Stupnice: 
Ve zvoleném systému postupně střídat 
všechny tóniny. 
Na stupnicích žák cvičí smykové a tónové 
discipliny 
Etudy: 
3 etudy virtuozně umělecké 
- Dont, Herold,  Paganini a j. 
Přednesy: 
Skladba pro sólové housle nebo její 
podstatná část, nebo významná sonáta pro 
housle a klavír 19. - 21. století 
Koncert 19. - 21. století, případně dokončení 
započatého koncertu v minulém školním 
roce 
1 skladba virtuozního zaměření v délce 
trvání 7 - 10 minut 

 
2. pololetí 

Žák 
- uplatnil své schopnosti rozhledu a 
informovanosti v oblasti své volby životního 
povolání a dokázal o svých kvalitách 
přesvědčit jak v oblasti praktické erudice, tak 
ve vytváření mezilidských a společenských 
kontaktů 
- zhodnotil své ambice pro další profesní růst 
a vykonal potřebné kroky pro zaujmutí nové 
životní pozice (konkurz do orchestru, 
komorního tělesa, přijímací řízení na místo 
pedagoga v umělecké škole, přijímací 
zkoušku pro některou formu následného 
studia) 

Procvičování skladeb absolventského 
programu, postupné získávání zkušeností 
s jeho uváděním na veřejných vystoupeních 
– nejprve jednotlivé věty či skladby, posléze 
celý program. 
Stupnice: stejně jako v 1. pololetí 
Etudy: 1 virtuózně umělecká capricce –Dont 
op.35,Herold, Paganini, Locatelli, a j. 
Přednes: 
- skladba pro sólovou violu nebo komorní 
skladba pro violu a klavír 
Koncert 19. - 21. století 
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- absolvoval studium violové hry 
absolventským výkonem, jehož program 
uvážlivě sestavil ve vzájemné spolupráci se 
svým pedagogem  

Skladba virtuozní 

 
Ročníková zkouška: 
1  významná etuda-capricce pro sólovou violu 
2 věty skladby pro sólovou violu nebo sonáty pro violu s klavírem 
1  závažná věta z koncertu 19. - 21. století 
1 virtuozní skladba 
Zkouškový program je nezbytné (vyjma věty ze sonáty pro violu a klavír) hrát zpaměti. 
Absolventský výkon: 
Sonáta pro  sólovou violu nebo komorní skladba pro violu a klavír (z not) 
Koncert 19. - 21. století 
Sonátu pro sólovou violu a  koncert  žák   hraje zpaměti. 
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Učební osnova předmětu HRA NA VIOLONCELLO 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA VIOLONCELLO zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny týdně v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí předmětu  
Předmět hra na violoncello je zaměřen na vzdělání umělecké a umělecko-
pedagogické. Úkolem je naučit žáka uplatnit znalosti, schopnosti a zkušenosti 
získané v rámci komplexního vzdělávacího programu ve vlastní tvůrčí práci 
výkonného umělce nebo uměleckého pedagoga a uplatnit se  na trhu práce. Obsah 
předmětu je společný pro žáky zrakově postižené, zdravotně  znevýhodněné a pro 
žáky bez zdravotní indikace V předmětu hra na violoncello je zásadní individuální 
práce pedagoga přihlížející k žákovým osobním vlastnostem, míře nadání a 
technickým  možnostem.  
Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka je jeho samostatná každodenní 
příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování 
uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a 
sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. Obsahový okruh předmětu hra na 
violoncello zahrnuje řadu činností praktických, které navazují na znalosti teoretické – 
dějiny hudby, hudební teorie, kulturní dějiny, estetika- a dále na dovednosti praktické-
jako jsou intonace a rytmus,schopnosti zapamatování a praktické reprodukce, užití 
analýzy a syntézy při technickém zvládání repertoáru. Požadavky na technický růst 
žáka podmiňují rovnoměrné studium technických prvků: prstová a smyková cvičení, 
stupnice a akordy, etudy a přednesové skladby – jednak skladby technicky 
instruktivně orientované, jednak skladby výrazového zaměření se stylovou 
specifikací. V oblasti techniky levé  ruky to vykazuje zvládnutí hry v celém rozsahu 
hmatníku nástroje. V oblasti zvukové techniky to znamená zvládnutí položených a 
házených smyků a jejich kombinace v různých tempech,hru vícehlasu a dále 
diferencování tónu co do intenzity i barvy.  Za účelem pozitivního výsledku v oboru 
hra na violoncello je nezbytné stálé  rozvíjení kvality domácího cvičení  a následné 
reprodukce daného studijního materiálu na hodinách s pedagogem. Kvalita  realizace 
tohoto procesu teprve pak může zajistit pozitivní výkon  na veřejném vystoupení. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP.  
 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem výuky je pomoci žáku dosáhnout ve hře na violoncello co nejvyšší profesní 
úrovně spojené s celkovým rozvojem jeho osobnosti. Žák je veden prostřednictvím 
individuální výuky a svého samostatného cvičení k rozvíjení technického potenciálu a 
svých tvůrčích schopností Je veden ke tvoření správných studijních a hracích 
návyků, ke schopnosti koncentrace a ekonomiky v oblasti psychické a fyzické zátěže, 
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jak při studiu, tak při veřejném výkonu. Žák se učí hodnotit umělecké výkony své i 
jiných a učí se komunikovat na bázi principu objektivnosti v kolektivní umělecké 
spolupráci. U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně znevýhodněných pedagog¨ 
pomáhá vytvořit specifické formy pohybové stránky  hry. U žáků studujících 
z bodového notopisu je úloha pedagoga  závažná v několika ohledech: jednak je to 
hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do psychofyzické roviny 
violoncellové hry, jednak kontrola  správnosti čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak 
poznámková činnost žáka v práci na hodinách, kdy žák je schopen rychlého krátkého 
notového záznamu potřebného pro samostatné domácí studium. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
 Přínos k rozvoji klíčových kompetenci a průřezových témat  
Klíčové kompetence  
Studijní obor hra na violoncello rozvíjí především kompetence k učení, komunikativní 
kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění, kompetence pracovní a sociální a 
kompetence občanské a kulturní povědomí.  
 
Kompetence odborné  
Studium oboru hra na violoncello vytváří u žáka tyto odborné kompetence: 

- schopnost působit v oblasti  pedagogiky  
- schopnost působit jako výkonný umělec v oblasti sólové, komorní či 

orchestrální  
- mít předpoklady pro studium na vysoké škole uměleckého nebo 

pedagogického zaměření  
- znalosti a orientace v dějinách a literatuře oboru hra na smyčcové nástroje  
- poučenost a orientace v interpretačních stylech a žánrech 
 

Průřezová témata  
Učivo předmětu hra na violoncello všestranně a komplexně přispívá k rozvoji 
kompetencí žáků v rámci průřezových témat Informační a komunikační 
technologie k transponování skladeb, scanování a zvětšování notového materiálu, 
využívání hudebních portálů k poslechu nahrávek violové literatury různých 
slohových období a různých interpretů, využití informací týkajících se programů 
koncertů, studia, stáží, seminářů a konkurzů  v oboru hra na violu v ČR i v zahraničí. 
Kompetence žáků dále rozvíjí průřezové téma Občan v demokratické společnosti, 
jehož základním obsahem je kultivace dospělé osobnosti a etická výchova, které 
pomáhá spoluvytvářet školní prostředí, založené na vzájemném respektování, 
slušnosti, zdvořilosti, spolupráci a dialogu. V případě uměleckého studia  je to i 
objektivní přístup k sobě samému, vztah k ostatním lidem, ke  kulturním, historickým 
a dalším hodnotám, které vytvořily předešlé a vytvářejí současné generace. 
   
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
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hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
 
 
Učební osnova předmětu HRA NA VIOLONCELLO 
 
 

1. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák  
      – umí popsat hlavní části violoncella a   
         smyčce 

- dokáže nástroj naladit 
- upevňuje si správné držení 

violoncella a smyčce 
- užívá hru v úzkém i širokém rozpětí 

levé ruky 
- zvládá hru v rozsahu nižších poloh a 

orientuje se v nich 
- získává základy palcové techniky (v 

rozsahu durového tetrachordu) 
- orientuje se v užívání různých částí 

smyčce 
- zvládá čtení alespoň jednoduchého 

zápisu v tenorovém klíči 

- technická cvičení zaměřená na 
pohyblivost prstů levé ruky v nižších 
polohách v úzkém i širokém rozpětí 

- vybrané stupnice dur a moll  
v rozsahu dvou až tří oktáv 

- rozložené akordy  
- smyková cvičení zaměřená na 

kombinace smyku détaché a legato 
- kratší etudy s různorodým 

technickým zaměřením 
      -    výběr ze sólových suit J. S. Bacha     

BWV 1007-1012 
- přednesové skladby odlišného 

charakteru  
-  

 
2. pololetí 

Žák  
      – zlepšuje koordinaci obou rukou 

- zpřesňuje intonaci v nižších polohách 
- orientuje se ve středních polohách 
- využívá tzv. pomocných tónů při 

výměnách poloh 
- usiluje o pravidelnost tempa a 

dodržování rytmického řádu  
- sleduje vyrovnanost zvuku 

- technická cvičení zaměřená na 
rozvíjení techniky levé i pravé ruky 

- etudy v originálním znění a práce 
s jejich variantami 

- výběr ze sólových suit J. S. Bacha     
BWV 1007-1012 

- přednesové skladby-části sonáty či 
koncertu 
 

 
 
Předpokládá se cca 3 a více hodin domácí samostatné přípravy denně. 
 
Ročníková zkouška : ( zpaměti – 1 etudu a sonátu možno hrát z not) 
 
- durová a mollová stupnice v rozsahu dvou až tří oktáv 
- rozložené akordy, příp. 3,6,8 
- 2 kontrastní etudy 
- 1 část vybraná ze solových suit J. S. Bacha  BWV 1007-1012 nebo  jakákoli solová skladba 
- koncertantní skladba (nebo části koncertu, variací, sonáty…)        
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Minimální penzum probraného učiva v 1.ročníku:  
 
- stupnice dle výběru pedagoga s rozloženými akordy, příp. dvojhmaty 
- 4 etudy nebo capriccia různého  technického  zaměření 
- 2 části vybrané ze sólových suit J. S. Bacha  BWV 1007-1012 
- 1 skladba menší formy nebo barokní sonáta  min. 2 věty 
- koncertantní skladba (nebo části koncertu, variací, sonáty…)        
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Učební osnova předmětu HRA NA KONTRABAS 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA KONTRABAS zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Nedílnou 
součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1 hodiny týdně v 1.- 6. ročníku. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu. 
Hra na kontrabas je odborný předmět zasahující do oblasti hudební příprava a 
estetické vzdělávání. Výuka sleduje zvládnutí celého rozsahu nástrojové techniky, 
osvojení si systematické práce s nástrojem a docílení samostatného řešení 
interpretačních úkolů. Rozsah látky obsažené v ŠVP představuje nezbytné minimum, 
jehož zvládnutí je podmínkou pro postup do dalšího ročníku. Nedílnou součástí a 
předpokladem vývoje žáka je jeho samostatná každodenní příprava do hodin, 
samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování uměleckých produkcí 
z oblasti studovaného oboru a využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek 
špičkových interpretů oboru. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro 
žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je 
nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové 
prostředí školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně 
vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout 
studijní náplň danou ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem studia je připravit žáka pro povolání hudebníka, příp. učitele hudby. Vedle 
manuálních dovedností ho naučit návykům systematické práce a podpořit komplexní 
rozvoj jeho hudebnosti a estetického cítění. Úkolem vzdělávání je především vytvořit 
potřebný vztah ke studovanému oboru a hudbě vůbec. Naučit žáka používat 
odbornou terminologii, správně realizovat notový zápis i se zřetelem na omezení či 
dokonce vyloučení zrakové kontroly při hře na nástroj a upevňovat jeho jistotu a 
přirozený pohybový projev. U žáků zrakově postižených i jinak zdravotně 
znevýhodněných pedagog¨ pomáhá vytvořit specifické formy pohybové stránky  hry. 
U žáků studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga  závažná v několika 
ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního převádění zápisu do 
psychofyzické roviny kontrabasové hry, jednak kontrola  správnosti čtení zápisu a 
jeho rychlosti, jednak poznámková činnost žáka v práci na hodinách, kdy žák je 
schopen rychlého krátkého notového záznamu potřebného pro samostatné domácí 
studium. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
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vztahů 
Klíčové kompetence. 
Hra na kontrabas rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění, aby žák 
uměl využít svých osobnostních dovedností a hudebního nadání spolu s odbornými 
znalostmi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a další rozvoj své profesní kariéry. 
Dále kompetence personální a sociální aby se naučil adekvátně reagovat na 
hodnocení své práce a dokázal přijmout radu i kritiku svých vystoupení a 
spolupracovat při řešení problémů s ostatními. Získané komunikativní kompetence  
by ho měly provázet při diskusích a formulaci svých názorů při často nevyhnutelné 
obhajobě svých uměleckých postojů. A v neposlední míře jako reprezentant části 
kulturní veřejnosti umět využít kompetencí občanských a kulturního povědomí k 
jednání ve veřejném zájmu  ve vztahu k národním tradicím a k hodnotám dědictví 
evropské i světové kultury. 
Odborné kompetence.     
Žák ovládá základy své umělecké činnosti, zná historii a vývoj svého oboru a je 
schopen využít  znalostí hudební historie a estetiky ke spolupráci v souboru i 
samostatně. Rozvíjí své tvůrčí a interpretační schopnosti stálou individuální přípravou 
a dalším studiem. 
 
Průřezová témata. 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí a 
odpovědnosti. Je schopen jednat s lidmi, vyslechnout názory druhých a přiměřeně na 
ně reagovat.  
Člověk a svět práce – žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
následného celoživotního učení se a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k 
úspěšné kariéře. 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA KONTRABAS 
 

1. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 je seznámen s nástrojem, správným 
postojem, držením smyčce a jeho vedením 
po struně 

přípravná cvičení pro hru na prázdných 
strunách a cvičení pro hru v základní poloze 
- Základy hry na kontrabas  
(Fuka, Balcar, Borovička -FBB) 

- upevňuje postavení levé ruky 
hrou v základních polohách, 
ovládá základní smyky 

stupnice v jedné oktávě a jednoduchý 
rozklad akordů 
cvičení (FBB) a elementární etudy (Kment) 
do 2. polohy 
základní smyky – détaché, staccato, legato 
přednesy: 
úpravy drobných skladeb kantilénního typu 

 
Ročníková zkouška 
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Jedna durová a jedna mollová stupnice s jednoduchým rozkladem akordu v rozsahu jedné 
oktávy. 
Dvě etudy různého technického zaměření. 
Dvě přednesové skladby – z toho jedna z paměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
stupnice Dur a moll v rozsahu jedné oktávy 
Hertl: Škola hry na kontrabas do č. 120 
Gajdoš: Skladbička č. 5 
 
 
 

2. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo – tematické celky 

Žák: 
- rozšiřuje znalost poloh, zpřesňuje 

jejich výměny a intonaci, 
- udržuje správné postavení prstů v 

jednotlivých polohách 

prstová cvičení pro upevnění hmatu a 
intonace (FBB do 4. polohy, Kment, Lehké 
etudy – sborník) 
 
3 etudy různé technické problematiky 
(Simandl-30 etud, Gregora) 
 
instruktivní skladby (Saint- Saens : Slon) a 
upravený přednes pro využítí dosažené 
technické úrovně 

Žák: 
- dosahuje zpěvného a silného tónu a 

            přesného vyjádření rytmických   
            hodnot a funkčního ohybu v zápěstí  
            pravé ruky 

rozsah stupnic a akordů do dvou oktáv 
základy hry (FBB) probrány do 6. polohy 
 
nácvik spiccata, dvojzvuků s prázdnou 
strunou, dvojhmatů 
znalost přirozených flažoletů 
 
3 etudy na procvičení výdrže a smyků 
(Simandl-30 etud, Gregora, Štorch) 
 
barokní sonáty: Giovannino, Galiard, 
Sperger, Marcello 

 
Ročníková zkouška: 
Jedna durová a jedna mollová stupnice s jednoduchým rozkladem akordu v rozsahu dvou 
oktáv. 
Dvě etudy různého technického zaměření. 
Dvě přednesové skladby (nebo dvě části cyklu) rozdílného výrazového zaměření - zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
stupnice Dur a moll v rozsahu dvou oktáv 
Hertl: Škola hry na kontrabas do č. 250 
Gajdoš: Solo in a 
 
 
 

3. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo – tematické celky 

Žák: 
-  ovládá základní druhy smyků, hru pizzicato 

stupnice a akordy v různých smykových 
variacích 
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a vibrato  
prstová cvičení do sedmé polohy (FBB) 
procvičování: flažolety, pizzicato, dvojhmaty, 
glissando, vibrato, 
řadové staccato v pomalém rytmu, studium 
hozených smyků 
 
4 etudy pro upevnění herních návyků 
(Štorch, Hrabě) 
 
přednes s většími výrazovými nároky 
(Händel, Marcello, García) 

zpevňuje úhoz prstů levé ruky, 
seznamuje se s palcovou polohou 

stupnice ve dvou oktávách s využitím 
palcové polohy (C-dur/moll) 
 
základy hry v palcové poloze (FBB, Černý – 
Technické studie) 
 
4 etudy různé technické problematiky 
(Štorch, Hrabě, Kreutzer) 
 
výběr přednesových skladeb se širším 
stylovým rozpětím (Saint-Saens -Labuť, 
Hertl – 4 kusy) 

 
Ročníková zkouška: 
Jedna durová a jedna mollová stupnice s jednoduchým rozkladem akordu v rozsahu dvou 
oktáv. 
Dvě etudy různého technického zaměření. 
Dvě přednesové skladby (nebo dvě části cyklu) s rozdílným výrazovým zaměřením, zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
stupnice Dur a moll v rozsahu dvou oktáv,  
Štorch: Škola hry na kontrabas do č. 5,  
Pichl: Koncert pro kontrabas (1. věta) 
 
 

4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 dosahuje větší technické zběhlosti  
v palcových polohách,  
ovládá přirozené i umělé flažolety 

plné využití palcových poloch (Černý – 
Technické studie), včetně dvojhmatových, 
chromatických a flažoletových cvičení 
 
4 etudy jak pro opakování hry v základních 
polohách (Hrabě, Štorch Kreutzer), tak i pro 
využití  palcové polohy(Černý, Simandl) 
 
přednesové skladby větších cyklických forem 
(Capuzzi , Hoffmeister, Hindemith) 

- procvičuje vibrato, výměny vzdálených 
poloh a obtížnější smyky. 
- dosahuje výrazově tvárného tónu 

stupnice a akordy v rozkladech ve třech 
oktávách, dvojhmatové stupnice 
 
prstová cvičení: 
Černý – Technické studie 
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etudy na procvičování výrazu a výdrže: 
(Černý - Etudes capricces, Simandl – 
Gradus ad parnassum) 
 
přednesové skladby na úrovni konccrtního 
repertoiru: 
Eccles – Sonata g-moll, Pichl – Koncert D-
dur, Kusevickij – drobné skladby 

 
 
Ročníková zkouška 
Jedna durová a jedna mollová stupnice s rozkladem akordu ve třech oktávách, libovolná 
dvojhmatová stupnice v rozsahu dvou oktáv. 
Dvě etudy různého technického zaměření. 
Dvě části cyklické skladby a jedna další skladba z jiného období či žánru – dvě zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
stupnice Dur a moll v rozsahu dvou oktáv (první oktáva ve dvojhmatech),  
Štorch: Škola hry na kontrabas do č. 10,  
Gajdoš: Capriccio in G dur,  
Vaňhal: Koncert pro kontrabas (1. věta) 
 
 

5. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
-  dociluje samostatnosti hudebního projevu 
v dynamice, výrazu a různých stylových 
žánrech 

etudy pro rozvoj techniky i výrazu 
Černý- Etudes capricces 
Simandl – Gradus ad parnassum, 
 
vytváření vlastního přednesového reportoiru 
se zaměřením na různé styly i hry sólo 
(Bach, Fryba, Fuka) či komorní (Míšek, 
Reiner, Fuka) 

Žák: 
všestranně rozvíjí své technické a výrazové 
schopnosti a hráčskou pohotovost 

prohlubování systematičnosti umělecko-
technické práce, příprava na profesní 
schopnosti interpreta včetně znalosti 
běžných orchestrálních partů, flexibility  
smykových variant, samostatného řešení 
technických problémů, 
 
studium koncertů vhodných pro  případné 
konkurzy: Händel, Dragonetti,    Dittersdorf 

 
Ročníková zkouška: 
Jedna etuda technického charakteru. 
Dvě části z cyklické skladby a jedna další z jiného období či žánru – dvě zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
stupnice Dur a moll v rozsahu dvou oktáv ve dvojhmatech,  
Simandl: Gradus ad parnassum, (1 – 4),   
Gajdoš: Capriccio č.3,  
Vaňhal: Koncert pro kontrabas 
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6. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
-  je schopen samostatného řešení 
prstokladů a a vhodných smyků a  zvolit 
účinný způsob 
nácviku studované skladby 

stálá práce na umělecko-technické bázi 
(procvičovaná studiemi typu: Černý – Etudes 
capricces, Simandl – Gradus ad 
parnassum), zejména v oblasti zvuku, 
vibrata, barvy a stylové čistoty 
 
proces přípravy absolventského programu je 
provázen zkušenostmi z věřejných 
vystoupeních 

 - rozumí dokonale notovému zápisu i 
výrazovým a dynamickým označením, 
dosahuje výrazově tvárného tónu a 
technické zběhlosti, umožňující interpretaci 
náročné kontrabasové literatury 

přednesové skladby naplňují požadavky 
vrcholného koncertního repertoiru pro 
kontrabas  (Vaňhal, Bottesini, Glier, 
Kusevickij) 

 
Ročníková zkouška: 
Jedna etuda technického charakteru. 
Dvě části z cyklické skladby a jedna další z jiného období či žánru – dvě zpaměti. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
stupnice Dur a moll v rozsahu dvou oktáv ve dvojhmatech,),   
Bottesini: Nel cor piu non mi sento,  
Kusevickij: Koncert pro kontrabas 
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Učební osnova předmětu HRA NA KYTARU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA KYTARU zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin.  

Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka sleduje zvládnutí celého rozsahu nástrojové technika, osvojení si systematické 
práce s nástrojem a postupné docílení samostatného řešení uměleckých i 
pedagogických úkolů. 
Cílem studia je dokonalé osvojení a poznání technických problémů nástroje a získání 
takové umělecké interpretační úrovně, která by umožnila absolventovi kvalitně plnit 
pedagogické i interpretační úkoly na ZUŠ či podobném typu škol, dále k možnému 
pokračování studia na vysoké škole. 
Žák se musí umět orientovat ve všech slohových oblastech tak, aby mohl správně 
interpretovat díla sólové a komorní literatury. 
Při práci se zrakové postiženým je nutné zaměřit se na upevnění orientační jistoty a 
podrobným pohybovým rozborem řešit jeho technický rozvoj. Vést žáky k uplatnění 
teoretických poznatků z harmonie, kontrapunktu a hudebních forem a to hlavně při 
učení zpaměti. Tříbit smysl pro umělecký vkus na příkladech a nahrávkách předních 
interpretů nástroje. Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka je jeho 
samostatná každodenní příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a 
pravidelné navštěvování uměleckých produkcí z oblasti studovaného oboru a 
využívání IKT k poslechu a sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. Obsah 
je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 

Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem studia je osvojení a poznání technických problémů nástroje, využití kytary jako 
sólového i doprovodného nástroje a rozvíjení hudebnosti. Dále pak využití znalostí 
z hudební teorie při práci s nástrojem. Uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze 
zaměření absolvování odborné přípravy podle ŠVP. U žáků zrakově postižených i 
jinak zdravotně znevýhodněných pedagog¨ pomáhá vytvořit specifické formy 
pohybové stránky hry. U žáků studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga  
závažná v několika ohledech: jednak je to hledání a zdokonalování efektivního 
převádění zápisu do psychofyzické roviny kytarové hry, jednak kontrola  správnosti 
čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost žáka v práci na hodinách, 
kdy žák je schopen rychlého krátkého notového záznamu potřebného pro 
samostatné domácí studium. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
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jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence k učení a řešení 
problémů. Komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanská 
kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatněni. 
Z odborných kompetencí ovládat základ uměleckých činností hudební oblasti, 
vykonávat umělecké činnosti dle daného zaměření oborů a vykonávat umělecko-
pedagogickou činnost. 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti. 
 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA KYTARU 
 

1. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
− popíše hlavní části kytary 
− dokáže dobře naladit nástroj 
− realizuje čistě techniku levé i pravé 

ruky 
− na přednesové skladbě předvede 

hudební cítění a hru zpaměti 
 

 
 
 

− průpravná prstová cvičení a 
synchronizace rukou 

− nácvik technik hry legat 
− úhoz dopadem a bez dopadu 
− jednohlasé stupnice v plném rozsahu 

nástroje 
− kadence základní 
− etudy pasážové a rozkladové 
− přednesový materiál 
− výběr skladeb malých forem 

2. pololetí 
− zdokonaluje kvalitu tónu i techniky 

hry 
− dokáže udržet dané tempo a rytmické 

hodnoty tónů na zadaných skladbách 
 
 
 
 
 
 

− stupnice jednohlasé a intervalové 
v durových tóninách 

− kadence základní nebo rozšířené 
− obraty akordů 
− etudy a instruktivní skladby 

zaměřené na nácvik všech druhů 
vázání tónu 

− na přednesových skladbách rozvíjí 
hudební složky technické i 
přednesové 

 



167 
 

Ročníková zkouška 
durová a mollová stupnice, chromatická stupnice, kadence v sextolách, obraty akordů, 
pasážová etuda a etuda s odlišnou technikou, dvě vzájemně kontrastní přednesové skladby  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
1. ročník 
2 etudy pasážové  
2  etudy rozkladové 
2 etudy a instruktivní skladby zaměřené na nácvik všech druhů vázání tónů 
2 skladby malých forem 
2 přednesové sklady 
 
 
 

2. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- rozvíjí pohybovou techniku levé a 
pravé ruky 

− prohlubuje a rozvíjí výrazový obsah 
hry 

 
 
 

− stupnice durové a mollové 
− stupnice intervalové durové 
− kadence základní a rozšířené 
− obraty akordů 
− etudy a technické studie s různým 

technickým zaměřením 
− přednesový materiál 
− písňová forma většího rozsahu 

2. pololetí 
− seznamuje se  s novými žánry, 

formami a styly 
− zvolí správné výrazové prostředky 

podle hudebního obsahu skladby 
 
 
 
 
 
 

− stupnice durové a mollové 
− stupnice intervalové 
− obraty akordů 
− kadence rozšířené 
− etudy a technické studie s různým 

technickým zaměřením 
− cyklická přednesová skladba 
− výběr skladeb od renesance po 

současnost 
− rozsáhlejší skladby 

 
Ročníková zkouška 
jednohlasá durová a mollová stupnice, stupnice intervalová durová, kadence rozšířená, 
obraty akordů, etuda pasážová a jedna etuda s jiným technickým zaměřením, cyklická 
přednesová skladba nebo dvě  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
2. ročník  
4 etudy a technické studie  s různým technickým zaměřením 
1 písňová forma většího rozsahu 
1 cyklická přednesová skladba 
1 rozsáhlejší skladby 
 
 
 

3. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 
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Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 
Žák: 

- pokračuje v rozvíjení techniky hry 
− zdokonalí dostatečně nerozvinuté 

složky 
 
 
 
 

− stupnice durové a mollové 
− stupnice intervalové 
− obraty akordů 
− kadence rozšířené 
− etudy a studie zaměřené na nácvik 

tremola 
− přednesový materiál 
− cyklická forma – suity, sonáty 

2. pololetí 
− dokáže při hře přednesových skladeb 

zachovat čistotu stylovou i zvukovou 
 
 
 
 
 

− stupnice durové a mollové 
− stupnice intervalové 
− obraty akordů ve vyšších polohách 
− etudy zaměřené na nácvik tremola a 

jiných odlišných technik 
− přednesový materiál 
− cyklická forma, variance 

 
Ročníková zkouška 
jednohlasá stupnice durová a mollová, stupnice intervalová, kadence ve vyšší poloze, velký 
rozklad, dvě etudy s odlišným technickým zaměřením, cyklická skladba, jedna forma 
charakteristická - kytarová 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
3. ročník 
2 etudy a studie zaměřené na nácvik tremola a jiných technik 
2 přednesové skladby 
2 cyklické skladby 
 
 
 
 

4. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
− další rozvinutí hudebního a 

technického talentu žáka 
 
 
 
 
 
 
 

− stupnice v rytmických, dynamických, 
úhozových a agogických obměnách 

− velký rozklad 
− obraty akordů 
− kadence v celém rozsahu nástroje 
− etudy a studie zaměřené na nácvik 

rasguada 
− přednesové skladby: charakteristické 

skladby španělského původu 
2. pololetí 

− prohlubovat technické prvky (rozpětí 
prstů, barré studie – svalová síla) 

− polyfonní vedení hlasů 
 
 
 
 

− stupnice v obměnách 
− velký rozklad 
− obraty akordů 
− kadence v celém rozsahu nástroje 
− etudy a studie – technické prvky 

prohlubovat studiemi na rozpětí 
prstů, barré stude 
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− melodické ozdoby 
− přednesový materiál: výběr barokních 

skladeb – nácvik melodických ozdob, 
skladby soudobé 

 
Ročníková zkouška 
jednohlasé stupnice ve vyšším tempu, intervalové stupnice ve formě tremola, velký rozklad 
dur a moll, kadence rozšířená, jedna koncertní etuda, přednesový materiál od renesance po 
současnost v délce 15 minut 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
4. ročník 
2 etudy zaměřené na nácvik rasguada, barré studie 
2 charakteristické skladby španělského původu 
1 skladba soudobá 
 
 
 

5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- upevňuje získané technické 
dovedností 

− zdokonaluje stylovou čistotu 
 
 
 
 

− jednohlasé stupnice ve vyšším tempu 
− intervalové stupnice ve formě tremola 
− obraty a velký rozklad dur a moll 
− etudy a studie pro nácvik speciálních 

technik hry (flamenco, rasguado) 
− přednesové skladby: polyfonní 

skladby a virtuózní charakteristické 
kytarové skladby 

2. pololetí 
Žák: 

- získává pamětní jistotu 
− proniká do hudebního obsahu 

skladeb, žánrů a stylů 
 
 
 
 

− jednohlasé a intervalové stupnice 
v celém rozsahu nástroje 

− kadence rozšířená o vedlejší stupně 
− nácvik etud s hlubším hudebním 

obsahem a delšího trvání tzv. 
koncertní etudy 

− přednesový materiál: výběr skladeb 
od renesance po současné autory 

 
Ročníková zkouška 
stupnice v rychlejším tempu, pasážová technika a opakovaný úhoz, velký rozklad, 
obohacená kadence, dvě etudy různého zaměření, přednesový materiál stylově a žánrově 
bohatý  
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
5. ročník 
2 etudy a studie na nácvik speciálních technik hry 
1 koncertní etuda 
1 přednesová skladba polyfonní 
2 další přednesové skladby 
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6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
− prohlubujeí dovednosti 

z předcházejících ročníků 
− poznává speciální techniky hry 

 
 
 
 
 

− stupnice v rychlejším tempu 
− pasážová technika a opakovaný úhoz 
− velký rozklad a obraty akordů 
− obohacená kadence 
− výběr speciálních etud a cvičení 
− racionální cvičení techniky 
− přednesový repertoár stylově i 

žánrově bohatý 
2. pololetí 

Žák: 
- shrnuje  všechny dosavadní poznatky 

a získané dovedností 
 
 
 
 
 
 
 
 

− artikulační provedení stupnic – 
staccato, pizz., legato, melodické 
ozdoby atd. 

− etudy především motorické, řešící 
manuální problémy jednotlivých žáků 

− přednesový materiál: výběr skladeb 
širokého stylového a žánrového 
zaměření; originální skladby 
(transkripce pouze zdařilé), cyklické 
skladby, případně fuga nebo 
polyfonní skladby 

 
Ročníková zkouška 
koncertní etuda 
cyklická skladba, případně fuga nebo polyfonní skladba a minimálně jedna skladba jiného 
hudebního období/zaměření 
přednesový materiál v délce 15-20 minut 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY: 
6. ročník 
3 etudy 
3 přednesové skladby (cyklické , polyfonní) 
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Učební osnova předmětu SKLADBA 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět SKLADBA zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ,  je 
vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 hodin. Vyučovaný předmět je 
hlavním oborem  studijního zaměření.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět „Skladba“ směřuje k postupnému nalezení osobitého hudebně-estetického 
zaměření a osobních stylových preferencí. Dále je jeho cílem poznání a důkladné 
osvojení kompozičně-technických principů vycházejících z historie i nedávné 
minulosti. Obojí je předpokladem pro vybudování vlastního kompozičního stylu 
potřebného pro výraznou hudební výpověď.  
Předmět je vyučován individuálně po celou dobu studia od 1. do 6.ročníku po 3 
hodinách týdně – tedy v celkovém rozsahu 18 hodin. 
Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají s propojováním vědomostí 
s dalšími souvisejícími předměty, jako jsou veškeré hudebně – teoretické předměty, 
předměty speciální (instrumentace) dále s předměty humanitního zaměření (Dějepis, 
Dějiny kultury aj.), s IKT, s výukou notačních programů a s výukou hry na nástroj 
(povinný klavír). Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí 
školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Hlavním cílem je postupná kultivace žákovy tvorby v souladu s jeho vyvíjejícími se 
přirozenými osobními postoji, estetickými názory a jeho rostoucími kompozičně – 
technickými dovednostmi.  
Žák se tím učí být – rozumět vlastní osobnosti a jednat se samostatným úsudkem a 
osobní odpovědností v souladu s morálními hodnotami. Předmět vede k rozvoji 
kreativity, vůle i specifických schopností žáka. Prohlubuje dovednosti potřebné 
k sebepoznání a sebehodnocení, utváří a kultivuje svobodné a nezávislé kritické 
myšlení i rozhodování žáka, který tím získává adekvátní sebevědomí. Za své 
myšlení, rozhodování a cítění, promítající se do jeho tvorby, přijímá odpovědnost.  
Žák se dále učí poznávat – rozvíjejí se jeho základní myšlenkové operace (analýza, 
syntéza, dedukce, indukce, abstrakce, konkretizace, generalizace) i jeho paměť a 
schopnost koncentrace. Osvojuje si poznatky, postupy i praktické dovednosti 
potřebné pro jeho práci. Rozvíjí se i jeho připravenost na celoživotní vzdělávání a 
vývoj vlastního projevu, která je v tomto oboru mimořádně důležitá. 
Učí se chápat práci jako jedinečnou příležitost pro seberealizaci a sebeaktualizaci, 
odhadnout možnosti své i jiných lidí. Získává zodpovědný, soustředěný, vytrvalý a 
pečlivý postoj k vlastní práci i aktivní a tvořivý postoj k problémům a jejich řešení.  
Cílem je i učit se žít společně – podílet se na životě společnosti a najít v ní své místo. 
Žáka vede k prohloubení své osobnostní identity a k respektování identity jiných lidí a 
tím i k úctě k lidskému životu jako k vysoké hodnotě. U žáků zrakově postižených i 
jinak zdravotně znevýhodněných pedagog¨ pomáhá vytvořit specifické formy výuky. 



172 
 

U žáků studujících z bodového notopisu je úloha pedagoga v kontrole  správnosti 
čtení zápisu a jeho rychlosti, jednak poznámková činnost žáka v práci na hodinách, 
kdy žák je schopen rychlého krátkého notového záznamu potřebného pro 
samostatné domácí studium. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu „skladba“ zahrnuje výklad kompozičně – technických principů ve 
spojení s jejich praktickým procvičováním i analýzou a diskusi nad vznikajícími 
vlastními skladbami žáka. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení vykládané 
kompoziční techniky i s jejími estetickými rozměry, je důležité neopomenout dobový 
kontext. Procvičování (v hodinách i formou domácích úkolů) směřuje k jejich 
důkladnému osvojení. Diskuse nad vznikající skladbou má žákovi pomoci odhalit co 
nejvíce možností, jak zpracovat jeho hudební nápady či estetické pohnutky – pomoci 
mu např. s výstavbou větší formy a užitím konkrétní kompoziční techniky nebo 
naopak s oproštěním od naučených a samoúčelně užívaných kompozičních postupů. 
Je nasnadě, že ve výsledku dochází k propojení výše uvedených součástí výuky. 
Doplňkem výuky je i poslech skladeb, spojený s analýzou či estetickou diskusí, popř. 
spolupráce s jiným druhem umění (film, divadlo, výtvarné umění). 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou hodnoceni na základě kompozičních studií i vlastní tvorby. Obojí předkládají 
při postupových zkouškách. Při hodnocení kompozičních studií se sleduje hloubka 
zvládnutí zvolených kompozičních technik i jejich estetická úroveň, dílčí vliv na 
hodnocení má i jejich kvantita. Při hodnocení vlastní tvorby se posuzuje úroveň 
zpracování jeho tvůrčích záměrů ve vztahu k jeho předchozímu vývoji. Předmětem 
hodnocení může být i vývoj žákových estetických postojů i hloubka vědomí stylových 
souvislostí vlastních skladeb se styly současné hudby.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „skladba“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost využít ke svému 
učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; schopnost 
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého tvůrčího vývoje (učení), přijímat 
hodnocení od jiných lidí; potřeba dále se vzdělávat, znalost možností dalšího 
vzdělávání; naslouchat hudbě v kontextu vědomostí o technice hudební řeči, 
skladateli a době vzniku 
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých názorů a 
postojů, schopnost obhájit je v diskusi; volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; zvládání nečekaných překážek a schopnost volit vhodný způsob jejich 
překonání; uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení 
problémů 
personální a sociální kompetence – reálné posouzení svých duševních možností; 
schopnost stanovit si cíle podle svých osobních možností a zájmové orientace; 
adekvátní reakce na hodnocení, radu, kritiku; potřeba ověřovat si získané poznatky a 
kriticky zvažovat názory či postoje jiných lidí 
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
respektování obecně platných morálních principů;; uvědomění vlastní identity, 
tolerantní přístup k identitě druhých; uznání a podporování hodnot místní, národní, 
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evropské i světové kultury 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám, odpovědný postoj ke svému 
tvůrčímu vývoji; přehled o možnostech uplatnění ve svém oboru, schopnost 
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své profesní a vzdělávací dráze; schopnost 
vhodné komunikace s potenciálními zaměstnavateli, prezentace vlastního odborného 
potenciálu 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; práce se standardním 
programovým vybavením počítače a s notačními programy; rozlišování věrohodnosti 
různých informačních zdrojů a mediální gramotnost; 
 
Odborné kompetence 
V předmětu „skladba“ jsou rozvíjeny především následující odborné kompetence: 
Kompetence ovládat základy uměleckých činností hudební oblasti 
Aktivně využít tvůrčí fantazii, hudebního myšlení, uplatnit výrazové prostředky 
k osobitému a estetickému hudebnímu vyjádření; sledovat a vyhledávat zdroje 
informací o nejnovějších stylových a kompozičně –technických tendencích; využívat 
příslušné počítačové vybavení; orientovat se v organizaci hudebního života; využívat 
znalostí z hudební teorie a odborné hudební literatury k vlastní umělecké i 
pedagogické činnosti; využívat znalosti o historickém vývoji i o současných 
hudebních tendencích 
Vykonávat uměleckou činnost v oboru skladba 
Komponovat skladby s vlastním osobitým sdělením; využívat znalosti hudební 
historie, estetiky, struktury, tektoniky či formy díla ke skladatelským činnostem; 
ovládat na profesionální úrovni kompoziční techniky a využívat je v praxi; samostatně 
pracovat a spolupracovat při realizaci (provedení) svého díla; rozvíjet své tvůrčí 
schopnosti individuální prací i dalším studiem 
Vykonávat umělecko-pedagogickou činnost 
Tvůrčím způsobem rozvíjet talentové předpoklady žáků; zapojit sebe i své žáky do 
uměleckých projektů; motivovat své žáky k tvůrčí činnosti 
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
Ovládat zásady sluchové hygieny 
Kvalitně vykonávat uměleckou činnost 
Chápat kvalitu a poctivost své kompoziční práce jako významnou hodnotu potřebnou 
k vlastnímu uspokojení i prosazení se 
 
Průřezová témata  
V předmětu „skladba“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – vede žáka, aby hledal rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností; byl přiměřeně kritický a dostatečně tolerantní; byl 
schopen odolávat myšlenkové manipulaci a dovedl se orientovat v mediálním světě;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
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Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Komposiční 
praktikum, Notografie. 
 
