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FROM THE CONTENT
In the third issue of Music Education, the two series continue: About Music in English (by
S. Pecháček) and the cycle by J. Bláha about music and painting, this time called Michelangelo’s
Stream of Mannerism and Late Madrigal – El Greco and Carlo Gesualdo da Venosa. The key
materials published in the third issue of Music Education deal with the pedagogy supporting the
health of children and the amount of involvement of music education in this area. M. Slavíková
brings the results of the inﬂuence of active singing on the personality development in younger
pupils. The study by J. Mihule called By Way of Introduction to Music History, Namely the 20th
Century describes music as a life need and stresses that the teacher should approach music
history as the history of music thinking.
The signiﬁcant Czech composer of the second half of the last century, Jan Hanuš, devoted his
work to children choirs. Most of his compositions were written on the verses by Václav Fischer
and folk poetry. S. Pecháček summarizes the author’s work in the article The Children Choir
Work by Jan Hanuš. This topic is indirectly connected with The Remembrance of the Poet
Václav Fischer (by P. Bělohlávková). He died on 15 July this year. Although he is associated
mainly with the profession of a lyricist of numerous popular music songs, in the ﬁeld of music
education he is well known as a poet of texts for choir literature which were used by several
signiﬁcant Czech composers, e. g. P. Eben, J. Hanuš and others. The composition Wind which we
publish as a note supplement of this issue comes from the choir cycle by Jaroslav Herden called
Barefoot Autumn Already Begs. Except for the section From Music Anniversaries, we bring the
memory of the professor Božena Viskupová, who celebrated her unbelievable 100th birthday
this August, and the music pedagogue and composer Pavel Jurkovič who was 80 years old.
A. Tichá emphasizes that it is necessary for music education teachers to take care of their
voice in her article Voice Fatigue in Teachers – Prevention, Voice Rehabilitation. A. Romanovská
Fliegerová writes about an unusual singing club Trumpytárum which is mainly formed by the
doctors employed by the maternity hospital U Apolináře. V. Savková goes back to Mikulov,
where the international piano competition for the youth Broumovská klávesa was held for
the third time at the beginning of May 2013. We congratulate MgA. Tomáš Víšek, a postgraduate student at the Faculty of Education, Charles University, who won in the main category
of the international piano competition Concours Musical de France in Paris. We introduce
two reviews of publications from the music area – The History of the Guitar by Vladislav
Bláha (by S. Pecháček) and The Monograph about the Ancient Music Myth in the Context of
Contemporary Musical-Theoretical Research (by J. Kusák)
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Anotace: Pedagogika a školství reflektují změny ve společnosti a změny v životě dětí. Stále více je akcentován výchovný aspekt vzdělávání, výuka
rozvíjející osobnost, ochrana dětí před negativními vlivy. Článek poukazuje na možnosti hudební výchovy z hlediska naplňování cílů programu
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AUS DEM INHALT
In der dritten Ausgabe der Zeitschrift Musikerziehung erscheinen eine neue Folge der
Reihe „Über Musik in Englisch“ (S. Pecháček) und eine Fortsetzung der Reihe von J. Bláha
über Musik und Malerei, dieses Mal mit dem Titel „Michelangelos Manierismus und das
späte Madrigal. El Greco und Carlo Gesualdo da Venosa.“ Im Wesentlichen beschäftigen
sich die Artikel, die in der 3. Ausgabe der Musikerziehung veröffentlicht werden,
mit Pädagogik, die die Gesundheit des Kindes fördert und in den Artikeln wird über
den Anteil der Musikerziehung dabei nachgedacht (M. Slavíková). In ihrem Beitrag
veröffentlicht sie die Forschungsergebnisse über den Einﬂuss des aktiven Gesangs auf
die Persönlichkeitsentwicklung von jüngeren Schülern. Die Studie von J. Mihulý „Eine
Einleitung zur Musikgeschichte, speziell des 20. Jahrhunderts“ verweist auf die Musik als
auf ein menschliches Bedürfnis und unterstreicht die Forderung an den Pädagogen, die
Musikgeschichte als Geschichte des musikalischen Denkens aufzufassen.
Der bedeutende tschechische Komponist der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts
Jan Hanuš schuf Kompositionen für Kinderchöre. Die Mehrheit dieser Kompositionen
entstanden nach Versen von Václav Fišer und auf der Grundlage von Volkspoesie. S. Pecháček
faßt sein Schaffen im Artikel „Kinderchor-Kompositionen von Jan Hanuš“ zusammen.
Indirekt damit im Zusammenhang steht der Beitrag „Erinnerungen an den Poeten Václav
Fišer“ (Autorin P. Bělohlávková). Er starb am 15. Juli dieses Jahres. Obwohl sein Name
im Bewußtsein der breiten Öffentlichkeit eher mit dem Schreiben von Texten populärer
Musik in Zusammenhang gebracht wird, für das Fachgebiet der Musikerziehung hat sich
dieser Literat unauslöschlich gerade als Verfasser von Texten in unser Gedächtnis gebrannt,
die für den Chorgesang bestimmt sind und von einer Reihe von bekannten tschechischen
Komponisten vertont wurden, z. B. von Petr Eben, Jan Hanuš und weiteren. Aus dem
Chorzyklus „Už podzim bosý prosí“ kommt die Komposition „Vítr“ (Wind), die wir in der
Notenbeilage dieser Ausgabe veröffentlichen. Außer der Rubrik „Musikjubiläen“ erinnern
wir an die Jubilanten Prof. Božena Viskupová, die im August dieses Jahres unglaubliche
100 Jahre alt wird, und an den Musikpädagogen und Komponisten Pavel Jurkovič (80 Jahre).
A. Tichá hebt hervor, dass ein Musiklehrer seine Stimme pﬂegen muss (Die
Stimmermüdung des Lehrers – Vorsorge, Rehabilitation) und A. Romanovská Fliegerová
schreibt über den nicht alltäglichen Gesangsverein Trumpytárium, dessen Mitglieder zum
großen Teil Ärzte sind, die in der Geburtsklinik U Apolináře angestellt sind. V. Savková
bezieht sich in ihrem Artikel noch einmal auf Mikulov. Dort fand Anfang Mai bereits
zum dritten Mal der internationale Klavierwettbewerb für Jugendliche „Broumovská
klávesa“ statt. Wir gratulieren Herrn Mgr. Tomáš Víšek, Doktorant an der Pädagogischen
Fakultät der Karlsuniversität, zu seinem Gewinn in der Hauptkategorie des internationalen
Klavierwettbewerbs „Concours Musical de France“ in Paris. Es erscheinen zwei kurze
Rezensionen zu Musik-Publikationen – „Die Geschichte der Gitarre von Vladislav Blaha“
(Autor des Beitrags S. Pecháček) und eine Monograﬁe über den Musikmythus in der Antike
im Kontext zur zeitgenössischen musikalisch-wissenschaftlichen Forschung (Autor J. Klusák).
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České školství prochází nelehkým obdobím.
Snahy o modernizaci našeho vzdělávacího
systému a o jeho přiblížení se podobě školství v rozvinutých západních zemích nevedly
během 90. let minulého století vždy úspěšně
k cíli. Kurikulární reforma, nastartovaná v minulém desetiletí, přinesla sice některá pozitiva,
ale připomínají se i její negativní důsledky pro
organizaci a výsledky výuky na všech typech
základních a středních škol. Hospodářská
krize a následný nedostatek ﬁnančních zdrojů
pro český vzdělávací systém vedly mimo jiné
až k redukci prostředků na základní pomůcky
pro žáky a na základní materiální vybavení
škol, což ke kvalitě vzdělávání nepřispívá.
Krize ekonomiky – krize člověka

