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Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Hudební výchova 

a integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace vzdělávací oblasti Umění a kultura 

v RVP G. Integruje v sobě i průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

k myšlení v v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní 

výchova. Prohlubuje a rozvíjí dovednosti v těchto okruzích činnosti: 

Produktivní činnost – vokální činnosti – jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, 

intonace v notovém zápise 

Instrumentální činnosti – hra na jednoduché nástroje 

Hudebně pohybové činnosti – vyjádření hudby pohybem, tanec 

Recepce – hudebně výrazové prostředky, hudební formy a jejich rozbor, hodnocení hudby 

Reflexe – interpretace a umělecká hodnota díla 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá v prvních dvou ročnících gymnázia a student si v rámci povinné oblasti Umění 

a kultura volí předmět Hudební výchova nebo Výtvarná výchova. Výuka má dvouhodinovou 

týdenní dotaci a navazuje na látku hudební výchovy základní školy. Podle možností a nabídky 

agentur zařazujeme návštěvy koncertů příp. divadelních představení. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Vede žáky k reflexi počátečního stavu úrovně vědomostí či dovedností 

 Vede žáky ke spoluúčasti na určování cílů, obsahu a forem práce 

 Vede žáky ke zpracování informací formou referátů a samostatných či skupinových 

prací 

Kompetence k řešení problémů 

 Zprostředkovává možnost diskuse nad hudebními díly, umožňuje žákům vyjasňovat 

jejich představy a myšlenky 

 Vede žáky ke kritickému posouzení hodnoty díla 

Kompetence komunikativní 

 Zdokonaluje schopnost porozumění neverbální komunikaci 
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o Řeč těla 

o Estetické hledisko projevu 

 Zprostředkovává kompenzační strategie při komunikaci 

o Kladení otázek 

o Ujistění o správném porozumění 

 Podporuje tvořivost žáka 

o Vytváří podmínky hudebního dialogu mezi žáky, k hudebně pohybové 

improvizaci 

Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci 

 Vede žáky k vytváření pozitivního obrazu o sobě samém 

o Zadává přiměřené požadavky 

o Využívá vícehlasý zpěv, hudebně pohybovou improvizaci, skupinové úkoly 

Kompetence občanské 

 Zvyšuje v žácích odpovědnost za splnění úkolu 

o Udržování pořádku 

o Dodržování předem dohodnutých postupů 

 Vytváří dostatek příležitostí k porovnání historie a současnosti hudebního umění 

formou výkladu nebo návštěvou kulturních akcí 

 Formou řízené diskuse, návštěv kulturních akcí vytváří příležitost uvědomovat si 

a respektovat určité společenské normy 

Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s vývojem lidské civilizace a rozvojem technologií 

 Trvá na upevňování pracovních návyků 

 Systematickým prováděním úkolu směřuje ke vědomému zvnitřnění všech fází 

vedoucích k vytvoření díla (od přípravné až po prezentační fázi) 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

PRODUKCE PRODUKCE  

Uplatňuje zásady hlasové hygieny. 

Využívá svůj individuální hlasový potenciál při 

zpěvu, při mluveném projevu. 

Rozvíjí a reprodukuje základní intervaly od primy 

do oktávy. 

Dotváří hudební melodie, případně vytváří vlastní. 

Vokální činnosti 

Hlasová výchova, dechová výchova, rozezpívání 

Zpěv – jednohlasé lidové a umělé písně, dvojhlasy 

Základní a odvozené intervaly 

Rytmus, tempo dynamika 

Základ harmonie – T, D, S 

Poznání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Spolupráce a soutěž 

Nakolik chci být originální, jak 

se ovládám v situacích, které 

nejsou podle mých představ, 

nakolik se dokáži přizpůsobit 

druhým… 

Rytmizuje jednotlivé texty. 

Používá některé melodické nástroje při 

individuálních a skupinových činnostech. 

Orientuje se v notovém zápise jednoduchých 

vokálních a instrumentálních skladeb. 

Instrumentální činnosti 

Hudební nástroje – přehled, využití v instrumentální 

hudbě 

Stupnice a tónina, kvartový a kvintový kruh 

Média a mediální produkce; 

Příprava vlastních psaných i 

nahrávaných materiálů 

Tvorba textu, zvukového 

záznamu 

Reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji podle svých 

dispozic a schopností 

Hudebně pohybové činnosti 

Tanec – pohyb na hudbu, lidové tance, společenský 

tanec, pantomima 

TV – pohybová cvičení na 

hudební doprovod 

RECEPCE A REFLEXE RECEPCE A REFLEXE  

Vyděluje podstatné znaky z proudu znějící hudby. 

Rozpozná hudebně výrazové prostředky užité ve 

Hudba jako organizovaný zvuk 

Hudebně výrazové prostředky – melodie, harmonie, 

OSV – sociální komunikace,  



Hudební výchova 4 

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

skladbě. rytmus, tempo, dynamika a jejich význam ve skladbě 

Uvědomuje si hudební formu díla. 