Učební osnova předmětu SKLADBA 
 

1. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- Komponuje 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů nebo 
lidského hlasu 

- Na základní úrovni ovládá a využívá 
kompoziční techniky, formy a 
prostředky k hudebnímu vyjádření 

- Kriticky hodnotí umělecké dílo 
- Ovládá základy notografie (v případě 

těžkého zrakového postižení pracuje 
s notačním programem) 

 
 

komposice minimálně následujících skladeb 
a studií: 

a) Min. 3 drobné kompozičně – 
technické studie zaměřené na 
jednotlivé složky hudebního projevu 
(např. studie na 1 tónu, studie 
v intervalovém výběru, jednohlasá 
studie atd.) 

b) cyklická skladba (složená 
z drobných, kontrastních vět pro 1 – 
2 nástroje) 

c) stylová studie – drobná skladbička ve 
stylu baroka, klasicismu či 
romantismu nebo úprava lidové písně 

 
 
 

2. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- Komponuje 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů nebo 
lidského hlasu 

- Ovládá a využívá kompoziční 
techniky, formy a prostředky 
k hudebnímu vyjádření na 
pokročilejší úrovni 

- Kriticky hodnotí umělecké dílo a 
interpretační výkon 

- Ovládá základy notografie (v případě 
těžkého zrakového postižení pracuje 
s notačním programem) na pokročilé 
úrovni 

- Ovládá základy instrumentace 

komposice minimálně následujících skladeb 
a studií: 

a) komorní skladba pro 2 – 4  hráče 
libovolného obsazení (event. se 
zpěvem) 

b) Min. 3 drobné kompozičně – 
technické studie v návaznosti na 
první ročník (např. vícehlasá studie 
v přísném tónovém výběru, rytmická 
studie, akordická studie v daném 
prostředí atd.), kombinace složek 
hudebního projevu 

(složka b) je zaměnitelná se složkou b) ze 2. 
ročníku předmětu „kompoziční praktikum“ – 
dle zaměření žáka)  

 
3. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 

- Komponuje 

- Využívá výrazové a technické 

komposice minimálně následujících skladeb 
a studií: 

a) skladba s použitím lidského hlasu – 
písňový cyklus, komorní skladba se 
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možnosti hudebních nástrojů, 
lidského hlasu, event. jiných zdrojů 
zvuku 

- Ovládá a využívá kompoziční 
techniky, formy a prostředky 
k přesvědčivému hudebnímu 
vyjádření 

- Kriticky hodnotí umělecké dílo a 
interpretační výkon 

- Ovládá pravidla notografie (v případě 
těžkého zrakového postižení pracuje 
s notačním programem v plném 
rozsahu) 

- Instrumentuje, aranžuje 

zpěvem, sbor atd. na libovolný text 
b) 1 seriální studie pro, 1 punktuální 

studie (obě pro 1 – 3 nástroje) 
(složka b) je zaměnitelná se složkou b) ze 3. 
ročníku předmětu „kompoziční praktikum“ – 
dle zaměření žáka) 

 
4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- Komponuje 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů, 
lidského hlasu, event. jiných zdrojů 
zvuku 

- Ovládá a využívá kompoziční 
techniky, formy a prostředky 
k přesvědčivému a 
osobitému hudebnímu vyjádření  

- Kriticky analyzuje a hodnotí 
umělecké dílo a interpretační výkon 

- Instrumentuje, aranžuje 
 

komposice minimálně následujících skladeb 
a studií: 

a) maturitní kompozice - komorní 
skladba min. středního rozsahu 
(alespoň 8 – 10 min.) pro ustálené 
obsazení (např. smyčcový kvartet, 
klavírní trio, dechový kvintet atd.) 
nebo kratší skladba skladba pro 
komorní orchestr (alespoň 5 – 6 min.) 

b) 1 aleatorická (konceptuální) studie  
(složka b) je zaměnitelná se složkou d) ze 4. 
ročníku předmětu „kompoziční praktikum“ – 
dle zaměření žáka) 

 
5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Komponuje 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů, 
lidského hlasu, event. jiných zdrojů 
zvuku 

- Ovládá a využívá kompoziční 
techniky, formy a prostředky 
k přesvědčivému a 
osobitému hudebnímu vyjádření  

- Kriticky analyzuje a hodnotí umělecké 
dílo a interpretační výkon 

- Instrumentuje, aranžuje 
- Je seznámen s principy hudební 

režie 
- Improvizuje 

komposice minimálně následujících skladeb 
a studií: 

a) komorní skladba alespoň pro 5 hráčů  
(ideálně s použitím zpěvu) nebo 
sborová skladba (ideálně 
s instrumentální složkou – sólový 
nástroj, komorní obsazení) 

b) 1 minimalistická studie nebo 
elektroakustická kompozice 

(složka b) je zaměnitelná se složkou b) z 5. 
ročníku předmětu „kompoziční praktikum“ – 
dle zaměření žáka) 
 

 
6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
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Žák: 
- Komponuje 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů, 
lidského hlasu, event. jiných zdrojů 
zvuku 

- Ovládá a využívá kompoziční 
techniky, formy a prostředky 
k přesvědčivému a 
osobitému hudebnímu vyjádření  

- Kriticky analyzuje a hodnotí 
umělecké dílo a interpretační výkon 

- Instrumentuje, aranžuje 
- Je seznámen s principy hudební 

režie 
- Improvizuje 
- Ovládá některé elektronické 

prostředky pro komponování 
 

komposice minimálně následujících skladeb 
a studií: 

a) sólová nebo komorní skladba 
s užitím live – electronic 

b) absolventská kompozice – 
kompozice středního až většího 
rozsahu (min. 12-15 min.) pro velké 
komorní, orchestrální nebo vokálně – 
instrumentální obsazení  
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Učební osnova předmětu  KOMPOZIČNÍ PRAKTIKUM 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět KOMPOZIČNÍ PRAKTIKUM zasahuje do okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA 
DLE ZAMĚŘENÍ. Vyučovaný předmět je doplňkovým předmětem hl. oboru 
SKLADBA. Jako povinný (pro skladatele) je předmět vyučován individuálně nebo 
v malých skupinkách (max. 3 studenti) od 2. do 5.ročníku po 2 hodinách týdně – tedy 
v celkovém rozsahu 8 hodin. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět „Kompoziční praktikum“ je určen jako povinný pro skladatele. Směřuje k 
poznání a důkladnému osvojení kompozičně-technických principů vycházejících 
z historie i nedávné minulosti. V tom se prolíná s výukou hlavního oboru „skladba“, 
zde jde však o zvládnutí především těch kompozičních technik či stylových studií, 
které jsou spíše vzdálenější přirozenému estetickému založení žáka. Předmět dále 
směřuje k praktické aplikaci, hlubšímu poznání a důkladnému osvojení znalostí 
získaných v hudebně-teoretických předmětech. Cílem je získání zběhlosti 
v rozličných kompozičních technikách a možnosti jejich využití ve vlastní tvorbě.  
Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají s propojováním vědomostí 
s dalšími souvisejícími předměty, jako jsou hlavní obor (skladba), veškeré hudebně – 
teoretické předměty, předměty speciální (instrumentace) dále s předměty 
humanitního zaměření (Dějepis, Dějiny kultury aj.), s IKT, s výukou notačních 
programů a s výukou hry na nástroj (např. obligátní klavír).  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Hlavním cílem je získání a důkladné osvojení kompozičně – technických dovedností.  
Žák se tím učí být – jednat se samostatným úsudkem v souladu s danými pravidly 
(stylovými, komp. technickými). Předmět vede k rozvoji kreativity, vůle i specifických 
schopností žáka. Prohlubuje dovednosti potřebné k sebepoznání a sebehodnocení.  
Žák se dále učí poznávat – rozvíjejí se jeho základní myšlenkové operace (analýza, 
syntéza, dedukce, indukce, abstrakce, konkretizace, generalizace) i jeho paměť a 
schopnost koncentrace. Osvojuje si poznatky, postupy i praktické dovednosti 
potřebné pro jeho práci. Rozvíjí se i jeho připravenost na celoživotní vzdělávání a 
vývoj vlastního projevu, která je v jeho oboru mimořádně důležitá. 
Učí se chápat práci jako jedinečnou příležitost pro seberealizaci a sebeaktualizaci, 
odhadnout možnosti své i jiných lidí. Získává zodpovědný, soustředěný, vytrvalý a 
pečlivý postoj k vlastní práci i aktivní a tvořivý postoj k problémům a jejich řešení.  
Cílem je i učit se žít společně – podílet se na životě společnosti a najít v ní své místo. 
Žáka vede k prohloubení své osobnostní identity a k respektování identity jiných lidí a 
tím i k úctě k lidskému životu jako k vysoké hodnotě.  
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Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu „kompoziční praktikum“ zahrnuje výklad kompozičně – technických 
principů ve spojení s jejich praktickým procvičováním i analýzou a diskusi nad 
vznikajícími kompozičními studiemi (např. stylovými) i praktickými (harmonickými, 
kontrapunktickými i jinými) cvičeními žáka. Při výkladu je třeba vést žáka k pochopení 
vykládané kompoziční techniky i s jejími estetickými rozměry, je důležité 
neopomenout dobový kontext. Procvičování (v hodinách i formou domácích úkolů) 
směřuje k jejich důkladnému osvojení. Diskuse nad vznikající studií má žákovi 
pomoci odhalit co nejvíce možností, jak zpracovat jeho hudební nápady či estetické 
pohnutky a zasadit je do daného stylového rámce, s respektem k jeho daným 
pravidlům. Doplňkem výuky je i poslech skladeb, spojený s analýzou či estetickou. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou hodnoceni na základě kompozičních studií. Ty předkládají při postupových 
zkouškách z hlavního oboru spolu s vlastními skladbami. Při hodnocení se sleduje 
hloubka zvládnutí zvolených kompozičních technik i jejich estetická úroveň, dílčí vliv 
na hodnocení má i jejich kvantita. Předmětem hodnocení je i jeho celoroční práce v 
předmětu – praktická cvičení atd. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „kompoziční praktikum“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost využít ke svému 
učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; schopnost 
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého tvůrčího vývoje (učení), přijímat 
hodnocení od jiných lidí; potřeba dále se vzdělávat, znalost možností dalšího 
vzdělávání; naslouchat hudbě v kontextu vědomostí o technice hudební řeči, 
skladateli a době vzniku 
komunikativní kompetence - volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení 
problémů 
personální a sociální kompetence – reálné posouzení svých duševních možností; 
schopnost stanovit si cíle podle svých osobních možností a zájmové orientace; 
adekvátní reakce na hodnocení, radu, kritiku; potřeba ověřovat si získané poznatky a 
kriticky zvažovat názory či postoje jiných lidí 
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
tolerantní přístup k identitě druhých; uznání a podporování hodnot místní, národní, 
evropské i světové kultury 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; přehled o možnostech 
uplatnění ve svém oboru, schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
profesní a vzdělávací dráze; schopnost vhodné komunikace s potenciálními 
zaměstnavateli, prezentace vlastního odborného potenciálu 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; práce se standardním 
programovým vybavením počítače a s notačními programy; rozlišování věrohodnosti 
různých informačních zdrojů a mediální gramotnost; 
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Odborné kompetence 
V předmětu „kompoziční praktikum“ jsou rozvíjeny především následující odborné 
kompetence: 
Kompetence ovládat základy uměleckých činností hudební oblasti 
Aktivně využít tvůrčí fantazii, hudebního myšlení; využívat příslušné počítačové 
vybavení; orientovat se v organizaci hudebního života; využívat znalostí z hudební 
teorie a odborné hudební literatury k vlastní praktické i pedagogické  činnosti;  
Vykonávat uměleckou činnost v oboru skladba (v tomto případě aranže, instruktivní 
skladby, historické studie atd.) 
Využívat znalosti hudební historie, estetiky, struktury, tektoniky či formy díla ke 
skladatelským činnostem; ovládat na profesionální úrovni kompoziční techniky a 
využívat je v praxi; samostatně pracovat a spolupracovat při realizaci (provedení) 
svého díla;  
Vykonávat umělecko-pedagogickou činnost 
Rozvíjet talentové předpoklady žáků; zapojit sebe i své žáky do uměleckých projektů; 
vyučovat obtížnější hudebně-teoretické disciplíny (harmonie, kontrapunkt, komp. 
principy 20.stol. atd.)  
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
Ovládat zásady sluchové hygieny 
Kvalitně vykonávat uměleckou činnost 
Chápat kvalitu a poctivost své kompoziční práce jako významnou hodnotu potřebnou 
k vlastnímu uspokojení i prosazení se 
 
Průřezová témata  
V předmětu „kompoziční praktikum“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – vede žáka, aby hledal rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností; byl přiměřeně kritický a dostatečně tolerantní;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Komposiční praktikum má vazbu na předměty Skladba, Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, 
Notografie. 
 
Učební osnova předmětu KOMPOZIČNÍ PRAKTIKUM 
 
 
 

2. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávaní výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
Žák:  

- Vypracuje obtížnější harmonické 
cvičení 

a) Procvičování a důkladné osvojení 
harmonie (do diatonických modulací 
včetně) – vypracovávání obtížnějších 
číslovaných basů, sopránů, úpravy 
písní, harmonické rozbory 
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- Využívá technické možnosti 
hudebních nástrojů nebo lidského 
hlasu 

- Na základní úrovni ovládá a využívá 
kompoziční techniky, formy a 
prostředky k hudebnímu vyjádření 

- Analyzuje harmonickou složku 
uměleckého díla (na odpovídající 
úrovni obtížnosti)  

- Ovládá základy notografie (v případě 
těžkého zrakového postižení pracuje 
s notačním programem 
 

b) stylové studie: 
barokní - tance nebo jiné menší 
útvary v barokním stylu (např. 
preludium, invence aj.). 
klasicistní – věta z klasicistní 
sonatiny, menuet nebo jiná malá 
forma 

c) kompozičně – technické studie – 
studie v tónovém výběru, seriální 
studie, modální studie, kinetická 
apod. 
výstup – za rok žák vytvoří minimálně 
1 stylovou a 1 technickou studii. 
Podle zaměření žáka lze převést 
libovolnou studii do výuky hlavního 
oboru a nahradit ji studií jiného druhu 
(př. – pokud žák splní komp. – tech. 
studii v hlavním oboru 

 
3. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 

- Využívá výrazové a technické 
možnosti hudebních nástrojů nebo 
lidského hlasu na pokročilejší úrovni 

- Ovládá a využívá dané kompoziční 
techniky, formy a prostředky  

- Ovládá pravidla notografie (v případě 
těžkého zrakového postižení pracuje 
s notačním programem) v plném 
rozsahu 

- Ovládá základy instrumentace 
- Analyzuje harmonickou i formální 

složku uměleckého díla (na 
odpovídající úrovni obtížnosti)  

 
-  

a) Procvičování a důkladné osvojení 
tonálně-funkční harmonie v plném 
rozsahu (vypracovávání obtížnějších 
číslovaných basů, sopránů, 
harmonické rozbory) 

b) Procvičování orientace v hudebních 
formách (rozbory – malé formy, velké 
formy…) 

c) stylové studie – barokní nebo 
klasicistní (jiné nutno zvolit jiné 
stylové zaměření, než v minulém 
ročníku), u pokročilejších studentů 
lze romantický klavírní kus nebo  
impresionistická studie 

 
d) kompozičně – technické studie – 

studie v tónovém výběru, seriální 
studie, modální studie, kinetická 
apod. 

výstup – za rok žák vytvoří minimálně 1 
stylovou a 1 technickou studii. Podle 
zaměření žáka lze převést libovolnou studii 
do výuky hlavního oboru a nahradit ji studií 
jiného druhu (př. – pokud žák splní komp. – 
tech. studii v hlavním oboru, vytvoří 2 studie 
stylové). 

 
4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů, 
lidského hlasu 

- Ovládá a využívá dané kompoziční 

a) Procvičování a důkladné osvojení 
harmonie se zřetelem na harmonii 
20. stol. (harmonické rozbory, krátké 
studie) 
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techniky, formy a prostředky  
- Kriticky hodnotí umělecké dílo a 

interpretační výkon (např. interpretaci 
stylu, v němž vypracuje stylovou 
studii) 

- Analyzuje harmonickou, polyfonickou 
i formální složku daného díla 

 

b) Procvičování orientace v hudebních 
formách (rozbory – velké formy, 
kombinované formy…) 

c) Procvičování a důkladné osvojení 
kontrapunktu (obtížnější cvičení, 
úryvky renesančních a barokních 
kontrapunktických forem – např. 
fugové expozice) 

d) stylové studie – klasicistní nebo 
romantická skladba v sonátové nebo 
rondové formě  

(složka d) je zaměnitelná se složkou b) ze 4. 
ročníku předmětu „skladba“ – dle zaměření 
žáka) 
 

 
5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Využívá výrazové a technické 

možnosti hudebních nástrojů, 
lidského hlasu 

- Ovládá a využívá dané kompoziční 
techniky, formy a prostředky  

- Kriticky hodnotí umělecké dílo a 
interpretační výkon (např. interpretaci 
stylu, v němž vypracuje stylovou 
studii) 

- Analyzuje harmonickou, polyfonickou 
i formální složku daného díla 

-  

Za školní rok žák zkomponuje minimálně 
následující skladby a studie: 

a) Procvičování a důkladné osvojení 
kontrapunktu (vokální ktp, 
instrumentální ktp, 20. století) 

b) stylové studie – 1 renesanční moteto 
(madrigal), 1 barokní passacaglia, 
ciacona nebo rozsáhlejší fuga 
(ideálně s více tématickými subjekty) 

(složka b) je zaměnitelná se složkou b) z 5. 
ročníku předmětu „skladba“ – dle zaměření 
žáka) 
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Učební osnova předmětu INSTRUMENTACE 

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti Odborná příprava dle zaměření 
Jako povinný (pro skladatele) je předmět vyučován individuálně nebo v malých 
skupinkách (max. 3 studenti) od 2. do 3. ročníku po 2 hodinách týdně – tedy 
v celkovém rozsahu 4 hodin. 

Pojetí předmětu 
Předmět „Instrumentace“ je určen jako povinný pro skladatele. Směřuje k tomu, aby 
žák po absolvování předmětu: 

- ovládal instrumentaci v co nejširší podobě pro různá instrumentální, 
vokálně-instrumentální a vokální obsazení ke schopnosti komponovat nebo 
aranžovat  

- byl schopen používat možností hudebních nástrojů v hlavním oboru. 
- Výuka je pojímána jako skupinová pro 1 – 8 žáků. Vyučovací hodina je 

sestavena různými způsoby práce, zejména z opakování, procvičování a 
zkoušení probraného učiva nebo přednášením nového. Metodika předmětu 
je v teoretické, praktické, analytické nebo diskuzní formě práce se žáky.  

-  

Obecné cíle a didaktické zásady 
Hlavním cílem je získání a důkladné osvojení instrumentačních dovedností.  
Žák se tím učí být – jednat se samostatným úsudkem v souladu s danými pravidly 
(možnosti nástrojů, stylová pravidla). Předmět vede k rozvoji kreativity i specifických 
schopností žáka.  
Žák se dále učí poznávat – rozvíjejí se jeho základní myšlenkové operace (analýza, 
syntéza, dedukce, indukce, abstrakce, konkretizace, generalizace) i jeho paměť a 
sluchová představivost (hlavně v oblasti zvukových barev). Osvojuje si poznatky, 
postupy i praktické dovednosti potřebné pro jeho práci. Rozvíjí se i jeho připravenost 
na celoživotní vzdělávání a vývoj vlastního projevu, která je v jeho oboru mimořádně 
důležitá. 
Učí se chápat práci jako jedinečnou příležitost pro seberealizaci v rámci daných 
možností. Získává zodpovědný, soustředěný, vytrvalý a pečlivý postoj k vlastní práci i 
aktivní a tvořivý postoj k problémům a jejich řešení.  

Hodnocení výsledků žáků  
Žáci jsou hodnoceni na základě úrovně znalostí a instrumentačních studií. Ty 
předkládají při postupových zkouškách z hlavního oboru spolu s vlastními skladbami. 
Při hodnocení se sleduje hloubka porozumění možnostem hudebních nástrojů, jejich 
charakteristice a úroveň instrumentační představivosti. 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět instrumentace významným způsobem posiluje klíčové kompetence: 
Kompetenci k učení posiluje předmět už svým charakterem, kdy značnou část 
vzdělání získává žák kvalitou, kvantitou, promyšleností a organizací svých cvičení a 
studiem doporučené literatury. Tato kompetence je posilována též tím, že žák je 
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veden k tomu, aby dovedl kritickým přístupem a hlubokým porozuměním analyzovat 
jednotlivé hudební struktury po zvukové a instrumentační stránce. 
Kompetence k řešení problémů je posilována charakterem předmětu, kdy žák při 
studiu a domácí přípravě řeší vždy určitý instrumentační či kompoziční úkol a je 
nucen spolupracovat s ostatními při jejich provedení.   
Kompetence personální a sociální je posilována tím, že žák je veden k tomu, aby 
uměl posoudit instrumentační praxi v historicko-kulturních souvislostech a z ní 
plynoucí konkrétní profesní a sociální způsoby dobového chování (např. organizace 
divadelního provozu). Toto konfrontuje se svými pracovními návyky a volními 
vlastnostmi. 
Kompetenci využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s nimi předmět posiluje na základě kompetencí popsaných na prvním a 
druhém místě. Internet dává dnešnímu žáku možnost okamžitě si poslechnout 
skladbu v několika různých interpretacích, konfrontovat své znalosti a postoje s jinými 
názory a vytvářet z nich stanoviska. 
Oblast průřezových témat:   
Občan v demokratické společnosti 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- dovedli se orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit 
- dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, 

hledat kompromisní řešení 
- vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro 

budoucí generace 
Člověk a životní prostředí 
Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: 

- rozvíjet dovednost a aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za 
vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své 
pracovní činnosti 

- efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je 
vyhodnocovat 

-  jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické 
efektivnosti, ale i hledisko ekologické 

Člověk a svět práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu 
práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: 

- vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli 
motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

- naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, 
orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu 

- písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními 
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority 

- vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností 
zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, 
naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy 

- zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému 
využívání jejich informačního zázemí 
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Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají s propojováním vědomostí 
s dalšími souvisejícími předměty, jako jsou hlavní obor (skladba),Dějiny hudebních 
nástrojů,IKT, Notografie  
 
Učební osnova předmětu  INSTRUMENTACE 
 
 

2. ročník -  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
Žák:  

- systematicky používá základní 
odbornou terminologii 

- seznámí se teoreticky i prakticky 
se všemi skupinami nástrojů a 
podstatou hry na ně tak, aby byl 
schopen pro vlastní umělecké 
vyjádření nebo aranžování, plně 
využít jejich zvukových možností 

- je schopen popsat jednotlivé 
nástroje všech skupin a zná jejich 
témbr v různých polohách a při 
různých způsobech hry 

- je seznámen s elementárními 
zásadami instrumentace 
souborové hry 

- aranžuje a instrumentuje drobné 
skladby skladatelů 18. – 20. století 

-  

Technické a technologické parametry 
jednotlivých hudebních nástrojů; 

způsoby hry – klasické i netradiční;  

instrumentační cvičení pro malá obsazení 
v rámci jednotlivých nástrojových skupin 
(smyčcové kvarteto, dechové kvinteto 
apod.);  

poslechy a analýzy partitur klasického 
repertoáru;  event. instrumentace vlastních 
děl. 

 

 
3. ročník -  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 
Žák:  

- systematicky používá základní 
odbornou terminologii 

- rozvíjí všechny své teoretické 
znalosti i praktické dovednosti 
v oblasti instrumentace 18. – 20. 
století 

- je seznámen se soudobou 
instrumentací 

- aranžuje a instrumentuje 
rozsáhlejší skladby skladatelů od 
18. století až po současnost 

 
 

Prohloubení znalostí technik hry na nástroje;  

instrumentační cvičení pro komorní soubory 
s užitím různorodého instrumentáře; větší 
komorní nebo menší orchestrální obsazení;  

aranže skladeb jiných skladatelů  

poslechy a analýzy partitur klasického, ale i 
moderního a soudobého repertoáru; 

event. instrumentace vlastních děl. 
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Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Komorní hra je odborný předmět určený všem žákům s nástrojovou výukou v hlavním 
oboru. Předmět spadá do vzdělávacího okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ a je vyučován ve 2. – 6. ročníku po 2 hodinách týdně. Celkově 10 hodin 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Komorní hra je odborný předmět určený žákům v hlavním oboru. Výuka  seznamuje 
žáky se zákonitostmi souhry jednotlivých nástrojů v komorním souboru, pěstuje cit 
pro správné pochopení zvukových proporcí hraného díla, učí rozumět vnitřní 
struktuře skladby i specifickým úlohám jednotlivých hlasů. Předmět vede 
k názorovým diskusím o interpretaci hraného díla a vychovává hráče ke spolupráci. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem výuky je uplatnění nástrojových zkušeností získaných studiem hlavního oboru 
v komorní hře, získání zkušeností s jejím pěstováním i schopnosti pedagogicky vést 
v budoucnu soubor několika nástrojů. Vzhledem k velikému rozpění výuky 3. – 7. 
ročník nelze tematicky rozdělovat ŠVP komorní hry po jednotlivých ročnících. Časté 
spojení žáků s nestejnou technickou úrovní je třeba vyvážit vhodným rozdělením 
různě náročných partů s požadavkem na jejich domácí nastudování, které by 
umožnilo věnovat se při hodinách rovnou záležitostem souhry.  
Vzhledem k výše popsané charakteristice školních souborů se nedoporučují 
konkrétní skladby. Důležité je, aby se žáci seznamovali se skladbami různých 
slohových období a žánrů. Za volbu repertoiru plně odpovídá vyučující.  
 
Charakteristika obsahu 
Volba sestav jednotlivých souborů vychází z možností, školy a zaměření žáků. Přes 
značnou variabilitu nástrojových sestav by výuka měla zahrnout skladby různých 
slohových období a vést k rozlišování interpretace jednotlivých stylů. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny především kompetence k odbornému 
pedagogickému působení. Dále jde o kompetence komunikativní, personální a 
sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a též kompetence k pracovnímu 
uplatnění. Z odborných kompetencí jde o poučenou způsobilost k působení 
v umělecko-pedagogické oblasti. Výuka tohoto předmětu přispívá k rozvoji žáků 
v rámci průřezových témat Člověk a svět práce a Občan v demokratické 
společnosti.   
 
Předmět Komorní hra má vazbu na předměty Hlavní obor Dějepis, Dějiny hudby, 
Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního 
oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný 
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klavír, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor 
skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební 
nauka, Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA 
 

3. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- dokáže korigovat ladění vzhledem ke 
spoluhráčům při souhře nejméně 
dvou nebo tří hlasů, případně více 
hlasů 

- ve skladbách jednoduché sazby 
dodržuje správný rytmický zápis 
svého hlasu 

- při hře dodržuje základní dynamiku 

 
- snadná dua, tria či jiné skladby 

(výběr z původní literatury barokní, 
klasické, romantické i z pozdějšího 
období) 

- skladby jednoduché sazby kratšího 
rozsahu a v pomalejších či středních 
tempech 

   
2. pololetí 

Žák 
- zlepšuje vzájemnou souhru se svými 

spoluhráči 
- sleduje synchronicitu v jednotlivých 

hudebních frázích i celcích 
- zvládá souhru již v poněkud 

rychlejších tempech 
- dokáže přizpůsobovat dynamiku 

v souhře celku 

- Snadná dua či tria (výběr z původní 
literatury barokní, klasické, 
romantické i z pozdějšího období) 

- skladby jednoduché sazby kratšího 
rozsahu a v pomalejších, středních i 
rychlejších tempech 

 

 
4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák 

- zvládá zahrát rytmicky složitější part 
- přizpůsobuje tvorbu tónů vhodné 

zvukové barevnosti 
- dokáže vnímat vzájemnou souhru po 

stránce zvukové vyrovnanosti a 
vyváženosti 

- Výběr z obsáhlé tvorby období 
baroka, klasicismu, romantismu a 
pozdější doby (cyklické a variační 
skladby kratšího rozsahu nebo jejich 
části, skladby jednoduššího 
charakteru nebo vhodné úpravy 
skladeb pro příslušnou nástrojovou 
sestavu) 

2. pololetí 
Žák 

- využívá širší dynamické škály 
- orientuje se ve skladbách jednoduché 

formy a zvládá odpovídající frázování 
 
 

- výběr z obsáhlé tvorby období 
baroka, klasicismu, romantismu a 
pozdější doby (cyklické a variační 
skladby kratšího rozsahu nebo jejich 
části, skladby jednoduššího 
charakteru nebo vhodné úpravy 
skladeb pro příslušnou nástrojovou 
sestavu) 

 
5. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
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Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- dokáže citlivě přizpůsobovat ladění 
vzájemné souhře v harmonicky 
složitějších souzvucích 

- zvládá zahrát svůj part ve skladbách 
s rytmicky komplikovanější strukturou 

- výběr z obsáhlé tvorby období 
baroka, klasicismu, romantismu a 
pozdější doby (cyklické a variační 
skladby kratšího rozsahu nebo jejich 
části, skladby nebo vhodné úpravy 
skladeb pro příslušnou nástrojovou 
sestavu) 

2. pololetí 
Žák: 

- dokáže zvolit odpovídající tempa 
hraných skladeb 

- správně volí odpovídající výrazové 
prostředky 

 

- výběr z obsáhlé tvorby období 
baroka, klasicismu, romantismu a 
pozdější doby (cyklické a variační 
skladby kratšího rozsahu nebo jejich 
části, skladby nebo vhodné úpravy 
skladeb pro příslušnou nástrojovou 
sestavu) 

 
 

 
 

6. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák: 

- dokáže přesně přizpůsobovat ladění 
vzájemné souhře i v složitých 
souzvucích a komplikovaných 
harmoniích 

- zvládá zahrát náročný part ve 
skladbách s technicky a rytmicky 
komplikovanou strukturou 

- výběr z obsáhlé tvorby období 
baroka, klasicismu, romantismu a 
pozdější doby (cyklické a variační 
skladby nebo jejich části, skladby 
nebo vhodné úpravy skladeb pro 
příslušnou nástrojovou sestavu) 
 

 



188 
 

 
Učební osnova  předmětu KOMORNÍ HRA – ŽESTĚ 

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět KOMORNÍ Hra je součástí vzdělávacího okruhu ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ. Předmět je vyučován ve  2. – 6. ročníku studia a to dvě 
hodiny týdně, Celkový rozsah 10 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět KOMORNÍ HRA – ŽESTĚ sleduje zvládnutí způsobu hry tak, aby se student  
dokázal orientovat v různých seskupeních a přizpůsobit se zásadám souhry, ladění a 
spolupráce. Ta je bezpodmínečně nutná při zdárném vykonávání náročných úkolů, 
kterými se v předmětu KOMORNÍ HRA musí zabývat a učí se je řešit. Výuka 
předmětu KOMORNÍ HRA - ŽESTĚ zahrnuje v sobě několik aspektů, které lze 
shrnout v jednotnou charakteristiku – vytvářet potřebný vztah ke studovanému oboru 
to je nejdůležitější požadavků.  
Vzdělávací program těchto předmětů a jejich výuka počítají s propojováním  
vědomostí s těmito předměty a pomáhá absolventům KJD získávat kompletní 
znalosti vyučovaném předmětu, které je potřebné k jejich budoucí kariéře hudebníka.  
Absolvent  postupně docílí  a získá schopnost samostatně řešit problematiku 
uměleckých i pedagogických úkolů. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi kvalitně 
a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je získat schopnost orientace, souhry a 
spolupráce.  Připravit žáky pro povolání učitele hry nejen na svůj nástroj ale i hry 
v různých uskupeních a na schopnost komorní hru vyučovat na ZUŠ a podobných 
typech škol, dále k možnému pokračování studia na vysokých školách a v neposlední 
řadě na život profesionálního hudebníka.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Komorní hra - žestě rozvíjí především kompetence k pracovnímu 
uplatnění - aby byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých 
osobnostních a odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné 
uplatnění ve světě práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence 
personální a sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého 
vystupování a způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení 
– aby se žáci naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim 
a vyhovující podmínky k práci. 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  
 
Předmět Komorní hra má vazbu na předměty Dějepis, Dějiny hudby, Hudební formy, 
Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a 
literatura, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny 
kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, 
Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA 
 
 

3. - 6. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- Na jednoduchých skladbách (fanfáry a 

znělky) původně psaných pro nástroje 
přirozené se učí základům souhry a 
slaďování se s dalšími nástroji. 

- Na jednoduchých skladbách 
renesančních autorů se seznamuje 
s frázováním a prohlubuje tak schopnosti 
souhry 

- Žáci realizují již náročnější barokní 
skladby komponované pro vynikající 
trubačské ansámbly. 

Skladby, které lze považovat za instruktivní: 
J.I.Linek – Korunovační fanfáry 
C.Monteverdi – Overture toccata 
Stadelmayer – Moderne fanfare 
J.Gastoldi – tance, suity 
Album renesančních tanců – Susato, Ghro 
apod. 
 
H. Purcell – Trumpet tune 
J.Clark – Suite 
 

- Žáci samostatně nacvičují úpravy 
(transkripce) barokních skladatelů od 
jednoduchých skladeb (písně) po 
náročné skladby ve formě fugy. 

- Dle schopností a nástrojového obsazení 
se  věnují žáci náročným skladbám 
soudobých skladatelů. 

A.V.Michna – Loutna česká 
Vánoční a svatonoční muzika 
J.S.Bach Contrapunctus 
M.Kubička – Fanfára 
P.Forest - Fanfára a hymnus 
L.Lebov – Lidová suita, P.Eben – Žesťový 
kvintet, O.Böhm – Prelude et fuga 
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Učební osnova předmětu  KOMORNÍ HRA – DECHOVÉ NÁSTROJE 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět KOMORNÍ HRA – DECHOVÉ NÁSTROJE je součástí 
vzdělávacího okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ. Předmět je vyučován 
ve 2. – 6. ročníku po 2 hodinách týdně, celkově 10 hodin..  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět cvičí pohotovost při čtení rytmu, melodie, dynamiky, frázování, hru ve 
skupině. Důležité je pěstování kolektivní discipliny. Přínos předmětu spočívá mj. také 
v možnosti seznámit se s rozdílným způsobem hry skladeb různých slohových 
období při cílené volbě repertoáru od baroka po hudbu 20. století. Obsah je společný 
pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro 
žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním 
znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  
zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, 
který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Soubor dechových nástrojů je vyučovacím předmětem, rozhodujícím pro odborné 
zaměření žáka. Žáci si vytvářejí správné pracovní návyky,  osvojují zásady profesní 
etiky, seznamuji se s literaturou dechových nástrojů. Výuka směřuje k tomu, aby žáci 
získali vhodnou míru uměleckého sebevědomí a byli schopni zároveň kritické 
sebereflexe, tvořili si vlastní umělecký úsudek, získali správné pracovní návyky a 
chápali význam a nezbytnost systematické a pravidelné přípravy (cvičení na hudební 
nástroj). Žák je připraven pro hru ve skupině a udržovat kolektivní disciplinu . 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor CELOROČNÍ PLÁN 
PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Komorní hra rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - 
aby byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních 
a odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
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sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  
 
Předmět Komorní hra má vazbu na předměty Dějepis, Dějiny hudby, Hudební formy, 
Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a 
literatura, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny 
kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, 
Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj, Komorní hra. 
 
Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA 
 

2. - 3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 

Žák: 
 zvládá hru  ve  skupině a udržuje kolektivní 
disciplinu  
 
 
Žák ovládá hru ve skupině 
Žák si osvojil princip kolektivní 
zodpovědnosti 
 
 
Žák interpretuje skladby různých slohových 
období od baroka po hudbu současnou 

Hra ve skupině- nácvik kolektivní práce, 
správné frázování, intonační přizpůsobivost, 
charakterová jednotě atd. 
 
- vybavení vlastního partu dynamikou popř. 
prstokladem,  
péčí o svěřený part a jeho pravidelné nošení,  
- seznámení se s rozdílným způsobem hry 
skladeb různých slohových období (včetně 
úprav)  
Nácvik  repertoáru od baroka po hudbu 20 
století. 
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Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA – ZOBCOVÁ FLÉTNA 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Komorní hra je odborný předmět určený všem žákům s nástrojovou výukou v hlavním 
oboru. Předmět spadá do vzdělávacího okruhu ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚŘENÍ a je vyučován ve 2. – 6. ročníku po 2 hodinách týdně, celkově 10 hodin..  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Komorní hra je odborný předmět určený žákům v hlavním oboru. Výuka  seznamuje 
žáky se zákonitostmi souhry jednotlivých nástrojů v komorním souboru, pěstuje cit 
pro správné pochopení zvukových proporcí hraného díla, učí rozumět vnitřní 
struktuře skladby i specifickým úlohám jednotlivých hlasů. Předmět vede 
k názorovým diskusím o interpretaci hraného díla a vychovává hráče ke spolupráci. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem výuky je uplatnění nástrojových zkušeností získaných studiem hlavního oboru 
v komorní hře, získání zkušeností s jejím pěstováním i schopnosti pedagogicky vést 
v budoucnu soubor několika nástrojů. Vzhledem k velikému rozpětí výuky 2. – 6. 
ročník nelze tematicky rozdělovat ŠVP komorní hry po jednotlivých ročnících. Časté 
spojení žáků s nestejnou technickou úrovní je třeba vyvážit vhodným rozdělením 
různě náročných partů s požadavkem na jejich domácí nastudování, které by 
umožnilo věnovat se při hodinách rovnou záležitostem souhry.  
Vzhledem k výše popsané charakteristice školních souborů se nedoporučují 
konkrétní skladby. Důležité je, aby se žáci seznamovali se skladbami různých 
slohových období a žánrů. Za volbu repertoáru plně odpovídá vyučující, zejména ve 
vyšších ročnících je však žádoucí do tvorby dramaturgie zasvětit také samotné žáky.  
 
Charakteristika obsahu 
Volba sestav jednotlivých souborů vychází z možností, školy a zaměření žáků. Přes 
značnou variabilitu nástrojových sestav by výuka měla zahrnout skladby různých 
slohových období a vést k rozlišování interpretace jednotlivých stylů. Komorní hru je 
možno realizovat rovněž v podobě souboru zobcových fléten, tzv. consortu.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny především kompetence k odbornému 
pedagogickému působení. Dále jde o kompetence komunikativní, personální a 
sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a též kompetence k pracovnímu 
uplatnění. Z odborných kompetencí jde o poučenou způsobilost k působení 
v umělecko-pedagogické oblasti. Výuka tohoto předmětu přispívá k rozvoji žáků 
v rámci průřezových témat Člověk a svět práce a Občan v demokratické 
společnosti.   
 
Předmět Komorní hra má vazbu na předměty Hlavní obor Dějepis, Dějiny hudby, 
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Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního 
oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný 
klavír, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor 
skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební 
nauka, Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA 
 

2. - 6. ročník- očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- dokáže přizpůsobovat ladění 

vzájemné souhře i v složitých 
souzvucích a komplikovaných 
harmoniích 

- zvládá zahrát party ve skladbách 
s technicky a rytmicky 
komplikovanou strukturou 
adekvátně svým technickým 
možnostem.  

- Ve svém hudebním projevu 
dostatečně zohledňuje stylovou 
rozmanitost repertoáru.  

- výběr z obsáhlé tvorby období 
středověku, renesance, baroka, 
klasicismu, 20. století či soudobé 
hudby (cyklické a variační skladby 
kratšího rozsahu nebo jejich části, 
skladby nebo vhodné úpravy skladeb 
pro příslušnou nástrojovou sestavu) 
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HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ 

 
Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ -  HRA NA 

BASKLARINET A ESKLARINET, HRA NA SAXOFON 

   
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět HRA NA BASKLARINET A ESKLARINET, HRA NA SAXOFON 
zasahuje do vzdělávací oblasti  ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ   A 
ESTETICKÉ  VZDĚLÁVÁNÍ.  HRA NA BASKLARINET a ESKLARINET je vyučována 
v 5. ročníku 1. hodinu týdně, HRA NA SAXOFON je vyučována v 6. ročníku 1. hodinu 
týdně. 
 
Pojetí předmětu   
Pojetí výuky respektuje  individuální dispozice žáků. Vyučující pedagog určuje pro 
posluchače jednotlivých ročníků množství a výběr učiva, podle individuálních 
schopností a potřebného dalšího rozvoje. Žák hraje stabilním, znělým tónem v celém 
základním rozsahu nástroje, ovládá základy správné dechové a prstové techniky, v 
nastudovaných skladbách prokáže smysl pro rytmus, intonaci, dynamiku a hudební 
výraz. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Jde o předmět, důležitý pro odborné zaměření žáka. Učivo navazuje na poznatky 
z dějin hudby, dějin a literatury hlavního oboru žáka. Jeho zvládnutí je nezbytným 
předpokladem, aby absolvent školy byl schopen vykonávat činnost hudebníka a 
hudebního pedagoga. Cílem tohoto předmětu je na teoretické i praktické úrovni 
seznámit žáky s cestou, jak získávat správné návyky a dovednosti . 

Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby byli žáci 
schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  
Předmět Hra na basklarinet a esklarinet, hra na saxofon má vazbu na předměty 
Hlavní obor, Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí 
jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , 
Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, 
Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko-estetický seminář, Psychologie, 
Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA BASKLARINET A ESKLARINET, HRA NA 
SAXOFON 

5. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávaní výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- umí rozpoznat chybné návyky a vědí jak 

je odstraňovat 
 
 
- zná přednosti a nedostatky  basklarinetu 

a esklarinetu 
 
- Zná a  je schopen zahrát orchestrální 

sóla basklarinetu a esklarinetu 

Basklarinet a esklarinet 
 
Seznámení se správnými postupy při výuce 
hry na  basklarinet a esklarinet 
 
Stupnice a akordy v plném rozsahu nástroje 
Seznámení se s problematikou zvukovou i 
technickou jednotlivých nástrojů 
Užití basklarinetu a esklarinetu v orchestrální 
tvorbě 

 
6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
-  se orientuje v různých saxofonových 

školách 
 
- umí rozpoznat chybné návyky a ví jak je 

odstraňovat 
 
- zná přednosti a nedostatky jednotlivých 

škol 
- zná firmy  vyrábějící  kvalitní  nástroje, 

hubičky a plátky vhodné pro začátek 
výuky 

 Saxofonové školy různých autorů (Dirko 
Juchem, Iwan Roth, Christophe Bois - 
Claude Delangle,...)  
Seznámení se správnými postupy při výuce 
hry na saxofon. 
Přednosti a nedostatky jednotlivých učebnic. 
Teoretická výuka je doplněna praktickými 
ukázkami (CD, DVD). Pozornost je 
věnována i odstraňování chybných návyků. 
Seznámení se všemi druhy saxofonů 
Přehled firem vyrábějících saxofony vhodné 
pro začátek výuky 
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Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ -  ZOBCOVÁ FLÉTNA 

 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU zasahuje do vzdělávací oblasti  
HUDEBNÍ  PŘÍPRAVA  A  ESTETICKÉ  VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován v 5. ročníku 
1 vyučovací hodinu týdně. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3. složek, které mají vzájemně propojený 
komplexní charakter. Jsou to: 1. tónová cvičení – práce na tónové a intonační 
technice, 2. rozvíjení motorických dovedností, zvyšování technické vyspělosti, 3. 
rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty a hudební kreativity. Obsah je společný 
pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro 
žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním 
znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  
zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, 
který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
  
Obecné cíle a didaktické zásady  
Úkolem předmětu je rozvíjet interpretační schopnosti žáků, připravovat je 
k veřejnému vystupování a naučit je orientovat se v literatuře daného oboru. 
Praktickou dovedností na hudební nástroj rozvíjet   estetické a hudební cítění  a 
vytvářet u žáků - posluchačů hodnotné umělecké zážitky. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka probíhá individuálně. Učební plán sestavujeme s ohledem na dispozice žáka. 
Výuka postupně rozvíjí nástrojovou techniku, systematickou práci s nástrojem a 
výchovu k samostatnému řešení  daných problémů. 
Cílem vzdělávání je prohloubit hudební znalosti, nástrojovou zdatnost, orientaci ve 
slohových oblastech a v odborné literatuře nástroje.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Hra na zobcovou flétnu rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - 
aby byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních 
a odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák si vytvoří vhodnou míru sebevědomí, 
sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, dovede jednat s lidmi, diskutovat 
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; je schopen 
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, respektuje tradice a kulturu 
jiného národa. 
Člověk a svět práce -  žák je veden k tomu, aby docenil význam vzdělání a 
celoživotní učení pro život a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře;  
 
Předmět Hra na zobcovou flétnu má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka. 
 
Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ – ZOBCOVÁ FLÉTNA 
 
 

5.  ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- projeví základní orientaci                           
v historickém vývoji flétny, ladění fléten a 
použití materiálů  

1.Historie a vývoj zobcové flétny 
 

- si uvědomuje význam správného 
nadechování, provádí i sám každodenně 
dechová cvičení podle instrukcí  vyučujícího 

2. Dechová cvičení 
Uvolněný nádech 
 

- v rozsahu c1-g2 zvládá tóny v dynamice f a 
mf s nasazením ve slabikách du, tu, střídání 
T,D 

3. Tón, nasazení, artikulace 

- navazuje na znalost stupnic z předmětu 
intonace, v pomalém a plynulém tempu 
zvládá stupnice a akordy podle lekcí 
jednotlivých škol 

4. Stupnice a akordy 
Rozsah c1-g2, legato staccato, rozvoj 
motoriky 
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Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ -  ALTOVÁ ZOBCOVÁ 

FLÉTNA 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- projeví základní orientaci                             
v historickém vývoji flétny, ladění flétny a 
použití materiálů  

1.Historie a vývoj zobcových fléten 
 

- si uvědomuje význam správného 
nadechování, provádí dechová cvičení podle 
instrukcí  vyučujícího 

2. Dechová cvičení 
Uvolněný nádech, brániční dýchání 
 

- v rozsahu c1-g2 zvládá tóny v dynamice f a 
mf s nasazením ve slabikách du, tu, střídání 
T,D 

3. Tón, nasazení, artikulace 

v pomalém a plynulém tempu zvládá 
stupnice a akordy 

4. Stupnice a akordy 
 rozvoj motoriky 
 
Daniel – Škola hry na altovou zobcovou 
flétnu 

- postupně zvládá kapitoly uvedených škol a 
rozšiřuje tónový rozsah 

J.Olejník -  Etudy pro altovou zobcovou 
flétnu 
Klement- Škola hry na altovou zobcovou 
flétnu 

 
 

Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ -  SOPRÁNOVÁ 
ZOBCOVÁ FLÉTNA 

 
5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
 - orientuje se v typech zobcových  fléten, 
jejich ladění a projevuje znalost základní 
literatury 

1. Opakování z historie zobcové flétny. 

- uvědomuje si význam bráničního dýchání, 
zdokonaluje dechovou techniku 

2. Dechová opora, dechová cvičení 
 
 

- čistě nasazuje v celém rozsahu zobcové 
flétny 

3.Technika nasazení, střídání nasazení na 
T,D, hra na hlavici, aliqotní tóny, dynamika            

- plynule zvládá střední tempo stupnic podle 
uvedené literatury, zlepšuje motorický vývoj 

4. Stupnice a akordy 
 
 

- zvládá  II  díl Školy L. Daniela,  
J. Olejníka, složitější rytmy a tempová 
označení 

5. L. Daniel – Škola hry na sopránovou 
zobcovou flétnu II díl 
J.Olejník – Etudy pro sopránovou zobcovou 
flétnu 
J. Olejník – Melodické studie pro 
sopránovou zobcovou flétnu 

- dokáže vnímat a přizpůsobit se 
doprovodnému nástroji      

6. Přednesové skladby 
L. Daniel – výber, G.F.Telemann – 12 
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vyučujícího, nebo doprovodu klavíru, zvládá 
bez problému intonaci ve všech 
dynamických odstínech 

menuetů 
J.CH.Pepusch – Sonáty – výběr 
J.M.Leclair Sonáty – výběr 

 
 

Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ - PIKOLA 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák si osvojí nátiskovou a prstovou 
dovednost, potřebnou pro hru na pikolu , 

Tónová cvičení, stupnice  dur a moll, akordy 

- orientuje se bezpečně v intonaci nástroje 
v rozsahu minimálně dvou oktáv 

Paralelní tercie a oktávy 

- interpretuje etudy v předepsaných tempech Etudy M. Moyse 24 melodických cvičení 
           E.Kohler 15 etud op.33 

- interpretuje přednesové skladby 
s doprovodem klavíru 

W.A.Mozart  Sonatiny 
P.Eben Duettina 
J.Kapr  Pískánky 
N.A.Strungk Suity a arie 
 

-orientuje se v orchestrálních partech pro 
pikolu, sám si vyhledává nahrávky 
z internetu 

orchestrální pikolové party dle výběru 
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Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ - CEMBALO 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět HRA NA CEMBALO zasahuje do vzdělávací oblasti HUDEBNÍ 
PŘÍPRAVA A ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován  individuálně nebo 
v malých skupinách 1 hodinu týdně v 5. ročníku žáků studujících zaměření hra na 
klavír, celkem tedy 1 hodinu za celé studium.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu Hra na cembalo zahrnuje základní nástrojové 
dovednosti a návyky, poznání problematiky nástroje, základy improvizace. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Úkolem je komplexní rozvoj hudebnosti žáka, jeho obohacení o znalosti vztahující se 
k předchůdci a příbuznému nástroji klavíru. Výuka předmětu vede k aktivnímu a 
tvořivému přístupu, využití kreativity a zlepšení flexibility žáka, dalšímu rozvoji jeho 
schopností a dovedností ovládnutím nového nástroje, rozvíjí a kultivuje estetické 
vnímání žáka, posiluje vědomí odpovědnosti při komunikaci a spolupráci se 
spoluhráči. Upevňuje návyky systematické práce. Rozšiřováním estetického 
vzdělávání se podílí na celkovém rozvoji osobnosti žáka. 
Úkolem vzdělávání je naučit žáka číst a správně realizovat notový zápis pro cembalo,  
interpretovat technicky dostupné skladby různých období a žánrů a to jak ve 
skladbách pro sólový nástroj, tak především v dílech komorních (cembalo jako basso 
continuo), improvizovat. Předmět napomáhá k získání kladného vztahu a porozumění 
 hudbě minulých epoch, ve kterých se cembalo přirozeně používalo a rozšíří tak 
obzor žáka o další kulturní prožitky.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Klíčové kompetence  
Předmět Hra na příbuzný nástroj - cembalo rozvíjí především tyto kompetence 
Kompetence k učení – naučit žáky rozšiřovat možnosti svého vzdělání osvojováním 
činností souvisejících s jeho hlavním zaměřením 
Kompetence k řešení problémů – volit vhodné prostředky pro splnění jednotlivých 
aktivit a spolupracovat s ostatními hráči  
Komunikativní kompetence – účastnit se aktivně na tvorbě podoby studovaného 
komorního díla a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování  
Kompetence k pracovnímu uplatnění – naučit žáky využít svých osobnostních a 
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rozšířených odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce a pro 
budoucí rozvoj své profesní kariéry 
Kompetence personální a sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení 
svého vystupování a způsobu jednání, umět přijímat radu a kritiku,podněcovat práci 
v týmu vlastnímu návrhy a nezaujatě zvažovat návrhy druhých  
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák se rozšířením znalostí o příbuzném nástroji 
dále kultivuje, prohlubuje svou motivaci k učení a rozšiřuje své schopnosti 
komunikace 
Člověk a svět práce – žák získává další rozšiřující znalosti a schopnosti ovládnutím 
příbuzného nástroje, které může uplatnit ve svém pracovním zařazení a také dále 
rozvíjet 
 
Předmět Hra na cembalo má vazbu na předměty Hlavní obor, Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ -  CEMBALO 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva   
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 -ovládá principy tvorby tónu při hře na 
spinet a cembalo 
- zvládá základy orientace na obou 
manuálech 
- dokáže správně použít rejstříky konkrétního 
nástroje  
-zvládá základní použití a umí zaznamenat 
značení registrace- rejstříků- u pedálového 
cembala 
-využívá základní pravidla hry melodických 
ozdob v minulých obdobích 
-dokáže rozlišit a použít rozdíly v interpretaci 
téže skladby na klavíru, spinetu a 
pedálovém cembalu s využitím možností 
jednotlivého nástroje 
 
-žák je seznámen s novodobým použitím 
cembala ve 20.století a v současnosti 

Jakékoliv dříve studované snadné skladby 
nejlépe z období baroka 
Využití instruktivních materiálů pro začínající 
hráče na cembalo, např. Album 
cembalových skladeb (rev.Z.Růžičková) 
Využití vhodně technicky náročných, 
(snazších) skladeb z oblasti hudby 
francouzské (F.Couperin, J.P.Rameau), 
italské (A. a D.Scarlatti),  
německé( zvl. J.S.Bach),  
anglické (H.Purcell,G.F.Händel) a 
české (F.X.Dušek) 
seznámení s cembalovými party po 
renesanci cembala od 20. století do 
současnosti (B.Martinů, V.Kalabis aj). 
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Učební osnova předmětu HRA NA PŘÍBUZNÝ NÁSTROJ - EUPHONIUM 
 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět HRA NA EUPHONIUM  zasahuje do vzdělávací oblasti  
HUDEBNÍ  PŘÍPRAVA  A  ESTETICKÉ  VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován v 5. ročníku 
1 vyučovací hodinu týdně a v 6. ročníku jednu hodinu týdně. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3. složek, které mají vzájemně propojený 
komplexní charakter. Jsou to: 1. tónová cvičení – práce na tónové a intonační 
technice, 2. rozvíjení motorických dovedností, zvyšování technické vyspělosti, 3. 
rozvíjení estetického cítění, slohové jistoty a hudební kreativity. Obsah je společný 
pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro 
žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním 
znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  
zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, 
který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
  
Obecné cíle a didaktické zásady  
Úkolem předmětu je rozvíjet interpretační schopnosti žáků, připravovat je 
k veřejnému vystupování a naučit je orientovat se v literatuře daného oboru. 
Praktickou dovedností na hudební nástroj rozvíjet estetické a hudební cítění  a 
vytvářet u žáků - posluchačů hodnotné umělecké zážitky. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka probíhá individuálně. Učební plán sestavujeme s ohledem na dispozice žáka. 
Výuka postupně rozvíjí nástrojovou techniku, systematickou práci s nástrojem a 
výchovu k samostatnému řešení  daných problémů. 
Cílem vzdělávání je prohloubit hudební znalosti, nástrojovou zdatnost, orientaci ve 
slohových oblastech a v odborné literatuře nástroje.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Hra na euphonium rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění - aby 
byli žáci schopni podle svých schopností a dovedností využít svých osobnostních a 
odborných předpokladů a svého hudebního nadání pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce a pro budoucí rozvoj své profesní kariéry, dále kompetence personální a 
sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a 
způsobu jednání a umět přijímat radu a kritiku a kompetence k učení – aby se žáci 
naučili techniku cvičení na nástroj a uměli si zvolit vhodný studijní režim a vyhovující 
podmínky k práci. 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák se rozšířením znalostí o příbuzném nástroji 
dále kultivuje, prohlubuje svou motivaci k učení a rozšiřuje své schopnosti 
komunikace 
Člověk a svět práce – žák získává další rozšiřující znalosti a schopnosti ovládnutím 
příbuzného nástroje, které může uplatnit ve svém pracovním zařazení a také dále 
rozvíjet 
Předmět Hra na euphonium má vazbu na předměty Hlavní obor, Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka.  
 

5. a 6.  ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 
-žák popíše části euphonia 
-dodržuje správný postoj při hře 
-zvládá správné tvoření tónu, čisté   
  nasazení 
 
 

Seznámení s nástrojem, jeho držením, 
ošetřováním, postoj při hře, dýchání, nátisk, 
nasazení.  
Tvoření tónu v rozsahu B – d1 
Ovládnutí látky elementárního stupně podle 
některé školy. (J. Kolář) 
 

- zvládá intonačně čisté a dostatečně     
   dlouhé vydržované tóny pomocí   
   tréninku mimických svalů 
-čte a správně realizuje jednodušší      
  notový zápis 
- zvládá hru tenuto, staccato 
 

Ustálení tónu do d1 
Upevnění intonace a dechové techniky 
Stupnice dur, moll do dvou křížků a bé 
v pomalém tempu. 
Ovládnutí látky elementárního stupně podle 
některé školy (J. Kolář, J.B.Arban) 

- projevuje zběhlost a schopnost 
kultivovaného  tvoření tónů a intonační 
jistoty 
- dechově zvládá rozsáhlejší hudební fráze 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Stupnice – dur, moll. 
Orientace v základních prstokladech. 
Staccato v mírném až středním tempu 
Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( J.Kolář – etudy, J.B.Arban - etudy) 

- rozlišuje a používá jednotlivé   
 možnosti dynamiky  
- stylově, technicky a intonačně jistě 
interpretuje zadanou skladbu 
 
  

Rozvoj tónové kultury ve spojení 
s rozšířením dynamických možností. 
Rytmická cvičení v rámci stupnic a akordů 
 v rámci rozsahu. 
Rozvoj hudební fantazie a stylové 
interpretace. 

- zvládá kvalitně triolový, tečkovaný a 
synkopický rytmus  v rychlejším   tempu 
 

Hra ustáleným a intonačně čistým tónem. 
Nácvik dvojitého staccato. 
Stupnice dur, moll, kvintakord, dominantní. 
Pokračování hry v transpozici z houslového 
do basového klíče. 
 Ovládnutí látky v technické náročnosti  
( J.B.Arban - Etudy apod.)  
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UMĚLECKO – PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA 

 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU 

( DHO)  - HRA NA KLARINET 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA, je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu literatura zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou 
spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení, že  bez 
tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité době je nutné 
k pochopení moderního přístupu hry na klarinet. Proto je třeba výklad zarámovat do 
širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad doplňovat a 
vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na klarinet.  Obsah je společný 
pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro 
žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním 
znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují 
potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
  
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na klarinet a zvládnutí způsobu 
hry na nástroj a orientace v  literatuře.  
Seznamování s  odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a 
kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí a vhodné 
vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli v praktickém 
ovládání různé literatury při hře na nástroj. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Klíčové kompetence  
Předmět Hra na příbuzný nástroj - cembalo rozvíjí především tyto kompetence 
Kompetence k učení – naučit žáky rozšiřovat možnosti svého vzdělání osvojováním 
činností souvisejících s jeho hlavním zaměřením 
Kompetence k řešení problémů – volit vhodné prostředky pro splnění jednotlivých 
aktivit a spolupracovat s ostatními hráči  
Komunikativní kompetence – účastnit se aktivně na tvorbě podoby studovaného  
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komorního díla a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování  
Kompetence k pracovnímu uplatnění – naučit žáky využít svých osobnostních a 
rozšířených odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce a pro 
budoucí rozvoj své profesní kariéry 
Kompetence personální a sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení 
svého vystupování a způsobu jednání, umět přijímat radu a kritiku,podněcovat práci 
v týmu vlastnímu návrhy a nezaujatě zvažovat návrhy druhých  
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák se rozšířením znalostí o příbuzném nástroji 
dále kultivuje, prohlubuje svou motivaci k učení a rozšiřuje své schopnosti 
komunikace 
Člověk a svět práce – žák získává další rozšiřující znalosti a schopnosti ovládnutím 
příbuzného nástroje, které může uplatnit ve svém pracovním zařazení a také dále 
rozvíjet 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka.  
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU 
( DHO)  -  HRA NA KLARINET 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- žák získává znalosti o nástroji samém  o 
jeho vzniku,historickém vývoji a o  
osobnostech , které se na tomto vývoji 
podíleli. 

Akustika píšťal .jedno a dvojčátkových 
chalumaux. Vývoj novodobého klarinetu. 
Důraz je kladen na zásadní reformu všech 
dechových dřevěných nástrojů provedenou 
T. Böhmem a reformu klarinetu provedenou 
Iwanem Müllerem a posléze Augustem 
Buffetem a Hyacintem Klosé 
Různá ladění klarinetů, saxofony a jejich 
ladění 

- žák chápe vývoj nástrojů i proč docházelo 
ve vývoji k různým laděním. 
-žák se důkladně seznamuje s instruktivní a 
přednesovou literaturou. 
 

Různá ladění klarinetů, saxofony a jejich 
ladění 
Literatura barokní a klasická, mozartovský - 
basetový klarinet 
Literatura ranného romantizmu 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

  Žáci jsou vedeni k rozlišení stylové 
interpretace různých období. 
Poslouchají nahrávky v hodinách 
i samostatně. Všímají si rozdílných nároků 

Světoví skladatelé přelomu 19.a 20. století, 
poslech skladeb pro klarinet, skladatelé 
klarinetisté  tohoto období, etudy a školy hry 
na klarinet. 
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na interpretaci. Jsou schopni posoudit 
náročnost klarinetových skladeb a zařadit je 
 do svého studijního plánu, či použít ve své 
budoucí pedagogické činnosti. 
Poznávají skladby světových 
a českých skladatelů 19. a 20.století. 
Poslech klarinetových nahrávek soudobých 
skladatelů v podání vynikajících klarinetistů 

Orientace v orchestrálních partech skladeb 
tohoto období. 
 Klarinetová literatura světových skladatelů 
20. století, obohacení skladeb moderními 
výrazovými prostředky. 
Čeští skladatelé 20.století. 
Nejznámější školy hry na klarinet 
Stěžejní sonáty a koncerty českých, 
slovenských a světových skladatelů , 
komorní tvorba. 
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Učební osnova předmětu  METODIKA HLAVNÍHO OBORU 

HRA NA KLARINET 
 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Celkem 2 hodiny. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět METODIKA HRY NA KLARINET pomáhá absolventům KJD získávat širší 
povědomí o způsobu a metodických možnostech hry na klarinet,  které je potřebné 
k jejich budoucí kariéře hudebníka a zvláště pedagoga. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady   
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na klarinet a zvládnutí výkladu 
způsobu hry na nástroj a orientace v metodické literatuře.  
Seznamování s metodickým odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí 
a vhodné vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli 
v praktickém ovládání metodických postupů při hře na nástroj. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu metodika hry na klarinet zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
poslechovou spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení, že  bez tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité 
době je nutné k pochopení moderní metody hry na flétnu.. Proto je třeba výklad 
zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad 
doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na klarinet   
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality praktické ukázky řešení vybraného metodického 
problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním metodických postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se 
i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět METODIKA HRY NA KLARINET rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu METODIKA HRY NA KLARINET se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU – HRA NA KLARINET 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák se orientuje v nabídce nástrojů 
Dokáže rozpoznat technické dispozice a 
sporávně vysvětlit dýchání a nátisk 

Výběr nástroje, hubičky , plátky 
Dispozice, dýchání, nátisk 
Tempo,metrum,rytmus 
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Umí vysvětlit systém vyuky hry z listu, 
zpaměti apod. 

Čtení, hra z listu, transpozice, hra zpaměti, 
hra podle sluchu 
 

- Výuka sleduje seznámení žáka        s 
metodami vyučování hry na klarinet 
Se způsobem vytváření základních návyků a 
dovedností 
A s  řešením jednotlivých technických  
problémů 

 
Transpozice. Hra stupnic a akordů, 
artikulace.Hmaty a prstoklady. 
Hra melodických ozdob, improvizace 
Hlediska na posuzování obtížnosti látky. 
  

 
6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák se orientuje v různých klarinetových 
školách a etudách 
 
Žák zná přednosti a nedostatky jednotlivých 
škol a dalších notových materiálů . 
 

Klarinetové školy  
Snadné přednesové skladby 
Etudy a orchestrální studie pro nižší stupeň 
 
 

Orientuje se ve klarinetové literatuře, umí 
zvolit vhodný učební materiál pro 
začátečníky, pokročilé i komorní hru. 

Dua a tria pro nižší stupeň 
Návaznost a praktická kombinace notového 
materiálu. 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU   

   HRA NA FLÉTNU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru zahrnuje v sobě stránku 
výkladovou a poslechovou spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést 
žáky k pochopení, že  bez tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, 
v určité době je nutné k pochopení moderního přístupu hry na flétnu Proto je třeba 
výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla 
výklad doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na flétnu. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na flétnu a zvládnutí způsobu hry 
na nástroj a orientace v  literatuře.  
Seznamování s  odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a 
kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí a vhodné 
vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli v praktickém 
ovládání různé literatury při hře na nástroj. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
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občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Metodika hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU  - HRA 
NA  FLÉTNU 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák : 
-   Získává znalosti o  historií zobcové flétny, 
s jejím využitím zejména v období baroka. 
Naučí se orientaci v literatuře pro 
sopránovou, altovou flétnu a její uplatnění v 
komorní hudbě 
 
 
- poznávají flétnovou literaturu období 

Vznik a vývoj zobcové flétny, nástroje 
příbuzné  zobcových flétně, jejich ladění.   
Historie a vývoj příčné flétny. Typy příčných 
fléten - altová, basová, piccola. 
Flétnová literatura období baroka se 
zaměřením na skladby J.S Bacha, 
G.F..Handela a V.Vivaldiho. 
 
Klasicismus - Manheimská škola, doba 
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klasicismu, flétnové koncerty / W.A.Mozart, 
J.Haydn atd/. Jsou schopni samostatně 
vyhledat a určit kvalitní nahrávky na 
internetu. 
 
- žák chápe vývoj nástrojů i proč docházelo 
ve vývoji k různým laděním. 
- žák se důkladně seznamuje s instruktivní a 
přednesovou literaturou. 

vídeňského 
klasicismu, flétnové koncerty. 
Literatura romantismu, rozvoj nástrojové 
virtuozity v tomto obobí. 
Období novoromantismu, orchestrální 
uplatnění flétny. 
Čeští skladatelé přelomu 19. a 20.století, 
poslech nahrávek, seznámení s 
orchestrálními party. 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- rozlišuje stylové interpretace různých 
období. 
- poslouchá nahrávky v hodinách 
i samostatně.  
- všímá si rozdílných nároků na interpretaci. 
Např. v období impresionismu / Debussy - 
Syrinx, flét. part Faunova odpoledne, Moře/. 
- je schopeni posoudit náročnost flétnových 
skladeb a zařadit je 
 do svého studijního plánu, či použít ve své 
budoucí pedagogické činnosti. 
- poznává skladby světových 
a českých skladatelů 19. a 20.století. 
Poslech flétnových nahrávek soudobých 
skladatelů v podání 
flétnistů např. C. Novakové, 
J. Riedlbaucha. slovenských a světových 
skladatelů  

 
 
Světoví skladatelé přelomu 19.a 20. století, 
poslech skladeb pro flétnu, skladatelé 
flétnisté  tohoto období, etudy a školy hry na 
flétnu. 
Orientace v orchestrálních partech skladeb 
tohoto období. 
 
 Flétnová literatura světových skladatelů 20. 
století, obohacení skladeb moderními 
výrazovými prostředky. 
Čeští skladatelé 20.století. 
 
Nejznámější školy hry na příčnou a 
zobcovou flétnu . 
 
Stěžejní sonáty a koncerty českých,  
komorní tvorba. 
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Učební osnova předmětu - METODIKA HLAVNÍHO OBORU 

 HRA NA  FLÉTNU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět METODIKA HRY NA FLĚTNU pomáhá absolventům KJD získávat širší 
povědomí o způsobu a metodických možnostech hry na flétnu,  které je potřebné 
k jejich budoucí kariéře hudebníka a zvláště pedagoga.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na flétnuu a zvládnutí výkladu 
způsobu hry na nástroj a orientace v metodické literatuře.  
Seznamování s metodickým odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí 
a vhodné vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli 
v praktickém ovládání metodických postupů při hře na nástroj. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu metodika hry na flétnu zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
poslechovou spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení, že  bez tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité 
době je nutné k pochopení moderní metody hry na flétnu.. Proto je třeba výklad 
zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad 
doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na flétnu   
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality praktické ukázky řešení vybraného metodického 
problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním metodických postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se 
i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět METODIKA  HLAVNÍHO OBORU HRA NA FLÉTNU rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Metodika hlavního oboru hra na flétnu se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor,Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA  FLÉTNU 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- získá základní poznatky a dovednosti, 
potřebné pro výuku zobcové a příčné flétny. 

Sestavení flétny a její údržba.              
Seznámení se s dechovou technikou, nácvik  
bráničního dýchání.  

- získá praxi ve vedení prvních hodin se Sestavení flétny a její údržba.  
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začátečníkem. 
- získá a upevňuje správné návyky, nutn= 
pro kvalitní zvládnutí nátiskové a prstové 
techniky.  
 

Správný postoj při hraní, nejčastější chyby. 
Držení rukou, prstová technika, kontrola 
držení flétny u nevidoných žáků        . 

- umí vysvětlit princip nasazení tónu Průběh prvních lekcí se začátečníkem, 
nasazení  
tónu, nátisková cvičení. 

- zná funkci a ovládání jazyka při hře na 
flétnu a dovede je vysvětlit 

Funkce a ovládání jazyka. Vysvětlení 
základů začátečníkům  formou praktických 
výstupů,  žáci si zkouší ve dvojici. 

- vysvětlí metodický postup při studiu 
stupnic, akordů,  
- utvoří samostatně, dle individuální  potřeby, 
vhodné rytmické a artikulační obměny.  

Žáci se učí vysvětlit jednoduchou 
improvizaci, hru na ozvěnu. 
Nácvik stupnic a akordů, žák umí utvořit 
rytmické obměny. 

 
6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
 
 Žák si osvojí schopnost  vysvětlit funkci 
jazyka - nasazení tónu, práci rtů a nasazení 
jazykem T,D,R.            
Umí vyjmenovat několik cvičení pro získání 
kvalitní hry dvojitým, trojitým staccatem. 

 
  Nácvik a vysvětlení dvojitého a trojitého 
staccata v různých tempech.  Žáci si procvičí 
praktickými výstupy.  

Je schopen samostatně pracovat a 
nastudovávat nový studijní materiál. 

Tónová cvičení v souvislosti s dynamikou. 
Žáci umí popsat a předvést nejméně 5 
tónových cvičení. 

Umí vysvětlit i předvést nácvik melodických 
ozdob, moderních výrazových prostředků a 
vibráta.  

Nácvik a význam hry z listu a zpaměti. 
Práce s dynamikou v přednesových 
skladbách. 
Zařazení komorní hry do výuky.  
Využití melodických ozdob a moderních 
výrazových prostředků, žák procvičí v 
praktickém výstupu. 

 Orientuje se ve flétnové literatuře, umí zvolit 
vhodný učební materiál pro začátečníky, 
pokročilé i komorní hru. 

Průzkum hudebnosti u předškolních dětí.  
Speciální dispozice pro hru na flétnu.   
Způsob vedení hodiny u dětí                            
s ADHD .                                             
Praktické vyučování dětí na ZUŠ, 
administrativní práce pedagoga. 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 

NA KLARINET, HRA NA FLÉTNU 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – HRA NA KLARINET, 
HRA NA FLÉTNU zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA  
je vyučován v 5.  a  6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně, celkem 2 
hodiny.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět slouží žákům k ověření platnosti účinnosti i způsobu aplikace odborných 
metodických zásad a poznatků v praktickém vyučování. Úzce souvisí se znalostmi 
získanými při studiu předmětů metodiky hlavního oboru, pedagogiky, psychologie a 
dějin a literatury hlavního oboru. Výuka se realizuje pravidelnou návštěvou hodin 
začínajícího nebo méně pokročilého spolužáka, postupně se zapojuje sám aktivně 
do procesu výuky, kontroluje, případně opravuje chyby v notovém zápisu i 
interpretaci a učí se přesně formulovat své připomínky i je správně interpretovat. Žák 
dochází na výuku spolužáka, který je méně pokročilý a získává možnost pozorovat 
práci učitele a aktivně se zapojovat do výuky.  
Studium je zakončeno v 6. ročníku absolventskou zkouškou v rámci Pedagogické – 
umělecké přípravy jako samostatný výstup s modelem. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady: 
Cílem předmětu je, aby absolvent dokázal názorně rozebrat, demonstrovat a 
srozumitelně vysvětlit metodické postupy, které jsou nezbytné ve výuce žáků dle 
jejich pokročilosti. Má získat zaujetí pro pedagogickou práci a zájem pro další 
sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost. Má přehled o 
hudebním dění v oboru (koncerty, soutěže, semináře, odborná literatura).  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Vyučovatelský seminář  hlavního oboru hra na flétnu, hra na klarinet 
rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář hlavního oboru hra na flétnu, hra na klarinet 
se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 
NA HRA NA KLARINET, HRA NA FLÉTNU 
 

5. ročník  očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák zvládá práci učitele za pomoci poznatků 
z předmětů metodiky, literatury, pedagogiky 
a psychologie  
 

Výběr a zkoušení nástroje , základní údržba 
Držení nástroje , nátisk. 
Problematika dýchání.  
Začátky praktické hry. 

 Žák zvládá řešit u vyučovaného nečekané 
problémy manuálního, muzikantského či 
psychického charakteru. 
 

Tempo, metrum, rytmus. 
Tónová cvičení,dynamika, intonace , 
dolaďování 
Hra stupnic a akordů. Artikulace. 
Hmaty a prstoklady 
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6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák dokáže navrhnout řešení dílčích  
technických problémů volbu repertoiru apod. 

Školy hry pro dechové nástroje a jejich 
kombinace. 
Problematika výběru přednesových skladeb 

Žák: 
 dokáže vlastními slovy a srozumitelným jazyk   
 správně reagovat na dané  pedagogické 
 zadání .  

Návaznost a praktická kombinace notového 
materiálu 
Nácvik přednesové skladby 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU 

 HRA NA SAXOFON 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu literatura zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou 
spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení, že  bez 
tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité době je nutné 
k pochopení moderního přístupu hry na saxofon. Proto je třeba výklad zarámovat do 
širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad doplňovat a 
vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na saxofon.  Obsah je společný 
pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro 
žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním 
znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují 
potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
  
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na saxofon a zvládnutí způsobu 
hry na nástroj a orientace v  literatuře.  
Seznamování s  odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a 
kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí a vhodné 
vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli v praktickém 
ovládání různé literatury při hře na nástroj. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Klíčové kompetence  
Kompetence k učení – naučit žáky rozšiřovat možnosti svého vzdělání osvojováním 
činností souvisejících s jeho hlavním zaměřením 
Kompetence k řešení problémů – volit vhodné prostředky pro splnění jednotlivých 
aktivit a spolupracovat s ostatními hráči  
Komunikativní kompetence – účastnit se aktivně na tvorbě podoby studovaného  
komorního díla a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování  
Kompetence k pracovnímu uplatnění – naučit žáky využít svých osobnostních a 
rozšířených odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce a pro 
budoucí rozvoj své profesní kariéry 
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Kompetence personální a sociální – naučit žáky adekvátně reagovat na hodnocení 
svého vystupování a způsobu jednání, umět přijímat radu a kritiku, podněcovat práci 
v týmu vlastnímu návrhy a nezaujatě zvažovat návrhy druhých  
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žák se rozšířením znalostí o příbuzném nástroji 
dále kultivuje, prohlubuje svou motivaci k učení a rozšiřuje své schopnosti 
komunikace 
Člověk a svět práce – žák získává další rozšiřující znalosti a schopnosti ovládnutím 
příbuzného nástroje, které může uplatnit ve svém pracovním zařazení a také dále 
rozvíjet 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka.  
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU 
( DHO)  -  HRA NA SAXOFON 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- žák získává znalosti o nástroji samém  o 
jeho vzniku,historickém vývoji a o  
osobnostech , které se na tomto vývoji 
podíleli. 

Akustika píšťal .jedno a dvojčátkových 
chalumaux. Vývoj novodobého saxofonu. 
Důraz je kladen na zásadní reformu všech 
dechových dřevěných nástrojů provedenou 
T. Böhmem  a Hyacintem Klosé 
 Saxofony a jejich ladění 

- žák chápe vývoj nástrojů i proč docházelo 
ve vývoji k různým laděním. 
-žák se důkladně seznamuje s instruktivní a 
přednesovou literaturou. 
 

Saxofony a jejich ladění 
Literatura barokní a klasická, transkripce 
Literatura ranného romantizmu 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

  Žáci jsou vedeni k rozlišení stylové 
interpretace různých období. 
Poslouchají nahrávky v hodinách 
i samostatně. Všímají si rozdílných 
nároků na interpretaci. Jsou schopni 
posoudit náročnost saxofonových 
skladeb a zařadit je 

Světoví skladatelé přelomu 19.a 20. 
století, poslech skladeb pro saxofon, 
etudy a školy hry na saxofon. 
Orientace v orchestrálních partech 
skladeb tohoto období. 
 saxofonová literatura světových 
skladatelů 20. století, obohacení skladeb 
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 do svého studijního plánu, či použít ve 
své budoucí pedagogické činnosti. 
Poznávají skladby světových 
a českých skladatelů 19. a 20.století. 
Poslech saxofonových nahrávek 
soudobých skladatelů v podání 
vynikajících saxofonistů. 

moderními výrazovými prostředky. 
Čeští skladatelé 20.století. 
Nejznámější školy hry na saxofon 
Stěžejní skladby českých, slovenských a 
světových skladatelů , 
komorní tvorba. 
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Učební osnova předmětu  METODIKA HLAVNÍHO OBORU 

  HRA NA SAXOFON 
 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Celkem 2 hodiny. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět METODIKA HRY NA SAXOFON pomáhá absolventům KJD získávat širší 
povědomí o způsobu a metodických možnostech hry na saxofon, které je potřebné 
k jejich budoucí kariéře hudebníka a zvláště pedagoga. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady   
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na saxofon a zvládnutí výkladu 
způsobu hry na nástroj a orientace v metodické literatuře.  
Seznamování s metodickým odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí 
a vhodné vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli 
v praktickém ovládání metodických postupů při hře na nástroj. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu metodika hry na saxofon zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
poslechovou spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení, že  bez tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité 
době je nutné k pochopení moderní metody hry na saxofon.. Proto je třeba výklad 
zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad 
doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na saxofon. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality praktické ukázky řešení vybraného metodického 
problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním metodických postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se 
i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět METODIKA HRY NA SAXOFON rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu METODIKA HRY NA SAXOFON se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU – HRA NA SAXOFON 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-žák se orientuje v nabídce nástrojů 
Dokáže rozpoznat technické dispozice a 
správně vysvětlit dýchání a nátisk 

Výběr nástroje, hubičky , plátky 
Dispozice, dýchání, nátisk 
Tempo,metrum,rytmus 
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Umí vysvětlit systém vyuky hry z listu, 
zpaměti apod. 

Čtení, hra z listu, transpozice, hra zpaměti, 
hra podle sluchu 
 

- Výuka sleduje seznámení žáka        s 
metodami vyučování hry na saxofon 
Se způsobem vytváření základních návyků a 
dovedností 
A s  řešením jednotlivých technických  
problémů 

 
Transpozice. Hra stupnic a akordů, 
artikulace.Hmaty a prstoklady. 
Hra melodických ozdob, improvizace 
Hlediska na posuzování obtížnosti látky. 
  

 
 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák se orientuje v různých saxofonových 
školách a etudách 
 
 
Žák zná přednosti a nedostatky jednotlivých 
škol a dalších notových materiálů . 
 

 Saxofonové školy r (Dirko Juchem, Iwan 
Roth, Christophe Bois - Claude Delangle,...)  
Seznámení se správnými postupy při výuce 
hry na saxofon. 
Přednosti a nedostatky jednotlivých učebnic. 
Teoretická výuka je doplněna praktickými 
ukázkami (CD, DVD).  
 
Přehled firem vyrábějících saxofony vhodné 
pro začátek výuky. 

Orientuje se ve saxofonové literatuře, umí 
zvolit vhodný učební materiál pro 
začátečníky, pokročilé i komorní hru. 

Dua a tria pro nižší stupeň 
Návaznost a praktická kombinace notového 
materiálu. 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 

NA KLARINET, HRA NA FLÉTNU, HRA NA SAXOFON 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – HRA NA KLARINET, 
HRA NA FLÉTNU, HRA NA SAXOFON zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – 
UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován v 5.  a  6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 
hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět slouží žákům k ověření platnosti účinnosti i způsobu aplikace odborných 
metodických zásad a poznatků v praktickém vyučování. Úzce souvisí se znalostmi 
získanými při studiu předmětů metodiky hlavního oboru, pedagogiky, psychologie a 
dějin a literatury hlavního oboru. Výuka se realizuje pravidelnou návštěvou hodin 
začínajícího nebo méně pokročilého spolužáka, postupně se zapojuje sám aktivně 
do procesu výuky, kontroluje, případně opravuje chyby v notovém zápisu i 
interpretaci a učí se přesně formulovat své připomínky i je správně interpretovat. Žák 
dochází na výuku spolužáka, který je méně pokročilý a získává možnost pozorovat 
práci učitele a aktivně se zapojovat do výuky.  
Studium je zakončeno v 6. ročníku absolventskou zkouškou v rámci Pedagogické – 
umělecké přípravy jako samostatný výstup s modelem. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady : 
Cílem předmětu je, aby absolvent dokázal názorně rozebrat, demonstrovat a 
srozumitelně vysvětlit metodické postupy, které jsou nezbytné ve výuce žáků dle 
jejich pokročilosti. Má získat zaujetí pro pedagogickou práci a zájem pro další 
sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost. Má přehled o 
hudebním dění v oboru (koncerty, soutěže, semináře, odborná literatura).  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru hra na flétnu, hra na klarinet 
hra na saxofon rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
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jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář  hlavního oboru hra na flétnu, hra na 
klarinet, hra na saxofon se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 
NA HRA NA KLARINET, HRA NA FLÉTNU, HRA NA SAXOFON 
 

5. ročník  očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák zvládá práci učitele za pomoci poznatků 
z předmětů metodiky, literatury, pedagogiky 
a psychologie  
 

Výběr a zkoušení nástroje , základní údržba 
Držení nástroje , nátisk. 
Problematika dýchání.  
Začátky praktické hry. 

 Žák zvládá řešit u vyučovaného nečekané 
problémy manuálního, muzikantského či 
psychického charakteru. 
 

Tempo, metrum, rytmus. 
Tónová cvičení,dynamika, intonace , 
dolaďování 
Hra stupnic a akordů. Artikulace. 
Hmaty a prstoklady 
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6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák dokáže navrhnout řešení dílčích  
technických problémů volbu repertoáru 
apod. 

Školy hry pro dechové nástroje a jejich 
kombinace. 
Problematika výběru přednesových skladeb 

Žák: 
 dokáže vlastními slovy a srozumitelným jazyk   
 správně reagovat na dané  pedagogické 
 zadání .  

Návaznost a praktická kombinace notového 
materiálu 
Nácvik přednesové skladby 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  

   HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA, je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5. a 6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru zahrnuje v sobě stránku 
výkladovou a poslechovou spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést 
žáky k pochopení, že bez tradice řemeslného umu, vázaném na určité prostředí 
v určité době, je nutné k pochopení moderního přístupu hry na zobcovou flétnu. 
Proto je třeba výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka 
výuky by měla výklad doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry 
na zobcovou flétnu. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním, i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout 
studijní náplň danou ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na zobcovou flétnu a zvládnutí 
způsobu hry na nástroj a orientace v  literatuře.  
Seznamování s odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a 
kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí a vhodné 
vystupování jak na pedagogické platformě, tak na hudebním poli v praktickém 
ovládání různé literatury při hře na nástroj. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
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kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Metodika hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU ( DHO)  - 
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- ovládá historii nástroje, vývoj jeho 
technické stavby i zvukových vlastností  
- má přehled o repertoáru probíraných 
stylových okruhů a použití zobcové flétny  
- zná dobová teoretická pojednání, vztahující 
se k oboru  

- vznik nástroje a jeho vývoj od pravěku do 
16. století  
- hudba středověku, renesance a italského 
baroka a dobový repertoár  
- využití zobcové flétny v sólovém i 
ansámblovém hraní  
- dobová pojednání o hře na zobcovou flétnu 
a o interpretaci hudby  



230 
 

- poslech nahrávek  
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- rozlišuje stylové interpretace různých 
období a zná dobovou i současnou literaturu 
k tomuto tématu  
- má přehled o repertoáru všech stylových 
období ve vztahu k danému oboru  
- má přehled o důležitých orchestrálních 
partech zobcové flétny  

- hudba francouzského, německého a 
anglického baroka  
- klasicistní hudba  
- renesance zobcové flétny ve 20. století a 
soudobá hudba  
- orchestrální party pro zobcovou flétnu  
- autenticita různých stylů a žánrů v hudbě 
pro zobcovou flétnu  
- poslech nahrávek  
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Učební osnova předmětu - METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) HRA NA 

ZOBCOVOU FLÉTNU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA, je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5. a 6. ročníku, v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět METODIKA HRY NA ZOBCOVOU FLĚTNU pomáhá absolventům KJD 
získávat širší povědomí o způsobu a metodických možnostech hry na zobcovou 
flétnu, které je potřebné k jejich budoucí kariéře hudebníka a zvláště pedagoga.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním, i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka-pedagoga, orientujícího se i v širší rovině umění hry na zobcovou flétnu a 
zvládnutí výkladu způsobu hry na nástroj a orientace v metodické literatuře.  
Seznamování s metodickým odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí 
a vhodné vystupování jak na pedagogické platformě, tak na hudebním poli 
v praktickém ovládání metodických postupů při hře na nástroj. 
 
Charakteristika předmětu 
Výuka předmětu metodika hry na zobcovou flétnu zahrnuje v sobě stránku 
výkladovou a praktickou, spojenou s praktickými cvičebními ukázkami. Při výkladu je 
třeba vést žáky k pochopení, že bez tradice řemeslného umu, vázaném na určité 
prostředí, v určité době je nutné k pochopení metody hry na zobcovou flétnu. Proto je 
třeba výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky 
by měla výklad doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na 
zobcovou flétnu.   
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality praktické ukázky při řešení vybraného metodického 
problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním metodických postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se 
i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU rozvíjí 
především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
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informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Metodika hlavního oboru hra na zobcovou flétnu se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor, Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj.  
 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA  ZOBCOVOU 
FLÉTNU 
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5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- získá základní poznatky a dovednosti, 
potřebné pro výuku zobcové flétny. 

- údržba nástroje a péče o dřevo  
- dechová technika z pohledu učitelské 
praxe  

- získá praxi ve vedení prvních hodin se 
začátečníkem. 
- získá a upevňuje správné návyky, nutné 
pro kvalitní zvládnutí prstové techniky.  
 

- správný postoj při hře, nejčastější chyby. 
- správné postavení těla, prstová technika, 
kontrola držení flétny u nevidomých žáků.  

- zná funkci a ovládání jazyka při hře na 
flétnu a dovede je vysvětlit  

- funkce a ovládání jazyka. Vysvětlení 
základů začátečníkům formou praktických 
výstupů  

- vysvětlí metodický postup při studiu 
stupnic, akordů,  
- utvoří samostatně, dle individuální potřeby, 
vhodná prstová cvičení  

- žáci se učí vysvětlit jednoduchou 
improvizaci, hru na ozvěnu. 
- nácvik stupnic a akordů  

 
 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- žák si osvojí schopnost vysvětlit funkci 
jazyka  
- nasazení tónu a základní druhy artikulace             
- umí pracovat se základními učebnicemi a 
metodikami  

-  studium metodiky W. van Hauweho a 
dobových učebnic J. M. Hotteterra, J. J. 
Quantze a dalších.  

- je schopen samostatně pracovat a 
připravovat nový studijní materiál  

- studijní materiály  
- vytvoření studijního plánu 

- umí vysvětlit i předvést nácvik barokních 
ozdob různých stylů a základních moderních 
technik.  

- nácvik a význam hry z listu a zpaměti. 
- práce s dynamikou v přednesových 
skladbách. 
- zařazení komorní hry do výuky.  
- použití ornamentiky a moderních 
výrazových prostředků s využitím vlastních 
studijních a interpretačních zkušeností 

- orientuje se ve flétnové literatuře, umí zvolit 
vhodný učební materiál pro začátečníky, 
pokročilé, stejně tak i vhodnou komorní hru. 

- průzkum hudebnosti u předškolních dětí.  
- speciální dispozice pro hru na zobcovou 
flétnu.  
Praktická výuka dětí na ZUŠ, administrativní 
práce pedagoga. 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 

NA ZOBCOVOU FLÉTNU  
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – HRA NA 
ZOBCOVOU FLÉTNU zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ 
PŘÍPRAVA,  je vyučován v 5.  a  6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět slouží žákům k ověření platnosti účinnosti i způsobu aplikace odborných 
metodických zásad a poznatků v praktickém vyučování. Úzce souvisí se znalostmi, 
získanými při studiu předmětů metodiky hlavního oboru, pedagogiky, psychologie a 
dějin a literatury hlavního oboru. Výuka se realizuje pravidelnou návštěvou hodin 
začínajícího nebo méně pokročilého spolužáka, postupně se zapojuje sám aktivně 
do procesu výuky, kontroluje, případně opravuje chyby v notovém zápisu i 
interpretaci a učí se přesně formulovat své připomínky i je správně interpretovat. Žák 
dochází na výuku spolužáka, který je méně pokročilý a získává možnost pozorovat 
práci učitele a aktivně se zapojovat do výuky.  
Studium je zakončeno v 6. ročníku absolventskou zkouškou v rámci Pedagogicko-
umělecké přípravy jako samostatný výstup s modelem. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady: 
Cílem předmětu je, aby absolvent dokázal názorně rozebrat, demonstrovat a 
srozumitelně vysvětlit metodické postupy, které jsou nezbytné ve výuce žáků dle 
jejich pokročilosti. Má získat zaujetí pro pedagogickou práci a zájem pro další 
sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost. Má přehled o 
hudebním dění v oboru (koncerty, soutěže, semináře, odborná literatura).  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru hra na zobcovou flétnu rozvíjí 
především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
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druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář hlavního oboru hra na zobcovou flétnu se 
výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 
NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 

5. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák zvládá práci učitele za pomoci poznatků 
z předmětů metodiky, literatury, pedagogiky 
a psychologie  
 

- výběr a zkoušení nástroje, základní údržba 
- držení nástroje a postoj při hře  
- základní dechová technika  
- začátky praktické hry  

 Žák zvládá řešit u vyučovaného nečekané 
problémy manuálního, hudebního či 
psychického charakteru. 

- prstová a artikulační technika  
- tónová cvičení a intonace ve vztahu 
k dechové technice  

 
6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák dokáže navrhnout řešení dílčích 
technických problémů, volbu repertoáru atp. 

- školy hry pro dechové nástroje a jejich 
kombinace, praktické použití znalostí 
z odborných metodik a traktátů  
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- problematika výběru přednesových skladeb 
dokáže vlastními slovy a srozumitelným  
jazykem, správně reagovat na dané  
pedagogické zadání  

- návaznost a praktická kombinace notového 
materiálu 
- nácvik přednesové skladby 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  

  HRA NA TRUBKU 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU - HRA NA TRUBKU pomáhá 
absolventům KJD získávat širší povědomí o notových materiálech  hry na trubku,  
které je potřebné k jejich budoucí kariéře hudebníka a pedagoga.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
Výuka předmětu literatura zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou 
spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení, že  bez 
tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité době je nutné 
k pochopení moderního přístupu hry na trubku.. Proto je třeba výklad zarámovat do 
širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad doplňovat a 
vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na trubku.   
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na trubku a zvládnutí způsobu 
hry na nástroj a orientace v  literatuře.  
Seznamování s  odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a 
kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí a vhodné 
vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli v praktickém 
ovládání různé literatury při hře na nástroj. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě praktického zvládnutí různých materiálů, 
ústního zkoušení a aktivity při výuce. Zvláště potom podle kvality praktické ukázky 
řešení vybraného problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru -  hra na trubku rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
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kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru -  hra na trubku se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  
(DHO)  - HRA NA TRUBKU   
 

5. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 

Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hry na trubku, objasní 
vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění v návaznosti na 
praktické řemeslné tradice v tomto vývoji. 

Nejstarší známá škola – 
Modo per imparare a sonare di Tromba - 
Girolamo Fantini.  
Metodika - J. E. Altemburg.  
G. A. Dauverné – Methode pour la 
Trompette. 
Jedna z prvních škol hry na trubku – 
J.B.Arban – Complete methode pour la 
Trompette. 
 J. Kolář -  Praktická škola hry na trubku  

 
 

6. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 

- identifikuje jednotlivé hudební slohy 
v souvislosti s metodickými postupy 
souběžně s historickým vývojem nástroje 

- literatura pro přirozenou trubku – 
CLARINU 

 
 
- seznámení s literaturou v     

meziobdobí – KLAPKOVÁ TRUBKA 
 
 
 
- Seznamuje se postupně s různou 

literaturou doby po vynálezu strojiva. 
 
 
-  

První známé party – G. Fantini trumpetista a 
plodný skladatel. 
Monteverdi  - Orfeus apod. 
Nejplodnější období trumpetové literatury 
BAROKO – Bach, Händell, Thelemann, 
Torelli, 
Vivaldi, Fasch a mnoho dalších. 
koncerty J.Haydn, J.N.Hummel 
literatura vynálezce klapkové trubky a 
skladatele J.N.Kunerta 
Výběr romantických přednesů – G.Roparz, 
L.Morgan, O.Böhm 
Přednesy pro ZUŠ: M.Kořínek, Dvořáček, 
Suity – taneční , barokní, renesanční, 
Z bohaté nabídky českých skladatelů - 
Laburda, Hnilička, Kořínek. Hlobil, Feld, 
Pauer, Matěj, Eben,  
Bohatá je nabídka tzv. Francouzské školy - 
Enescu, Bocca, Honeger, Thomasi 
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Učební osnova předmětu  METODIKA  HLAVNÍHO OBORU 

HRA NA TRUBKU 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.   
 
