E-LEARNING V PŘÍPRAVĚ HUDEBNÍHO PEDAGOGA

FROM THE CONTENT
The second issue of Music Education of the year 2013 has several articles which focus on
e-learning, a new dimension in education which makes learning more effective and easier.
It does not deny its “human aspect” as it is written in the article which introduces the
topic. The published texts introduce the overview of the e-learning courses. These were
presented in November 2012 at the conference held by The Music Education Department
of The Faculty of Education at Charles University. The conference was devoted to
e-learning in the preparation of music teachers. There are articles by M. Košut called
E-learning: A Good Servant – A Bad Master and by I. Bartoš called Part-time Studies and
Music E-learning at The Faculty of Education at Masaryk University – Experience
and Prospects; the author of two articles E-learning in the Preparation of Music
Teachers and Music Forms of E-Learning is M. Nedělka. P. Bělohlávková, the researcher
of the project, writes about the projects of e-learning support for musical-theoretical
disciplines which are mainly intended both for the students of music education (education
at elementary and secondary schools) and for the students of pre-school and primary
pedagogy with the music education specialization in her article E-learning Support of
Musical-Theoretical Subjects within the Preparation of Students Oriented at Education at
Nursery Schools and the First Grade of Elementary Schools.
Next authors of the articles on e-learning are A. Čierna from The Faculty of Education
in Nitra, H. Karnetová from The Faculty of Education in Hradec Králové and M. Sedláček
from The Faculty of Education at Masaryk University in Brno. Except for the mentioned
topic, the reader of Music Education is going to learn about the author of children
compositions Lukáš Hurník and his opinions on the attitude of children to music values
(Z. Scheinostová – The Interview with Lukáš Hurník). Those who love history, painting and
renaissance music are going to learn more about the Venetian mannerism and Venetian
School in the erudite article by J. Bláha. Z. Berešová writes about the anniversary of the
children international piano interpretation competition Amadeus Brno. The competition
is not just the presentation of the youngest piano interpretation art – it is also an overview
of various pedagogical attitudes within individual piano schools. The articles which draw
attention to new music publications are An Unusual View on the Questions of Piano
Interpretation by L. Tichá and Music – Interpretation – Integration: Music Correlations
by M. Hýrošová. The article does not forget the usual sections From Music Anniversaries,
About Music in English and the note supplement – this time Hurník’s children choir The
Collision with Venus Due to the Earth’s Excess Weight.