Přistupuje k dílu jako k logicky utvářenému celku. 

Hudební styly a žánry 

Organum, kánon, moteto, mše, písňová forma, 

kantáta, oratorium, opera, koncert, suita… 

D, VV, Č, ZSV 

Orientuje se ve vývoji hudebního umění. 

Orientuje se v rozdílnosti hudebního myšlení 

v jednotlivých etapách. 

Podle charakteristických znaků rozlišuje hudební 

slohy. 

Vznik a vývoj hudby 

Vývoj hudby od pravěku 

Skladatelé renesance, baroka a klasicismu 

 

Uvědomuje si rozdílnost přístupů k hudbě. 

Zaujímá k dílu osobní postoj. 

Úloha skladatele a interpreta v hudbě 

Vztah tvůrce a příjemce uměleckého díla 

OSV - seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

D, VV, ČJ, ZSV 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE  

Uvede příklady vlastních setkání a zkušeností 

s uměním. 

Dokáže na příkladech ze svého okolí důležitost 

vzdělání pro rozvoj umělecké tvorby i pro její 

chápání. 

Role subjektu v uměleckém procesu 

Smyslové vnímání a jeho rozvoj 

Interpretace a recepce uměleckého díla 

Kontakty s uměním různých stylů a žánrů 
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Ročník 2 

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

PRODUKCE PRODUKCE  

Navazuje na vokální činnost 1. ročníku, svůj hlas se 

snaží ovládat, vede ho zněle a přirozeně. 

Správně artikuluje. 

Zpívá dle svých možností čistě a rytmicky přesně, ve 

správném tempu. 

Zvládá frázování a dynamiku. 

Dbá na kulturu svého hlasového projevu. 

Vokální činnosti 

Dechová hlasová a intonační cvičení 

Intervalová intonace 

Důraz na pojetí zpívaných písní 

Lidský hlas, sluch, akustika 

Schopnost vnímat se pozitivně, 

pěstovat zdravé sebevědomí 

Pokud sám nehraje na žádný hudební nástroj, 

oceňuje hudební dovednosti druhých. 

Volí vhodnou kombinaci nástrojů. 

Zapojuje se do souhry s ostatními. 

Orientuje se v zápise jednoduchých písní a skladeb. 

Orientuje se v partituře, hudebních značkách 

a názvosloví. 

Instrumentální činnosti 

Hra a tvorba rytmicko-melodických doprovodů 

Hra a tvorba hudebních vět v malé písňové formě 

Média a mediální produkce – 

příprava vlastních materiálů 

Reaguje na hudbu pohybem. 

Předvede základní taktovací gesta. 

Rozliší tanec podle příznačných rytmů. 

Hudebně pohybové činnosti 

Pohybové vyjádření soudobé hudby 

Výrazový tanec 

Prvky pantomimy 

Sociální komunikace 

Neverbální komunikace 

RECEPCE A REFLEXE RECEPCE A REFLEXE  

Popíše a na vybraných hudebních dílech ukáže 

důležité znaky tvorby a interpretace 

Hudební žánry 

Porovnání jednotlivých období artificiální 

a nonartificiální hudby 

OSV – spolupráce 

MV – Účinky mediální produkce 

a jejich význam 
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Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Blues, swing, jazz, country, rock 

Vysvětlí, v čem je originální a nezaměnitelný přínos 

skladatele a interpreta. 

Rozpozná hudební nástroje, sleduje vývoj nových 

technologií v hudbě. 

Interpretace hudebního díla 

Rozbor uměleckého díla 

Porovnání rozboru interpretace určitých skladeb 

artificiální a nonartificiální hudby 

 

Chápe význam interpreta, objasní charakteristické 

rysy skladatelovy tvorby a podmínky vzniku díla. 

Hudební skladatel a interpret 

Tvůrce hudby a interpret v jedné osobě 

Úloha dirigenta 

OSV – seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Morálka všedního dne 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE  

Vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“ 

a „estetických norem“. 

Objasní podstatné rysy aktuálního přístupu 

k uměleckému procesu 

Umělecký proces a jeho vývoj 

Kontakty s uměním různých stylů a žánrů 

Znaková podmíněnost chápání světa 

Rozvoj smyslového vnímání 

 

Prokáže vlastní zájem o umělecké dílo. 

Orientuje se ve struktuře díla. 

Role subjektu v uměleckém procesu 

Předpoklady tvorby, interpretace a recepce 

uměleckého díla 

Neuvědoměké a uvědomělé přijetí uměleckého díla 

Tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta 

a recipienta 

OSV – poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci 

uměleckého díla a zejména k porozumění 

uměleckým dílům současnosti. 

Uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem 

Úloha komunikace v uměleckém procesu 

Role umělce v societě 

Publikum a jeho účast v uměleckém procesu 

Subjektivní chápání uměleckých hodnot 

OSV – co skutečně dělám a co 

mohu a chci udělat pro svůj 

osobní rozvoj 
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Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

znaku a významem získaným v komunikaci 

 