Pojetí předmětu 
Předmět METODIKA HRY NA TRUBKU pomáhá absolventům KJD získávat širší 
povědomí o způsobu a metodických možnostech hry na trubku,  které je potřebné 
k jejich budoucí kariéře hudebníka a zvláště pedagoga.  
Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají s propojováním vědomostí 
s dalšími souvisejícími předměty, Dějiny hudby, Literatura, Pedagogická praxe, 
studium hlavního oboru, apod. 
Výuka předmětu metodika hry na trubku zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
poslechovou spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení, že  bez tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité 
době je nutné k pochopení moderní metody hry na trubku.. Proto je třeba výklad 
zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad 
doplňovat a vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na trubku.   
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na trubku a zvládnutí výkladu 
způsobu hry na nástroj a orientace v metodické literatuře.  
Seznamování s metodickým odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí 
a vhodné vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli 
v praktickém ovládání metodických postupů při hře na nástroj. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality praktické ukázky řešení vybraného metodického 
problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním metodických postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se 
i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět METODIKA HRY NA TRUBKU rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
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personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu METODIKA HRY NA TRUBKU se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Hlavní obor, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU (DHO)  - HRA NA 
TRUBKU   
 

5. ročník očekávané výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tématické celky 

Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hry na trubku, objasní 
vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění v návaznosti na 
řemeslné (metodické) tradice v tomto 
vývoji. 

 
- Tubicenum campestris –      
Feldtrompeter – polní trubač        
Souboru trubačů Obce    
 Pražské vedeným trubačem Mikulášem 
Trubači Jan a Velek Karla IV.  Rožmberská 
kapela Kapela, Rudolfa II, Trubači biskupa 
Karla - Pavel JosefVejvanovský, Johan 
Leopold Kunerth, Gotfried Reiche 
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- identifikuje jednotlivé hudební slohy 

v souvislosti s metodickými postupy 
souběžně s historickým vývojem nástroje 

 
 
- Seznamuje se postupně s různými 

metodikami doby po vynálezu strojiva. 
 
 
 
 
 

 
Nejstarší známá škola – 
Modo per imparare a sonare di Tromba - 
Girolamo Fantini.  
Metodika - J. E. Altemburg.  
G. A. Dauverné – Methode pour la 
Trompette. 
 
Jedna z prvních škol hry na trubku – 
J.B.Arban – Complete methode pour la 
Trompette. 
 J. Kolář -  Praktická škola hry na trubku  
L.Novák – Technická cvičení 

 
6. ročník očekávané výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 
Žák:  
Postupně ovládá na základě předchozích 
studovaných metod a vlastních zkušeností 
vysvětlit způsob hry na trubku.  
Hlavní pomůckou jsou nové metodiky. 
 
 
 
 
Orientuje se v záplavě různých metod 
přicházejících zvláště z USA. Spoléhá se 
především na metodiky vynikajících 
interpretů. 

metodika amerického trumpetisty: 
CHARLESE COLINA - Kompletní 
moderní metodika pro trubku a kornet 
- Nátrubek – jeho výběr a   
   nastavení na ústa. 
- Nasazení, Nátisková jistota 
- Kontrola vzduchového proudu, - 
Postavení jazyka 
- Výdrž, Omezování tlaku 
- Cvičit a při tom přemýšlet, - - 
- Vliv chorobné úzkosti 
- A. Sandoval - Metodika  
   B.Shew – Seminář - metodika 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  

  HRA NA POZOUN, HRA NA EUPHONIUM 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU HRA NA POZOUN, HRA 
NA EUPHONIUM zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  
je vyučován hromadně podle nástrojů v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU - HRA NA POZOUN pomáhá 
absolventům KJD získávat širší povědomí o notových materiálech hry na pozoun,  
které je potřebné k jejich budoucí kariéře hudebníka a pedagoga.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové prostředí školy, dát žákovi 
dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině umění hry na pozoun a zvládnutí způsobu 
hry na nástroj a orientace v  literatuře.  
Seznamování s  odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a 
kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Širší kulturní povědomí a vhodné 
vystupování jak na pedagogické platformě tak na hudebním poli v praktickém 
ovládání různé literatury při hře na nástroj. 
Výuka předmětu literatura zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou 
spojenou s praktickými ukázkami. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení, že  bez 
tradice řemeslného umu vázaném na určité prostředí, v určité době je nutné 
k pochopení moderního přístupu hry na pozoun. Proto je třeba výklad zarámovat do 
širších dobových souvislostí. Poslechová stránka výuky by měla výklad doplňovat a 
vést k pochopení praktických postupů při výuce hry na pozoun.   
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě praktického zvládnutí různých materiálů, 
ústního zkoušení a aktivity při výuce. Zvláště potom podle kvality praktické ukázky 
řešení vybraného problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru -  hra na pozoun rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru -  hra na pozoun se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, , Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  - HRA NA 
POZOUN, HRA NA EUPHONIUM  
 

5. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 

Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hry na pozoun 
objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění v návaznosti na 
praktické řemeslné tradice v tomto vývoji. 

 
Nejstarší známé školy a metodiky  
 
 

 
6. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 
- identifikuje jednotlivé hudební slohy 

v souvislosti s metodickými postupy 
souběžně s historickým vývojem nástroje 

- ovládá základní pozounovou literaturu od 
renesance po 20. století 

- Seznamuje se postupně s různou 
literaturou současnosti. 

 
 
-  

První známé party 
. Suity – taneční , barokní, renesanční, 
 
BAROKO – Bach, Händell, Thelemann, 
Torelli, 
Vivaldi, Fasch a mnoho dalších. 
 
Klasicismus 
Méně známá literatura  
Romantická literatura pro pozoun,  
Česká hudba pro pozoun 
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Učební osnova předmětu  METODIKA  HLAVNÍHO OBORU 

 HRA NA POZOUN, HRA NA EUPHONIUM 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.   
 
Pojetí  předmětu 
Metodika hry na pozoun je předmět odborné umělecké a umělecko pedagogické 
přípravy, který zahrnuje poznatky získané během studia hlavního oboru, poskytuje 
návody k jeho dalšímu rozvíjení a především připravuje žáka pro povolání pedagoga. 
Žáci by měli absolvovat hospitace, které jsou součástí tohoto předmětu, rozvržené 
tak, aby mohli sledovat vyučování žáků různých ročníků. Součástí hospitací je i 
stručný rozbor vyučovací hodiny. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 

 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Žák se má seznámit s objektivně platnými vyučovacími metodami hry na pozoun 
zkoumáním fyziologických a hudebních předpokladů studia, zvláště pak na 
elementárním stupni (systematický postup výuky na ZUŠ). Metodika hry na pozoun 
se dělí na dvě části 

- teoretická metodika 
-hospitace na hodinách pozounu (na ZUŠ, nebo v nižších ročnících konzervatoře) 

V teoretické části využíváme zkušeností žáka ze studia hlavního oboru v 1.– 4.   
ročníku. Probírá se metoda osvojení hry na pozoun po stránce technické, hudebně 
výrazové a psychologické. Žáci se seznamují s problematikou nástrojové techniky a 
umělecké interpretace a dále se musí seznámit s instruktivní literaturou nástroje. 
Hlavním cílem hospitací je účast žáků na praktickém vyučování v nižších ročnících 
konzervatoře, nebo ZUŠ. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Metodika hlavního oboru -  hra na pozoun, hra na euphonium rozvíjí 
především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
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občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Metodika hlavního oboru -  hra na pozoun, hra na euphonium se 
výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, , Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA  HLAVNÍHO OBORU (MHO) HRA NA 
POZOUN, HRA NA EUPHONIUM 
 

5. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 

Žák:  
- se orientuje v základech výuky hry na 
pozoun 
- se orientuje v záplavě různých metod 
přicházejících zvláště z USA. Spoléhá se 
především na metodiky vynikajících 
interpretů. 
 
 

- všeobecný úvod  
- – úloha učitele při výuce hry na 

pozoun, fyziologické předpoklady pro 
hru na pozoun (zuby, rty, délka pravé 
ruky, kapacita plic) 

- historický vývoj, stavba, ošetřování 
nástroje 

- postoj při hře, držení nástroje, 
vzdálenost a určení jednotlivých 
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poloh 
- dechová technika, vydržované tóny, 

funkce jazyka při hře, vytvoření 
prvního tónu, nátisk, první hodina se 
žákem 

- ladění temperované a přirozené 
 

2. pololetí 
Žák:  
-  ovládá na základě předchozích 
studovaných metod a vlastních zkušeností 
vysvětlit způsob hry na pozoun.  
Hlavní pomůckou jsou nové metodiky. 
 
 

- způsob hry (tenuto, legato, staccato, 
násobné staccato, portamento) 

- legato (retní, snižcové, smíšené) 
- pedálové a umělé tóny, vibrato, 

glissando, dynamika 
- snižcová technika 
- studium stupnic a akordů s využitím 

základních a vedlejších poloh 
 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 

Žák:  
ovládá nácvik složitějších technických prvků 
- ovládá metodiku výuky, korepetice 
 

- melodické ozdoby 
- příbuzné nástroje (altový pozoun, 

basový pozoun) 
- příbuzné nástroje ventilové 

(bastrubka, tenor, baryton) 
- pedagogika 
- průběh vyučovací hodiny, korepetice 
-  

se orientuje v instruktivní literatuře,  
vysvětlí základní pedagogické pojmy 

- domácí příprava, nácvik eudy a 
přednesové skladby 

- instruktivní literatura 
- opakování probrané látky 
- hospitace na vyučování na ZUŠ, 

nebo v nižších ročnících 
konzervatoře 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU 

  HRA NA TUBU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU HRA NA POZOUN 
zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován 
hromadně podle nástrojů v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  

 
Obecné cíle  a didaktické zásady 
 
 Cílem předmětu je získání znalostí na vyšší odborné úrovni z dějin a literatury 
hlavního oboru studia, hlavně od doby baroka po současnost, orientaci v sólové, 
komorní a orchestrální literatuře podle jednotlivých slohových období a znalost 
nejstěžejnějších skladeb z poslechu, notového zápisu a z vlastní hry. 

 
Pojetí předmětu 
 

Dějiny a vývoj nástrojů vzdělávají na vyšší odborné úrovni žáka, který absolvoval 
studium uměleckých, pedagogických, historických a hudebně-teoretických předmětů. 
Pedagog navazuje na znalosti žáka z umělecké praxe, z koncertů a z CD nahrávek. 
Na hodinách využívá ukázky úryvků skladeb se zaměřením na nástrojovou 
problematiku. Při analýze a hodnocení významných děl kombinuje ukázky hrané, 
reprodukované a studium notového zápisu. Také se doporučuje samostatná práce 
s odborným textem (Kratochvíl – Dějiny a literatura dechových nástrojů). 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě praktického zvládnutí různých materiálů, 
ústního zkoušení a aktivity při výuce. Zvláště potom podle kvality praktické ukázky 
řešení vybraného problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru -  hra na tubu rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru -  hra na tubu se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, , Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU (DHO)  - 
HRA NA TUBU   
 

5. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 

Žák: 
 
popíše vývoj hudebního myšlení a projevu, 
vysvětlí jeho souvislosti se vznikem a 
vývojem hry na pozoun objasní vzájemné 
souvislosti probraných vývojových etap 
společnosti a tendencí hudebního umění 
v návaznosti na praktické řemeslné tradice 
v tomto vývoji. 

- pravěké, starověké a 
středověké nástroje evropské 
kultury a jejich literatura 

- vývoj novověkých typů 
dechových nástrojů a jejich 
literatura 

- podrobnější informace a 
hlavním oboru, vývojové 
souvislosti v rámci dřevěných 
dechových nástrojů (flétna, 
hoboj, klarinet, fagot, saxofon) 
a v rámci žesťových 
hudebních nástrojů (trubka, 
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lesní roh, pozoun, tuba) 
- komorní žesťové soubory 

(dua, tria, kvarteta apod.) 
- smíšené komorní soubory 

(dechové nástroje, smyčcové, 
případně klavír)-tria, kvarteta 

 
 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání  Učivo - tematické celky 

- identifikuje jednotlivé hudební slohy 
v souvislosti s metodickými postupy 
souběžně s historickým vývojem nástroje 

- ovládá základní pozounovou literaturu od 
renesance po 20. století 

- Seznamuje se postupně s různou 
literaturou současnosti. 

 

- literatura podle historických období 
- vývoj jednotlivých forem od baroka 

po současnost 
- vývoj způsobu hry, významní sólisté, 

orchestrální hráči a pedagogové 
dechových nástrojů se zaměřením na 
hlavní obor 

- vedlejší nástroje, jejich ladění, 
notace, technické zvláštnosti a 
použití v dílech významných 
skladatelů 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – 

HRA NA TRUBKU, HRA NA POZOUN, HRA NA TUBU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  – HRA NA TRUBKU, 
HRA NA POZOUN zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  
je vyučován v 5. a  6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět slouží žákům k ověření platnosti účinnosti i způsobu aplikace odborných 
metodických zásad a poznatků v praktickém vyučování. Úzce souvisí se znalostmi 
získanými při studiu předmětů metodiky hlavního oboru, pedagogiky, psychologie a 
dějin a literatury hlavního oboru. Výuka se realizuje pravidelnou návštěvou hodin 
začínajícího nebo méně pokročilého spolužáka, postupně se zapojuje sám aktivně 
do procesu výuky, kontroluje, případně opravuje chyby v notovém zápisu i 
interpretaci a učí se přesně formulovat své připomínky i je správně interpretovat. Žák 
dochází na výuku spolužáka, který je méně pokročilý a získává možnost pozorovat 
práci učitele a aktivně se zapojovat do výuky. Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
Studium je zakončeno v 6. ročníku absolventskou zkouškou v rámci Pedagogické – 
umělecké přípravy jako samostatný výstup s modelem. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady : 
Cílem předmětu je, aby absolvent dokázal názorně rozebrat, demonstrovat a 
srozumitelně vysvětlit metodické postupy, které jsou nezbytné ve výuce žáků dle 
jejich pokročilosti. Má získat zaujetí pro pedagogickou práci a zájem pro další 
sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost. Má přehled o 
hudebním dění v oboru (koncerty, soutěže, semináře, odborná literatura).  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Vyučovatelský seminář  hlavního oboru hra na trubku, hra na pozoun 
rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář hlavního oboru se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 

5. ročník  očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák zvládá práci učitele za pomoci poznatků 
z předmětů metodiky, literatury, pedagogiky 
a psychologie  
 

Výběr a zkoušení nástroje , základní údržba 
Držení nástroje, nátisk. 
Problematika dýchání.  
Začátky praktické hry. 

 Žák zvládá řešit u vyučovaného nečekané 
problémy manuálního, muzikantského či 
psychického charakteru. 
 

Tempo, metrum, rytmus. 
Tónová cvičení,dynamika, intonace , 
dolaďování 
Hra stupnic a akordů. Artikulace. 
Hmaty a prstoklady 

 
 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- dokáže navrhnout řešení dílčích  
technických problémů volbu repertoiru apod. 

Školy hry pro žesťové nástroje a jejich 
kombinace. 
Problematika výběru přednesových skladeb 
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Žák: 
 dokáže vlastními slovy a 
srozumitelným jazykem,  
 správně reagovat na dané 
 pedagogické zadání  . 

Návaznost a praktická kombinace notového 
materiálu 
Nácvik přednesové skladby 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU   

 HRA NA BICÍ NÁSTROJE  
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA, je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5. a 6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka – zajišťuje získání informací o vzniku a vývoji bicích nástrojů 

- seznamuje žáka s rozdělením bicích nástrojů se školami pro jednotlivé    
nástroje i s výrobci  bicích nástrojů u nás i ve světě 

- umožňuje žákovi seznámení s instruktivní a přednesovou literaturou pro 
nástroj 

- seznamuje žáka také s koncertní literaturou – s vhodným výběrem i 
používáním této literatury 

- poskytuje také informace o mezinárodních soutěžích ve hře na bicí nástroje 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je předání informací žákovi o dějinách a literatuře hry na bicí 
nástroje. Rozšíření obzoru žáka v oblasti celosvětové hry na bicí nástroje  
(mezinárodní soutěže, bicí nástroje v zahraničí). Obecným cílem je též naučit žáka, 
jak nejlépe informace předat i svým budoucím žákům při profesi učitele hry na bicí 
nástroje – uplatňuje poznatky z pedagogiky a psychologie.  
Vyučovací předmět ,,Dějiny a literatura hry na bicí nástroje‘‘ je odborným předmětem, 
jehož výuka probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně po dobu dvou let.  
Žák by si na konci výuky měl –  

- Pamatovat informace z dějin a literatury, které získal                                                   
- Umět vybrat přednesovou i koncertní literaturu pro nástroj                                                 
- Osvojit správné návyky a postupy výuky pedagoga pro předávání informací 

budoucím žákům 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru hra na bicí nástroje rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání personální a sociální kompetence – zařadit se 
na správné místo v pracovním kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů občanské kompetence a kulturní povědomí – 
samostatné a odpovědné jednání; jednání v souladu se zásadami společenského 
chování; dodržování zákonů a respektování obecně platných morálních principů; 
s tolerancí přistupovat k identitě druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; kompetence využívat prostředky 
informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi – práce 
s osobním počítačem a získávání nových informací prostřednictvím internetu, 
komunikace elektronickou poštou, práce se standardním programovým vybavením 
počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních zdrojů a mediální 
gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na bicí nástroje se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby 
pochopili vlastní zodpovědnost za své jednání a osvojili si principy šetrného a 
odpovědného přístupu k životnímu prostředí, aby respektovali principy udržitelného 
rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění informační a komunikační 
technologie – vede žáky k používání standardního programového vybavení počítače 
nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a získávání nových 
informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Hlavní obor, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  -  HRA 
NA BICÍ NÁSTROJE 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
  - si zapamatuje nejdůležitější poznatky 
ze vzniku a vývoje bicích nástrojů 

 
Dějinný přehled vývoje bicích nástrojů v 
jednotlivých stoletích.  
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       - se seznámí s výrobci  bicích nástrojů u 
nás   i ve světě 
  -  se seznámí se vznikem a  vývojem škol 
hry pro bicí nástroje    
 -  si zapamatuje  důležité informace 
 instruktivní   literatury pro ZUŠ 
 

Doba bez notového zápisu až po renesanci-
improvizační a nástrojové možnosti 
(G.F.Telemann, J.B.Lully) 
baroko –tympány (J.S.Bach,J.D.Zelenka), 
klasicismus-symfonie ,opery (W.A.Mozart, 
L.v.Beethoven, J.Haydn) 
romantismus: 
český (B. Smetana, A. Dvořák) 
 světový - Verdi, M. P. Musorgskij, N. R. 
Korsakov, P. I. Čajkovskij. Pozdní 
romantismus-G. Mahler, R. Stauss, S. 
Rachmaninov, J. Sibelius.  
Evropský impresionismus- C. Debussy, 
M.Ravel, M.de Falla, O. Respighi -nástrojové 
a výrazové prostředky. 
Zakladatelé české moderny - J. Suk, L. 
Janáček. 
Ruská kopoziční škola symfonická a baletní- 
S. Prokofjev. 
Klasikové-syntetikové 20.stol. I. Stravinskij, 
B. Bartók. 
Neoklasicismus- B. Martinů, B. Britten.  
 
Česká moderna:  J. Sommer, V. Kabeláč, K. 
Husa,J. Fišer, Z. Lukáš, M. Kopelent. 
Světová moderna-L. Bernstein, J. Cage, A. 
Copland, G. Gershwin, D. Šostakovič  
 

6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 
Žák  
       - se učí získávat svůj názor na výběr 
skladeb 
- si zapamatuje přednesovou  literaturu pro 
ZUŠ a dokáže si  vybrat po konzultaci 
s učitelem  skladby pro sebe 
- si dokáže vybrat    edice pro svoji potřebu a  
dokáže je využít   (po konzultaci s učitelem)   

Nástrojové a hudební nároky pro dechovou 
hudbu, šraml, kolonádní ochestr. 

- Specifické problémy s notovými 
materiály a tradiční pojetí skladeb.  

- přednesová literatura pro ZUŠ 
 

2. pololetí 
Žák:  
 - se seznamuje s koncertní literaturou 
- dokáže si vybrat dle svého vkusu 
přednesovou skladbu 

- získá informace o zahraničních  
výrobcích bicích nástrojů 

- Literatura pro komorní soubory bicích 
nástrojů a sólové hraní J. Deleclouse, D. 
Friedmann, Ch. Ch. Link, E. Kopetzki, K. 
Nielsen, D. Agostini, J. Cage, R. Ščedrin. 
- Školy pro bicí nástroje 
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Učební osnova předmětu - METODIKA  HLAVNÍHO OBORU  

  HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – 
UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA, je vyučován hromadně podle nástrojů v 5. a 6. ročníku 
v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
V tomto předmětu se žák seznamuje s metodami vyučování hry na bicí nástroje. 
Osvojuje si způsoby, jak pro žáka najít vhodné postupy k osvojení nástrojové 
zručnosti. Získává znalosti, jak nejlépe rozvrhnout a organizovat výuku Žáci si 
soustavně uvědomují metodický postup, jak zprostředkovávat a rozvíjet dovednosti 
a návyky hry, zásady cvičení a zvládání technických problémů hry i nástroje. Obsah 
je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Žák si osvojuje schopnost poznávat a specifikovat talent uchazečů a problémy 
začátečníků. Znalost a uplatňování metodických zásad žákovi umožní věnovat se 
pedagogické činnosti zpravidla na ŽUŠ. Důležitá je orientace v literatuře notové a 
metodické, žák si osvojuje schopnost výběru. Individuální přístup k budoucím žákům 
vyžaduje psychologické a pedagogické zásady uplatňovat v praxi, rozumět dětské 
psychice a osvojit si umění elementárního výkladu. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na bicí nástroje se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Hlavní obor, Vyučovatelský 
seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, 
Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU – HRA NA BICÍ 
NÁSTROJE 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 

Žák -  dokáže zvolit vhodný nástroj 
- vysvětlí správné držení nástroje a 

rukou 
- prakticky předvede správné držení  
     nástroje  
- vysvětlí pojem měchová technika 

- seznámení s žákem 
- volba nástroje 
- stavba bicích nástrojů a jjich  
      držení, držení rukou 
- tvoření tónů na nástroj 

 
Žák – umí vysvětlit, jak se nasazuje  
          a ukončuje tón na nástroji –  
          názorně předvede 

 - dokáže popsat vznik a tvoření  
          tónu na bicí nástroje 

- nasazení a ukončení tónu na nástroj 
- vývoj notace pro bicí nástroje 
- vznik a tvoření tónu  
      na bicí nástroje 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 
Žák – se naučí názvosloví, jeho použití 
          a dokáže je užívat 

- Zvukové možnosti k předepsanému 
zápisu-názvosloví a speciální 
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       - dokáže předvést správnou    
          úpravu pro daný soubor bicích   
          nástrojů 
       - si zapamatuje specifické značky  

         v literatuře pro bicí nástroje 

úderové techniky. 
- Tvorba základních instrumentačních 

úprav pro soubor bicích nástrojů. 
muzikál - Jesus Christ 
Superstar,Hello Dolly  

-  Party na bicí soupravu- Swing, Pop, 
Rock, Metal,  

     Žák  – se učí správný postup při  
                úvodních hodinách hry na  
                jednotlivé typy bicích nástrojů 

       -  dokáže upozornit na specifické 
          problémy  zrakově postiženého  
          učitele  
      -  se seznamuje s vývojem metodiky  

- postup práce se začátečníkem  
- specifické problémy zrakově 

postiženého učitele 
- vývoj metodiky 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  

HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – HRA NA BICÍ 
NÁSTROJE zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA, je 
vyučován v 5.  a  6. ročníku individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu  
Předmět Vyučovatelský seminář slouží žákům k ověření platnosti, účinnosti i 
způsobu aplikace obecných didaktických zásad a poznatků získaných studiem 
předmětů psychologie, pedagogika a metodika v praktickém vyučování. Realizuje se 
návštěvou hodin začínajícího nebo málo pokročilého spolužáka. Žák tím získává 
možnost pozorovat dlouhodobě práci učitele, sledovat posloupnost řazení 
jednotlivých technických problémů, časovou náročnost i požadovanou míru jejich 
zvládnutí v závislosti na celkové technické i muzikantské vyspělosti vyučovaného. 
Pozorně si všímá učitelových reakcí i řešení. Učitel v průběhu roku zapojuje 
účastníka semináře aktivně do procesu výuky, ukládá mu navrhnout řešení dílčích 
technických problémů, další postup žáka, volbu repertoáru apod. Cílem předmětu je 
zapojení žáka do praktické výuky a ověření jeho předpokladů pro učitelskou práci 
před vlastním nástupem žáka do praxe. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
V  případě, že není možné žáka zařadit na vyučovatelský seminář k žákovi nižšího 
ročníku v oboru bicí nástroje, dochází na hodiny k oboru klavír. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
Průřezová témata  
V předmětu se výuka dotýká rovněž témat:  
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člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru, má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Metodika hlavního oboru, 
Ceský jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ  HLAVNÍHO OBORU – 
HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 
Žák: 
  - si zapamatuje nejdůležitější poznatky  
z výuky a techniky na bicí nástroje 

Posazení u nástroje 
Funkce rukou 
Měchová technika 

2. pololetí 
       Žák:  
  -  se seznámí se způsobem výuky       
     začátečníků     
 -  si zapamatuje  důležité  informace z    
     instruktivní  literatury pro ZUŠ 
- si dokáže vybrat    edice pro  svoji potřebu   
   a  dokáže je využít ve výuce    

- školy pro bicí nástroje 
- instruktivní literatura pro ZUŠ 
- edice a jejich využití 

 
 

 
 

6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 

Žák:  
       - si zapamatuje přednesovou  literaturu 
pro ZUŠ a dokáže si  vybrat po konzultaci 
s učitelem  skladby pro své žáky 
- se učí vysvětlit žákovi technické problémy 
- dokáže najít a opravit chyby 

- přednesová literatura pro ZUŠ 
- rozdělení technické náročnosti 
- jednotlivé typy technik a jejich 

vysvětlení 
- nejčastější technické chyby 

začátečníků 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU 

HRA NA  KLAVÍR 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  Dějiny a literatura klavíru je odborný 
předmět zaměřený na poznávání světové i instruktivní klavírní literatury a seznamuje 
žáky s různými interpretačními pohledy prostřednictvím nahrávek CD.  
 
Pojetí předmětu: 
Žák se seznamuje s klavírní literaturou od období baroka až po současnost, posuzuje 
a učí se rozebírat charakterizovat a zhodnotit různé interpretační pohledy z nahrávek 
a vyjádřit vlastními slovy interpretační odlišnosti a uvést klady případně i zápory při 
srovnávání interpretačních záměru. Předmět seznamuje také podrobněji s literaturou  
instruktivní, z které bude vycházet budoucí pedagogická činnost žáka. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Absolvent se dokáže samostatně orientovat v klavírní literatuře, posuzovat 
interpretační záměry a zaujímat k nim stanovisko. 
Žák si vytváří schopnosti charakterizovat a posoudit interpretační záměry z různých 
klavírních nahrávek, učí se je hodnotit a diskutovat o nich. To přispívá k jeho orientaci 
při budoucí výuce. Seznamuje se s díly světové klavírní tvorby i s literaturou dětskou 
– instruktivní, jejíž znalost je důležitá pro budoucí pedagogické uplatnění.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
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kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář hlavního oboru se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  
HRA NA KLAVÍR   
 

5. ročník  očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák  
- ovládá  informace o původu a historii 
klávesových  a je seznámen se vznikem, 
stavbou a vývojem klavíru 
-  je schopen rozeznat různé typy 
interpretací, zhodnotí klady a zápory 
jednotlivých interpretací 
- zná základní původní skladby pro klavír 
období baroka a klasicismu  v historických 
souvislostech 

Klavír – popis nástroje, 
historie vzniku klavíru, typy klavírů, 
významní stavitelé 
 baroko v klavírní literatuře –  Německo, 
Itálie Srovnávání interpretací J. S. Bacha 
Klasicismus, významní skladatelé s důrazem 
na klavírní sonáty L. van Beethovena 
Interpretace významných umělců. 
 
 

Žák  
- zná historický vývoj využití klavíru v 19. 
stol., význačné  skladatele i historické 
klavírní školy a význačné interprety 

romantismus v klavírní literatuře, nové formy, 
významná díla a skladatelé 

- Česká národní škola - B. Smetana 
- novoromantismus – F. Liszt 
- Ruská národní škola 
- Francouzská národní škola 

Poslech nahrávek a srovnávání interpretací 
významných osobností klavírního světa 
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6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- zná základní původní skladby 20. století 
pro klavír v historických souvislostech 
-  si osvojuje charakteristiky různých škol  
20. století a a zná jejich hlavní představitele 
- zná základní instruktivní literaturu pro ZUŠ  

- Impresionismus, klavírní tvorba na 
přelomu 19. a 20. Století 

- Tvorba 20. století s důrazem na díla 
S. Prokofjeva, A. Skrjabina, S. 
Rachmaninova 

- Poslech nahrávek 
- Ukázky z instruktivní literatury pro 

PHV, 1. stupeň ZUŠ, 2. stupeň ZUŠ 
- Opakování látky a rozbory skladeb v 

různých interpretacích 
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Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU 

 HRA NA KLAVÍR 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO) zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.   
 
Pojetí předmětu: 
Metodika hry na klavír je odborný předmět pedagogického zaměření, který navazuje 
na výuku hry na klavír a vede žáka k tomu, aby si osvojil základy pedagogické praxe 
tak, že bude kompetentní je plně využít ve své praxi. Žák demonstruje vyučovací 
metody hry na klavír s důrazem na práci s dětmi předškolního a raně školního věku. 
Je potřeba dosáhnout schopnosti spojení jasné formulace s názornou interpretací 
daného úkolu s ohledem na věkovou kategorii, v které jsou probírány. Žák se učí 
plánovat a organizovat vyučovací proces tak, aby byl pro žáka co nejefektivnější 
s ohledem na různé individuální odlišnosti žáků. Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady: 
Metodika hry na klavír využívá znalostí získaných z dovedností nástrojových. Žák se 
učí jasně formulovat, objasňovat a interpretovat dané úkoly tak, aby byly 
srozumitelně demonstrovány věkové kategorii, ve které jsou probírány. Ve výuce se 
prolíná výklad s praxí, kdy žáci spolu vzájemně spolupracují a osvojují si daný 
problém. Je kladen důraz na výuku žáků se speciálními potřebami a vzhledem 
k tomu, že jsme konzervatoří, která pracuje ve větší míře také s žáky s různou 
zrakovou indikací, je výuka uzpůsobena jejim možnostem.  
Předmět ukončí v 6. ročníku absolventskou zkouškou, kde vedle teoretické zkoušky 
je i praktická ukázka práce s modelem u klavíru. Absolvent dokáže názorně 
demonstrovat, rozebrat a srozumitelně vysvětlit metodické postupy, které jsou 
nezbytné ve výuce žáků dle jejich pokročilosti. Má zaujetí pro pedagogickou práci a 
zájem o další sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
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kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář hlavního oboru se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor, Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU – HRA NA KLAVÍR 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

-Žák: 
 se orientuje v hlavních principech klavírní 
hry 
- ovládá základní úhozové dovednosti 
- pracuje se školami pro začátečníky a 
instruktivní literaturou 
- je schopen samostatného výkladu 
technických prvků 
- samostatně studuje odbornou literaturu 
 

hlavní principy výuky hry na klavír, práce 
v PHV, základní úhozové dovednosti, práce 
se školami pro začátečníky, příprava na hru 
stupnic, ukázky z instruktivní literatury 
hra akordů, nácvik oktáv, skoků, esspresiva, 
problematika melodie a doprovodu, nácvik 
vícehlasu, přehled instruktivní literatury, 
shrnutí celé látky. Samostatné výstupy a 
výklady žáků, studium odborné literatury 
z metodiky klavíru. 
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6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
-Žák: 
 -  je seznámen  s metodami vyučování hry 
na klavír a umí je využít ve vlastních 
pedagogických aktivitách 
- je schopen samostatného výkladu 
technických prvků 
- samostatně studuje odbornou literaturu 
 

opakování nácviku základních technických 
prvků v klavírní hře, práce na skladbách 
různých stylů a shrnutí celé látky, 
samostatné výklady a výstupy žáků 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  

HRA NA KLAVÍR 
. 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  – HRA NA KLAVÍR 
zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován v 5.  a  
6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka se realizuje pravidelnou návštěvou hodin začínajícího nebo méně pokročilého 
spolužáka, postupně se zapojuje sám aktivně do procesu výuky, kontroluje, případně 
opravuje chyby v notovém zápisu i interpretaci a učí se přesně formulovat své 
připomínky i je správně interpretovat. Žák dochází na výuku spolužáka, který je méně 
pokročilý a získává možnost pozorovat práci učitele a aktivně se zapojovat do výuky 
Předmět slouží žákům k ověření platnosti účinnosti i způsobu aplikace odborných 
metodických zásad a poznatků v praktickém vyučování. Úzce souvisí se znalostmi 
získanými při studiu předmětů metodiky klavírní hry, pedagogiky, psychologie a dějin 
a literatury klavíru. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
Studium je zakončeno v 6. ročníku absolventskou zkouškou v rámci metodiky klavíru 
jako samostatný výstup s modelem. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Absolvent dokáže názorně rozebrat, demonstrovat a srozumitelně vysvětlit metodické 
postupy, které jsou nezbytné ve výuce žáků dle jejich pokročilosti. Má zaujetí pro 
pedagogickou práci a zájem pro další sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou 
pedagogickou činnost. Má přehled o hudebním dění v oboru (koncerty, soutěže, 
semináře, odborná literatura).  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
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a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
Průřezová témata  
V předmětu Vyučovatelský seminář hlavního oboru se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
hlavního oboru, , Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 
NA KLAVÍR 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 - spolupracuje na skladbách, které vyučující 
zadal modelu, dle jeho pokročilosti  
 
- se  zaměří na detailní vypracování skladeb 
z 1. pololetí po interpretační stránce a 
studium skladeb nových (stupnice, akordy, 
skladba barokní, etudy a dále dle osnov) 

(stupnice, akordy, skladba barokní, etudy a 
dále skladby různých stylů dle možností a 
potřeb žáka v rámci osnov). 
Každý ročník má povinnost splnit dle osnov 
jiné požadavky, takže i výběr skladeb bude 
vycházet z povinnosti dodržet osnovy, proto 
nelze látku blíže specifikovat. 
 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
   - se aktivně zapojuje do výuky, učí se 
samostatně vést hodinu. 
 
Žák pracuje samostatně na jedné či více 

Stupnice, akordy, etudy a dále skladby dle 
osnov modelu.  
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zadaných skladbách spolu s modelem a 
vyučujícím, případně koriguje postup. 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU   

  HRA NA VARHANY 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
Předmět Dějiny a literatura varhan má za úkol seznámit žáky s vývojem nástroje od 
starověku po současnost a paralelně s literaturou o něm (souvislost s vývojem 
hudební kultury, notový materiál). Žáci poznávají církevní (liturgickou) funkci nástroje 
a jeho funkci v celkové hudební kultuře. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě praktického zvládnutí různých materiálů, 
ústního zkoušení a aktivity při výuce. Zvláště potom podle kvality praktické ukázky 
řešení vybraného problému.   
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i zkušenosti s praktickým 
nakládáním postupů, schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Žáci během studia poznávají, jak vývoj nástroje přímo souvisí s vývojem varhanní 
literatury v různých epochách. Znalost historických nástrojů je nezbytnou podmínkou 
ke stylovému rejstříkování a interpretaci. Varhany mezi ostatními hudebními nástroji 
mají vlastní a nesrovnatelnou odlišnost, jejich stavba je také umění a jejich specifiku 
si výrazně uvědomuje skladatel i interpret. Varhany jsou nepřenosné a jejich umístění 
má významnou estetickou a historickou hodnotu. 
Žák se připravuje k interpretaci na nástroji, o kterém potřebuje znát jeho původ, 
kvalitu a možnosti, aby hru mohl přizpůsobit předem daným kvalitám a prostředí, a 
volit odpovídající varhanní literaturu. Jeho umělecké angažmá a ambice závisí přímo 
na typu a dispozici nástroje. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HRA NA VARHANY rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
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využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU -  HRA NA VARHANY se 
výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, , Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  HRA NA 
VARHANY  
 

5. ročník  -  očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- žák si uvědomuje, jak složitý byl vývoj 

nástroje v průběhu historických 
období 

- jak nástroj vznikl, co víme o 
nejstarších varhanách 

- od antiky k Byzanci 
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- pozná proměnu nástroje od antiky do 
počátku renesance, kdy vznikají 
národní kultury 

- ví, jak vznikl samostatný žánr – hra 
na varhany 

- poznává nejstarší varhanní literaturu 

- křesťanství a varhany v kostelích 
- významné středověké nástroje 
- vývoj varhanářství od starověku 

k renesanci 

2. pololetí 
- žák si osvojuje význam a rozsah 

pojmů národní kultury 
- žák se orientuje ve vývoji evropské 

(mimo Německo) hry od baroka do 
současnosti 

- žák si osvojuje charakteristiky 
různých škol a zná jejich hlavní 
představitele 

- vysvětlení tradičního pojmu královský 
nástroj“ 

- varhanní hra – samostatná disciplína 
- evropská kultura – celek 
- zvláštní kapitoly ve vývoji 

varhanářství, mistři varhaníci, 
varhany a historické národní události 

- Nizozemí, Francie, Itálie, Anglie, 
Španělsko 

 
6. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- žák si osvojuje zvláštní význam 

německé kultury pro vývoj nástroje a 
varhanní hry 

- hodnoty a rozsah německé hudby a 
postavení varhan v ní 

- žák poznává skladatelů k specifice 
nástroje 

- varhany a jejich kultura v Německu 
- od renesance k současnosti –přehled 
- světská a církevní hudba 
- jižní a severní Německo – rozdíly 
- J. S. Bach (život a skladby pro 

varhany) 
- významní skladatelé a jejich skladby 

pro varhany (renesance, baroko, 
klasicismus, romantismus) 

- 20. st. (vývoj varhanářství, významní 
interpreti, nové trendy ve varhanní 
tvorbě) 

2. pololetí 
- žák si osvojuje znalosti o vývoji 

varhanní hudby v Čechách od 17. st. 
do současnosti 

- varhany v slovanských zemích 
(Rusko) a ve světě 

- žák se orientuje v současném 
varhanním umění 

- stručné informace o starých 
nástrojích a varhanících do 17. st. 

- zakladatel české varhanní školy – 
Černohorský 

- baroko až romantismus 
- Rejcha – Česká varhanní kultura a 

Evropa (Vídeň, Paříž) 
- sólo nástroj, doprovod, součást 

orchestru 
- nejvýznamnější skladatelé a 

varhanící v 19. a 20. st. 
- rozhled po současném světě 
- Pražské varhany 
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Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU   

 HRA NA VARHANY 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – 
UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů v 5.  a  6. ročníku 
v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
V tomto předmětu se žák seznamuje s metodami vyučování hry na varhany. Osvojuje 
si způsoby, jak pro žáka najít vhodné postupy k osvojení nástrojové zručnosti. 
Získává znalosti, jak nejlépe rozvrhnout a organizovat výuku Žáci si soustavně 
uvědomují metodický postup, jak zprostředkovávat a rozvíjet dovednosti a návyky 
hry, zásady cvičení a zvládání technických problémů hry i nástroje. Důležitá je 
orientace v literatuře notové a metodické, žák si osvojuje schopnost výběru. 
Individuální přístup k budoucím žákům vyžaduje psychologické a pedagogické 
zásady uplatňovat v praxi, rozumět dětské psychice a osvojit si umění elementárního 
výkladu. Žák si osvojuje schopnost poznávat a specifikovat talent uchazečů a 
problémy začátečníků. Znalost a uplatňování metodických zásad žákovi umožní 
věnovat se pedagogické činnosti zpravidla na ŽUŠ. Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady: 
Metodika hry na varhany využívá znalostí získaných z dovedností nástrojových. Žák 
se učí jasně formulovat, objasňovat a interpretovat dané úkoly tak, aby byly 
srozumitelně demonstrovány věkové kategorii, ve které jsou probírány. Ve výuce se 
prolíná výklad s praxí, kdy žáci spolu vzájemně spolupracují a osvojují si daný 
problém. Je kladen důraz na výuku žáků se speciálními potřebami a vzhledem 
k tomu, že jsme konzervatoří, která pracuje ve větší míře také s žáky s různou 
zrakovou indikací, je výuka uzpůsobena jejich možnostem.  
Předmět ukončí v 6. ročníku absolventskou zkouškou, kde vedle teoretické zkoušky 
je i praktická ukázka práce s modelem u klavíru. Absolvent dokáže názorně 
demonstrovat, rozebrat a srozumitelně vysvětlit metodické postupy, které jsou 
nezbytné ve výuce žáků dle jejich pokročilosti. Má zaujetí pro pedagogickou práci a 
zájem o další sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou pedagogickou činnost. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, průřezových témat a 



276 
 

mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
Průřezová témata  
V předmětu se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU – HRA NA VARHANY 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- osvojuje si  základy metodiky obecně, 
varhanní hry zvláště 

- žák zvládá metodiku hry manuálové a 
pedálové 

- manuál, manuály 
- pedál 
- fyzické předpoklady varhaníka 
- klavír – varhany: srovnání, rozdíl 
- základní zásady vypracování 

prstokladů a nohokladů 
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- orientace – noty – pedál 
- základní pravidla hry na pedál 
- synchronizace rukou a nohou 

2. pololetí 
- žák si osvojuje hlavní zásady 

vyučování přednesu 
- ovládá způsoby, jak vyučovat 

registraci na nástroji v souladu 
s charakterem skladby 

- postupně: jednotlivé výrazové 
prostředky, ornamentika a její 
historická podmíněnost 

- J. S. Bach – zvláštnosti 
- registrace 
- stylové registrace 
- technika hry a přednes 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 

- jako budoucí učitel zkoumá, poznává 
a respektuje osobnost žáka 

- od začátečnické práce k soustavné 
výchově – pedagogický proces 

- učitelovy předpoklady 
- individuální přístup 
- fáze výuky – začátečníci, soustavná 

cvičení 
- talent 
- psychologické prvky, jejich odhad, 

identifikace a rozvoj 
- paměť 
- okrajové problémy (tréma apod.) 
- příprava – výkon – úspěch (orientace 

v praxi) 
2. pololetí 

- metodika cvičení 
- dvojí význam cvičení: úroveň – výkon 
- studijní plány 

- didaktika cvičení 
- plány cvičení 

 koncentrace 
- rozvrh, délka, přestávky, časové 

vymezení cvičení 
- upevňování, definitiva, opakování 
- dosažení standardu, jeho udržení, 

případně perspektiva mimořádného 
výkonu 

- učební osnovy, organizace výuky a 
volba vhodného notového materiálu 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  

 HRA NA VARHANY 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  – HRA NA VARHANY 
zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován v 5.  a  
6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu  
Předmět Vyučovatelský seminář slouží žákům k ověření platnosti, účinnosti i 
způsobu aplikace obecných didaktických zásad a poznatků získaných studiem 
předmětů psychologie, pedagogika a metodika v praktickém vyučování. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Výuka se realizuje návštěvou hodin začínajícího nebo málo pokročilého spolužáka. 
Žák tím získává možnost pozorovat dlouhodobě práci učitele, sledovat posloupnost 
řazení jednotlivých technických problémů, časovou náročnost i požadovanou míru 
jejich zvládnutí v závislosti na celkové technické i muzikantské vyspělosti 
vyučovaného. Pozorně si všímá učitelových reakcí i řešení. Učitel v průběhu roku 
zapojuje účastníka semináře aktivně do procesu výuky, ukládá mu navrhnout řešení 
dílčích technických problémů, další postup žáka, volbu repertoáru apod. Cílem 
předmětu je zapojení žáka do praktické výuky a ověření jeho předpokladů pro 
učitelskou práci před vlastním nástupem žáka do praxe.  
V  případě, že není možné žáka zařadit na vyučovatelský seminář k žákovi nižšího 
ročníku v oboru varhany, dochází na hodiny k oboru klavír.  
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
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Průřezová témata  
V předmětu se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru, má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Metodika hlavního oboru, 
Ceský jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – 
HRA NA VARHANY 
 

5. ročník -  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 - sleduje výuku mladšího spolužáka a na 
výzvu učitele pojmenuje technické problémy 
a chyby ve hře spolužáka 
- srozumitelně vysvětlí dílčí technický 
problém 
- prakticky předvede jeho řešení 

technické prvky a probraná látka je dána 
ŠVP ročníku, ve kterém studuje modelový 
žák 

6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- samostatně metodicky vede modelového 
žáka 
 - navrhuje další postup výuky i volbu 
hraného repertoáru 
- je připraven k vykonání zkoušky 
z pedagogicko - umělecké přípravy u 
absolutoria 

Seminární okruhy témat se v tomto ročníku 
soustřeďují na spoluúčast při vedení ke 
správné stylové interpretaci. 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU 

 HRA NA AKORDEON 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka – zajišťuje získání informací o vzniku a vývoji akordeonu 
            - seznamuje žáka s rozdělením akordeonů se školami pro akordeon i  
               s výrobci  akordeonů u nás i ve světě 

- umožňuje žákovi seznámení s instruktivní a přednesovou literaturou pro 
nástroj 