AUS DEM INHALT
Die zweite Ausgabe der Zeitschrift Musikerziehung 2013 berichtet in mehreren Artikeln
über das elektronische Lernen – e-learning, einer neuen Bildungsdimension, die den
Unterricht effektiver macht und vereinfacht. Aber auf keinen Fall beeinträchtigt sie, wie im
Artikel, der diese Problematik einführt, erwähnt wird, die menschliche Herangehensweise
zum Lernen. Die publizierten Texte sind ein Querschnitt durch die Thematik der
e-learning-Kurse. Diese wurden im November 2012 auf einer Konferenz, die der Lehrstuhl
der Musikerziehung der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität organisierte,
präsentiert. Die Konferenz widmete sich dem Thema e-learning zur Vorbereitung von
Musikpädagogen. In der Zeitschrift werden dazu Beiträge von M. Košut „E-learning –
guter Diener, schlechter Herr“ und von I. Bartoš mit dem Titel „Bildung auf Distanz
und musikalisches e-learning an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität
– Erfahrungen und Ausblicke“ veröffentlicht. M. Nědělka ist Autor von zwei weiteren
Beiträgen mit den Titeln „E-learning während der Vorbereitung eines Musikpädagogen“
und „Die musikalischen Formen des e-learnings“. Über Projekte des e-learning zur
Unterstützung von musiktheoretischen Disziplinen, die vor allem für Studenten des
Studiengangs der Musikerziehung (für das Lehramt an Grund-und Fachschulen) sowie
auch für Pädagogen mit Spezialisierung bestimmt sind, schreibt deren Direktorin
P. Bělohlavková im Artikel „E-learning – Unterstützung in musiktheoretischen Fächern
im Rahmen der Vorbereitung von Studenten auf das Lehren in Kindergärten und an
Grundschulen in der ersten Stufe“. Weitere Autoren von Abhandlungen zur Problematik
des elektronischen Lernens sind A. Čierna von der Pädagogischen Fakultät aus Nitra,
H. Karnetová von der Pädagogischen Fakultät aus Hradec Králové und M. Sedláček
von der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn. Außer dem bereits
erwähnten Thema können sich die Leser mit dem Autor von Kinderkompositionen Lukáš
Hurník und mit seinen Ansichten zum Verhältnis von Kindern zu musikalischen Werten
bekannt machen (Z. Scheinostová – Interview mit Lukáš Hurník).
Wer sich gern mit Geschichte, Malerei und Renaissance-Musik beschäftigt, erfährt mehr
über den Venezianischen Manierismus und die Venezianische Schule im fundierten Beitrag
von J. Bláha. Über den internationalen Klavier-Interpretationswettbewerb „Amadeus
Brünn“ bzw. über dessen Jubiläumsjahrgang berichtet Z. Berešová. Dieser Wettbewerb ist
nicht nur ein Beispiel für die Interpretationskünste der Kleinsten am Klavier, sondern auch
ein Querschnitt der verschiedenartigen pädagogischen Vorgehensweisen in den einzelnen
Klavierschulen. L. Tichá macht im Beitrag „Eine nicht alltägliche Ansicht auf Fragen der
Klavierinterpretation“ aufmerksam auf eine neue Publikation mit musikalischer Thematik
ebenso wie M. Hyrošová mit ihrem Artikel „Musik-Interpretation-Integration: Musikalische
Korrelationen“. In dieser Ausgabe fehlen auch nicht die regelmäßigen Rubriken –
Musikjubiläen, Über Musik in Englisch und die Notenbeilage, dieses Mal von Hurníks
Kinderchor „Srážka s Venuší v důsledku nadváhy Země“.
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Přelom tisíciletí a zejména zcela současná
doba přenesly cesty a rozměry našeho poznání do nové dimenze. Internet propojil
nejrozmanitější kouty světa, zprostředkoval
člověku virtuální přítomnost a umožnil mu
komunikaci téměř s kýmkoliv a kdekoliv.
A právě postradatelnost fyzické přítomnosti
přináší novou dimenzi do vzdělávání, v němž
komunikace a poznávání představují stěžejní
procesy. Tato dimenze, pro niž se vžilo
označení „elektronické učení“ (e-learning),
se nabízí všem oborům, pokud přímé působení učitele není bezpodmínečně nutné.
Zatímco některé obory mohou elektronické
učení využívat ve velké míře, příprava učitele
na něm zcela postavena být nemůže. Školu
nenahradí plnění úkolů u počítačové obrazovky, stejně tak jako nelze plnohodnotný
život zredukovat na kontakt se světem přes
e-mailovou schránku a sledování událostí
pomocí videopřenosů.
Zvláště činnostní přípravu, tak důležitou
v hudební výchově na všech stupních, nezastoupí virtuální realita bez učitelova vzoru,

pružných hudebních či slovních reakcí pedagoga a studenta, bez vzájemného sdílení
hudebních prožitků ve skupině. Na druhé
straně však příprava učitele vyžaduje nejen
dovednosti, ale též znalosti. K těm lze dospívat různými cestami: četbou literatury,
účastí na přednáškách, poslechem hudby.
Lze si tedy snadno představit, jak se student
s pomocí literatury, hudebních nahrávek
či notového materiálu připravuje samostatně, aniž by navštívil posluchárnu. A lze
si představit i to, že takto může vypracovávat některé úkoly, nebo se dokonce může
připravit na úspěšné zvládnutí praktického
výstupu. Právě takovýto předpoklad vedl
k využití elektronického učení v hudebně
pedagogické přípravě. Katedry hudební
výchovy v České republice a na Slovensku
tak postupně zavádějí e-learning tam, kde
je možné daný předmět studovat elektronickou cestou. Ukazuje se, že takovýto způsob
výuky je efektivní z hlediska času i obsahu –
poskytuje větší množství materiálu než prezenční výuka, a to v rozmanitých podobách