- seznamuje žáka také s koncertní literaturou – s vhodným výběrem i 
používáním této literatury 

- poskytuje také informace o mezinárodních soutěžích ve hře na akordeon 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je předání informací žákovi o dějinách a literatuře hry na akordeon. 
Rozšíření obzoru žáka v oblasti celosvětové hry na akordeon ( mezinárodní soutěže, 
akordeon v zahraničí ). Obecným cílem je též naučit žáka, jak nejlépe informace 
předat i svým budoucím žákům při profesi učitele hry na akordeon – uplatňuje 
poznatky z pedagogiky a psychologie.  
Vyučovací předmět ,,Dějiny a literatura hry na akordeon‘‘ je odborným předmětem, 
jehož výuka probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně po dobu dvou let.  
Žák by si na konci výuky měl –  

- Pamatovat informace z dějin a literatury, které získal                                                   
- Umět vybrat přednesovou i koncertní literaturu pro nástroj                                                 
- Osvojit správné návyky a postupy výuky pedagoga pro předávání informací 

budoucím žákům 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru hra na akordeon rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na akordeon se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Hlavní obor, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU HRA NA 
AKORDEON 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
  - si zapamatuje nejdůležitější poznatky 
ze vzniku a vývoje akordeonu 

       - se seznámí s výrobci  akordeonů u nás  
         i ve světě 
     - dokáže rozdělení  akordeony 

 

-vznik a vývoj akordeonu 
 -výrobci akordeonů u nás a ve světě 
- rozdělení akordeonů 

 

2. pololetí 
       Žák: 
  -  se seznámí se vznikem a  vývojem škol 
hry pro akordeon     
 -  si zapamatuje  důležité informace 
z instruktivní   literatury pro ZUŠ 
- si dokáže vybrat  akordeonové  edice pro 
svoji potřebu a  dokáže je využít   (po 
konzultaci s učitelem)   

- školy pro akordeon 
- instruktivní literatura pro ZUŠ 
- akordeonové edice a jejich využití 

 
 

 
6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 

Žák - se seznámí s mezinárodními          
soutěžemi ve hře na akordeon 
       - si zapamatuje přednesovou  literaturu 
pro ZUŠ a dokáže si  vybrat po konzultaci 
s učitelem  skladby pro sebe 
- se učí získávat svůj názor na výběr skladeb 

- mezinárodní soutěže ve hře na 
akordeon 

- přednesová literatura pro ZUŠ 
 

2. pololetí 
Žák:  
 - se seznamuje s koncertní literaturou 
- dokáže si vybrat dle svého vkusu 
přednesovou skladbu 

- získá informace o zahraničních  
výrobcích akordeonů 

- koncertní literatura 
- akordeon v zahraničí 
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Učební osnova předmětu - METODIKA  HLAVNÍHO OBORU  

 HRA NA AKORDEON 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – 
UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů v 5.  a  6. ročníku 
v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
V tomto předmětu se žák seznamuje s metodami vyučování hry na akordeon. 
Osvojuje si způsoby, jak pro žáka najít vhodné postupy k osvojení nástrojové 
zručnosti. Získává znalosti, jak nejlépe rozvrhnout a organizovat výuku Žáci si 
soustavně uvědomují metodický postup, jak zprostředkovávat a rozvíjet dovednosti 
a návyky hry, zásady cvičení a zvládání technických problémů hry i nástroje. Obsah 
je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Žák si osvojuje schopnost poznávat a specifikovat talent uchazečů a problémy 
začátečníků. Znalost a uplatňování metodických zásad žákovi umožní věnovat se 
pedagogické činnosti zpravidla na ŽUŠ. Důležitá je orientace v literatuře notové a 
metodické, žák si osvojuje schopnost výběru. Individuální přístup k budoucím žákům 
vyžaduje psychologické a pedagogické zásady uplatňovat v praxi, rozumět dětské 
psychice a osvojit si umění elementárního výkladu. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na akordeon se výuka dotýká 
rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Hlavní obor, Vyučovatelský 
seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, 
Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA AKORDEON 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 

Žák -  dokáže zvolit vhodný nástroj 
- vysvětlí správné držení nástroje a 

rukou 
- prakticky předvede správné držení  
     nástroje  
- vysvětlí pojem měchová technika 

- seznámení s žákem 
- volba nástroje 
- stavba akordeonu a jeho  
      držení, držení rukou 
- tvoření tónů na nástroj 
- měchová technika – práce s měchem 

Žák – umí vysvětlit, jak se nasazuje  
          a ukončuje tón na nástroji –  
          názorně předvede 

 - dokáže popsat vznik a tvoření  
          tónu na akordeon 

- nasazení a ukončení tónu na nástroj 
- vývoj akordeonové notace 
- vznik a tvoření tónu  
      na akordeon 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 
Žák – se naučí rejstříky, jejich použití 
          a dokáže předvést i prakticky 
       - dokáže předvést správnou    
          prstovou i měchovou artikulaci 

- rejstříky a jejich použití 
- artikulace prstová a měchová 
- specifické značky v akordeonové 

literatuře 
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       - si zapamatuje specifické značky  
         v akordeonové literatuře 

 
 

     Žák  – se učí správný postup při  
                úvodních hodinách hry na  
                akordeon 

       - dokáže upozornit na specifické 
         problémy  zrakově postiženého  
         učitele  
      - se seznamuje s vývojem metodiky  

- postup práce se začátečníkem  
- specifické problémy zrakově 

postiženého učitele 
- vývoj akordeonové metodiky 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU 

 HRA NA AKORDEON 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  – HRA NA 
AKORDEON zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je 
vyučován v 5.  a  6. ročníku  individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu  
Předmět Vyučovatelský seminář slouží žákům k ověření platnosti, účinnosti i 
způsobu aplikace obecných didaktických zásad a poznatků získaných studiem 
předmětů psychologie, pedagogika a metodika v praktickém vyučování. Realizuje se 
návštěvou hodin začínajícího nebo málo pokročilého spolužáka. Žák tím získává 
možnost pozorovat dlouhodobě práci učitele, sledovat posloupnost řazení 
jednotlivých technických problémů, časovou náročnost i požadovanou míru jejich 
zvládnutí v závislosti na celkové technické i muzikantské vyspělosti vyučovaného. 
Pozorně si všímá učitelových reakcí i řešení. Učitel v průběhu roku zapojuje 
účastníka semináře aktivně do procesu výuky, ukládá mu navrhnout řešení dílčích 
technických problémů, další postup žáka, volbu repertoáru apod. Cílem předmětu je 
zapojení žáka do praktické výuky a ověření jeho předpokladů pro učitelskou práci 
před vlastním nástupem žáka do praxe. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
V  případě, že není možné žáka zařadit na vyučovatelský seminář k žákovi nižšího 
ročníku v oboru akordeon, dochází na hodiny k oboru klavír. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
Průřezová témata  
V předmětu se výuka dotýká rovněž témat:  
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člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru, má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Metodika hlavního oboru, 
Ceský jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU – 
HRA NA AKORDEON 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 
Žák: 
  - si zapamatuje nejdůležitější poznatky  
z výuky akordeonové techniky 

Posazení u nástroje 
Funkce rukou 
Měchová technika 

2. pololetí 
       Žák:  
  -  se seznámí se způsobem výuky       
     začátečníků     
 -  si zapamatuje  důležité      
    informace z instruktivní 
    literatury pro ZUŠ 
- si dokáže vybrat     akordeonové  edice pro   
    svoji potřebu a  dokáže je využít ve výuce    

- školy pro akordeon 
- instruktivní literatura pro ZUŠ 
- akordeonové edice a jejich využití 

 
 

 
 
 

6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 

Žák:  
       - si zapamatuje přednesovou  literaturu 
pro ZUŠ a dokáže si  vybrat po konzultaci 
s učitelem  skladby pro své žáky 
- se učí vysvětlit žákovi technické problémy 
- dokáže najít a opravit chyby 

- přednesová literatura pro ZUŠ 
- rozdělení technické náročnosti 
- jednotlivé typy technik a jejich 

vysvětlení 
- nejčastější technické chyby 

začátečníků 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU 

  HRA NA HOUSLE 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru Hra na housle, je předmět odborné 
umělecké a umělecko-pedagogické přípravy, ve kterém žák získá odborné znalosti 
o historii vývoje smyčcových nástrojů a vzniku houslí, violy, o historii a vývoji hry na 
housle, violu a dále o literatuře jak přednesové, tak pedagogicko-metodické určené 
tomuto nástroji. 
Obsah předmětu je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 

 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je žákovi pomoci utřídit, doplnit a zkvalitnit dosavadní znalosti a dále 
pak tyto mu pomoci aplikovat při jeho vlastní umělecké a umělecko-pedagogické 
práci. Obsahový okruh předmětu zahrnuje data od počátku vývoje smyčcových 
nástrojů až do doby dnešní, dále o struktuře a stavbě smyčcových nástrojů – 
zejména pak houslí a viol – z hlediska technologického i z hlediska historie výroby, 
houslařských škol, případně tradic. Obsahový okruh předmětu dále zahrnuje vývoj 
houslové hry z hledisek hledání a nacházení nových kreací v oblasti zvuku i složitosti 
hry a jejich uplatňování v historicky a žánrově členité oblasti literatury určené pro 
housle a violu. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí,  průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru hra na housle rozvíjí především tyto 
kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
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volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata: 
V předmětu se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty  Hlavní obor 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, , Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU HRA NA 
HOUSLE 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- pochopil význam předmětu jako organickou 
součást vzdělání ve studiu houslové hry 
- seznámil se s nejdůležitějšími tituly 
zabývající se předmětem výuky 

Úvod. Literatura. Styl studia. 
Vývoj smyčcových nástrojů. Orient, Evropa. 
Viola, účel vzniku. Rozčlenění a vývoj. 
Housle, vznik, struktura. Vývoj smyčce. 
Houslařské školy: Bresijská, Cremonská, 
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- poznal hlavní stupně ve vývoji smyčcových 
nástrojů až po období starých viol 
- poznal housle jako novátorský jev 
s progresivní perspektivou 
- poznal vývoj smyčce ve vztahu 
k proměnným zvukovým požadavkům 
- poznal a dovede popsat hlavní modely 
houslí 
- zná nejdůležitější jména houslařství a 
zároveň hlavní rysy jejich nástrojů 
- dovede vystihnout podstatu manufakturní 
výroby a její důsledek do budoucna 

Neapolská, Milánská, Římská, Florentinská, 
Boloňská, Benátská. 
Školy mimoitalské: Tyrolská, Mittenwaldská 
– vznik manufakturní výroby; Francouzská, 
Anglická, Vídeňská, Německá – vliv na 
české školy. 

2. pololetí 
Žák  
- poznal vývoj a osobnosti české houslařské 
tradice od 18. století do dneška 
- seznámil se s konkrétní výrobou 
v houslařské dílně 
- naučil se náležitě ošetřovat nástroj a 
správně jej uchovávat 

Houslařská škola Česká: 18., 19., 20. století 
a dnešek. 
Podrobná struktura houslí (violy), výrobní 
postup. 
Struny, tendence vývoje. 
Smyčec. Výrobní tradice. 
Houslařské soutěže: Sbírky nástrojů. 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- pochopil a dovede popsat souvislost 
rozvoje hudby smyčcových nástrojů 
s vývojem hudby a kultury obecně 
- zná podstatné osobnosti jednotlivých 
instrumentálních škol, jejich vliv na rozvoj 
houslové (violové) hry 
- zná významná díla předních skladatelů pro 
housle (violu) 
- dovede nastínit současný stav možností 
vzdělání v houslové hře v celosvětovém 
měřítku 

Centra rozvoje hry a literatura v nich vzniklá. 
17., 18. století – Itálie, Německo, Rakousko, 
Čechy, Francie. 
Evropa na konci 18. století; Paganini a 
reakce na něj. 
Školy v 19. století: Francouzská, 
Francouzsko-Belgická, Německá, Vídeňská, 
Česká, Ruská-sovětská. 
20. století 
- školy, soutěže, studijní kurzy 
- významné osobnosti a dílo 
- mediální stránka 

2. pololetí 
Žák  
- vyjmenuje podstatná díla pedagogické 
literatury pro housle (violu) 
- orientuje se v systémech technických 
cvičení a etud 
- umí vyhledat potřebnou literaturu 
v systému hudební knihovny a na 
internetových stránkách 
- dovede zrakově postiženému žáku 
zprostředkovat bodový zápis potřebného 
technického materiálu 

Houslová, violová pedagogická literatura. 
Pedagogická literatura 18. a 19. století, její 
užitečnost ve dnešní pedagogice. 
Etudy. 
Systém technických cvičení. 
Pojem „technický přednes“. 
Výběrové sborníky. 
Praxe převedení pedagogického materiálu 
do bodového písma. 
Užívání počítačové techniky. 
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Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU 

  HRA NA   HOUSLE 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO)  HRA NA   HOUSLE zasahuje do 
okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován individuálně v 5.  a  
6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  

 
Pojetí předmětu: 
Předmět Metodika hlavního oboru Hra na housle, je skupinový předmět odborné 
umělecké a umělecko-pedagogické přípravy. Tento předmět má informovat 
o jednotlivých složkách hry, navodit schopnost analýzy hry a předložit a naučit 
postupy při vyučování. Obsahový okruh předmětu zahrnuje co nejpodrobnější 
analýzu činnosti celého aparátu hry, její normativy i zvláštnosti, dále pak způsoby, jak 
jednotlivé prvky hry rozvíjet a to s ohledem na individuálnost dispozic každého 
jedince. Předmět dále zahrnuje principy a postupy zvolené a užívané v rámci různých 
metodických přístupů a nabízí volbu vlastních koncepcí. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem výuky je pomoci žákovi vytvořit z jeho zatím praktických zkušeností s hrou 
na nástroj oblast teoreticko-praktických znalostí o fungování psychofyziologického 
aparátu hry, ve které bude dále nacházet základ jak pro svoji vlastní hru, tak pro 
pedagogickou praxi. Předmět je společný pro žáky zrakově postižené, zdravotně 
znevýhodněné a pro žáky bez zdravotní indikace. 
 Přestože předmět je skupinový (kolektivní), učitel dbá o navození a zachování 
individuálního přístupu k žákovi vzhledem k jeho vjemovým dispozicím. 
hodiny týdně. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
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personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
Průřezová témata: 
V předmětu se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA HOUSLE 
 

5. ročník– očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- osvojil si nazírání na svoji pohybovou 
činnost pravé paže v intencích jednotlivých 
funkcí 
- je schopen záměrně a s vědomým 
nadhledem vykonávat discipliny smyčcové 
techniky 
- je schopen provádět analýzu činnosti pravé 
paže u jiného houslisty (violisty) a případně 
vytvořit rehabilitační program 
- osvojil si základní funkce levé ruky 

Funkce pravé paže. Zachycení smyčce. 
Pohyblivost a souhybnost jednotlivých částí 
paže. 
Střídání smyku, střídání strun. 
Smyky položené – detaché, legato, staccato, 
řadové staccato. 
Ekonomika práce se smyčcem. 
Dynamika technická.  
Smyky hozené. 
Zachycení houslí. Funkce levé paže. 

2. pololetí 
Žák  
- osvojil si nazírání na svoji pohybovou 

Prstoklady. Problematika hmatů 
s podložením a zadržováním. Anticipace 
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činnost levé paže z pozice jednotlivých 
funkcí 
- je schopen analýzy zachycení nástroje u 
sebe i jiného žáka, zdůvodnit a provést 
korekce 
- umí vysvětlit podstatu hmatové 
problematiky, dovede připravit program 
nápravy chybných procesů u sebe i jiných 
- pochopil a dovede názorně ukázat oblasti 
hry v polohách, dvojhmatů a harmonických 
akordů a technologie vibrata 
- zná smysl stupnic a umí vysvětlit jejich 
zapojení do systému každodenní studijní 
práce houslisty 

hmatů. 
Funkce a praktikování dvojhmatů. 
Hra v polohách. 
Dvojhmaty a vícehlas. 
Vibrato. 
Stupnice, jejich úloha a systém. 

 
6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák 
- dokáže demonstrovat jednotlivé výrazové 
složky hry na vlastním studiu 
- je schopen provést analytický program 
nastudování 
- umí připravit program pro nastudování 
skladby z hlediska technologického a 
z hlediska zapamatovacího procesu 
 

Výrazové složky hry. 
Hudební představy. Odpojování hudebních 
představ od pohybové techniky. 
Úloha harmonie. 
Rytmus a práce s tempem. 
Dynamika výrazová, barva zvuku. 
Studium přednesových skladeb. 
Paměť ve studiu houslové (violové) hry. 
Tréma při veřejných vystoupeních houslisty 
a její překonávání. 

2. pololetí 
Žák  
- umí vyjmenovat a popsat jednotlivé 
součásti talentové zkoušky 
- umí prakticky provést talentovou zkoušku u 
žáků v různém vývojovém stadiu 
- dovede popsat podstatu a strukturu 
jednotlivých systémů výuky začátečníků 
- dovede popsat podstatu a strukturu výuky 
od 1. do 7. Polohy 

Zkoumání talentu.  
Metodika výuky začátečníků – systémy: 
Ševčík, Beran-Čermák, Voldan, Micka-
Micková, Bublová, Krůček, Gola, 
Sapožnikov, Korgujev. 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU  

 HRA NA VIOLU 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
Pojetí předmětu: 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru Hra na violu je předmět odborné 
umělecké a umělecko-pedagogické přípravy, ve kterém žák získá odborné znalosti 
o historii vývoje smyčcových nástrojů a vzniku houslí, violy, o historii a vývoji hry na 
housle, violu a dále o literatuře jak přednesové, tak pedagogicko-metodické určené 
tomuto nástroji. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
 Cílem předmětu je žákovi pomoci utřídit, doplnit a zkvalitnit dosavadní znalosti 
a dále pak tyto mu pomoci aplikovat při jeho vlastní umělecké a umělecko-
pedagogické práci. Obsah předmětu je společný pro žáky zrakově postižené, tělesně 
znevýhodněné a pro žáky bez zdravotní indikace. Obsahový okruh předmětu 
zahrnuje data od počátku vývoje smyčcových nástrojů až do doby dnešní, dále o 
struktuře a stavbě smyčcových nástrojů – zejména pak houslí a viol – z hlediska 
technologického i z hlediska historie výroby, houslařských škol, případně tradic. 
 Obsahový okruh předmětu dále zahrnuje vývoj houslové hry z hledisek 
hledání a nacházení nových kreací v oblasti zvuku i složitosti hry a jejich uplatňování 
v historicky a žánrově členité oblasti literatury určené pro housle a violu. 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  HRA NA VIOLU rozvíjí 
především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
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kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  HRA NA VIOLU se výuka 
dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU  HRA NA 
VIOLU 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- pochopil význam předmětu jako organickou 
součást vzdělání ve studiu houslové hry 
- seznámil se s nejdůležitějšími tituly 
zabývající se předmětem výuky 
- poznal hlavní stupně ve vývoji smyčcových 
nástrojů až po období starých viol 

Úvod. Literatura. Styl studia. 
Vývoj smyčcových nástrojů. Orient, Evropa. 
Viola, účel vzniku. Rozčlenění a vývoj. 
Housle, vznik, struktura. Vývoj smyčce. 
Houslařské školy: Bresijská, Cremonská, 
Neapolská, Milánská, Římská, Florentinská, 
Boloňská, Benátská. 
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- poznal housle jako novátorský jev 
s progresivní perspektivou 
- poznal vývoj smyčce ve vztahu 
k proměnným zvukovým požadavkům 
- poznal a dovede popsat hlavní modely 
houslí 
- zná nejdůležitější jména houslařství a 
zároveň hlavní rysy jejich nástrojů 
- dovede vystihnout podstatu manufakturní 
výroby a její důsledek do budoucna 

Školy mimoitalské: Tyrolská, Mittenwaldská 
– vznik manufakturní výroby; Francouzská, 
Anglická, Vídeňská, Německá – vliv na 
české školy. 

2. pololetí 
Žák  
- poznal vývoj a osobnosti české houslařské 
tradice od 18. století do dneška 
- seznámil se s konkrétní výrobou 
v houslařské dílně 
- naučil se náležitě ošetřovat nástroj a 
správně jej uchovávat 

Houslařská škola Česká: 18., 19., 20. století 
a dnešek. 
Podrobná struktura houslí (violy), výrobní 
postup. 
Struny, tendence vývoje. 
Smyčec. Výrobní tradice. 
Houslařské soutěže: Sbírky nástrojů. 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- pochopil a dovede popsat souvislost 
rozvoje hudby smyčcových nástrojů 
s vývojem hudby a kultury obecně 
- zná podstatné osobnosti jednotlivých 
instrumentálních škol, jejich vliv na rozvoj 
houslové (violové) hry 
- zná významná díla předních skladatelů pro 
housle (violu) 
- dovede nastínit současný stav možností 
vzdělání v houslové hře v celosvětovém 
měřítku 

Centra rozvoje hry a literatura v nich vzniklá. 
17., 18. století – Itálie, Německo, Rakousko, 
Čechy, Francie. 
Evropa na konci 18. století; Paganini a 
reakce na něj. 
Školy v 19. století: Francouzská, 
Francouzsko-Belgická, Německá, Vídeňská, 
Česká, Ruská-sovětská. 
20. století 
- školy, soutěže, studijní kurzy 
- významné osobnosti a dílo 
- mediální stránka 

2. pololetí 
Žák  
- vyjmenuje podstatná díla pedagogické 
literatury pro housle (violu) 
- orientuje se v systémech technických 
cvičení a etud 
- umí vyhledat potřebnou literaturu 
v systému hudební knihovny a na 
internetových stránkách 
- dovede zrakově postiženému žáku 
zprostředkovat bodový zápis potřebného 
technického materiálu 

Houslová, violová pedagogická literatura. 
Pedagogická literatura 18. a 19. století, její 
užitečnost ve dnešní pedagogice. 
Etudy. 
Systém technických cvičení. 
Pojem „technický přednes“. 
Výběrové sborníky. 
Praxe převedení pedagogického materiálu 
do bodového písma. 
Užívání počítačové techniky. 
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Učební osnova předmětu - METODIKA HLAVNÍHO OBORU  

 HRA NA VIOLU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU (MHO)  HRA NA   VIOLU zasahuje do 
okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován individuálně v 5.  a  
6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  

 
Pojetí předmětu: 
Předmět Metodika hlavního oboru Hra na violu je skupinový předmět odborné 
umělecké a umělecko-pedagogické přípravy. Tento předmět má informovat 
o jednotlivých složkách hry, navodit schopnost analýzy hry a předložit a naučit 
postupy při vyučování. Obsahový okruh předmětu zahrnuje co nejpodrobnější 
analýzu činnosti celého aparátu hry, její normativy i zvláštnosti, dále pak způsoby, jak 
jednotlivé prvky hry rozvíjet a to s ohledem na individuálnost dispozic každého 
jedince. Předmět dále zahrnuje principy a postupy zvolené a užívané v rámci různých 
metodických přístupů a nabízí volbu vlastních koncepcí. Obsah je společný pro žáky 
se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem výuky je pomoci žákovi vytvořit z jeho zatím praktických zkušeností s hrou 
na nástroj oblast teoreticko-praktických znalostí o fungování psychofyziologického 
aparátu hry, ve které bude dále nacházet základ jak pro svoji vlastní hru, tak pro 
pedagogickou praxi. Předmět je společný pro žáky zrakově postižené, zdravotně 
znevýhodněné a pro žáky bez zdravotní indikace. Přestože předmět je skupinový 
(kolektivní), učitel dbá o navození a zachování individuálního přístupu k žákovi 
vzhledem k jeho vjemovým dispozicím. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a voliba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
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harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
Průřezová témata: 
V předmětu Metodika hlavního oboru  hra na violu se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA VIOLU 
 

5. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo- tematické celky 
Žák 
- osvojil si nazírání na svoji pohybovou 
činnost pravé paže v intencích jednotlivých 
funkcí 
- je schopen záměrně a s vědomým 
nadhledem vykonávat discipliny smyčcové 
techniky 
- je schopen provádět analýzu činnosti pravé 
paže u jiného houslisty (violisty) a případně 
vytvořit rehabilitační program 
- osvojil si základní funkce levé ruky 

Funkce pravé paže. Zachycení smyčce. 
Pohyblivost a souhybnost jednotlivých částí 
paže. 
Střídání smyku, střídání strun. 
Smyky položené – detaché, legato, staccato, 
řadové staccato. 
Ekonomika práce se smyčcem. 
Dynamika technická.  
Smyky hozené. 
Zachycení houslí. Funkce levé paže. 

2. pololetí 
Žák  
- osvojil si nazírání na svoji pohybovou 
činnost levé paže z pozice jednotlivých 

Prstoklady. Problematika hmatů 
s podložením a zadržováním. Anticipace 
hmatů. 
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funkcí 
- je schopen analýzy zachycení nástroje u 
sebe i jiného žáka, zdůvodnit a provést 
korekce 
- umí vysvětlit podstatu hmatové 
problematiky, dovede připravit program 
nápravy chybných procesů u sebe i jiných 
- pochopil a dovede názorně ukázat oblasti 
hry v polohách, dvojhmatů a harmonických 
akordů a technologie vibrata 
- zná smysl stupnic a umí vysvětlit jejich 
zapojení do systému každodenní studijní 
práce violisty 

Funkce a praktikování dvojhmatů. 
Hra v polohách. 
Dvojhmaty a vícehlas. 
Vibrato. 
Stupnice, jejich úloha a systém. 

 
6. ročník– očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- dokáže demonstrovat jednotlivé výrazové 
složky hry na vlastním studiu 
- je schopen provést analytický program 
nastudování 
- umí připravit program pro nastudování 
skladby z hlediska technologického a 
z hlediska zapamatovacího procesu 
 

Výrazové složky hry. 
Hudební představy. Odpojování hudebních 
představ od pohybové techniky. 
Úloha harmonie. 
Rytmus a práce s tempem. 
Dynamika výrazová, barva zvuku. 
Studium přednesových skladeb. 
Paměť ve studiu houslové (violové) hry. 
Tréma při veřejných vystoupeních houslisty 
(violisty) a její překonávání. 

2. pololetí 
Žák  
- umí vyjmenovat a popsat jednotlivé 
součásti talentové zkoušky 
- umí prakticky provést talentovou zkoušku u 
žáků v různém vývojovém stadiu 
- dovede popsat podstatu a strukturu 
jednotlivých systémů výuky začátečníků 
- dovede popsat podstatu a strukturu výuky 
od 1. do 7. polohy 

Zkoumání talentu. 
Metodika výuky začátečníků – systémy: 
Ševčík, Beran-Čermák, Voldan, Micka-
Micková, Bublová, Krůček, Gola, 
Sapožnokov, Korgujev. 

 



300 
 

 
Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU   

   HRA NA VIOLONCELLO 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí předmětu 
Předmět dějiny a literatura violoncella seznamuje žáka s historickým vývojem 
nástrojů předcházejícím vzniku violoncella. Poskytuje žákovi předmět o obsáhlé 
literatuře určené tomuto nástroji, od nejstarších skladeb až po současnost. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Dějiny a literatura violoncella jsou odborným předmětem poskytujícím žáku teoretické 
a historické vědomosti, které rozvíjejí a prohlubují jeho vzdělání v souvislosti 
s hlavním oborem. 
Cílem předmětu je vybavit žáka vědomostmi o historickém vývoji studovaného 
nástroje a jeho literatuře. Předpokládá se taktéž schopnost žáka uplatnit v souvislosti 
s hudební literaturou také hudebně-teoretické znalosti. Všechny tyto znalosti by měl 
využít ve své pedagogické činnosti a případně v dalším kulturně zaměřeném 
působení.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na violoncello rozvíjí především 
tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
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občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na violoncello se výuka 
dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, , Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU - HRA NA 
VIOLONCELLO  
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo- tematické celky 
Žák 

- se orientuje v teoriích o historickém 
původu a vzniku smyčcových 
nástrojů 

- má přehled o starých violách 
- zná souvislosti vzniku a vývoje 

violoncella 
- umí popsat stavbu nástroje a smyčce 

- přehled o předchůdcích smyčcových 
nástrojů pocházejících z Asie a ze 
severní Evropy 

- přehled o starých violách, jejich 
druzích, znacích a užití 

- viola da gamba 
- gambisté v Itálii, Francii, Anglii, 

Německu a českých zemích 
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- seznámí se s nejstarší literaturou, 
původně určinou pro violu da gamba 
a převzatou do violoncellového 
repertoiru 

- seznámí se s obsáhlou barokní 
literaturou 

 
 

- přechodné typy nástrojů 
- vývoj violoncella a jeho stavitelé 
- houslaři v Itálii, Francii, Německu a 

českých zemích  
- vývoj smyčce 
- barokní literatura pro vcl v Itálii, 

Francii, Anglii a Německu 
- hra ukázek z notového materiálu 
- poslech nahrávek  

2. pololetí 
Žák 

- se seznámí s přehledem nejstarších 
českých violoncellistů 

- orientuje se ve violoncellové literatuře 
v období klasicismu 

- dokáže porovnat hlavní znaky 
barokního a klasického slohu 
 

 
 

- seznámení s historickým přehledem 
nejstarších českých violoncellistů, 
jejich uměleckými i lidskými osudy 

- stěžejní skladatelé evropského 
klasicismu v souvislosti s tvorbou pro 
vcl 

- klasicismus v Itálii a Francii  
- violoncellová literatura českého 

klasicismu 
- hra ukázek z notového materiálu 
- poslech nahrávek 

6. ročník očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- se seznámí s tvorbou pro violoncello 
z období romantismu 

- se dále seznámí s  violoncellovou 
literaturou 2. pol. 19. století 

- se obeznámí též s tvorbou autorů 20. 
století 

- se dokáže orientovat v různých 
slohových období 

- skladatelé německého 
romantismu a jejich tvorba pro vcl 

- francouzská literatura pro vcl 
období romantismu, 2. pol. 19. 
stol.a fin de siècle 

- tvorba ruských romantických 
skladatelů pro vcl 

- violoncellová literatura ve 20. 
století 

- seznámení s notovými materiály 
výše uvedených období 

- poslech příslušných nahrávek 
2. pololetí 

Žák 
- se seznámí s instruktivní literaturou 

určenou pro začátečníky 
- se orientuje v technické literatuře a 

etudách narůstající technické 
obtížnosti 

- získá přehled o instruktivní 
přednesové literatuře různého 
charakteru a náročnosti 

 

- sborníky technických materiálů 
různých autorů zaměřený na techniku 
levé ruky 

- sborníky technických materiálů 
různých autorů zaměřený na techniku 
pravé ruky 

- sborníky etud různých autorů 
- jednotlivé přednesové instruktivní 

skladby různých autorů a sborníky 
přednesových skladeb 

- opakování látky probrané v obou 
ročnících výuky předmětu 
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Učební osnova předmětu - METODIKA HLAVNÍHO OBORU   

 HRA NA VIOLONCELLO 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU   HRA NA VIOLONCELLO zasahuje do 
okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle 
nástrojů v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí  vyučovacího předmětu  
Výuka sleduje seznámení žáka s různými postupy vyučování hry na violoncello. 
Zabývá se způsoby vytváření  správných technických návyků a rozebírá řešení  
jednotlivých problémů. Seznamuje s vhodným výběrem a využíváním instruktivní a 
přednesové literatury. Věnuje se také organizaci vyučovacího procesu. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je plnohodnotná příprava žáka pro povolání  hry učitele hry na 
violoncello. Žák si díky dalším poznatkům doplní  své odborné vzdělání, zároveň by  
Výuka přímo navazuje na odbornosti získané při studiu hlavního oboru. Žák 
postupně získává podrobný teoretický přehled o celé oblasti nástrojové techniky. 
Osvojuje si postupy k výkladu jednotlivých technických prvků, zároveň umí předvést 
jejich správné provedení. Zná fáze nácviku dílčích dovedností i nejčastější 
nedostatky, které se během vyučování objevují. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
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programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru - hra na violoncello se výuka 
dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA  HLAVNÍHO OBORU HRA NA 
VIOLONCELLO 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- dokáže zvolit správnou  
           velikost nástroje 

- umí názorně vysvětlit 
nácvik základní polohy  
a sedmé polohy 

- postupně pracuje se 
všemi nižšími polohami 

- vysvětlí tvoření širokých 
      poloh  
- rozlišuje starší a novější  
     systém číslování poloh 
- orientuje se ve středních 

polohách 
- zná různé  způsoby nácviku hry 

palcem  

  
- popis violoncella a smyčce 
- sedění u nástroje a jeho držení 
- nácvik základní a sedmé polohy 
- další nižší polohy 
- nácvik tzv.široké polohy nižší 
  a vyšší, jejich rozlišení 
- nácvik středních poloh,různé 
  formace prstů, hra na jedné 
  struně a na více strunách 
- porovnání staršího a novějšího  
  číslování poloh 
-způsoby nácviku hry palcem, 
  porovnání možností a obtížnosti  
   

2. pololetí 
Žák - stupnice dur a moll, principy                   
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-  dokáže pracovat se stupnicemi a 
rozloženými akordy 

- zvládá nácvik dvojhmatových stupnic 
- umí názorně předvést 
- práci s tónem a vibrátem 
- vysvětlí držení smyčce 
- a základní funkce pravé ruky 
- rozlišuje druhy smyků a zná způsoby 

jejich 
- nácviku   

 

prstokladů, práce se smyky 
- a s rytmy, práce s rozloženými     

akordy 
- dvojhmatové stupnice: tercie, 
- sexty, oktávy 
- práce s tónem, nácvik vibráta 
- držení smyčce, hra détaché, 
- hra legato 
- hra na jedné struně a na více     

strunách 
- tvoření dynamiky 
- staccato 
- smyky skákavé   

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák 

- se orientuje ve výrazových    
složkách hry 

- orientuje se v různých hudebních 
stylech 

- umí postupovat při nácviku skladeb 

- vytváření hudebních představ, 
melodie a jiné řady tónů, frázování, 
harmonie, rytmus, dynamika, 
specifické barvy smyčcových 
nástrojů,porovnávání hudebních 
stylů, poznatky o trémě, poznatky o 
hudební paměti 

2. pololetí 
Žák 

- se orientuje v práci se  začátečníky 
- dokáže pracovat se žáky 
- v rozsahu prvního cyklu ZUŠ 
- si upevňuje poznatky o technice 
- levé ruky 
- si upevňuje poznatky o práci pravé 

ruky 
- předvede praktický výstup 
- s modelem u absolventské zkoušky 

 
- volba postupu při práci se 

začátečníky, 
- posloupnost řazení technických 

prvků, 
- materiály zaměřené na techniku levé 

ruky 
- materiály zaměřené na techniku 

pravé ruky 
- souhrnné opakování o všech 

složkách vyučovatelství 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU    

HRA NA VIOLONCELLO,  NA HOUSLE, NA VIOLU, NA KONTRABAS 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  
Předmět VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU -  HRA NA 
VIOLONCELLO, NA HOUSLE, NA VIOLU, NA KONTRABAS zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován individuálně v 5.  a  6. 
ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět vyučovatelský seminář umožňuje žákům získat vlastní zkušenosti 
s praktickou výukou. Slouží k ověření platnosti, účinnosti i způsobu užívání obecných 
didaktických zásad. Nabízí prostor také pro využití poznatků získaných studiem 
předmětů psychologie, pedagogika a metodika hlavního oboru. Realizuje se 
pravidelnou návštěvou hodin začínajícího či méně pokročilého žáka. Žák tím získává 
možnost dlouhodobého pozorování práce učitele, ujasňuje si posloupnost řazení 
jednotlivých technických problémů, časovou náročnost i požadovanou míru jejich 
zvládnutí v závislosti na celkové technické i hudební vyspělosti vyučovaného. Všímá 
si postupu učitele, jeho reakcí na situace v průběhu výuky i řešení, která učitel volí při 
výskytu problémů manuálního, hudebního či psychického charakteru. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je zapojení žáka do praktické výuky a ověření jeho předpokladů pro 
učitelskou práci před vlastním nástupem do praxe.  
Vyučovatelský seminář je odborným předmětem. Učitel průběžně zapojuje účastníka 
semináře do procesu výuky. Vyzývá ho, aby navrhoval řešení dílčích technických 
problémů a další postup žáka, případně přiměřený repertoár. Výuka tohoto předmětu 
probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně po dobu dvou školních roků. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence k učení a řešení 
problémů, dále komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence. Jde 
také o občanské kompetence a kulturní povědomí a kompetence k pracovnímu 
uplatnění.  
Průřezová témata  
Učivo předmětu všestranně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci témat Člověk 
a svět práce a Občan v demokratické společnosti.  
 
Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný 
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klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  
(VHO) -  HRA NA VIOLONCELLO,  NA HOUSLE, NA VIOLU, NA KONTRABAS  
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- dokáže správně naladit nástroj a 
poradit s jeho laděním 

- umí vysvětlit: správný postoj/sezení u 
nástroje, držení levé ruky, držení 
smyčce, nácvik poloh 

- umí vysvětlit: postupný nácvik všech 
nižších poloh, výměny v rámci  poloh 

- dokáže vysvětlit hru jednoduchých 
smyků 
 
  

- ladění nástroje 
- nácvik správného sezení u nástroje 
- nácvik držení levé ruky 
- nácvik držení smyčce 
- nácvik  poloh 
- nácvik dalších nižších poloh 
- výměny v rámci nižších poloh 
- hra různými částmi smyčce 
- všechny výše uvedené technické 

prvky studovány na podkladě 
odpovídajících cvičení, etud a 
snadných přednesových skladeb 

2. pololetí 
Žák 

- umí vysvětlit nácvik rozšířené polohy 
oběma směry 

- umí pracovat s jednoduchými 
stupnicemi dur a moll a tónickými 
kvintakordy v rozsahu jedné až dvou 
oktáv 

- dokáže využívat jednoduchých 
kombinací smyků 

- dokáže pracovat s výměnami v rámci 
nižších poloh 

- jednoduché stupnice dur a moll 
v rozsahu jedné až dvou oktáv 

- cvičení, etudy a drobné přednesové 
skladby s využitím úzkých a 
rozšířených poloh, s jednoduchými 
kombinacemi smyků 

- cvičení, etudy a drobné přednesové 
skladby s uplatnění výměn v rámci 
nižších poloh 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- dokáže vysvětlit princip prstokladů 
v durových sextách 

- vysvětlí nácvik a jejich různé prstové 
kombinace 

- zná princip hry staccato, dokáže ho 
popsat a názorně předvést 

- dokáže pečovat o kvalitu tónu 
- umí vysvětlit princip vibrata 

 

- práce s durovými sextami v rozsahu 
jedné až dvou oktáv 

- cvičení a etudy s využitím středních 
poloh 

- stupnice, akordy a etudy 
s uplatněním hry staccato 

- etudy a přednesové skladby 
zaměřené na tónovou kvalitu a užití 
vibrata 
 

2. pololetí 
Žák - cvičení, etudy a kratší přednesové 
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- dokáže vysvětlit hru skákavých 
smyků 

- zvládá práci s dynamikou a agogikou 
- orientuje se ve formální stavbě 

skladeb 
 

skladby  
- stupnice a etudy zaměřené na hru 

skákavých smyků 
- etudy a přednesové skladby vhodné 

pro uplatnění výrazových prostředků 
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Učební osnova předmětu - DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU    

  HRA NA KONTRABAS 
 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu. 
Dějiny a literatura oboru studia hry na kontrabas jsou předmětem odborné 
pedagogicko – umělecké přípravy, ve kterém žák získá specifické vědomosti v oblasti 
dějin vzniku a vývoje kontrabasu. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi kvalitně 
a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady a didaktické zásady 
Cílem předmětu je poskytnou žáku nejen vědomosti o nástroji samém, ale také jej 
důkladně seznámit s instruktivní a přednesovou literaturou. Předmět dějiny a 
literatura kontrabasu je vyučován 1 hodinu týdně po dobu dvou let (v 5. a 6. ročníku). 
Seznamuje žáka se vznikem, historickým vývojem a stavbou nástroje, s jeho 
uplatněním v sólové, komorní a orchestrální hře, a dále s koncertní a instruktivní 
nástrojovou literaturou. Při analýze a hodnocení klíčových skladeb z notového 
záznamu, koncertů či médií získává žák schopnost samostatně správně uchopit a 
připravit interpretaci skladeb z různých stylových období.     
Žák ovládá základy své umělecké činnosti, zná historii a vývoj svého oboru a je 
schopen využít znalostí hudební historie a estetiky ke spolupráci v souboru i 
samostatně. Rozvíjí své tvůrčí a interpretační schopnosti stálou individuální přípravou 
a dalším studiem. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Klíčové kompetence. 
Předmět  rozvíjí především kompetence k pracovnímu uplatnění, aby žák uměl 
využít svých osobnostních dovedností a hudebního nadání spolu s odbornými 
znalostmi pro  úspěšné uplatnění na trhu práce a další rozvoj své profesní kariéry.  
Dále kompetence personální a sociální aby se naučil adekvátně reagovat na 
hodnocení své práce a dokázal přijmout radu i kritiku svých vystoupení a 
spolupracovat při řešení problémů s ostatními. Získané komunikativní kompetence  
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by ho měly provázet při diskusích a formulaci svých názorů při často nevyhnutelné 
obhajobě svých uměleckých postojů. A v neposlední míře jako reprezentant části 
kulturní veřejnosti umět využít kompetencí občanských a kulturního povědomí k 
jednání ve veřejném zájmu  ve vztahu k národním tradicím a k hodnotám dědictví 
evropské i světové kultury. 
 
Průřezová témata  
Učivo předmětu všestranně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci témat Člověk 
a svět práce a Občan v demokratické společnosti.  
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA  HLAVNÍHO OBORU   (DHO ) -  
HRA NA KONTRABAS 
 

5. ročník  -  očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

žák je uveden do původu a historie 
smyčcových nástrojů a je seznámen se 
vznikem, stavbou a vývojem kontrabasu 

chordofony, historické strunné a smyč. 
nástroje – orientální, evropské 
typy starých viol a vývoj barytonových a 
basových nástrojů, jejich ostrunění a ladění 
ustálená stavba kontrabasu -  velikost a 
menzura 
části kontrabasu, jejich výroba a používaný 
materiál, lakování 
typy a výroba strun 
historie a vývoj smyčce – materiál, žíně 
používané typy kontrabasového smyčce 
(francouzský – německý), jejich vlastnosti 

žák zná historický vývoj využití kontrabasu v 
orchestrální i sólové hře, 
význačné kontrabasisty minulosti i 
přítomnosti, čelné pedagogy a kontrabasové 
školy domácí i zahraniční 

historické osbnosti kontrabasové hry, jejich 
původ, styl a interpretační přínos 
současní virtuosové – jejich technické 
možnosti a invence v rozvoji hry 
linie od prvních učitelů (pražská 
kontrabasová škola) po současné moderní 
školy a přístupy v celosvětovém měřítku 
dostupné notové materiály a vydané školy s 
ohledem na nové možnosti současných 
médií 

6. ročník  -  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

žák zná základní původní skladby pro 
kontrabas v historických souvislostech 

barokní a klasická literatura 
koncertní literatura 19. a 20. století 
kontrabasová tvorba českých skladatelů 

zná nejpoužívanější transkripce, komorní 
hudbu s kontrabasem i orchestrální sóla, 

barokní skladby a jejich transkripce 
klasicismus a zvýšení interpretačních nároků 
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jakož i odbornou literaturu o kontrabasu 
 

na orchestrální part kontrabasu 
romantismus a využití kontrabasu v komorní 
hře 
impresionismus, expresionismus – zvýšené 
nároky na úroveń hráčů, nutnost sólistického 
projevu 
moderní doba a potřeba široké škály 
výrazových prostředků 
porovnávání současných možností – 
interpretační soutěže 
potřeba sledovat a zaznamenávat  inovační 
techniky 
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Učební osnova předmětu - METODIKA HLAVNÍHO OBORU  
 HRA NA KONTRABAS 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA KONTRABAS zasahuje do 
okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle 
nástrojů v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí  vyučovacího předmětu  
Výuka sleduje seznámení žáka s různými postupy vyučování hry na violoncello. 
Zabývá se způsoby vytváření správných technických návyků a rozebírá řešení  
jednotlivých problémů. Seznamuje s vhodným výběrem a využíváním instruktivní a 
přednesové literatury. Věnuje se také organizaci vyučovacího procesu. Obsah je 
společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je plnohodnotná příprava žáka pro povolání učitele hry na 
kontrabas. Žák si díky dalším poznatkům doplní  své odborné vzdělání, získá 
základní učitelské dovednosti. Výuka přímo navazuje na odbornosti získané při 
studiu hlavního oboru. Žák postupně získává podrobný teoretický přehled o celé 
oblasti nástrojové techniky. Osvojuje si postupy k výkladu jednotlivých technických 
prvků, zároveň umí předvést jejich správné provedení. Zná fáze nácviku dílčích 
dovedností i nejčastější nedostatky, které se během vyučování objevují. 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny především kompetence k odbornému 
pedagogickému působení. Dále jde o kompetence komunikativní, personální a 
sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a též kompetence k pracovnímu 
uplatnění. Z odborných kompetencí jde o poučenou způsobilost k působení 
v umělecko-pedagogické oblasti. Výuka tohoto předmětu přispívá k rozvoji žáků 
v rámci průřezových témat Člověk a svět práce a Občan v demokratické 
společnosti.   
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Hlavní obor, Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, , Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
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hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA KONTRABAS 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- dokáže zvolit správnou  
           velikost nástroje 

- umí názorně vysvětlit 
nácvik základní polohy  
a sedmé polohy 

- postupně pracuje se 
všemi nižšími polohami 

- vysvětlí tvoření širokých 
      poloh  
- rozlišuje starší a novější  
     systém číslování poloh 
- orientuje se ve středních 

polohách 
- zná různé  způsoby nácviku hry 

palcem  

  
- popis kontrabasu a smyčce 
- sedění nebo stání u nástroje a jeho držení 
- nácvik základní a sedmé polohy 
- další nižší polohy 
- nácvik tzv.široké polohy nižší 
  a vyšší, jejich rozlišení 
- nácvik středních poloh,různé 
  formace prstů, hra na jedné 
  struně a na více strunách 
- porovnání staršího a novějšího  
  číslování poloh 
-způsoby nácviku hry palcem, 
  porovnání možností a obtížnosti  
   

2. pololetí 
Žák 

-  dokáže pracovat se stupnicemi a 
rozloženými akordy 

- zvládá nácvik dvojhmatových stupnic 
- umí názorně předvést 
- práci s tónem a vibrátem 
- vysvětlí držení smyčce 
- a základní funkce pravé ruky 
- rozlišuje druhy smyků a zná způsoby 

jejich 
- nácviku   

 

- stupnice dur a moll, principy                   
prstokladů, práce se smyky 

- a s rytmy, práce s rozloženými     
akordy 

- dvojhmatové stupnice: tercie, 
- sexty, oktávy 
- práce s tónem, nácvik vibráta 
- držení smyčce, hra détaché, 
- hra legato 
- hra na jedné struně a na více     

strunách 
- tvoření dynamiky 
- staccato 
- smyky skákavé   

 
 
 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- se orientuje ve výrazových    
složkách hry 

- vytváření hudebních představ, 
melodie a jiné řady tónů, frázování, 
harmonie, rytmus, dynamika, 
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- orientuje se v různých hudebních 
stylech 

- umí postupovat při nácviku skladeb 

specifické barvy smyčcových 
nástrojů,porovnávání hudebních 
stylů, poznatky o trémě, poznatky o 
hudební paměti 

2. pololetí 
Žák 

- se orientuje v práci se  začátečníky 
- dokáže pracovat se žáky 
- v rozsahu prvního cyklu ZUŠ 
- si upevňuje poznatky o technice 
- levé ruky 
- si upevňuje poznatky o práci pravé 

ruky 
- předvede praktický výstup 
- s modelem u absolventské zkoušky 

- volba postupu při práci se 
začátečníky, 

- posloupnost řazení technických 
prvků, 

- materiály zaměřené na techniku levé 
ruky 

- materiály zaměřené na techniku 
pravé ruky 

- souhrnné opakování o všech 
složkách vyučovatelství 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU 

   HRA NA KYTARU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA KYTARU zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle nástrojů 
v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  

Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět dějiny a literatura kytary seznamuje žáka se vznikem, historickým vývojem a 
stavbou nástroje, s jeho uplatněním v sólové, komorní a orchestrální hře, a dále 
s koncertní a instruktivní nástrojovou literaturou. Žák je seznámen s historickým 
vývojem nástroje, jeho uplatněním v sólové a komorní hře. Dále se seznámí s 
koncertní a instruktivní nástrojovou literaturou a autory od renesance po současnost. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 

Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je poskytnout žákům nejen vědomosti o nástroji samotném, ale 
především je důkladně seznámit s instruktivní a přednesovou literaturou, podle níž 
budou vyučovat své žáky, a také jim prakticky napomáhat k zakládání vlastních 
osobních archivů. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence k učení a řešení 
problémů. Komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanská 
kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatněni. 
Z odborných kompetencí ovládat základ uměleckých činností hudební oblasti, 
vykonávat umělecké činnosti dle daného zaměření oborů a vykonávat umělecko-
pedagogickou činnost. 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru,má vazbu na předměty Hlavní obor, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
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Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU HRA NA 
KYTARU 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 

− určí a vyjmenuje nástroje 
předcházející kytaře 

− popíše historii výroby kytar u nás 
− orientuje se ve vývoji kytary v období 

baroka 
− posoudí úpravy, transkripce, 

barokních skladeb a analyzuje kvalitu 

− nástroje předcházející kytaře 
− výroba kytarové hry u nás po roce 

1918 
− kytara v období baroka a největší 

osobnosti 
− G. Sanz 
− R. de Visée 

− popíše rozvoj kytarové hry od roku 
1770 „Zlatý věk kytary“ 

− charakterizuje autory „Zlatého věku 
kytary“ 

− vyjmenuje hlavní představitele 
určeného období 

− určí období pozvolného úpadku 
„Zlatého věku kytary“ 

− Vídeň na rozhraní 18. a 19. století 
− italští a španělští kytaristé žijící 

v Paříži 
− autoři období pozvolného úpadku 

„Zlatého věku kytary“ 
 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 
− uvede školy, soubory skladeb a 

sborníky vhodné pro pedagogickou 
práci v ZUŠ 

− vyjmenuje soudobé autory naše i 
zahraniční 

 

− česká i zahraniční kytarová tvorba 
− školy pro klasickou kytaru 
− přehled etud (i koncertních) 
− komorní skladby 
− autoři 20. století po současnost 

− orientuje se ve všech stylových 
obdobích 

− dokáže zařadit jednotlivé skladby i 
autory do správného období 

− klasické i současné nahrávky 
kytarových koncertů 

− nahrávky světových interpretů od 
renesance po současnost 
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Učební osnova předmětu METODIKA HRY NA KYTARU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA KONTRABAS zasahuje do 
okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně podle 
nástrojů v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  

Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka sleduje seznámení žáka s různými metodami vyučování hry na kytaru, 
s plánováním a organizací výuky. Seznámí žáka se způsobem vytváření základních 
návyků a získávání dovedností, se zásadami správného cvičení a řešení jednotlivých 
technických problémů. Dále upozorní na vhodný výběr a používání instruktivní a 
přednesové literatury. Metodika navazuje na výuku nástrojové hry, využívá znalostí 
z literatury nástroje, ověřuje a konkretizuje poznatky z předmětů psychologie a 
pedagogika. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 

Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je připravit žáka pro povolání učitele kytary. Důležitá je volba 
správného postupu při výuce, respektujícího individuální odlišnosti jednotlivých žáků i 
jejich rozdílný hráčský vývoj. Vyučovací předmět Metodika hry na kytaru je odborným 
předmětem. Výuka probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně po dobu dvou 
let. Žák musí ovládat celou oblast nástrojové výuky nejen teoreticky, ale také by měl 
být schopen svým budoucím žákům srozumitelně vysvětlit jednotlivé problémy a 
názorně předvést jejich praktická řešení. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence k učení a řešení 
problémů. Komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanská 
kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatněni. 
Z odborných kompetencí ovládat základ uměleckých činností hudební oblasti, 
vykonávat umělecké činnosti dle daného zaměření oborů a vykonávat umělecko-
pedagogickou činnost. 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti. 
 
Předmět Metodika hlavního oborumá vazbu na předměty Hlavní obor, Dějepis, 
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Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU HRA NA KYTARU 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 

− dokáže správně zvolit vhodný nástroj 
− vysvětlí správné držení 
− prakticky předvede správné držení 

nástroje a jeho ladění 

− stavba kytary a její části 
− volba nástroje a jeho držení 
− ladění nástroje 
− postavení levé a pravé ruky 
− tvoření tónu 
− úprava a ošetření nehtů 

− umí rozvíjet s žákem základní 
techniky levé i pravé ruky a způsob 
nácviku 

 
 
 
 
 

− základní úhozy 
− volba prstokladů a poloha pravé ruky 
− základní pohyby levé ruky 
− synchronizace rukou a určování 

poloh a jejich výměna 
− prstová cvičení a nácvik stupnic 
− druhy barré 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 

− zdokonaluje další techniky levé a 
pravé ruky 

− vysvětlí dynamiku na přednesové 
skladbě 
 

 
 

− tón, barva, efekty, rejstříky 
− tremolo, pizzicato, staccato, flažolety 
− tlumení tónu, rasguado 
− melodické ozdoby 
− dynamika 
−  přetahování a roztahování prstů 

− orientuje se ve studijní literatuře 
− předvede praktický výstup 

s modelem 
 
 

− dělení kytarové literatury 
− doporučená studijní literatura 
− emoce a jejich vliv na techniku hry 
− základy správného cvičení 
− hudební paměť, tréma 
− rozvoj rytmického a tonálního cítění 
− osobnost učitele 
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Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  
HRA NA KYTARU 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět  VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA NA KYTARU 
zasahuje do okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován 
individuálně podle nástrojů v 5.  a  6. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět Vyučovatelský seminář slouží žákům k ověření platnosti, účinnosti i 
způsobu aplikace obecných didaktických zásad i poznatků získaných studiem 
předmětů psychologie, pedagogika, metodika hlavního oboru v praktickém 
vyučování. Realizuje se pravidelnou návštěvou hodin začínajícího, nebo málo 
pokročilého spolužáka. Žák tím získává možnost pozorovat dlouhodobě práci učitele, 
sledovat posloupnost řazení jednotlivých technických problémů, časovou náročnost i 
požadovanou míru jejich zvládnutí v závislosti na celkové technické i muzikantské 
vyspělosti vyučovaného. Pozorně si všímá učitelových reakcí i řešení, pokud se u 
vyučovaného objeví nečekané problémy manuálního, muzikantského či psychického 
charakteru. 

Obecné cíle 
Cílem předmětu je zapojení žáka do praktické výuky a ověření jeho předpokladů pro 
učitelskou práci před vlastním nástupem žáka do praxe. Vyučovací předmět 
Vyučovatelský seminář je odborným předmětem. Výuka probíhá v rozsahu jedné 
vyučovací hodiny týdně po dobu dvou let. Učitel v průběhu roku zapojuje účastníka 
semináře aktivně do procesu výuky, ukládá mu navrhnout řešení dílčích technických 
problémů, další postup žáka, volbu repertoáru apod. Tyto návrhy koriguje a vede o 
nich s žákem diskusi. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence k učení a řešení 
problémů. Komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanská 
kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatněni. 
Z odborných kompetencí ovládat základ uměleckých činností hudební oblasti, 
vykonávat umělecké činnosti dle daného zaměření oborů a vykonávat umělecko-
pedagogickou činnost. 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti. 
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Předmět Metodika hlavního oborumá vazbu na předměty Hlavní obor, Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a 
literatura hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU HRA 
NA KYTARU 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 

− vysvětlí správné držení nástroje 
− prakticky předvede a objasní správné 

držení nástroje a jeho ladění 
− umí rozvíjet s žákem základní 

techniky levé a pravé ruky a způsob 
nácviku 

− ladění nástroje 
− postavení levé a pravé ruky 
− tvoření tónu 
− úhoz dopadem a bez dopadu 
− jednohlasé stupnice 
− kadence základní 
− etudy pasážové 

− zdokonaluje kvalitu tónu žáka na 
předmětové skladbě 

− rozvíjí pohybovou techniku levé a 
pravé ruky 

− předvede a vysvětlí druhy barré 

− volba prstokladů 
− synchronizace rukou a určování 

poloh a jejich výměna 
− druhy barré 
− etudy a technické studie s různým 

zařazením 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo - tematické celky 

− dokáže vysvětlit rytmické hodnoty tónů 
na zadaných skladbách 

− prohlubuje a rozvíjí výrazový obsah hry 
 

− kadence rozšířené 
− výběr speciálních etud a cvičení 
− písňová forma většího rozsahu 

− objasní správné výrazové prostředky 
podle hudebního obsahu skladby 

− rozvíjí hudební a technický talent 
žáka 

− zapojení žáka do praktické výuky 
− předvede samostatnou práci s žákem 

− racionální cvičení techniky 
− nácvik rasguada 
− přednesový repertoár stylově i 

žánrově bohatý 
− charakteristické skladby španělského 

původu 
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Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE  

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět PSYCHOLOGIE je součástí vzdělávacího okruhu Umělecko – 
pedagogická příprava. Předmět je vyučován ve  5. roč 2 hodiny a v  6. ročníku jednu 
hodinu týdně .Celkový rozsah 3 hodiny. 
 
Pojetí předmětu 
Předmět poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti, které 
představují nezbytný základ umělecko-pedagogického vzdělávání potřebného pro 
výkon pedagogických činností. Formuje pedagogické myšlení žáků a přispívá k 
celkovému rozvoji jejich osobnosti. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je získání základních znalostí v oboru psychologie a hudební 
psychologie a připravit tak žáky na pedagogickou praxi. Předmět psychologie  
seznamuje žáky se základy oboru, metodami a odbornou terminologií. Dále žáky 
seznamuje se stručnými dějinami psychologie, s hlavními představiteli jednotlivých 
psychologických směrů a se základy hudební psychologie. Předmět je součástí 
umělecko pedagogické přípravy, která připravuje žáky na výkon povolání hudebního 
pedagoga. 
 
Hodnocení žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. Učitel 
dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a volba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
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druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata: 
V předmětu Psychologie se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Psychologie má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a 
literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, 
Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Metodika hlavního oboru, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
Žák: 

- má základní přehled o předmětu 
psychologie a  jejím současném 
pojetí; 

- charakterizuje psychologii a její 
postavení ve struktuře systému  
společenských věd; 

- používá správně odbornou 
terminologii, 

- vysvětlí základní psychologické 
pojmy;- charakterizuje základní 
metody psychologie 

- charakterizuje strukturu osobnosti a 
činitele  jejího utváření;  

- objasní biopsychosociální vývoj 
osobnosti charakterizuje strukturu 
osobnosti a činitele  jejího utváření;  

- objasní biopsychosociální vývoj 

 
Úvod do předmětu psychologie 
Metody psychologie 
odborná terminologie 
vztah psychologie k ostatním humanitním 
disciplinám. 
 
 
 
Osobnost: 
Vývoj osobnosti 
Temperament 
Charakter 
Typy osobnosti 
Činitele jejího utváření; 
Biopsychosociální vývoj osobnosti 
dítěte do období dospělosti; 
 
 
 



323 
 

osobnosti  dítěte do období 
dospělosti; 

− ovládá základní dějinný vývoj 
psychologie 

− vyjmenuje význačné představitele 
jednotlivých psychologických směrů a 
stručně charakterizuje jejich přínos 
pro obor 

 
 
Egypt: problematika Ach – KA 
Antika: 
Platon,Aristoteles,Hippokrates 
Středověk: 
scholastika, tomismus, Augustius Aurelianus 
Tomáš Akvinský 
Renesance: 
R.  Decartes 
Novověk: 
Empirismus, . Locke, D. Hume, G.W.Leibniz  
Ch. Darwin 
Reflexologie:I. 
Behaviorismus: n 
Neobehaviorismus:  
Psychoanalýza: Id-Ego--Superego 
Fenomenologická psychologie 
Humanistická psychologie 
Kognitivní  psychologie 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 

− charakterizuje předmět hudební 
psychologie 

− charakterizuje základní hudební 
schopnosti 

− vysvětlí podstatu psychických 
mechanizmů hudebního vnímání a 
apercepce 

− ovládá psychologický základ 
hudebních činností 

− ovládá psychologii hudebních 
schopností 

− zná zásady BOZP v uměleckém 
školství 

− hudební psychologie, pojem, metody, 
terminologie 

− hudební schopnosti, klasifikace, 
vlohy, talent 

− hudební vnímání, percepce, 
apercepce, recepce 

− vznik dynamického stereotypu, 
transfer interference 

            hudební schopnosti – klasifikace. 
- učení, podmínky a styly učení z 

hlediska umělecké praxe; 
- sebereflexe a motivace při rozvíjení 

kreativity žáka 
- zásady BOZP v uměleckém 

vyučovacím procesu. 
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Učební osnova vyučovacího předmětu PEDAGOGIKA  

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět PEDAGOGIKA je součástí vzdělávacího okruhu Umělecko-
pedagogická příprava. Předmět je vyučován ve  5. – 6. ročníku studia a to dvě 
hodiny týdně, Celkový rozsah 4 hodiny.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti, které 
představují nezbytný základ umělecko-pedagogického vzdělávání potřebného pro 
výkon pedagogických činností. Formuje pedagogické myšlení žáků a přispívá k 
celkovému rozvoji jejich osobnosti. Charakter předmětu je zaměřen na propojení 
poznatků z hudební pedagogiky a hudební psychologie do hudebně vzdělávací a 
výchovné praxe.Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Úkoly hudební pedagogiky spočívají v rozvoji poznání, estetického cítění, výchově 
k hudbě a výchově hudbou k estetickému vnímání a utváření etických postojů. V 
oblasti hudební pedagogiky si žáci osvojí soubor základních poznatků z obecné 
pedagogiky, seznámí se z historického pohledu s koncepcí hudební pedagogiky jako 
vědního oboru, s jejími hudebně výchovnými metodami a hudební diagnostikou. 
Předmět připravuje žáky na profesi učitele hudby. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. Učitel 
dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí,  průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a volba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
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druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata: 
V předmětu Pedagogika se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Pedagogika má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a 
literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, 
Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Metodika hlavního oboru, Psychologie,  Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu PEDAGOGIKA 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák: 
− má základní přehled o dějinách 

pedagogiky a  jejím současném 
pojetí 

− používá správně odbornou 
terminologii, vysvětlí základní 
pedagogické pojmy 

− vysvětlí funkci a význam výchovy a 
vzdělávání 

− Má přehled o jednotlivých typech 
speciálně pedagogických disciplín 

−  
− charakterizuje základní metody 

pedagogické diagnostiky 
− má přehled o základních 

legislativních normách týkajících se 
vzdělávání 

− má přehled o dějinném vývoji 
pedagogiky od antiky po současnost 

Úvod do pedagogiky: 
− předmět metody, terminologie 
− problematika výchovy a vzdělávání 
− pedagogická diagnostika, typy metod 
− základní legislativní normy týkající se 

vzdělání 
− speciální pedagogika, předmět, 

metody 
− základní disciplíny speciální 

pedagogiky 
− školský zákon, vyhlášky ke 

školskému zákonu 
− teoretická a prognostická funkce 

pedagogiky 
Dějiny pedagogiky: 
Antika: 

− Sokrates, Platón, Aristoteles 
− Quintilianus 
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− vyjmenuje význačné představitele 
jednotlivých pedagogických směrů a 
stručně charakterizuje jejich přínos 
pro obor 

Středověk: 
− rozvoj univerzit 
− Scholastika a Tomismus – Tomáš 

Akvinský 
Renesance: 

− Erasmus Rotterdamský a Francis 
Bacon 

− Jan Hus, Jan Amos Komenský 
Novověk: 

− J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. 
Pestalozzi, J. F. Herbart, L. N. Tolstoj 
aj. 

− Pragmatismus, positivismus 
− John Dewey, Herbert Spencer 
− reformismus 
− Ellen Keyová, Maria Montessori, 

Ovide Decroly, Eduard Claparede 
− představitelé novodobého českého 

pedagogického myšlení 
G. A. Lindner, T. G. Masaryk, O. Chlup. V. 
Příhoda 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák: 

− ovládá základní charakteristiku 
předmětu hudební pedagogika a 
didaktika 

− užívá odbornou terminologii 
− charakterizuje hudební pedagogiku a 

její postavení ve struktuře systému 
společenských věd 

− charakterizuje cíle, obsah a 
prostředkyhudebního vzdělávání 

− pracuje s pedagogickou dokumentací 

Úvod do předmětu hudební pedagogika: 
− metody hudební pedagogiky 
− terminologie 

- Didaktika 
- základní didaktické pojmy 
- strategie vyučovacího procesu 
- osobnost uměleckého pedagoga 

− vazba hudební pedagogiky na ostatní 
humanitní disciplíny, vztah hudební 
pedagogiky a psychologie 

− cíle hudebního vzdělávání, metody 
hudebního vzdělávání, determinace 
hudebně výchovného procesu, 
princip aferentace v hudebním 
vzdělávání 

 - základní pedagogická dokumentace, 
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SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD 

 
Učební osnova předmětu POVINNÝ KLAVÍR  

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět POVINNÝ KLAVÍR zasahuje do okruhu HUDEBNÍ PŘÍPRAVA a 
ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  je vyučován individuálně  v 1. – 4.  ročníku v rozsahu 1 
hodiny.  Celkový rozsah 4 hodiny. 
 
Pojetí předmětu  
Úkolem vzdělávání je naučit žáka číst a správně realizovat notový zápis, prokázat při 
hře základní technickou zběhlost a úhozovou kulturu, interpretovat technicky 
dostupné skladby různých období a žánrů, improvizovat, používat základní odbornou 
terminologii. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
 Hlavním cílem předmětu je získání technických a interpretačních dovedností ve hře 
na klavír v rozsahu potřebném pro prezentaci výsledků práce v oboru a pro zvládnutí 
lehčích doprovodů při práci pedagoga na ZUŠ. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Povinný klavír  rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost využít ke svému 
učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; schopnost 
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého tvůrčího vývoje (učení), přijímat 
hodnocení od jiných lidí; potřeba dále se vzdělávat, znalost možností dalšího 
vzdělávání; naslouchat hudbě v kontextu vědomostí o technice hudební řeči, 
skladateli a době vzniku 
komunikativní kompetence - volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení 
problémů 
personální a sociální kompetence – reálné posouzení svých duševních možností; 
schopnost stanovit si cíle podle svých osobních možností a zájmové orientace;  
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adekvátní reakce na hodnocení, radu, kritiku; potřeba ověřovat si získané poznatky a 
kriticky zvažovat názory či postoje jiných lidí 
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
tolerantní přístup k identitě druhých; uznání a podporování hodnot místní, národní, 
evropské i světové kultury 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; přehled o možnostech 
uplatnění ve svém oboru, schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
profesní a vzdělávací dráze; schopnost vhodné komunikace s potenciálními 
zaměstnavateli, prezentace vlastního odborného potenciálu 
 
Průřezová témata  
V předmětu „povinný klavír“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – vede žáka, aby hledal rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností; byl přiměřeně kritický a dostatečně tolerantní;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
 
Předmět  Povinný klavír má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu POVINNÝ KLAVÍR 
 

1. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- zvládá nejzákladnější orientaci na 
klaviatuře a v notovém zápise 
- udržuje správné postavení ruky a celého 
těla při hře 

Evropská klavírní  škola, Klavírní škola pro 
SPŠ a podobné materiály pro začátečníky 
Etudy a přednes podle schopností a 
pokročilosti žáka 

2. pololetí 
- dokáže interpretovat a odlišit základní 
druhy úhozů,  
- zvládá hru stupnic v rozsahu 2 oktáv 
každou rukou zvlášť  
- ovládá k daným stupnicím i hru 3- hlasých 
akordů rozloženě, též každou rukou zvlášť. 
Žák si osvojuje základy pedalizace. 

 

Pokračování výběru ze zmíněných materiálů 
– etudy a přednesové skladby dle 
pokročilosti žáka 

 
Ročníková zkouška: 

- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
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být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny 
žáky, náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
9 skladeb instruktivní literatury 
 
 

2. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
-  upevňuje a prohlubuje orientaci na 
klaviatuře a pracuje na rozvíjení technických 
dovedností, 
 - ovládá hru  durových i mollových stupnic a 
akordů dohromady v protipohybu  

Evropská klavírní  škola 
Knížka polyfonní hry 
Klasikové a jejich současníci   
Výběr z romantické či soudobé literatury na 
podobné technické úrovni 

2. pololetí 
Žák : 
- si osvojuje práci s dynamikou  
- pracuje s jednoduchou polyfonií, 

Výběr z výše jmenovaných materiálů, 
případně jiných na stejné technické úrovni 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny 
žáky, náročnější literatura je možná. 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
1-2 skladby z EKŠ 
1 skladba z Knížky polyfonní hry 
1 skladba z romantické či soudobé literatury 
2 skladby obdobné technické úrovně 
 
 

3. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- rozvíjí prstovou techniku, 
- stupňuje tempo u stupnic a akordů a  
- zvládá zvýšené nároky na výraz 

Album etud díl 2, 
Lemoin-Dětské etudy op.37 
J.S.Bach-Knížka skladeb pro Annu 
Madalénu Bachovou,  
Křížková Vlková 1.a 2. knížka polyfonní hry 
Klasikové a jejich současníci 1 a2… 
Výběr z romantické či soudobé literatury-
podobné technické úrovné 

2.pololetí 
Žák : 
- zvládá rozlišení kantilény a doprovodu a 
stylovost hry různých období 

Album etud 2 a 3, C. Czerny-op.261 
 Pokračování výběru ze zmíněné či podobné 
literatury 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
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- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 
Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny 
žáky, náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
3. ročník 
3 etudy 
1 skladba J. S. Bacha 
1 skladba klasická 
2 skladby romantické či soudobé 
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1.pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák  
- dále rozvíjí technické a výrazové 
dovednosti 

Album etud díl 3,  
Křížková Vlková-2. knížka pol.hry… 
klasická a soudobá literatura-podobné 
technické úrovně-výběr 

2. pololetí 
Žák: 
-  pěstuje herní pohotovost a emotivní 
prožitek při hře 

Album etud díl 3,  
Křížková Vlková-2. knížka pol.hry 
klasická a soudobá literatura-podobné 
technické úrovně-výběr 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny 
žáky, náročnější literatura je možná 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
4. ročník 
3 etudy 
2 skladby barokní nebo klasické 
2 skladby podobné technické úrovně 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1.pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- studuje doprovody  z pěvecké z literatury  
- pokračuje ve zvyšování technické úrovně 
hry 

Album etud  4, 
výběr z polyfonních skladeb 
Klasická a soudobá literatura –výběr dle 
technické ú rovni žáka 

2. pololetí 
Žák: 
- používá transpozice,  
 - improvizuje 

Album etud 5, 
výběr z polyfonních skladeb 
Klasická a soudobá literatura –výběr dle 
technické ú rovni žáka 

Ročníková zkouška: 
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- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny 
žáky, náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
3 etudy 
2 skladby barokní nebo klasické 
2 skladby podobné technické úrovně 
 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- zdokonaluje techniku hry na maximum   
snaží se o stylovost hraných skladeb                     
- pracuje na výrazu a kultivovaném 
zvuku              hraných skladeb  
-snaží se o vytváření vlastních 
improvizací                

Album etud V, C.Czerny op.849 ( 2 
skladby)- Polyfonní knížka II, J.S.Bach: 
Malá prel.a fugh. (1 skladba)    
Soudobá literatura (1 skladba 20. nebo 
21 stol.) 
    
 

2. pololetí 
-hraje základní kadence chromaticky 
-procvičuje hru z listu                                                                          

C.Czerny: Etudy op. 849, M.Dvořák:Jazz 
etudy     
( 1 skladba) 
1 klasická skladba, 1 soudobá skladba 
 

 
Ročníková zkouška: 

- 3 skladby různých slohů, z toho 1 skladba 20. nebo 21. století 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), které zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) být hrána 
u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky,   
náročnější literatura je možná. 
                                                                             
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
4. ročník 
3 etudy 
2 skladby barokní nebo klasické 
2 skladby podobné technické úrovně 
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Učební osnova předmětu  VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ 
ODBORNÝ ZÁKLAD,  je vyučován skupinově v  1. ročníku v rozsahu 3 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu všeobecná hudební nauka zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
procvičovací. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení logických principů vykládané 
látky v souvislosti se sluchovou zkušeností. Procvičovací stránka výuky by měla vést 
k jejich osvojení, rychlosti orientace v nich a jejich následnému použití v praxi i při 
studiu návazných hudebně-teoretických předmětů.  Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
   
Obecné cíle a didaktické zásady  
Předmět Všeobecná hudební nauka poskytuje studentům hudebních oborů základní 
znalosti hudební teorie. Na vzdělávací obsah předmětu a jeho výuku přímo navazuje 
výuka dalších hudebně-teoretických předmětů: „Harmonie“, „Kontrapunkt“ a „Hudební 
formy“.  
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, dedukce, 
srovnávání aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 
principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 

Hlavním cílem je důkladné osvojení základních znalostí i logických principů hudební 
teorie a jejich využití při praktické umělecké činnosti i k dalšímu studiu.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení i písemných testů. Při 
hodnocení se sleduje schopnost abstraktního myšlení, jistota orientace v systému 
probrané látky a úroveň osvojených znalostí. To vše v souvislosti se schopností 
sluchové představivosti i sluchové analýzy.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět všeobecná hudební nauka rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii 
komunikativní kompetence - volba správné terminologie 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
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a vědomostí;  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; přijímat a plnit 
úkoly 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
 
Průřezová témata  
V předmětu Všeobecná hudební nauka se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je připravit žáky na nutnost rozšiřovat si kvalifikaci a 
celoživotně se vzdělávat 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Všeobecná hudební nauka má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Hlavní obor, 
Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu  VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA 
 

1. ročník- očekávané výsledky vzdělávání rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- vysvětlí principy notového zápisu a 

jeho náležitosti, popíše základní rysy 
vývoje notového písma, čte a 
zapisuje noty 

- popíše dynamické, tempové a 
přednesové označení 

- vysvětlí fyzikální a fyziologické 
základy hudební akustiky 

- ovládá pravidla tvorby stupnic 
(modů), intervalů a akordů, rozlišuje 
jejich druhy 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1.Úvod: 
Tón a hluk, vlastnosti tónu tónová soustava 
a oblast, celý tón a půltón 
2. Hudební písmo a názvosloví: notová 
osnova, tvary not, klíče, tóny základní a 
odvozené, posuvky. Stručný vývoj notace. 
Dynamika a agogika. Přednesová označení, 
zkratky hudebního písma, melodické 
ozdoby. 
3.Stupnice a tónina: 
Staré stupnice (Řecko, středověk), 
diatonické stupnice dur/moll. Citlivý tón 
přirozený a umělý. Stupnice paralelní, 
stejnojmenné. Stupnice chromatické, 
exotické. 
4.  Intervaly: základní a bližší určení 
intervalů, převraty intervalů, intervaly 
rozšířené, enharmonické. Konsonance a 
disonance. Transpozice. 
5. Akordy: Souzvuk a akord. Kvintakordy, 
septakordy a jejich obraty. Základní 
informace o jiných typech akordů. 
6. Základy hudební akustiky:  
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Harmonická řada částkových tónů, tónové 
soustavy, ladění. 
7. Časové poměry v hudbě: rytmus, 
pravidelné a nepravidelné dělení rytmických 
hodnot. Metrum, druhy taktů, tempo. 
8. Úvod do návazných hudebně 
teoretických předmětů: harmonie, 
kontrapunkt, hudební formy. 
9. Pěvecké hlasy a hudební nástroje.  
Orchestry, komorní soubory, sbory. Partitura 
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Učební osnova předmětu  NAUKA O HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět NAUKA O HUDEBNˇICH NÁSTROJÍCH zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ 
ODBORNÝ ZÁKLAD, je vyučován skupinově v  1. ročníku v rozsahu 1 hodiny. 
Předmět pomáhá studentům získávat širší povědomí o hudebních nástrojích, které je 
potřebné k jejich budoucí kariéře hudebníka či skladatele.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu dějiny nástrojů zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou 
spojenou s praktickými ukázkami různých nástrojů.. Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení, že tradice řemeslného umu při výrobě nástrojů byla vázána na určité 
prostředí, dobu a ve většině případů odrážela myšlení společnosti i její poptávku. 
Proto je třeba výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka 
výuky je spojena také s důrazem na schopnost identifikovat nástroje i celé skupiny 
nástrojů nejen v sólových výstupech, ale i v celé šíři zvuku symfonického orchestru. 
Proto volba rozdělení hudebních nástrojů je vedena nejen podle způsobu tvorby 
tónu, ale především podle uspořádání běžné partitury či obsazení symfonického 
orchestru. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině než skýtá jeho studovaný obor (hudba či 
zpěv).  
Seznamování s hudebním odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků  kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Učí je také chápat 
souvislost mezi hodnotovým systémem, společenským a ekonomickým stavem 
společnosti a uměním dané doby. Širší kulturní povědomí a vhodné vystupování jak 
na pedagogické platformě tak na hudebním poli. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality zpracování seminární práce, rozsah vlastního vkladu a 
práce s dostupnými medii.  
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i poslechové zkušenosti, 
schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se i slovní projev a správné 
vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět dějiny hudebních nástrojů rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost naslouchání hudbě její barevnosti v kontextu vědomostí o 
jednotlivých nástrojích a době jejich vzniku 
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komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny hudebních nástrojů se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Nauka o hudebních nástrojích má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj, Hlavní obor. 
 
Učební osnova předmětu  NAUKA O  HUDEBNÍCH  NÁSTROJÍCH 

1. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů, 

Nejstarší hudební kultury: Indie, Čína,  
Egypt, Izrael, 
antický Řím, počátky křesťanství 
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poznává aktivně jednotlivé nástroje 
aktivním způsobem při praktických 
ukázkách  

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění v návaznosti nástrojů 
projevujících se v tomto vývoji 

- identifikuje jednotlivé hudební nástroje 
podle způsobu tvoření tónu, rozliší bicí 
nástroje na melodické a rytmické 

- jmenuje jednotlivé nástroje, identifikuje je 
podle dělení v orchestru, rozlišuje 
základní smyčcová komorní tělesa 

- vyjmenuje  významné nástroje drnkací, 
rozdělí je na mimoevropské, evropské a 
na současné v klasické i moderní 
(elektronické) 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti těchto 
nástrojů, nejpodrobněji se věnuje klavíru 
historii i současným produktům, 
návštěvou dílen se podrobně seznamuje 
s mechanikou nástroje,  

- seznamuje se i prakticky s nástroji ve 
skupině dřev v symfonickém orchestru, 
včetně jejich dělení, obecně poznává 
historický vývoj této skupiny 

- poznává slavnou historii těchto nástrojů, 
dokáže vyjmenovat nástroje 
v jednotlivých podskupinách v žestích SO 

- tyto nástroje, zvláště varhany a akordeon 
poznává z praktických ukázek setkání 
s profesionálním varhaníkem u varhan na 
kostelním kůru a ukázkou různých druhů 
akordeonu u spolužáků. 

Rozdělení hudebních nástrojů podle tvoření 
tónu.  
 
 
Další možnosti dělení.  
 
 
Partitura – chordofony - vývoj 
 
Nástroje samozvučné a blanozvučné. 
Rozdělení bicích v orchestru  
 
Chordofony strunné – smyčcové 
 
Chordofony strunné – drnkací   
 
 
Chordofony strunné - úderné 
 
 
 
 
 
Areofony – ústní a jazýčkové 
 
 
Areofony – nátrubkové  
 
 
 
 
Areofony – vícehlasé, akordeon 
varhany 
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Učební osnova předmětu  SOUDOBÁ HUDBA  

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět SOUDOBÁ HUDBA zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  
je vyučován skupinově v  5. ročníku v oboru skladba v rozsahu 2 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu „soudobá hudba“ zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
poslechovou. Při výkladu je třeba zdůraznit, že umělecké dílo vzniká v prostředí 
podobném tomu, v němž sami žijí. Je tedy dokladem často velmi nekonformních 
vztahů k hodnotám i estetických hledisek. Proto je třeba zdůrazňovat souvislosti 
historické, ale i filosofické nebo náboženské. Poslechová stránka výuky by měla 
výklad doplňovat a vést k pochopení estetických principů daného stylu i diskusi o 
nich. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na smysluplný umělecký 
život v neustále se kulturně měnícím prostředí. Poznatky o hudebním odkazu naší 
doby prohlubují jejich pohled na svět, který je obklopuje a motivuje je k dalšímu 
poznávání. Vedou k otevřenosti vůči neznámým kulturním hodnotám i ke schopnosti 
vlastního kritického myšlení a tím ke kultivaci i upevnění vlastních estetických 
postojů. Učí je také chápat souvislost mezi myšlením, společenským, politickým a 
ekonomickým stavem společnosti a uměním. Otevřenost i znalost nového umění 
absolventům výrazně prohlubuje jejich interpretační (výrazové) kvality a zvyšuje 
možnost uplatnění. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení i písemných testů. Při 
hodnocení se sleduje hloubka vědomostí teoretických i poslechových, schopnost 
uvádět učivo do souvislostí s prostředím vzniku díla a specifiky myšlení jejího autora; 
hodnotí se i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Soudobá hudba rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; umění porozumět 
mluvenému projevu a dělat si poznámky; trpělivost při vyhledávání informací; 
schopnost naslouchání hudbě v kontextu vědomostí o skladateli a jeho postojích  
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí;  
personální a sociální kompetence – kriticky zvažovat názory a postoje jiných lidí; 
adaptovat se na měnící se životní podmínky  
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občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
schopnost vystoupit proti nesnášenlivosti a xenofobii; uvědomovat si svou identitu a 
s tolerancí přistupovat k identitě druhých; podporovat hodnoty místní, evropské i 
světové kultury a mít k nim pozitivní vztah 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; přehled o možnostech pracovního 
uplatnění ve svém oboru; schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
budoucí profesní a vzdělávací dráze 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; práce se standardním 
programovým vybavením počítače; rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost; 
 
Průřezová témata  
V předmětu „Soudobá hudba“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní; byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a dovedli 
se orientovat v mediálním světě;  
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Soudobá hudba má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských 
věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, 
Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu  SOUDOBÁ HUDBA 
 

5. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- Popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, jeho souvislosti s rozvojem 
nástrojových a hlasových technik a 
s rozvojem technických možností 
hudby  

- Objasní vzájemné souvislosti mezi 
hudebním uměním a vývojem 

1. Úvod - Stylová východiska hudby po II. sv. 
válce 
hudba II. vídeňské školy, seriální myšlení, 
punktualismus, A. Webern. Nové barevné 
možnosti, počátky elektroakustiky, E. 
Varése. Princip stylové koláže, Ch. Ives. 
Modalita 20. století, O. Messiaen.  
2. Serialita, strukturalismus 
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společnosti v nové době 
- Identifikuje hudební projev 

jednotlivých stylů podle základních 
znaků 

- Vyjmenuje významné představitele 
poválečné světové hudební tvorby, 
charakterizuje jejich stěžejní díla 
včetně stylového zařazení 

- Využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti 
hudebního umění 

Darmstadt 50. let, vývoj stylu do dnešní 
doby. P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono, I. 
Xenakis, G. Benjamin 
3. Aleatorika 
Velká aleatorika, J. Cage. 
Řízená aleatorika, polská škola, W. 
Lutoslawski 
Vývoj stylu do dnešní doby, konceptuální 
kompozice, grafické partitury. 
4. Témbrová hudba 
60. léta, G. Ligeti, W. Lutoslawski. Témbrová 
hudba dnešní doby, H. Lachenmann, S. 
Sciarrino.    
5. Minimalismus, americká hudba 
60. léta v americké hudbě a další vývoj, S. 
Reich, Ph. Glass, T. Riley. Minimalistické 
tendence v evropské hudbě. 
Americká hudba 70. a 80. let, princip stylové 
koláže (G. Crumb), psychologizace 
hudebních prostředků (M. Feldman) 
6. Elektroakustická hudba 
konkrétní hudba a elektroakustická tvorba, P. 
Schaffer, P. Boulez, P. Henry, L. Nono, K. 
Stockhausen, polská škola. 
7. Spektralismus   
Analýza zvuku, tónu a její vliv na ladění, 
využití počítačových technologií. G. Grisey, 
T. Murail, K. Saariaho 
8. Postmoderní tendence   
Stylové syntézy západoevropské hudby, L. 
Berio, J. Harvey. Polystylovost, H. Goebbels 
aj. 
Východoevropská hudba – vliv politiky. 
Polystylovost, A. Šnitke, S. Gubajdulina, H. 
Górecki. Pobaltská hudba, L. Sumera, A. 
Pärt.   
9. Asijská hudba  
T. Takemitsu, T. Hosokawa, I. Yun 
10. Česká hudba po II. sv. válce 
Vliv komunistického režimu, doznívání 
neoklasicismu. Modálně-strukturální myšlení, 
M. Kabeláč, skupina „A“ (M. Ištvan). 
Témbrové inspirace, lyrická tvorba, M. 
Kopelent. Současnost, M. Smolka, P. Zemek 
aj.   
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Učební osnova předmětu  DĚJINY HUDBY 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY HUDBY zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ estetické 
vzdělávání,  je vyučován skupinově od 1. do 4. ročníku po 2 hodinách týdně, tedy 
v celkovém rozsahu 8 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu dějiny hudby zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou. 
Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení, že umělecké dílo vzniká v určitém 
prostředí, v určité době a ve většině případů odráží myšlení společnosti a odpovídá 
na její poptávku. Proto je třeba výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. 
Poslechová stránka výuky by měla výklad doplňovat a vést k pochopení estetických 
principů, kterými se každá doba i každé prostředí prezentovaly. 
Poslech skladeb je spojen také s poukazem na osobní vklad interpreta a jeho 
možnosti.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecným cílem vyučovaného předmětu je: umět se správně orientovat 
při vykonávání své profese. Seznamování s hudebním odkazem minulosti pozitivně 
ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a  kultivuje jejich historické i estetické vědomí. 
Učí je také chápat souvislosti mezi hodnotovým systémem, společenským a 
ekonomickým stavem společnosti a uměním určité doby. Vzdělávací obsah předmětu 
a jeho výuka počítají s propojováním vědomostí s dalšími souvisejícími předměty, 
jako je např. Hudební nauka, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Dějepis, Základy společenských věd apod. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a písemných prací. Při 
hodnocení se sleduje nejen hloubka teoretických vědomostí o konkrétní epoše, 
osobnosti a díle, ale i poslechové zkušenosti, schopnost uvádět učivo do souvislostí 
s dobou vzniku díla a jejím myšlením a hloubka porozumění estetickým principům 
daného období. Hodnotí se i slovní projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět dějiny hudby rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost naslouchání hudbě v kontextu vědomostí o skladateli a době 
vzniku 
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů - schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládnutí nečekaných překážek 
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a volba vhodného způsobu jejich překonávání 
personální a sociální kompetence - zařazení se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost; 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny hudby se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; aby byli 
přiměřeně kritičtí a dostatečně tolerantní; aby byli schopni odolávat myšlenkové 
manipulaci a dovedli se orientovat v mediálním světě; aby v případě vzniklého 
problému nacházeli přiměřený kompromis  
člověk a životní prostředí – vést žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání, aby si osvojili principy odpovědného přístupu k životnímu prostředí, aby 
respektovali principy udržitelného rozvoje, aby chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
dovednosti a schopnosti a uměli je náležitým způsobem nabídnout ve světě tržní 
ekonomiky 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny hudby má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební 
nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  DĚJINY HUDBY 
 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu,  

Periodizace dějin hudby 
a charakteristika společenskohistorického 
vývoje hudebního umění 
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vysvětlí jeho souvislosti se vznikem a 
vývojem hudebních nástrojů a hlasových 
technik 

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev probraných 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby dosud 
probraných historických období, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění  

-  

 
- Starověké  hudební kultury: 

Mezopotámie, Egypt, hudba starověkých 
Židů, antické Řecko a Řím, Čína, Indie, 
Japonsko  
Středověký jednohlas v evropské hudbě  

- liturgická hudba – Starořímský chorál, 
Gregoriánský chorál a paragregoriánské 
chorální tradice Západu 

- duchovní zpěvy 
- liturgické drama 
- světská hudba – dvorská lyrika, hrdinská 

epika, žákovské zpěvy, lidový zpěv a 
tanec, Meistergesang, hudba v Čechách, 
neumová a chorální notace 

- středověký vícehlas –  
- improvizované a komponované organum, 

klášterní školy - pařížská „Notre Dame“, 
Ars antiqua, Ars nova  

- Vývoj vícehlasého myšlení a hudebních 
forem.  

- Italské trecento a anglický vícehlas 
- Česká hudba 12.-14.století 
- Renesance, franko-flámská polyfonie – 

vznik a charakteristika nového stylu, 
formy renesančního vícehlasu, 
menzurální notace, hlavní osobnosti 
(Dufay, Binchois, Ockeghem aj.) 

- Období vrcholné a pozdní renesance  
- italská hudba -  Benátská škola, Římská 

škola 
- hlavní osobnosti (Josquin Desprez, A. 

Willaert, G.Pierluigi da Palestrina, 
Orlando di Lasso, C. Gesualdo da 
Venosa aj).  

-    anglická hudba 
-    hudba v českých zemích 15.a 16. století 

 
2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a 
hlasových technik 

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev probraných 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby dosud 

Baroko – doba vzniku, základní 
charakteristika stylu, nové žánry 
Italské baroko  
- Opera - Florentská camerata, C. 