(ve formě textu, v poslechových a vizuálních
ukázkách). Materiál je uložen na jednom
místě a je snadno dostupný. E-learningové
kurzy umožňují interakci, učitel zadává studentům úkoly a posléze na ně reaguje.
Texty, jež v tomto rozšířeném čísle Hudební
výchovy uvádíme, představují průřez obsahy,
které na pedagogických fakultách naplňují
e-learningové kurzy. Byly prezentovány
v listopadu 2012 na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, kdy katedra
hudební výchovy uspořádala konferenci věnovanou e-learningu v přípravě hudebního
pedagoga. Téma je pro obor hudební výchova
poměrně netradiční, ale přesto z příspěvků
vyplývá, že nabídka e-learningových kurzů
je na pedagogických fakultách již nyní různorodá. Může se a jistě se také bude nadále
modifikovat a rozšiřovat. E-learning výuku
zefektivňuje a zjednodušuje, v žádném případě jí však nebere lidský rozměr.
—
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Podíváme-li se zpět proti toku času, zjistíme, že dějiny pedagogiky od starověku
nabízejí nejrůznější koncepce metod
vzdělávání. Jsou vždy závislé na vyspělosti
a ideálech doby, ve které vznikly a byly
provozovány.
Můžeme říci, že vývoj metod vyučování
stejně jako vývoj společnosti vede k prosazování stále více a více liberálních přístupů.
Otázka liberalizace ale nese obecně s sebou
problém vyváženosti mezi právem a povinností. Čím toho více umožňuje první, tím
větší je nutnost vyžadovat druhé. Člověk
jako tvor se silným hédonistickým cítěním
daleko intenzivněji vnímá sílu svého práva
než nutnost povinnosti, která by k právu
měla příslušet. Chce se stát především uživatelem života, méně pak jeho tvůrcem.

K tomu, aby došlo k vytvoření rovnováhy
obou složek, je potřeba určité pokory, pracovitosti a skromnosti.
S tímto vším musela pedagogika od počátků vzdělávacích procesů počítat. Jak
říká jeden z hrdinů Alexandra Dumase, je
třeba počítat s lidskými špatnostmi, nikoliv
přednostmi. Mezi základní komponenty,
které působí negativně na vyučovací proces, patří nechuť žáka učit se cokoliv, co
ho nebaví. Učení bere jako hru, a přece
si nebude hrát s něčím či na něco, co nebudí jeho zájem. Učení je však potřeba brát
jako povinnost, která je podmíněna úrovní
vůle každého jedince. Jedním ze základních stavebních kamenů hudební pedagogiky je nutnost vzbudit v žákovi zájem
o disciplínu.

Poslední desetiletí přinášejí nebývalý
rozmach ve vývoji a následném používání
výpočetní techniky a tempo vývoje v tomto
směru téměř simuluje křivku geometrické
řady. My dříve narození využíváme těchto
výdobytků spíše pouze okrajově k řešení
konkrétních jednotlivých situací. Málokdo
z našich vrstevníků se naučil myslet v intencích počítačového světa jako jednotného
systému, jenž výrazným způsobem určuje
chod života. Základem myšlení mého
a mých vrstevníků je spíše individuální
přístup k řešení problémů a výpočetní
technika je v tomto systému pouze jednou
z komponent. Je to dáno tím, že např. já
jsem si první počítač pořídil daleko po dovršení 40. roku věku, tedy v době, kdy jsem
měl v podstatě uzavřen svůj hodnotový
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