Monteverdi, římská, benátská a 
neapolská operní škola a jejich 
představitelé 

- Duchovní tvorba, oratorium (G. 
Carrissimi), kantáta 

- Instrumentální hudba – žánry, osobnosti 
(G. Frescobaldi, A. Corelli, A. Vivaldi aj.) 

Francouzské baroko, rokoko  
- Opera, balet (J. B. Lully, J.Ph. Rameau 

aj.) 
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probraných historických období, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění  
 

- tvorba pro clavecin (F. Couperin) 
Německé baroko 
- katolické a protestantské prostředí, 

specifické žánry  
- hlavní osobnosti (protestantská část - H. 

Schütz, J. Pachelbel, D. Buxtehude, 
J.S.Bach, G.F.Händel aj., katolická část – 
H. I. Biber, J. J. Fux aj.) 

Anglické baroko –  
-    vývoj, klíčové osobnosti 
České baroko  
- Vývoj, klíčové osobnosti (A. Michna, P. J. 

Vejvanovský, J.D.Zelenka aj.) 
Klasicismus 
- Doba vzniku – osvícenství, racionalismus 
- Základní charakteristika stylu, nové žánry 

a formy 
- Mannheimská škola (J. V. Stamic aj.) a 

stará vídeňská škola (Wagenseil, Monn), 
severoněmecký klasicismus (J. A. Benda 
aj.) 

- Gluckova operní reforma a opera období 
klasicismu  

- Vídenští klasikové (J. Haydn, W. A. 
Mozart, L. v. Beethoven) 

- Česká hudba období klasicismu (F. X. 
Brixi, J. J. Ryba aj.), česká emigrace 

 
3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a 
hlasových technik 

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev probraných 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby dosud 
probraných historických období, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- orientuje se v základních hudebních 
žánrech 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění  

-   

Romantismus a hudba 19.století 
- Základní charakteristika, obecně 

umělecké rysy epochy – 
historické, filosofické, psychologizující a 
estetické vlivy a souvislosti 

- Raný romantismus – charakteristika, 
nové hudební druhy, osobnosti: F. 
Schubert,  C. M. von Weber  

 F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann,  F. 
Chopin) 
- Novoromantismus – programní hudba, 

nové druhy programní hudby – 
symfonická báseň, hudební drama aj. 
osobnosti (H. Berlioz, R. Wagner, F. Liszt) 

- Vrcholný romantismus – tzv. klasicko-
romantická syntéza  

      absolutní hudba,  osobnosti (J. Brahms, 
C. Franck, A. Bruckner) 
-  
- Hudba tzv. národních škol  

Rusko, Polsko, severské země,  
- osobnosti (Mocná hrstka, P.I.Čajkovskij, 

S. Moniuszko, E. Grieg aj.) 
- Italská opera – G.Rossini, G.Donizetti, 
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 V.Bellini, G.verdi, 
- Francouzská opera – opéra comique, 

lyrická opera, Velká opera (G.Meyerbeer), 
opéra bouffe (opereta) aj. 
Opera v Německu. 
 

- Česká hudba 19.století 
-  
- Předsmetanovská hudba 
- B.Smetana, A.Dvořák, Z.Fibich 
- Pozdní romantismus – G.Mahler, 

R.Strauss  
-  

 
4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a 
hlasových technik 

- objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev jednotlivých 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby jednotlivých 
historických období a současnosti, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- popíše vývoj a současné tendence 
v oblasti hudební tvorby a interpretace 

- orientuje se v hudebních žánrech 
- má přehled o žánrové rozmanitosti 

dnešní hudební produkce využívá všech 
dostupných zdrojů pro získávání 
přehledu v oblasti hudebního umění  

Hudba 20. století  
1. polovina 20. století 
- Impresionismus – stylová charakteristika, 

vazby umění, osobnosti (C. Debussy, M. 
Ravel) 

- Operní verismus (G.Puccini, P.Mascagni 
aj.) 

- Expresionismus – 2.vídeňská škola, 
estetická východiska a cíle, 
charakteristika stylu a kompoziční 
technika (A. Schönberg, A.Berg, A. 
Webern) 

- Neoklasicismus - estetická východiska a 
cíle, charakteristika stylu, představitelé (I. 
Stravinskij, S. Prokofjev, Pařížská šestka, 
D. Šostakovič); Nová věcnost a osobnosti 
z neoklasicismu vycházející (P. 
Hindemith, B. Britten, B. Bartók, C. Orff 
aj.)  

- Česká hudba 1. Poloviny 20. století – 
skladatelé vycházející z romantismu 
(J.Suk, V.Novák, J.B.Foerster aj.), 
L.Janáček, B. Martinů, A. Hába, J.Ježek, 
I.Krejčí aj.  

 
- Nové stylové tendence 30. a 40. let  - 

modalita (O. Messiaen aj.), nová 
tóničnost ve francouzské a americké 
hudbě (E. Varése, Ch. Ives aj.) 

Nástin tendencí vývoje hudby ve 2. polovině 
20. století 
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Učební osnova předmětu  HUDEBNÍ FORMY 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HUDEBNÍ FORMY zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  
je vyučován skupinově ve  3. ročníku po 2 hodinách a  ve 4. ročníku 1 hodinu týdně, 
tedy v celkovém rozsahu 3 hodin.   
 
Pojetí předmětu 
Předmět Hudební formy vysvětluje obecné rysy skladeb všech formových typů, 
principy hudebního myšlení a konkrétní formální strukturu hudebních děl. Je 
vyučován paralelně s harmonií a kontrapunktem, s nimiž se jeho obsah prolíná a na 
něž navazuje. Znalosti hudebních forem jsou základem pro studium předmětu 
„rozbor skladeb“. 
Při výuce se uplatňuje výklad učiva vždy spojený s ukázkami příslušných jevů na 
klavíru a ze zvukových záznamů ve spojení se studiem notových materiálů. Aplikace 
nabytých vědomostí při analýze vybraných ukázek z literatury by měla postupně 
dovést k chápání vzniku skladby nikoli jako bezduchého naplnění určitého formového 
schématu, ale jako výsledku tvůrčího procesu.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – třídění, srovnávání aj.  
2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 

principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 
Hlavním cílem je teoretické ovládnutí základních formových schémat, zobecňujících 
množiny konkrétních skladebných tvarů, s nimiž se setkáváme zejména v hudbě 
baroka, klasicismu a romantismu i objasnění některých formálních principů 
hudebního myšlení 20. století. Podstatné je seznámení s uplatněním hudebních 
forem v jednotlivých hudebních žánrech.     
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě písemných testů a ústního zkoušení 
spojeného s  analýzou vybraných ukázek z literatury. Při hodnocení se sleduje 
úroveň osvojených znalostí i jejich praktická aplikace při analýze. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět hudební formy rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
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komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce 
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rolišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu HUDEBNÍ FORMY se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Hudební formy má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj, 
Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  HUDEBNÍ FORMY 
 

3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- Žák  
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- orientuje se v základních hudebních 

formách a druzích (malé formy, velké 
formy) 

- určí a analyzuje probrané hudební 

1. Úvod do studia hudebních forem – pojem 
hudební forma/druh, složky a stránky 
hudebního projevu, struktura a faktura, 
druhy faktur, skladba a její části, funkce částí 
a funkční typy hudby 
2. Prvky hudební formy – motiv, téma, 
motivická/tématická práce; metrické prvky 
hudební formy (dvoutaktí, třítaktí) 
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formy v ukázkách z literatury 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

3. Věta a spojování vět – perioda, 
neperiodická věta, dvojperioda 
4. Malé formy – dvoudílná a třídílná 
5. Velké formy – dvoudílná a třídílná 

- Žák  
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- orientuje se v základních hudebních 

formách a druzích (malé formy, velké 
formy, variace, passacaglia, fuga, 
sonátová forma) 

- určí a analyzuje probrané hudební 
formy v ukázkách z literatury 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Variace – druhy variací (kompoziční, 
kontrapunktické aj.), téma a způsob 
zpracování variačních dílů, průběh a 
zakončení variační formy; uplatnění variací 
v literatuře 
2. Kontrapunktické formy a druhy barokní 
hudby – preludium, invence, toccata, 
chorálová předehra, fuga 
3. Sonátová forma – charakteristika, 
struktura, vývoj, uplatnění 
 

 
 

4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 
- orientuje se v základních hudebních 

formách a druzích (malé formy, velké 
formy variace, passacaglia, fuga, 
sonátová forma, rondo, cyklické a 
kombinované formy, tzv. volná forma) 

- určí a analyzuje probrané hudební formy 
v ukázkách z literatury 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Rondová forma – charakteristika, malé 
rondo, velké rondo, nižší a vyšší sonátové 
rondo, uplatnění v hudebních druzích 
2. Cyklické formy – druhy cyklů – suitový, 
sonátový aj.  
3. Kombinované formy, volné formy 
4. Kompoziční druhy vokální, instrumentální, 
vokálně-instrumentální a jevištní hudby 
5. Vývoj formálního myšlení ve 20. století 
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Učební osnova předmětu  HARMONIE 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HARMONIE zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově od 2. do 4. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 6 
hodin.   
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu harmonie zahrnuje v sobě stránku výkladovou, poslechovou a 
následně praktickou aplikaci nabytých vědomostí (vypracovávání úkolů číslovaného 
basu a modulačních vět, harmonizace melodií, harmonická analýza). Při výkladu je 
třeba vést žáky k pochopení historických souvislostí vykládané látky, objasnit, že 
pravidla nejsou odrazem samoúčelné svévole, ale stylových znaků a estetických 
principů určité historické epochy. Zvláště u zrakově postižených žáků je důležité 
vědomí, že znalost harmonie kompenzuje zrakové nedostatky a v praxi napomáhá 
hlubšímu pochopení díla. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět Harmonie je založen na tonálně – funkční harmonii klasicko – romantické a 
doplňuje se výkladem o historickém vývoji harmonie předklasické a poromantické. 
Navazuje na znalosti všeobecné hudební nauky, vytváří předpoklady pro studium 
kontrapunktu, hudebních forem a rozboru skladeb. Studium harmonie je 
předpokladem pro úspěšné zvládnutí intonace, hlavního oboru (např. při hře zpaměti, 
odhalování  chyb při souhře) a improvizace. 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, dedukce, 
srovnávání aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 
principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 

Hlavním cílem je vypěstovat harmonické cítění, chápání harmonie jako prvku 
formotvorného a charakterizujícího slohová období, vypěstovat schopnost 
harmonizovat melodii a analyzovat skladby všech historických etap. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě písemných testů, vypracovávání 
písemných úloh a ústního zkoušení spojeného s harmonickou analýzou vybraných 
ukázek z literatury. Při hodnocení se sleduje schopnost abstraktního myšlení, jistota 
orientace v systému probrané látky a úroveň osvojených znalostí. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „Harmonie“ rozvíjí především tyto kompetence: 
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kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
v písemné podobě dodržovat základní zásady notografie v černotiskovém i bodovém 
písmu; schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost 
mluveného i písemného projevu 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce 
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Harmonie se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Harmonie má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  HARMONIE 

2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 

1.Harmonie, její vývoj a význam 
2.Hlavní kvintakordy a jejich funkce  -
čtyřhlasá úprava, citlivý tón, rozvody, 
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- ovládá pravidla tvorby akordů, rozlišuje 
jejich druhy 

- harmonizuje melodii a bas na principu 
klasicko-romantické harmonie 

- provede harmonickou analýzu ukázek 
z literatury  

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

melodické vedení hlasů, příbuznost, přísné a 
volné spojení příbuzných, spojení 
nepříbuzných kvintakordů, kadence 
3.Číslovaný bas a jeho značky 
4.Akordické a melodické tóny průchod, 
střídavý tón, následný akordický tón, 
harmonizace melodie hlavními kvintakordy 
5.Vedlejší kvintakordy v durových a 
mollových tóninách  - úprava, spoje a užití, 
míšení tónin 
6.Sekvence – jejich druhy a užití 
7.Obraty hlavních a vedlejších kvintakordů  - 
sextakordy, jejich úprava a užití, 
kvartsextakordy, jejich druhy, úprava a užití  
8. Závěry – druhy a užívání závěrů 
9. Charakteristická disonance dominantní – 
dominantní septakord s obraty, úprava, 
poloha a nástupy, rozvody a spoje 

 
 

3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- ovládá pravidla tvorby akordů, 

rozlišuje jejich druhy 
- harmonizuje melodii a bas na 

principu klasicko-romantické 
harmonie 

- provede harmonickou analýzu 
ukázek z literatury  

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Charakteristická disonance 
subdominantní – mollová subdominanta 
s přidanou spodní septimou (zmenšeně malý 
septakord II. stupně) – obraty, úprava, 
polohy, nástupy, rozvody a spoje 
2. septakord VII. stupně (zmenšený, 
zmenšeně malý) - obraty, úprava, polohy, 
nástupy, rozvody a spoje 
3. Charakteristické disonance pětizvuké 
(malý a velký dominantní nónový akord, 
nónový akord II. a VII. stupně) - obraty, 
úprava, polohy, nástupy, rozvody a spoje 
4. Vedlejší disonance čtyř- a pětizvuké 
5. Šesti- a sedmizvuké disonance 
6. Melodické tóny – průtah, předjímka, 
prodleva, figurace hlasů, stylizovaný 
doprovod 
7. Modulace, vybočení, tóninový skok 
8. Diatonická modulace 
9. Úvod do chromatiky 
10. Mimotonální dominanty a subdominanty 
 

 
 
 

4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 
- ovládá pravidla tvorby akordů, rozlišuje 

1. Akordy chromatické terciové příbuznosti 
2. Frygický a lydický kvintakord, jejich 
sextakordy a užití v harmonické větě 
3. Alterace – její druhy, rozvody a spoje, 
dvojsměrná alterace 
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jejich druhy 
- harmonizuje melodii a bas na principu 

klasicko-romantické harmonie 
- provede harmonickou analýzu ukázek 

z literatury  
- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

- vysvětlí základní principy harmonického 
myšlení 1. poloviny 20. století 

4. Chromatická, enharmonická a 
kombinovaná modulace 
5. Melodické tóny chromatické 
6. Úvod do harmonie 20. století – základní 
harmonický materiál, základní pravidla 
vedení hlasů, rozšířená tonalita a volná 
atonalita, serialita, modalita 
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Učební osnova předmětu  KONTRAPUNKT 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět KONTRAPUNKT zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově ve  3. ročníku 2 hodiny a ve 4. ročníku 1 hodinu týdně, tedy 
v celkovém rozsahu 3 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu „kontrapunkt“ zahrnuje v sobě stránku výkladovou, poslechovou a 
následně praktickou aplikaci nabytých vědomostí (analýza vybraných ukázek 
z literatury a vypracovávání písemných úkolů). Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení historických souvislostí vykládané látky, K pochopení rozdílů mezi 
slohem vokálním a instrumentálním – jak v použitých skladebně-technických 
prostředcích, tak i v rozdílných výrazových prostředcích a formách, v nichž se odráží 
charakter jednotlivých vývojových etap evropské hudební kultury. Je třeba i objasnit, 
že pravidla kontrapunktu nejsou samoúčelná, ale odrážejí stylové znaky a estetické 
principy určité historické epochy.  
Zvláště u zrakově postižených žáků je důležité vědomí, že znalost kontrapunktu 
kompenzuje zrakové nedostatky a v praxi napomáhá hlubšímu pochopení díla. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět Kontrapunkt navazuje na znalosti všeobecné hudební nauky a harmonie. 
Prolíná se s předměty „hudební formy“ a „dějiny hudby“. Na studium kontrapunktu 
navazuje předmět „rozbor skladeb“ a jeho znalosti jsou velmi podstatné v hlavním 
oboru (orientace v polyfonní faktuře, nástupy jednotlivých hlasů, hra zpaměti atd.). 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1.  rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, dedukce aj. 
2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 
principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 

Hlavním cílem je poznání forem a teoretických zásad kontrapunktu s důrazem na 
jeho hlavní vývojová období. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě písemných testů, vypracovávání 
písemných úloh a ústního zkoušení spojeného s harmonickou analýzou vybraných 
ukázek z literatury. Při hodnocení se sledují teoretické vědomosti i jejich praktická 
aplikace. Hodnotí se i slovní projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět kontrapunkt rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
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hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
v písemné podobě dodržovat základní zásady notografie v černotiskovém i bodovém 
písmu; schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost 
mluveného i písemného projevu 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce 
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu kontrapunkt se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Kontrapunkt má  vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  KONTRAPUNKT 
 
 

3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 

1. Historický úvod k vícehlasému myšlení  - 
polyfonní slohy 
2. Základní pojmy – kontrapunkt a jeho 
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- popíše a analyzuje kontrapunktické 
techniky 

- uplatňuje techniku kontrapunktické práce 
v praktických dvojhlasých cvičeních  

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

druhy 
3. notace a tónový materiál vokální polyfonie 
– neumové a mensurální písmo, staré 
stupnice a tóniny 
4. Struktura vokální melodie, stavba cantu 
firmu 
5. Harmonie vyspělé vokální polyfonie 
6. Dvojhlasý kontrapunkt – stejný a nestejný, 
synkopický a smíšený, volný polyfonní 
dvojhlas, imitační technika dvojhlasého 
kontrapunktu 
7. Tříhlasý kontrapunkt 
stejný a nestejný, synkopický a smíšený, 
volný polyfonní tříhlas, imitační technika 
tříhlasého kontrapunktu 
8. Čtyřhlasý a vícehlasý kontrapunkt 
9. Převratný kontrapunkt – dvojitý, trojitý a 
čtyřnásobný 
10. Stručný přehled vzniku a vývoje 
skladebné techniky, forem a teorie vokální 
polyfonie 

 
 

4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 
- popíše a analyzuje kontrapunktické 

techniky 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Instrumentální polyfonie a její podstata 
2. melodika a rytmika instrumentální 
(bachovské) polyfonie 
3. Bachovský kontrapunkt dvoj- a vícehlasý 
4. Kánon – dvojhlasý přímosměrný v různých 
intervalech, v protipohybu, augmentaci, 
diminuci; račí, zrcadlový, nekonečný, 
kruhový, hádankový; kánon troj- a vícehlasý, 
kánon dvojitý 
5. Barokní kontrapunktické variace 
6. Barokní fuga – stavba jednoduché 
instrumentální fugy dvoj- a vícehlasé, fuga 
se stálou protivětou, v protipohybu, chorální, 
vokální, dvojitá, vícenásobná; fughetta, 
fugato 
7. Vývoj a technika pobachovského 
kontrapunktu –  
klasicismus, romantismus, 20. st.  
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Učební osnova předmětu INTONACE  

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět INTONACE  zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově od 1. do 3. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 6 
hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka probíhá formou průběžného procvičování zápisu, analýzy a reprodukce 
melodických, rytmických a akordických útvarů. U nevidomých je zapotřebí zohlednit 
rychlost čtení i zápisu kvůli jejich způsobu zápisu not (zejména u rytmu). Součástí 
výuky může být i poslech nahrávek – sluchová orientace ve formě, ve zvuku 
hudebních nástrojů aj. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro 
žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je 
nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Vyučovaný předmět je zaměřen převážně prakticky. Rozvíjí sluchové dispozice žáků 
pomocí intonačních (tonálních i intervalových) a rytmických cvičení. Důležitou 
součástí výuky je sluchová analýza melodie, akordů, rytmů a jejich zápis. Výuka 
intonace úzce souvisí s předměty „Všeobecná hudební nauka“, „Harmonie“, 
„Improvizace“, „Sborový zpěv“ a především s výukou hlavního oboru. Nepřímo na ni 
navazují všechny ostatní hudebně-teoretickými předměty (např. „Rozbor skladeb“ 
nebo „Dějiny hudby“). 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, srovnávání 
aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků uvádět v souvislost získané znalosti se sluchovými 
vjemy a sluchovou představivostí 

Hlavním cílem je rozvoj sluchových dispozic žáků, schopnost zazpívat zapsanou 
melodii (event. rytmus) a z toho vyplývající uplatnění ve školním sboru atp. Dalším 
cílem je schopnost sluchové analýzy - zapsat slyšenou melodii, rytmus, akord atd. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni zejména na základě ústního zkoušení. U chlapců je 
zapotřebí zohlednit případnou probíhající hlasovou mutaci a z ní vyplývající intonační 
omezení. Lze přihlédnout též k písemným projevům a jejich úrovni. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět intonace rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - schopnost uvádět v souvislost získané poznatky se sluchovým 
vjemem a s představivostí  
komunikativní kompetence - volba správné terminologie 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
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myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí;  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; přijímat a plnit 
úkoly 
Průřezová témata 
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat;  
 
Průřezová témata  
V předmětu kontrapunkt se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Intonace má  vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Kontrapunkt. 
 
Učební osnova předmětu  INTONACE 
 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- intonuje intervaly;  
- intonuje akordy; 
- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 
- rozpoznává a zapisuje akordy; 
- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  
- zpívá lidové písně; 
- interpretuje rytmická cvičení; 
- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 
- učebnice J. Kofroně 
- výběr lidových písní 
- výběr klasických skladeb 
 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 
- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  
- zápis rytmu 
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2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- intonuje intervaly;  
- intonuje akordy; 
- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 
- rozpoznává a zapisuje akordy; 
- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  
- zpívá lidové písně; 
- interpretuje rytmická cvičení; 
- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 
- učebnice J. Kofroně 
- výběr lidových písní 
- výběr klasických skladeb 
 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 
- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  
- zápis rytmu 
 

 
 
 

3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- intonuje intervaly;  
- intonuje akordy; 
- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace složitějších intervalů 
- nácvik intonace akordů a neakordických 

souzvuků tří a více tónů 
- nácvik složitých rytmických modelů 
 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 
- rozpoznává a zapisuje akordy; 
- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace složitějších intervalů 
- nácvik intonace akordů a neakordických 

souzvuků tří a více tónů 
- nácvik složitých rytmických modelů 
 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  
- zpívá lidové písně; 
- interpretuje rytmická cvičení; 
- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 
- učebnice J. Kofroně 
- výběr lidových písní 
- výběr klasických skladeb 
 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 
- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  
- zápis rytmu 
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Učební osnova předmětu IMPROVIZACE pro instrumentalisty a skladatele  

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět IMPROVIZACE zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován individuálně v  5. nebo 6. ročníku  ročníku  1 hodinu týdně, tedy v celkovém 
rozsahu 1 hodiny. Je určen pro studenty hlavních oborů skladba a klavír 
 
Pojetí  předmětu 
Předmět rozvíjí především harmonické cítění žáků a jejich hudební fantazii. Směřuje 
k vytvoření praktických dovedností – tvoření hudebně správného a stylově 
adekvátního klavírního doprovodu k melodii, aplikace poznatků z harmonie v praxi 
(hra číslovaných basů atd.), popř. schopnost volné improvizace. 
Výuka improvizace probíhá formou hry na klavír s ohledem na dosaženou technickou 
úroveň klavírní hry a úroveň přirozeného nadání žáka pro tento předmět. 
Prostřednictvím průběžného procvičování známých modelů prohlubuje harmonické 
cítění žáka (včetně jeho praktických dovedností v používání různých tónin a různých 
typů doprovodů). Při výběru procvičovaných typů doprovodů je vhodné tento výběr 
individuálně přizpůsobit konkrétním možnostem žáka. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Hlavním cílem je získání a důkladné osvojení improvizačních dovedností.  
Žák se tím učí být – jednat se samostatným úsudkem v souladu s danými pravidly 
(stylovými, obecně hudebními). Předmět vede k rozvoji kreativity i specifických 
schopností žáka.  
Žák se dále učí poznávat – rozvíjejí se jeho základní myšlenkové operace (dedukce, 
indukce), sluchová představivost a schopnost koncentrace. Osvojuje si poznatky, 
postupy i praktické dovednosti potřebné pro jeho práci.  
Učí se chápat práci jako jedinečnou příležitost pro seberealizaci a sebeaktualizaci, 
odhadnout možnosti své i jiných lidí. Získává soustředěný a pečlivý postoj k vlastní 
práci i aktivní a tvořivý postoj k problémům a jejich řešení.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni v pololetí a na konci školního roku. Je potřebné vzít 
v úvahu, že schopnost improvizovat není dána úplně každému (takže i jinak 
vynikající student může být zcela neschopen jakékoliv improvizace). 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „improvizace“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost využít ke svému 
učení zkušeností svých i jiných lidí; schopnost sledovat a hodnotit pokrok při 
dosahování cílů svého vývoje, přijímat hodnocení od jiných lidí; potřeba dále se 
vzdělávat;  
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kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení 
problémů 
personální a sociální kompetence – reálné posouzení svých duševních možností; 
schopnost stanovit si cíle podle svých osobních možností a zájmové orientace; 
adekvátní reakce na hodnocení, radu, kritiku;  
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám;  
Odborné kompetence 
V předmětu „improvizace“ jsou rozvíjeny především následující odborné kompetence: 
Kompetence ovládat základy uměleckých činností hudební oblasti 
Aktivně využít tvůrčí fantazii, hudebního myšlení; využívat znalostí z hudební teorie a 
odborné hudební literatury k vlastní praktické i pedagogické  činnosti;  
Vykonávat uměleckou činnost v hudebním oboru (v tomto případě improvizace, 
tvoření doprovodu atd.) 
Využívat znalosti harmonie k improvizaci; samostatně uvažovat a tvořit 
Vykonávat umělecko-pedagogickou činnost 
Rozvíjet talentové předpoklady žáků; vhodně a kreativně doprovázet žáky; zapojit 
sebe i své žáky do uměleckých projektů;  
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
Ovládat zásady sluchové hygieny 
Průřezová témata  
V předmětu „improvizace“ se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  IMPROVIZACE 

5. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Využívá znalostí hudební teorie 

k tvoření doprovodu k melodii 
- Hraje číslované basy 
- Samostatně volí vhodný styl 

doprovodu (s ohledem na své 
schopnosti a dovednosti) 

Improvizace 
Nácvik hry číslovaného basu 
Nácvik doprovodů 
Vytváření doprovodů k melodii 
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Učební osnova předmětu  HISTORICKO – ESTETICKÝ SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HISTORICKO-ESTETICKÝ SEMINÁŘ zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ 
ODBORNÝ ZÁKLAD,  je vyučován skupinově v 5. a 6. ročníku studia po 2 hodinách 
týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodin. 
 
Pojetí předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají s návazností na předměty 
související obsahem buď přímo (Dějiny hudby, veškeré hudebně teoretické předměty 
– zejména rozbor skladeb, Český jazyk a literatura, Dějepis, Základy společenských 
věd aj.) nebo nepřímo (např. výuka cizích jazyků).  
Historicko-estetický seminář je samozřejmě přínosem i pro studium hlavního oboru 
žáka, neboť témata diskusí, písemných prací i závěrečné práce mohou mít s hlavním 
oborem úzkou souvislost 
Předmět „Historicko-estetický seminář“rozvíjí především schopnost žáků utvářet 
vlastní estetické postoje, srozumitelně a výstižně formulovat vlastní myšlenky a 
obhájit je v diskusi. Důraz je kladen na písemný projev. Žáci se naučí vyhledávat 
prameny a pracovat s nimi i obhájit výslednou podobu textu. Závěrečným výstupem 
je vytvoření absolventské práce, jež je obhajována při zkoušce, která je nedílnou 
součástí absolutoria.   
Výuka předmětu „Historicko – estetický seminář“ je veden především formou 
estetických diskusí nad tématy, která přinášejí žáci i pedagog. Nedílnou součástí je i 
tvorba textů – kritik, referátů, úvah aj. Ty jsou dále předmětem diskuse. Při nich je 
třeba zdůrazňovat souvislosti historické, ale i např. filosofické, náboženské nebo 
např. sociologické. Součástí výuky je i poslech, který je opět tématem k diskusi. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
  
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na smysluplný umělecký 
život v kulturně různorodém prostředí. Poznatky o kulturním odkazu minulosti i 
současnosti prohlubují jejich pohled na svět, který je obklopuje a motivuje je 
k dalšímu poznávání. Vedou k otevřenosti vůči neznámým kulturním hodnotám i 
k prohloubení vztahu k hodnotám již poznaným. Schopnost vlastního kritického 
myšlení je pro umělecké i pedagogické uplatnění velmi důležitá, protože vede ke 
kultivaci i upevnění estetických postojů vlastních a potažmo s tím i budoucích žáků.  
Historicko – estetický seminář také odhaluje podstatné souvislosti mezi 
společenským, politickým a ekonomickým stavem společnosti a uměním. To 
absolventům může výrazně prohloubit jejich interpretační (výrazové) kvality a zvýšit 
možnosti uplatnění. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě vytvořených textů i přínosu k diskusím o 
jednotlivých tématech. Při hodnocení se sleduje hloubka vědomostí, schopnost 
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formulovat své postoje i schopnost uvést dílo do souvislostí s prostředím vzniku díla 
a specifiky myšlení jejího autora. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
Předmět „historicko – estetický seminář“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost naslouchání hudbě v kontextu vědomostí o skladateli a době 
vzniku; schopnost s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, 
přednášku atd.), pořizovat si poznámky; 
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu ústního i písemného 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; vyhledávání informací a jejich 
aplikování při zpracovávání odborného textu;  
personální a sociální kompetence – kriticky zvažovat názory a postoje jiných lidí; 
adaptovat se na měnící se životní podmínky  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
schopnost vystoupit proti nesnášenlivosti a xenofobii; uvědomovat si svou identitu a 
s tolerancí přistupovat k identitě druhých; podporovat hodnoty místní, evropské i 
světové kultury a mít k nim pozitivní vztah;  korektní přístup k užívání textů a hudby 
jiných autorů (citace); 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; přehled o možnostech pracovního 
uplatnění ve svém oboru; schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
budoucí profesní a vzdělávací dráze 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; práce se standardním 
programovým vybavením počítače; rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost; 
 
Průřezová témata  
V předmětu Historicko – estetický seminář se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní; byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a dovedli 
se orientovat v mediálním světě; byli schopni diskutovat o různých tématech z oblasti 
umění, historie, politiky atd.; byli ochotni přijímat jiné názory; 
člověk a svět práce – v rámci diskusí je žák připravován na budoucí život, tj. pracovní 
uplatnění, interpretační i pedagogickou činnost atd.;  
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. Žák se učí pracovat 
se základními počítačovými programy, pomocí nichž se dostane k písemným 
informacím (digitalizované texty aj.); vyhledává informace o zadaných tématech na 
internetu; zrakově postižený žák používá osobní počítač k zapisování poznámek i 
práci s texty; 
 
Předmět Historicko estetický seminář,má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
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společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný 
klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  HISTORICKO – ESTETICKÝ SEMINÁŘ 
 

5. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák  
- používá systematicky odbornou 
terminologii 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění i ostatních uměleckých oborů 
- formuluje a v diskusi obhajuje vlastní 
estetické postoje, reaguje na odlišné názory, 
přesvědčivě argumentuje 
- charakterizuje vyslechnutou hudbu i 
interpretační výkon – ústně i písemně 
- objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 
vývojových etap lidské společnosti a vývoje 
umění 

1. Diskuse o tématech týkajících se hudby, 
umění, historie, současného života, 
organizace hudebního života, systému 
uměleckého školství atd. 
2. Přednášky a následné diskuse o 
vybraných tématech z oblasti nové hudby, 
etnomuzikologie, o non-artificiální hudbě atd. 
3. Seznámení se základními pojmy a 
pravidly tvorby odborného textu – 
bibliografický údaj, citace, odborná literatura, 
pramen atd.  
4. Zaměření a formální podoba odborného 
textu (kritika, recenze, referát, esej aj.).  
5. Hudební periodika a jejich zaměření 
6. Vyhledávání pramenů, jejich ověření a 
práce s nimi. Mediální gramotnost. Tvorba 
krátkých textů různého zaměření a diskuse o 
nich.    

6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák  
- používá systematicky odbornou 
terminologii 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění i ostatních uměleckých oborů 
- formuluje a v diskusi obhajuje vlastní 
estetické postoje, reaguje na odlišné názory, 
přesvědčivě argumentuje 
- charakterizuje vyslechnutou hudbu i 
interpretační výkon – ústně i písemně 
- objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 
vývojových etap lidské společnosti a vývoje 
umění 
- vytvoří odbornou práci středního rozsahu 

1. Diskuse o tématech týkajících se hudby, 
umění, historie, současného života, 
organizace hudebního života, systému 
uměleckého školství atd. 
2. Přednášky a následné diskuse o 
vybraných tématech z oblasti nové hudby, 
etnomuzikologie, o non-artificiální hudbě atd. 
3. Struktura a kultura ústního projevu (tvorba 
přednášky, rozhlasového pořadu aj.). 
4. Tvorba závěrečné absolventské práce 
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Učební osnova předmětu  NOTOGRAFIE  

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět NOTOGTAFIE zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD a 
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Předmět je vyučován individuálně nebo v malých 
skupinkách (max. 4 studenti) od 1. do 2. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém 
rozsahu 4 hodin.  
 
 
Pojetí předmětu 
Předmět navazuje na znalosti všeobecné hudební nauky, pro studenta je nezbytný 
pro úspěšné studium hlavního oboru (skladba) a předmětu „kompoziční praktikum“, 
výrazně prospěje i jiným hudebně-teoretickým předmětům (harmonie, kontrapunkt, 
rozbor skladeb). Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět Notografie je určen jako povinný studenty skladby. Při jeho výuce jsou 
upřednostňovány programy přístupné zrakově postiženým v největším možném 
rozsahu, proto je pro vidící studenty tento předmět nepovinný.  
Cílem vzdělávání je seznámit žáky s hudebními notačními programy, možnostmi 
hudebních počítačových technologií a rozvíjet jejich kreativní schopnosti. 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu je: 

1. Zvládnutí černotiskového notového zápisu, pochopení a osvojení 
notografických pravidel a práce s vhodným notačním programem. Schopnost 
samostatně vytvářet partituru a party. 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě vypracovávání písemných úloh a úrovně 
zápisu vlastních kompozic. Při hodnocení se sleduje úroveň znalostí notografických 
pravidel a jistota či rychlost práce s notačním programem. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Notografie rozvíjí především tyto kompetence: využívat prostředky 
informačních technologií k pracovnímu uplatnění 
 
Průřezová témata  
V předmětu NOTOGRAFIE se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání programového 
vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a 
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získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Notografie má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu NOTOGRAFIE 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák 
- užívá v praxi základní pravidla 
černotiskového  notopisu 
- zaznamená jednodušší klasickou hudební 
strukturu pro menší obsazení (do 4 notových 
osnov v jednom systému v jednotném taktu, 
homofonní i polyfonní faktura) 
 

- základní notační pravidla (notová osnova, 
klíče, rozdělení not, posuvky, 
předznamenání, nožičky, praporky, trámečky, 
směr nožiček, pomocné linky nad osnovou i 
pod osnovou, legato, ligatura, tenuto, 
staccato, akcent, taktové čáry, repetice, 
prima volta, sekunda volta, Da Capo,  
dynamika) 
- práce s notačním programem– jednohlas, 
klavírní sazba, menší komorní obsazení 
- užívání klávesových zkratek 
- užívání pomocného hardware (MIDI 
klávesnice) 
 

 
 

2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák 
-  užívá notační programy k zápisu libovolné 
hudební faktury pro libovolné obsazení 
- umí používat veškerá artikulační znaménka 
- ovládá konečnou úpravu pro tisk 
- užívá pomocného softwaru pro vlastní 
orientaci v černotiskovém zápise  

- práce s notačním programem – partitura 
(libovolné obsazení), jednotlivé party, 
artikulace, notace hudby 20. století (zápis 
bez taktu, mikrointervaly, clustery, konkrétní 
zvuky…) 
- užívání pomocného vybavení pro orientaci 
v černotiskovém zápise (hardware – 
scanner, software – převod notopisu do 
braillova písma aj.). 
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Učební osnova předmětu  ROZBOR SKLADEB 

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD a HUDEBNÍ TEORIE. Je vyučován skupinově od 5. do 6. ročníku 2 hodiny 
týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodin.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět „Rozbor skladeb“ ověřuje, shrnuje a završuje poznatky z hudební teorie 
z předešlého studia. Jedná se o předmět syntetické povahy, navazuje zejména na 
výuku předmětů „Harmonie“, „Kontrapunkt“ a „Hudební formy“. Součástí výuky je 
výklad doplňovaný ukázkami z literatury – na klavíru a poslechem nahrávek (s 
partiturou a klavírním výtahem). Žáci píší v 5. i 6. ročníku samostatnou písemnou 
práci, která obsahuje rozbor zadané skladby. Problematika skladeb určených 
k rozboru je pravidelně se žáky konzultována. Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je rozvoj myšlenkových operací žáků – 
analytického a syntetického myšlení, vyhledávání souvislostí aj.  
Odborným cílem je dosažení samostatné orientace žáků v kompoziční struktuře 
skladeb všech slohových epoch evropské hudby. Dále se jedná o hlubší propojení 
estetických vjemů s racionálními principy sledovatelnými v kompozičních strukturách 
a jeho uplatnění při interpretaci. Pozornost je věnována zejména žákům, kteří se 
nemohou orientovat v běžném notovém zápisu, a proto jsou odkázáni převážně na 
sluchovou orientaci. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni jednak na základě ústního zkoušení a průběžných 
diskusí při analýze skladeb, jednak na základě ročníkové práce. Při hodnocení se 
přihlíží jak k věcnému, tak k jazykovému zpracování včetně užívání správné 
terminologie. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „Rozbor skladeb“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
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kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; 
navrhnout způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost 
zvoleného postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Rozbor skladeb se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Rozbor skladeb má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských 
věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  ROZBOR SKLADEB 
 

5. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- používá systematicky základní odbornou 
terminologii 
- určí a analyzuje hudební formy v ukázkách 
z literatury 
- provede analytický výklad skladby 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební teorie 

1. Baroko  
- neperiodický způsob rozvíjení hudební 
plochy 
- instrumentář barokní hudby 
- stylistika barokních skladeb 
 
2. Klasicismus 
- periodicita v klasické hudební větě 
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- drobnější klasické formy a druhy 
- harmonické prostředky klasicismu 
- cyklické formy a vývoj sonátového cyklu 
3. Romantismus 
- výrazové prostředky romantismu 
- uplatnění forem v programní hudbě a vznik 
nových druhů 
4. Pozdní romantismus  
- časové rozrůstání tradičních klasicko-
romantických forem 
- vývoj a rozklad tonálního myšlení 

 
 

6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- používá systematicky základní odbornou 
terminologii 
- určí a analyzuje hudební formy v ukázkách 
z literatury 
- provede analytický výklad skladby 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební teorie 

1. Tektonika (výklad pojmu a využití při 
praktickém rozboru) 
- čas v hudbě, hudební myšlenky, bloky 
hudby, tektonické funkce, kontrasty a 
scelovací prostředky  
2. Impresionismus 
- výrazové prostředky (rušení funkčních 
vztahů v tónině, nové barevné kombinace) 
3. Hudba 20. století 
- vzrůstající úloha rytmu 
- modální principy a rozšířená tonalita 
- atonalita a dodekafonie 
4. Poválečná hudba  
- postwebernovský multiserialismus 
- témbrová hudba 
- minimalismus 
- spektralismus 
- stylové syntézy a postmoderna 
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Učební osnova předmětu  METODIKA A PRAXE HUDEBNÍ NAUKY  

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD a HUDEBNÍ TEORIE. Je vyučován skupinově v 6. ročníku 1 hodinu týdně, 
tedy v celkovém rozsahu 1 hodiny.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět „Metodika a praxe hudební nauky“ připravuje žáky na výuku hudební nauky 
na ZUŠ. Navazuje na znalosti získané v předmětech „všeobecná hudební nauka“, 
„intonace“, „sborový zpěv“, „povinný klavír“, „dějiny hudby“, „hudební formy“ a 
„harmonie“. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem je vychovat z žáků odborné, kvalifikované pedagogy pro předmět „hudební 
nauka“ na ZUŠ a seznámit je se speciálními didaktickými pomůckami pro jejich práci. 
Výklad seznamuje žáky se základními metodickými postupy vyučovacího procesu. 
Východiskem jsou poznatky získané v předmětu „všeobecná hudební nauka“ a 
v RVP pro ZUŠ. Vhodným doplňkem jsou náslechy v hodinách hudební nauky na 
základních uměleckých školách. 
  
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě jednak ústního zkoušení či písemných 
testů, jednak vlastních pedagogických výstupů, při kterých se hodnotí nejen názorný 
a věcně správný výklad zvoleného tématu, ale i slovní projev a celkové vystupování. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „Metodika a praxe hudební nauky“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; 
schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; navrhnout 
způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
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pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu „Metodika a praxe hudební nauky“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika a praxe hudební nauky, má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  METODIKA A PRAXE HUDEBNÍ NAUKY 

6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- používá systematicky odbornou 
terminologii 
- analyzuje a zhodnotí pedagogický výstup 
při náslechu 
- dokáže obhájit svůj názor v diskusi 
- vyloží a vysvětlí věcně, srozumitelným a 
metodicky i jazykově správným způsobem 
naukový či sluchově intonační problém 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební teorie, 
psychologie a pedagogiky 
- podle možností využívá audiovizuální 
techniku 

1. Seznámení s osnovami ŠVP hudební 
nauky na ZUŠ 
2. Význam a provádění průzkumu 
hudebnosti dětí 
3. Učebnice, učební materiály a pomůcky. 
Aplikace Orffových nástrojů při výuce 
4. Plánování učiva, struktura a druhy 
vyučovacích hodin, stavba vyučovací hodiny 
a vlastního pedagogického výstupu 
5. Klasifikace žáků a jejich hodnocení 
6. Hledání nových způsobů práce (např. 
návštěvy koncertů, divadel atd.) 
7. Seznámení s administrativní prací učitele, 
vnitřní organizací ZUŠ a s pracovním řádem 
8. Náslechy v hodinách hudební nauky 
9. Vlastní pedagogické výstupy žáků, jejich 
hodnocení a diskuse  
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Učební osnova předmětu SBOROVÝ ZPĚV 

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD. Je vyučován skupinově v 1. – 4. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém 
rozsahu 8 hodin.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět Sborový zpěv připravuje žáky na práci ve větším hudebním tělese. Učí žáky 
zacházet s hlasem, prohlubuje jejich znalosti z oblasti komorní a souborové 
hry.Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem je získání praxe ve sboru, které pomůže žákovi v orientaci při působení ve 
větších tělesech a poskytne mu možnost pracovat pod vedením sbormistra nebo 
dirigenta. 
  
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě práce v hodinách, přípravy na hodiny a 
výkonu při vystoupení. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Sborový zpěv rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; 
schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; navrhnout 
způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
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kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Sborový zpěv se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Sborový zpěv má vazbu na předměty Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí 
jazyk, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, 
Hudební formy, Všeobecná hudební nauka, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  SBOROVÝ ZPĚV 
 

1. – 4.  ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- zvládá zpěv jedno/dvojhlasých skladeb, 
kánonů 
-zvládá a používá hlasová cvičení k 
vytvoření hlavového tónu a resonanční 
cvičení 
- rozumí základům správného pěveckého 
dýchání, dýchání při interpretaci písně 
- orientuje se v klasifikaci rozdělení 
jednotlivých typů hlasů 
- zvládá zásady správné pěvecké výslovnosti 
a vyrovnávání vokálů 
- ovládá motoricky taktovací techniku 2/4 
taktu 

Jednohlasé skladby, kánon 
Jednoduché dvojhlasé lidové písně 
Určování hlasových skupin 
Hlasová, intonační, dechová, rytmická 
cvičení 
Artikulace 
Vokalizace 
Taktovací technika 2/4 taktu 
Nástupy jednotlivých hlasů 
 
Vybrané skladby 16. - 20. století 

- zvládá zpěv jednoduchých jedno/dvoj/ 
trojhlasých skladeb  
- zvládá a používá další hlasová, dechová a 
intonační cvičení pro zdokonalování 
kultivovaného pěveckého projevu 
- využívá správného pěveckého dýchání při 
interpretaci písně 
- využívá zásady správné pěvecké 
výslovnosti a vyrovnávání vokálů při 
interpretaci sborových skladeb 
- ovládá motoricky taktovací techniku 3/4 
taktu 

Trojhlas 
Harmonické cítění 
Hlasová, intonační, dechová, rytmická 
cvičení 
Artikulace 
Vokalizace 
Taktovací technika ¾ taktu 
Vícehlasý zpěv jednoduchých skladeb 
různých období a žánrů 
 
Vybrané skladby 16. - 20. století 
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Žák: 
- zvládá zpěv jednoduchých 
jedno/dvoj/trojhlasých skladeb  
-zvládá a používá další hlasová, dechová a 
intonační cvičení pro zdokonalování 
kultivovaného pěveckého projevu 
- využívá správného pěveckého dýchání při 
interpretaci písně 
- využívá zásady správné pěvecké 
výslovnosti a vyrovnávání vokálů při 
interpretaci sborových skladeb 
- ovládá motoricky taktovací techniku 4/4 
taktu 

Hlasová, intonační, dechová, rytmická 
cvičení 
Artikulace 
Vokalizace 
Taktovací technika 4/4 taktu 
Vícehlasý zpěv snazších skladeb různých 
období a žánrů 
 
Vybrané skladby 16. - 20. století 
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Učební osnova předmětu DĚJINY KULTURY 

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD A ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován skupinově v 5. - 6.  ročníku 2 
hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodiny.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět Dějiny kultury dává žákům přehled o vývoji a charakteristických znacích 
jednotlivých kulturních období, seznamuje je s typickými projevy kulturních epoch. 
Seznamování s kulturním odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci 
žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Učí je také chápat souvislosti 
mezi hodnotovým systémem, společenským a ekonomickým stavem společnosti a 
uměním určité doby. Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají 
s propojováním vědomostí s dalšími souvisejícími předměty. Vzhledem k tomu, že 
žáci absolvují předmět Dějiny hudby samostatně a dějiny literatury jsou součástí 
předmětu ČJL, je výuka Dějin kultury zaměřena převážně na výtvarné umění a teorii 
kultury. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je získání přehledu o projevech kultury a umění od historie po 
současnost. Tento přehled je součástí odborného vzdělávání žáků a připravuje je na 
práci v oblasti kultury a odborného vzdělávání. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni základě práce v hodinách, přípravy na hodiny a podle 
ústních i písemných výsledků zkoušení. Při hodnocení se sleduje hloubka 
teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy, 
logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků se vychází z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny kultury rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení – kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
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myšlení a myšlenkové operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; 
schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; navrhnout 
způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny kultury se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny kultury má vazbu na předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, 
Dějiny hudby, Základy společenských věd. 
 
Učební osnova předmětu  DĚJINY KULTURY 
 

5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 se orientuje v nabídce kulturních 

institucí; 
 porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území; 
 popíše vhodné společenské chování v 

dané situaci 
 objasní vzájemné vztahy mezi vědou, 

technikou, filosofií, estetikou a uměním; 
 vyjmenuje jednotlivé druhy umění, 

popíše jejich vztah a vzájemnou 
podmíněnost; 
 rozliší syntakticko-sémantická specifika 

jednotlivých druhů umění, umělecké 
styly a žánry; 

 Kulturní instituce v ČR a v regionu 
 Kultura národností na našem umění 
 Společenská kultura - principy a normy 

kulturního chování, společenská 
výchova 

 Kultura bydlení, odívání 
 Lidové umění a užitá tvorba 
 Estetické a funkční normy při tvorbě a 

výrobě předmětů používaných v 
běžném životě 

 Ochrana a využívání kulturních hodnot 
 Funkce reklamy a propagačních 

prostředků a její vliv na životní styl 
 Vývojové etapy jednotlivých druhů 

umění, jejich společensko-historické 
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 objasní vzájemné souvislosti 
jednotlivých vývojových etap 
společnosti a jednotlivých druhů umění 
ve vztahu k vývoji hudebního umění; 
 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl; 
 samostatně vyhledává informace v 

dané oblasti; 
 využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti 
uměleckých oborů a jejich vazeb na 
hudební umění. 

 

souvislosti s vývojem hudebního 
umění: 
o Pravěk 
o Starověk 
o Románské umění 
o Gotika 
 

 
6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
 objasní vzájemné vztahy mezi vědou, 

technikou, filosofií, estetikou a uměním; 
 rozliší syntakticko-sémantická specifika 

jednotlivých druhů umění, umělecké 
styly a žánry; 
 objasní vzájemné souvislosti 

jednotlivých vývojových etap 
společnosti a jednotlivých druhů umění 
ve vztahu k vývoji hudebního umění; 
 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl; 
 samostatně vyhledává informace v 

dané oblasti; 
 využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti 
uměleckých oborů a jejich vazeb na 
hudební umění. 

 

 Kultura a umění 
 Ochrana a využívání kulturních hodnot 
 Vývojové etapy jednotlivých druhů 

umění, jejich společensko-historické 
souvislosti s vývojem hudebního 
umění: 
o Renesance 
o Baroko 
o Rokoko 
o Klasicismus 
o Empír 
o Romantismus 
o Polovina 19. století až 1. světová 

válka 
o Doba meziválečná 
o Doba po druhé světové válce 

 Funkce reklamy a propagačních 
prostředků a její vliv na životní styl 
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, PŘEDMĚTY SPECIÁLNÍ 

PŘÍPRAVY 
 

Učební osnova předmětu BRAILLOVO PÍSMO A BODOVÝ NOTOPIS 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět BRAILLOVO PÍSMO A BODOVÝ NOTOPIS jsou vyučovány jako 
nepovinné předměty nevidomých žáků. Předmět je vyučován individuálně v 1.  a 2. 
ročníku  v hodinové dotaci 1-2 hodiny týdně.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět  je přidělován podle zjištěných dovedností jednotlivých žáků. Předmět je 
určen žákům se zrakovým postižením, kteří, vzhledem ke své zrakové vadě, musí 
užívat při svém vzdělávání a bodový notopis. V odůvodněných  případech je možné 
výuku tohoto předmětu prodloužit ještě o rok, a to s dotací 1 hodina týdně ve třetím 
roce studia. Vznikne-li však nenadálá potřeba tohoto vzdělávání, která může být 
způsobena, např.  progresivní zrakovou vadou žáka, může být výuka tohoto 
předmětu přidělena i v pozdějších ročnících.   
Cílem předmětu je naučit těžce postižené žáky braillovo písmo a braillův notopis tak, 
aby byli schopni používat notový zápis a zápis textu. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět bodové písmo a bodový notopis souvisí s těmito klíčovými kompetencemi: 
Kompetence k učení – žák je schopen samostatně číst i psát, je plně gramotný a 
může samostatně studovat text i notový materiál; 

- zpracovává psané informace; 
- vytváří vlastní systém získávání informací; 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák porozumí zadávanému úkolu a řeší jej za pomoci speciálních dovedností; 
Komunikativní kompetence 

- je schopen se orientovat v textu i v notovém materiálu, tudíž i komunikovat se 
spoluhráči i budoucími žáky; 

-  prokazuje svou gramotnost ve čtení a psaní; 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  
- žák se samostatně orientuje v přizpůsobených psaných dokumentech a 

notovém materiálu; 
- - uplatňuje své získané dovednosti při pedagogické práci či dalším studiu; 
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Kompetence   využívat   prostředky   informačních   a komunikačních   technologií a 
pracovat s informacemi 

- žák užívá bodové písmo při práci s počítačem a k němu příslušnými 
kompenzačními pomůckami; 

- - je schopen zpracovat za pomoci kompenzační techniky text do podoby, která 
je pro něho čitelná;  

 
Průřezová témata 
Člověk a svět práce: 
Žák získává základní dovednosti, které mu umožní získat samostatné pracovní 
uplatnění. Žák bude schopen získat pracovní uplatnění, neboť nebude k práci 
potřebovat asistenci při čtení a psaní not i textu.  
Informační a komunikační technologie: 
Žák bude schopen pracovat s počítačem za pomoci hmatového výstupu. Toto mu 
umožní lepší kontrolu textu i případného notového zápisu. Žák bude moci ovládat 
hudební software, který nebude založen pouze na sluchové kontrole, ale bude 
využívat i kontrolu hmatovou, tj. braillský display.  
 
Předmět má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, 
Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební 
nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu BRAILLOVO PÍSMO A BODOVÝ NOTOPIS 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
- seznámí se se základními znaky 

bodového písma; 
- zvládne dobrou techniku čtení písma; 
- spojuje jednotlivá písmena a slova; 
- seznamuje se s Pichtovým psacím 

strojem; 
- píše písmena a slova na Pichtově 

psacím stroji; 
- zvládá čtení písmen, číslic a dalších 

základních znaků; 
- zapisuje všechny znaky, které je 

schopen přečíst; 
- opisuje text na Pichtově psacím 

stroji. 
- Plynule čte text, jenž je zprvu psán 

obřádkově, posléze i text se 
standardním odstupem řádků; 

- seznamuje se se základními znaky 
not a pomlk; 

- čte základní noty a pomlky; 

Bodové písmo: 
Výuka bodového písma bude probíhat 
pouze u žáků, kteří tento systém 
neovládají. Důvodem může být, např. 
špatná příprava ve škole, z níž žák na 
konzervatoř přišel. Dalším důvodem 
může být progresivní zraková vada, která 
žákovi znemožňuje čtení černotiskového 
písma.  
Žák získává základní znalosti bodového 
písma a bodového notopisu. Postup je 
dán výchozí úrovní žáka. 
 

 
 
 
 
 
 
Bodový notopis: 
Pokud již žák ovládá bodové písmo, je výuka 
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- čte i zapisuje znaky not, pomlk, 
oktávové klíče, označení taktů, posuvky, 
artikulační znaménka;  
- orientuje se v jednoduchém 
jednohlasém zápise; 
- reprodukuje jednoduchý notový zápis 
na hudebním nástroji;  
- zapisuje noty, pomlky i další základní 
znaky na Pichtově psacím stroji; 
- orientuje se ve snadném tištěném 

zápise jednohlasu se všemi 
zmíněnými typy znaků; 

- seznamuje se se zápisem vícehlasu; 
- rozpoznává jednotlivé znaky intervalů 

a interpretuje je na hudebním 
nástroji; 

- poznává přímé souvislosti bodového 
- notopisu s hudební teorií; 
- zapisuje intervaly i akordy; 

zahájena seznámením s bodovým 
notopisem 
 
Notové znaky 
Klíče 
Pomlky 
Posuvky 
Artikulace: legato, staccato ad. 
 
Čtení notového zápisu 
 
 
Zápis vícehlasu 
 
 
Zápis intervalů 
 
Zápis akordů 

 
2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
- čte a zapisuje snadný vícehlasý 

úsek; 
- užívá znaky intervalů ve dvojhlasu; 
- čte a zapisuje akordy; 
- seznamuje se se zápisem polyfonie; 
- vysvětlí využití různých typů 

hlasových svor; 
- prakticky ovládá užití hlasových svor; 
- naučí se zpaměti snazší vícehlasý 

úsek not; 
- vytváří správný zápis polyfonního 

vícehlasu za pomoci hlasových svor; 
- seznamuje se se specifickými znaky 

užívanými pro zápis hudby pro svůj 
nástroj; 

- seznamuje se se zvláštními typy 
zápisu (komorní hudba, orchestrální 
partitura, soudobá hudba atd.); 

- seznamuje se se základními 
odlišnostmi zápisu hudby v zahraničí; 

Braillův notopis 
Vícehlas a akordy 
 
 
 
 
Polyfonní zápis 
 
Hlasové svory 
 
 
 
 
Zápis nástrojových partů 
 
 
Partitura 
 
 
Typy bodových notací v zahraničí 
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Učební osnova předmětu  PROSTOROVÁ ORIENTACE  

 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí a je důležitou 
součástí vzdělávání nevidomých nebo těžce zrakově postižených žáků. Pomáhá 
žákům v samostatnosti a nezávislosti a tím kladně ovlivňuje jejich psychický stav. 
Mobilita je základním předpokladem samostatnosti a integrace člověka se ZP - jeho 
socializace. Předmět je vyučován individuálně podle potřeby v 1. - 6. ročníku 
v rozsahu 1 - 2 hodin týdně. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter. Výuka prostorové orientace 
a samostatného pohybu lze rozdělit do tří základních oblastí. Jde o zvládnutí všech 
následujících dovedností pro získání co nejvyššího stupně mobility a plné začlenění 
do společnosti. Jsou to: 
 1) prvky POSP ZP, kam patří rozvíjení přirozených pohybově orientačních 
schopností žáků se ZP a techniky pohybu bez hole, dále  
2) technika dlouhé hole  
3) orientační analyticko-syntetická činnost. 
V předmětu se věnujeme též výcviku praktických činností a nácviku sebeobsluhy. 
Kladen je důraz na to, aby zrakově postižený žák prošel všemi stádii.  Při výuce se 
hodinová dotace v 1. i 2. ročníku pohybuje v rozmezí 1 - 2 hodiny týdně dle potřeb, 
podle již dosažené úrovně prostorové orientace a samostatného pohybu a vzhledem 
k hloubce zdravotního postižení žáka.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je dovést těžce zrakově postižené žáky k co nejvyššímu stupni 
mobility a samostatnosti, která je předpokladem pro zdárné začlenění do společnosti. 
Vzdělávání směřuje k překonání zrakového handicapu (vytvoření sociálních 
a komunikačních zábran), a tím se podílí na rozvoji osobnosti žáka a jeho dalším 
uplatnění ve společnosti a v profesním životě.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence: 
Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení,  rozvíjet přirozené pohybově 
orientační schopnosti, samostatnost a sebeobsluhu, porozumět abstraktním pojmům 
pomocí konkrétních situací, pochopit vzájemné prostorové a časové souvislosti a 
následné návaznosti, posilovat paměť, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů 
svého učení, přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí,  vytvářet správné 
představy o společnosti atd. 
Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat informace 
potřebné k jeho řešení, využít všech dostupných prostředků, techniky dlouhé hole a 
kompenzačních pomůcek pro adekvátní řešení jakékoliv situace či problému při 
orientaci.  
Komunikativní kompetence – v mluvených projevech se vyjadřovat cíleně a přesně 
pro správné porozumění situace, naučit se vhodně a přiměřeně popsat vzniklý 
problém, formulovat srozumitelně své myšlenky, pozorně naslouchat druhým, 
správně pochopit nabízenou pomoc, vystupovat v souladu se zásadami kultury 
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projevu a chování. 
Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní 
možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, 
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 
jiných lidí, přijímat radu i kritiku; rozvíjet schopnost pracovního uplatnění ve 
společnosti, snažit se o samostatnost nejen v osobním životě, ale i v praktických 
situacích, naučit se umění adekvátně reagovat na životní situace, přispívat 
k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a 
diskriminaci. 
Občanské kompetence a kulturní povědomí  – jednat v rámci možností odpovědně a 
samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, jednat v souladu s morálními 
principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot 
demokracie, uznávat hodnotu života a uvědomovat si za něj odpovědnost, mít úctu 
k majoritní společnosti a respektovat kulturní, etnické i jiné odlišnosti minoritních 
skupin společnosti. 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a 
aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace, získávat 
informace z otevřených zdrojů, především s využitím internetu.  
 
Průřezová témata  
Předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP přispívá k tématu Občan v 
demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru 
sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, vážili si materiálních 
a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat 
pro budoucí generace společnosti v rámci plné sebeobsluhy a samostatnosti, dále 
jsou vedeni k jednání s lidmi, k diskusím, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení 
zásad správného jednání s lidmi, k plnému začlenění do společnosti . 
V tématu Člověk a svět práce – vede žáky k optimálnímu využití osobnostních a 
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění v práci i osobním životě,  k 
odpovědnému rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací. 
Informační a komunikační technologie – v tomto tématu se jedná o práci 
s informačními a komunikačními technologiemi, které učí žáky využívat všech 
dostupných informací k zvládnutí situací běžného života, např. čtení textů, psaní 
s vidící populací (úřady, státní instituce atd.), získávat informace ve všech oblastech 
prostřednictvím internetu, použitím kompenzačních pomůcek při orientaci na trase 
apod.  
 
Předmět Prostorová orientace má vazbu na všechny předměty vyučované ve škole.  
 
Učební osnova předmětu PROSTOROVÁ ORIENTACE 
 

1. -  6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- zvládá chůzi s vidícím průvodcem; 
- je schopen bezpečného pohybu bez hole 

v interiéru; 
- zvládá bezpečnostní postoje 

Seznámení s terminologií prostorové 
orientace 
Základní technika pohybu bez hole 
-    chůze s vidícím průvodcem; 
- bezpečnostní držení; 



382 
 

- je schopen na kratší vzdálenost udržet 
přímý směr 

- umí odhadnout danou vzdálenost a má 
vytvořenou správnou představu o úhlech; 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při 
ztrátě orientace;  

- je schopen základní dovednosti při 
sebeobsluze. 

 
 

- kluzná prstová technika; 
- odhad úhlů a vzdáleností; 
- omezování odchylek od přímého směru; 
- výchova ke vnímání sklonu a zakřivení  

dráhy; 
- rozvoj sluchové orientace; 
- rozvíjení „smyslu pro překážky“; 
- chůze po schodišti; 
- posilování stability ZP žáka; 
- sebeobsluha. 

Žák: 
- je schopen využít techniky dlouhé hole 

při pohybu v externím prostředí (město, 
MHD, parky atd.); 

- umí použít techniku dlouhé hole při 
složitějších situacích (přechody, 
obcházení překážek, orientace ve 
vestibulech metra atd.); 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při 
ztrátě orientace; 

- umí se sám o sebe postarat. 
 
 

Technika dlouhé hole 
- seznámení s funkcí slepecké hole; 
- základní postoj; 
- základní držení hole; 
- tužkové držení hole s přechodem do 

základního držení a zpět; 
- kluzná technika; 
- kyvadlová technika; 
- diagonální technika; 
- chůze po schodech s holí; 
- používání techniky na eskalátorech; 
- používání techniky při přecházení ulic; 
- používání techniky při obcházení  

překážek; 
- sebeobsluha a praktické činnosti. 

Žák: 
- zvládá trasy dle zadaného popisu; 
- umí se orientovat na modelech 

a pláncích a dle správně vytvořené 
představy je schopen zvládnout trasu;  

- je schopen nalézt daný cíl; 
- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při 

ztrátě orientace; 
- zvládá plně sebeobsluhu a praktické 

činnosti potřebné pro budoucí 
samostatný život. 

Orientační analyticko-syntetická činnost 
- rozeznávání orientačních bodů a znaků; 
- orientace na modelech, pláncích a 

náčrtcích; 
- příprava na pocit psychické 

osamocenosti na trase; 
- zvládnutí trasy dle zadaného popisu; 
- vyřešení situace při ztrátě kontaktu 

s vodící linií; 
- praktické činnosti a plná  samostatnost 

při sebeobsluze. 
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Učební osnova předmětu PRÁCE S KOMPENZAČNÍ TECHNIKOU   

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí, neboť je 
podmínkou všeobecné i hudební gramotnosti u žáků nevidomých nebo těžce zrakově 
postižených.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmětu jsou vyučováni  těžce zrakově postižení žáci, kteří nejsou schopni pracovat 
s materiálem psaném v černotiskovém písmu nebo s jeho zvětšenou kopií.  
Vzdělávací obsah předmětu spočívá v práci s notebookem a screenreaderem 
(hlasovým odčítačem) nebo zvětšovacím programem, braillským řádkem a braillskou 
tiskárnou. Předmět je vyučován podle individuálních potřeb žáka.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Úkolem předmětu je dovést těžce zrakově postižené a nevidomé žáky k 
soběstačnému ovládání počítače (notebooku), zejména hlasového výstupu 
(screenreaderu), kancelářských aplikací (MS Office), využívání služeb elektronické 
komunikace. Jeho smyslem je překonat zrakový handicap a pomoci dalšímu 
uplatnění ve společnosti a  profesním životě.  
Cílem předmětu PKT je dokonalá orientace na klávesnici, schopnost menších 
zásahů v softwaru a hardwaru na bázi poučeného uživatele, schopnost vytváření 
dokumentů a jejich překlad do bodového písma. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence: 
Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení,  rozvíjet přirozené pohybově 
orientační schopnosti, samostatnost a sebeobsluhu, porozumět abstraktním pojmům 
pomocí konkrétních situací, pochopit vzájemné prostorové a časové souvislosti a 
následné návaznosti, posilovat paměť, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů 
svého učení, přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí,  vytvářet správné 
představy o společnosti atd. 
Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat informace 
potřebné k jeho řešení, využít všech dostupných prostředků, techniky dlouhé hole a 
kompenzačních pomůcek pro adekvátní řešení jakékoliv situace či problému při 
orientaci.  
Komunikativní kompetence – v mluvených projevech se vyjadřovat cíleně a přesně 
pro správné porozumění situace, naučit se vhodně a přiměřeně popsat vzniklý 
problém, formulovat srozumitelně své myšlenky, pozorně naslouchat druhým, 
správně pochopit nabízenou pomoc, vystupovat v souladu se zásadami kultury 
projevu a chování. 
Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní 
možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, 
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 
jiných lidí, přijímat radu i kritiku; rozvíjet schopnost pracovního uplatnění ve 
společnosti, snažit se o samostatnost nejen v osobním životě, ale i v praktických 
situacích, naučit se umění adekvátně reagovat na životní situace, přispívat 
k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a 
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diskriminaci. 
Občanské kompetence a kulturní povědomí  – jednat v rámci možností odpovědně a 
samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, jednat v souladu s morálními 
principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot 
demokracie, uznávat hodnotu života a uvědomovat si za něj odpovědnost, mít úctu 
k majoritní společnosti a respektovat kulturní, etnické i jiné odlišnosti minoritních 
skupin společnosti. 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a 
aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace, získávat 
informace z otevřených zdrojů, především s využitím internetu.  
 
Průřezová témata  
Předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP přispívá k tématu Občan v 
demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru 
sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, vážili si materiálních 
a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat 
pro budoucí generace společnosti v rámci plné sebeobsluhy a samostatnosti, dále 
jsou vedeni k jednání s lidmi, k diskusím, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení 
zásad správného jednání s lidmi, k plnému začlenění do společnosti . 
V tématu Člověk a svět práce – vede žáky k optimálnímu využití osobnostních a 
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění v práci i osobním životě,  k 
odpovědnému rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací. 
Informační a komunikační technologie – v tomto tématu se jedná o práci 
s informačními a komunikačními technologiemi, které učí žáky využívat všech 
dostupných informací k zvládnutí situací běžného života, např. čtení textů, psaní 
s vidící populací (úřady, státní instituce atd.), získávat informace ve všech oblastech 
prostřednictvím internetu, použitím kompenzačních pomůcek při orientaci na trase 
apod.  
Předmět Práce s kompenzační technikou má vazby se všemi předměty vyučovanými 
na škole 
 
Učební osnova předmětu     PRÁCE S KOMPENZAČNÍ TECHNIKOU 
 

1. - 6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- Se orientuje na klávesnici notebooku i 

stolního PC 
- ovládá důležité klávesové zkratky pro 

systém Windows 
- zvládne vytvořit textový dokument a jeho 

typografickou úpravu 

Práce s notebookem 
- seznámení s rozložením klávesnice, 

rozlišení klávesnice stolního PC a 
notebooku       

- klávesové zkratky (Windows) 
- pravidla psaného textu, typografická 

pravidla, interpunkce, mezery. 
- Klávesové zkratky sady MS Office  

- zvládá používání hlasového výstupu 
- je schopen přizpůsobit funkci hlasového 

výstupu jednotlivým aplikacím 

Práce s hlasovým výstupem a 
zvětšovacím programem (screader JAWS, 
NVDA, HAL, ZOOMTEXT, SNOVA) 

- seznámení s pravidly  při používání 
- klávesové zkratky, spuštění, vypnutí, 

ovládání, přizpůsobení, konfigurační 
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manažer (Jaws) 
-  

- je schopen používat program pro převod 
černotiskového dokumentu do bodového 
písma pomocí programu WinBraille 

- se orientuje v ovládání a klávesových 
zkratkách programu WinBraille 

- zvládá ovládání braillské tiskárny 
(zapnutí, vypnutí, založení papíru) 

Práce s braillskou tiskárnou a braillským 
řádkem 
- WinBraille (program pro převod 

černotisku do bodového písma) 
- klávesové zkratky (WB) 
- ovládání braillské tískárny 
- připojení a ovládání braillského řádku 
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Učební osnova předmětu MATURITNÍ SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA  
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 Vyučovaný nepovinný předmět MSA zasahuje do vzdělávacích oblastí 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
Výuka předmětu vychází ze zásadního postavení cizího jazyka v systému 
vzdělávání, a je tudíž je koncipována na prohlubování a rozšiřování základního učiva 
předmětu Anglický jazyk. Předmět MSA může být vyučován ve 3. a/nebo 4. ročníku 
po 1 - 2 hodinách týdně podle momentální potřeby školy a žáků. 
 

 
 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které mají vzájemně 
propojený charakter. Učivo je orientováno praktické procvičování jazykových 
dovedností  -  čtení textu s porozuměním, jazykové kompetence, poslechu 
s porozuměním, mluveného projevu a písemné práce v praktických úlohách, jejichž 
charakter odpovídá typu úloh státní maturitní zkoušky z anglického jazyka a měl by 
kromě stávajících Katalogů požadavků zkoušek k SČMZ reflektovat i aktuální změny 
v podobě společné části MZ. 
 
  
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět MSA jazyk vede žáky k prohloubení praktických řečových dovedností 
anglického jazyka, k využívání jazykových prostředků v situacích každodenního 
osobního i profesního života a vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému 
projevu, rozšiřuje jim poznatky o anglicky mluvících zemích a přispívá k rozšíření 
kulturního rozhledu, také k formování osobnosti žáků a rozvíjí jejich schopnost 
celoživotního vzdělávání. 
Základním cílem nepovinného předmětu MSA je prohloubení a rozšíření znalostí 
učiva předmětu Anglický jazyk, zlepšení schopnosti komunikovat v rámci základních 
témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat všeobecných i 
odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a 
jazykové prostředky, jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; pracovat 
s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako 
zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; pracovat 
se slovníky, odbornými časopisy a s internetem, využívat práce s těmito informačními 
zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovednost. 
Žáci se seznámí v praktických testech s různými typy úloh, na kterých je nová 
maturitní zkouška založena a budou je i opakovaně prakticky procvičovat.  
Součástí semináře jsou i aktuální témata – média a komunikace, moderní 
technologie, problémy současné společnosti a další dle potřeby.  
 
Hodnocení žáků  
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
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Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Nepovinný předmět MSA rozvíjí především tyto kompetence  - k učení , 
komunikativní, k řešení problému, personální a sociální , občanské a kulturní 
povědomí, k pracovnímu uplatnění, k využívání prostředků IKT a práci s informacemi. 
 
Průřezová témata zařazená do výuky MSAJ 
 
Občan v demokratické společnosti - mediální výchova, orientace v masových 
médiích, 
mediální gramotnost, schopnost výběru vhodných a potřebných mediálních produktů, 
osvojení zásad správného jednání s lidmi z jiných kulturních prostředí. 
Člověk a životní prostředí - vztah člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě a 
společnosti 
Člověk a svět práce - žák se verbálně a písemně prezentuje v anglickém při 
základních typech jednání 
Informační a komunikační technologie - využití vědomostí a dovedností získaných při 
výuce IKT - použití základního i aplikačního vybavení počítače při práci s 
informacemi, samostatné vyhledávání a zpracování zdrojů v anglickém jazyce, 
orientace v cizojazyčné odborné terminologii.  
 
Předmět má vazbu na předmět Anglický jazyk 
 
Osnova semináře 
 
Didaktický test  

• Základní informace, rozbor testu, strategie řešení 
• Typy testových úloh a jejich ukázkové řešení 
• Praktický nácvik řešení úloh s následným vyhodnocením 
• Cvičné didaktické testy, oprava testů, rozbor úloh 

Písemná práce  
• Základní informace 
• Seznámení s kritérii hodnocení písemné práce 
• Slohové útvary vyskytující se u písemné části MZ 
• Práce s ukázkami písemných prací 
• Vypracování cvičných písemných prací, následný rozbor a hodnocení 

Ústní zkouška  
• Základní informace 
• Struktura pracovního listu 
• Nácvik vlastního mluveného projevu 



388 
 

 
Učební osnova předmětu MATURITNÍ SEMINÁŘ  

Z ČESKÉHO JAZYKA  A LITERATURY  
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 Vyučovaný nepovinný předmět MS ČJL zasahuje do vzdělávacích oblastí 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
 Výuka předmětu vychází ze zásadního postavení mateřského jazyka v systému 
vzdělávání, a je tudíž je koncipována jako prohlubování a rozšiřování základního 
učiva předmětu Český jazyk a literatura., tj. celkem 2 hodiny. 
 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen  do několika složek, které mají vzájemně 
propojený charakter. Učivo je orientováno na aplikaci teoretických poznatků v praxi, 
neboť základní učivo předmětu Český jazyk a literatura často počítá pouze s 
teoretickým zvládnutím látky.  
Seminář je zaměřen především na důkladnou přípravu ke státní maturitní zkoušce z 
ČJL a měl by kromě stávajících Katalogů požadavků zkoušek k SČMZ reflektovat i 
aktuální změny v podobě společné části MZ. 
  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Hlavním cílem výuky v MS ČJL je rozvoj a naplnění všech kompetencí tak, jak jsou 
vymezeny Katalogem požadavků zkoušek k společné části MZ.  
 Základním cílem nepovinného předmětu MS ČJL je prohloubení a rozšíření 
znalostí učiva předmětu Český jazyk a literatura a dosažení kultivovaného ústního i 
písemného jazykového projevu žáků.  
 Seminář je zaměřen nejenom na otázky a okruhy literární, ale stejnou měrou i na 
okruhy jazykové a stylistické. Žáci se seznámí v didaktických testech s různými typy 
úloh, na kterých je nová maturitní zkouška založena a budou je opakovaně prakticky 
procvičovat. Důraz je též kladen na zvládnutí analýzy uměleckých a neuměleckých 
textů z různých úhlů pohledu - jazykového, stylistického i literárně-teoretického. 
 Součástí semináře jsou samozřejmě i nadstavbová témata - filmové, divadelní a 
hudební zpracování literárních předloh, současné trendy komunikace, mediální 
výchova, literární a jazykové prezentace. 
 
 
 Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života.  
 Estetické vzdělávání přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáka ke 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho duševního života a 
osobnosti, včetně jeho tolerance tak, aby správně interpretoval získané informace a 
kultivovaně formuloval objektivní názor.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 
Nepovinný předmět MS ČJL rozvíjí především tyto kompetence  - k učení , 
komunikativní, k řešení problému, personální a sociální , občanské a kulturní 
povědomí, k pracovnímu uplatnění, k využívání prostředků IKT a práci s informacemi. 
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Průřezová témata zařazená do výuky MS ČJ 
Občan v demokratické společnosti - mediální výchova, orientace v masových 
médiích, 
mediální gramotnost, schopnost výběru vhodných a potřebných mediálních produktů, 
osvojení zásad správného jednání s lidmi 
Člověk a životní prostředí - vztah člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě a 
společnosti, odraz v literatuře  
Člověk a svět práce - žák se verbálně a písemně prezentuje při nejrůznějších 
jednáních 
Informační a komunikační technologie - využití vědomostí a dovedností získaných při 
výuce IKT - použití základního i aplikačního vybavení počítače při práci s 
informacemi, samostatná realizace jazykových a literárních  prací (referáty, seminární 
práce, projekty, prezentace atd.) 
 
Předmět souvisí s předmětem Český jazyk a literatura. 
 
Osnova semináře 
 
Didaktický test  

• Základní informace, rozbor testu, strategie řešení 
• Typy testových úloh a jejich ukázkové řešení 
• Praktický nácvik řešení úloh s následným vyhodnocením 
• Didaktické testy nanečisto, oprava testů, rozbor úloh 
 

Písemná práce  
• Základní informace 
• Seznámení s kritérii hodnocení písemné práce 
• Slohové útvary, které se vyskytují u písemné zkoušky 
• Práce s ukázkami písemných testů 
• Vypracování písemné práce nanečisto, následný rozbor a hodnocení 
 

Ústní zkouška  
• Základní informace 
• Struktura pracovního listu 
• Nácvik vlastního mluveného projevu 

 
Nadstavbová témata  
( Další konkrétní program semináře je přizpůsoben individuálním potřebám a zájmu 
žáků.) 
Např.: 

• Literatura a film - praktické ukázky 
• Literatura a její hudební zpracování - praktické ukázky 
• Literatura a divadlo – návštěva představení 

Prezentace z různých oblastí kultury a umění 
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Učební osnova předmětu  SOUBOROVÁ HRA  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět SOUBOROVÁ HRA je součástí NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 
Předmět je vyučován v 1. -6.  ročníku studia a to dvě hodiny týdně, Celkový rozsah 2 
hodiny. Předmět je nepovinný, soubor je tvořen různými nástroji, repertoár je volen 
v souladu s potřebami souboru a akcí, na kterých se prezentuje. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět cvičí pohotovost při čtení rytmu, melodie, dynamiky, frázování, hru ve 
skupině. Důležité je pěstování kolektivní discipliny. Přínos předmětu spočívá mj. také 
v možnosti seznámit se s rozdílným způsobem hry skladeb různých slohových 
období při cílené volbě repertoáru od baroka po hudbu 20. století. 
Obecné cíle  
Soubor nástrojů je vyučovacím předmětem, napomáhajícím odbornému zaměření 
žáka. Žáci si vytvářejí  správné pracovní návyky,  osvojují zásady profesní etiky, 
seznamuji se se souborovou literaturou. 

Cíle vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali vhodnou míru uměleckého sebevědomí a byli 
schopni zároveň kritické sebereflexe, tvořili si vlastní umělecký úsudek, získali 
správné pracovní návyky a chápali význam a nezbytnost systematické a pravidelné 
přípravy (cvičení na hudební nástroj). Žák je připraven pro hru ve skupině a udržovat 
kolektivní disciplinu . 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy). Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle 
schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každý soubor CELOROČNÍ PLÁN 
PRÁCE. 
 
Učební osnova předmětu SOUBOROVÁ HRA 
 
 

1. – 6. ročník výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání: Učivo – tematické celky 

Žák: 
 zvládá hru  ve  skupině a udržuje kolektivní 
disciplinu  
Žák 
 ovládá hru ve skupině,  osvojil si princip 
kolektivní zodpovědnosti 
Je schopen Disciplíny, která je  nedílnou 
součástí práce v souboru.  
 

Hra ve skupině, základy  správného 
frázování, intonační přizpůsobivost, 
charakterová jednota atd. 
 
 
interpretace skladeb různých slohových 
období (včetně úprav) při cílené volbě 
repertoáru od baroka po hudbu 20 století. 
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Je schopen kolektivní zodpovědnosti, která  
je prvořadým úkolem každého hráče 
počínaje svědomitým vybavením vlastního 
partu dynamikou popř. prstokladem, péčí o 
svěřený part a jeho pravidelné nošení, ale 
hlavně možností jeho studování doma. 
 
Žák interpretuje skladby různých slohových 
období od baroka po hudbu současnou 
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Učební osnova předmětu INTERPRETACE NOVÉ HUDBY 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Interpretace nové hudby je nepovinný předmět určený všem žákům s nástrojovou 
výukou v hlavním oboru a studentům oboru skladba. Předmět spadá do vzdělávacího 
okruhu NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY a je vyučován ve 1. – 6. ročníku po 1 hodině 
týdně. Celkově max. 6 hodin. 
 
Pojetí  vyučovacího předmětu 
Interpretace nové hudby je nepovinný odborný předmět. Výuka  seznamuje žáky 
s novodobými technikami hry na jednotlivé nástroje, pěstuje cit pro správné 
pochopení netradičních zvukových charakteristik hraného díla, učí rozumět vnitřní 
struktuře skladby, novodobým systémům notace i specifickým úlohám jednotlivých 
hráčů. Předmět vede k názorovým diskusím o interpretaci hraného díla a vychovává 
hráče ke spolupráci. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro 
žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je 
nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout 
studijní náplň danou  ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Cílem výuky je rozšíření  zkušeností získaných studiem hlavního oboru  o dovednosti 
individuální (novodobé techniky hry – ve spolupráci s HLO) i kolektivní (orientace 
v odlišném způsobu zápisu, schopnost reagovat na part spoluhráče, schopnost 
společné stylové interpretace hraného díla). Cílem je i získání schopnosti 
pedagogicky vést žáka (skupinu žáků) při nácviku soudobé skladby a širšího 
přehledu o stylech nové hudby a jejich interpretaci (platí pro žáky, kteří budou 
navštěvovat tento předmět více let). Cílem je i vytvořit stabilní komorní soubor, který 
by i mj. prováděl skladby studentů školy. Vzhledem k velikému rozpětí výuky 1. – 6. 
ročník nelze tematicky rozdělovat ŠVP interpretace nové hudby po jednotlivých 
ročnících. Časté spojení žáků s nestejnou technickou úrovní je třeba vyvážit 
vhodným rozdělením různě náročných partů s požadavkem na jejich domácí 
nastudování, které by umožnilo věnovat se při hodinách rovnou záležitostem souhry 
a výrazových rovin.  
Vzhledem k výše popsané charakteristice předmětu se nedoporučují konkrétní 
skladby. Za volbu repertoáru plně odpovídá vyučující.  
 
Charakteristika obsahu 
Volba sestavy souboru z možností, školy a zaměření žáků. Nástrojová sestava může 
být do jisté míry variabilní, ideálem je obsazení flétna, klarinet, housle, violoncello a 
klavír. Tento typ obsazení má v současné  hudbě dominantní roli.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny především kompetence k odbornému 
pedagogickému působení. Dále jde o kompetence komunikativní, personální a 
sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a též kompetence k pracovnímu 
uplatnění. Z odborných kompetencí jde o poučenou způsobilost k působení 
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v umělecko-pedagogické oblasti. Výuka tohoto předmětu přispívá k rozvoji žáků 
v rámci průřezových témat Člověk a svět práce a Občan v demokratické 
společnosti.   
Předmět Interpretace nové hudby má vazbu na předměty Hlavní obor Dějepis, Dějiny 
hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, 
Povinný klavír, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj. 
Učební osnova předmětu KOMORNÍ HRA 
 

1.- 6.  ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 
Žák 

- dodržuje správný rytmický zápis 
svého hlasu 

- při hře dodržuje dynamiku 
- respektuje požadavky na techniku hry 

a barvu zvuku dané autorem skladby  
- Orientuje se ve faktuře dané skladby 

 

 
- nácvik jedné rozsáhlejší nebo dvou 

kratších komorních kompozic pro 
určené obsazení. Žádoucí je stylová 
orientace na progresivní styly 2. pol. 
20. st. (témbrová hudba, 
aleatorika…) nebo na současnou 
hudbu, výjimečně i na progresivní 
díla předválečná. Neoklasicistní, 
neoromantické či jiné skladby 
nepřekračující tradiční pojetí 
interpretace jsou méně žádoucí, 
protože je studenti poznají 
v předmětu „komorní hra“. 

- nácvik skladeb studentů školy.  
2. pololetí 

Žák 
- zlepšuje vzájemnou souhru se svými 

spoluhráči 
- sleduje synchronicitu v jednotlivých 

hudebních celcích 
- samostatně se orientuje v barevném 

spektru svého nástroje a volí 
správnou techniku hry podle 
požadavků autora 

- dokáže přizpůsobovat dynamiku 
v souhře celku 

- dokáže korigovat ladění vzhledem ke 
spoluhráčům  s ohledem na styl a 
harmonický svět dané skladby 

 
- nácvik jedné rozsáhlejší nebo aspoň 

dvou kratších komorních kompozic 
pro určené obsazení. Žádoucí výběr 
stylů je stejný, jako v prvním pololetí, 
stylová orientace zvolené skladby by 
ale měla být jiná. 

- nácvik skladeb studentů školy 
- veřejné vystoupení v rámci koncertů 

školy 
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Učební osnova předmětu HRA GENERÁLBASU pro instrumentalisty   

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA GENERÁLBASU zasahuje do okruhu NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, je 
vyučován individuálně v 5. ročníku 1 hodinu týdně, tedy v celkovém rozsahu 1 
hodiny.  
 
Pojetí předmětu 
Předmět rozvíjí především harmonické cítění žáků a jejich hudební fantazii. Směřuje 
k vytvoření praktických dovedností – tvoření hudebně správného doprovodu bassa 
continua k melodii, aplikace poznatků z harmonie v praxi a schopnost realizace 
zápisu číslovaného basu.  
Výuka improvizace probíhá formou hry na cembalo (popř. klavír) s ohledem na 
dosaženou technickou úroveň hry na klávesové nástroje a úroveň přirozeného 
nadání žáka pro tento předmět. Prostřednictvím průběžného procvičování známých 
modelů prohlubuje harmonické cítění žáka (včetně jeho praktických dovedností 
v používání různých tónin a různých typů doprovodů). Při výběru procvičovaných 
typů doprovodů je vhodné tento výběr individuálně přizpůsobit konkrétním 
možnostem žáka. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Hlavním cílem je získání a důkladné osvojení hry barokního generálbasu.  
Žák se tím učí být – jednat se samostatným úsudkem v souladu s danými pravidly 
(stylovými, obecně hudebními). Předmět vede k rozvoji kreativity i specifických 
schopností žáka.  
Žák se dále učí poznávat – rozvíjejí se jeho základní myšlenkové operace (dedukce, 
indukce), sluchová představivost a schopnost koncentrace. Osvojuje si poznatky, 
postupy i praktické dovednosti potřebné pro jeho práci.  
Učí se chápat práci jako jedinečnou příležitost pro seberealizaci a sebeaktualizaci, 
odhadnout možnosti své i jiných lidí. Získává soustředěný a pečlivý postoj k vlastní 
práci i aktivní a tvořivý postoj k problémům a jejich řešení.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni v pololetí a na konci školního roku. Je potřebné vzít 
v úvahu, že schopnost představivosti bassa continua není dána úplně každému. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „hra generálbasu“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost využít ke svému 
učení zkušeností svých i jiných lidí; schopnost sledovat a hodnotit pokrok při 
dosahování cílů svého vývoje, přijímat hodnocení od jiných lidí; potřeba dále se 
vzdělávat;  
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kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení 
problémů 
personální a sociální kompetence – reálné posouzení svých duševních možností; 
schopnost stanovit si cíle podle svých osobních možností a zájmové orientace; 
adekvátní reakce na hodnocení, radu, kritiku;  
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám;  
Odborné kompetence 
V předmětu „hra generálbasu“ jsou rozvíjeny především následující odborné 
kompetence: 
Kompetence ovládat základy uměleckých činností hudební oblasti 
Aktivně využít tvůrčí fantazii, hudebního myšlení; využívat znalostí z hudební teorie a 
odborné hudební literatury k vlastní praktické i pedagogické činnosti;  
Vykonávat uměleckou činnost v hudebním oboru (v tomto případě hra generálbasu 
atd.) 
Využívat znalosti harmonie ke hře generálbasu; samostatně uvažovat a tvořit 
Vykonávat umělecko-pedagogickou činnost 
Rozvíjet talentové předpoklady žáků; vhodně a kreativně doprovázet žáky; zapojit 
sebe i své žáky do uměleckých projektů;  
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
Ovládat zásady sluchové hygieny 
Průřezová témata  
V předmětu „hra generálbasu“ se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
 
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu HRA GENERÁLBASU 
 
 

5. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- realizuje číslovaný bas s využitím 

znalostí z hudební teorie  
- zná základní pravidla generálbasu  
- ovládá základy jednoduchého 

doprovodu barokní hudby na 
cembalo   

- Samostatně volí vhodný styl 
doprovodu (s ohledem na své 
schopnosti a dovednosti) 

Basso continuo a realizace číslovaného 
basu – teorie i praktické příklady typu 
dobových učebnic J. F. Dandrieua, Saint-
Lamberta i moderních příruček hry continua.   
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6. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI  
 
Škola v souladu se svou tradicí deklaruje přednostní přijímání zrakově postižených 
uchazečů, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku (viz Směrnice o přijímacích 
zkouškách). Těmto žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků 
s PAS, podle materiálu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2016)   
škola poskytuje k naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění jejich práv 
na rovnoprávném základě s ostatními různou míru podpůrných opatření. 
Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků konzervatoře. Pro žáky 
s přiznanými podpůrnými opatřeními je ŠVP podkladem pro zpracování plánu 
pedagogické podpory (PLPP) nebo individuálního vzdělávacího plánu (IVP).  
Vzdělávání podle IVP je poskytováno na základě rozhodnutí ředitelky školy, které se 
opírá o žádost žáka nebo zákonného zástupce žáka a odborný posudek včetně 
doporučení školského poradenského zařízení.  
Ve všech předmětech je zdůrazněna nutnost vytvořit takové podmínky vzdělávání pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro zrakově postižené, které  
zohlední potřebu adaptace žáka na prostředí školy, poskytnou dostatečný prostor pro 
studium zadaných úkolů, a umožní tak žákovi plně zvládnout studijní náplň 
stanovenou ŠVP.   
Pro žáky zrakově postižené je též určena nabídka nepovinných  předmětů speciální 
přípravy - Braillova písma a notopisu, Prostorové orientace a Práce s kompenzační 
technikou. Tyto předměty představují základ pro kvalitní zvládnutí vzdělávacího 
programu, směřují k samostatnosti a nezávislosti ZP, a tím kladně ovlivňují jejich 
socializaci a integraci do většinové společnosti a možnost pracovního uplatnění ve 
zvoleném oboru. 
Žáci s vysokou mírou podpůrných opatření mají možnost pracovat s asistentem 
pedagoga. O přidělení asistenta pedagoga rozhoduje ředitelka školy na základě 
uděleného souhlasu zřizovatele. Vzhledem k tomu, že vzdělávací program 
konzervatoře obsahuje vysoké procento individuální výuky a žáci jsou s ohledem 
na nároky budoucí profese vedeni k samostatnosti, je působení asistenta pedagoga 
omezeno na specifické potřeby skupinového předmětu nebo žáka nižšího ročníku. 
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