DOPLNĚNÍ K ČLÁNKU HUDEBNÍ FORMY E-LEARNINGEM,
KTERÝ VYŠEL V ČÍSLE 2013/2.

Uvedené doprovody písní mají pouze schematický charakter
a cíleně vycházejí z průpravných cvičení pro nácvik elementárního
doprovodu lidových písní, která jsou určená studentům oboru
Učitelství 1. st. ZŠ nebo Učitelství pro MŠ, tj. akordy v doprovodu
hrané levou rukou jsou spojovány přísně/volně v ustálených postupech a slouží víceméně jako výchozí harmonické schéma pro variabilitu pozdějšího použití stylizace klavírního doprovodu. Způsob
zápisu uvedeného akordického doprovodu je pro daný účel výuky
praktické harmonie záměrně upřednostňován na úkor pravidel
harmonického vedení jednotlivých hlasů v rámci čtyřhlasé faktury
(např. existence paralelních postupů či zdvojení citlivého tónu).

Petra Bělohlávková

Neuspokojivé materiální podmínky a negativní společenské jevy mají vliv i na faktory
psychického a sociálního rázu ve školním prostředí. V odborných pedagogických kruzích
se často hovoří o současné kvalitě školního
klimatu, vymezovaného jako „speciﬁcký projev školního prostředí (s ekologickou, společenskou, kulturní a sociální dimenzí), který
vnímají jeho účastníci (žáci, rodiče, učitelé,
školní inspektoři, veřejnost)“1 a který představuje veškeré klima školy (klima učitelského
sboru, klima tříd, jednotlivců). Četné výzkumy
uvádějí např. vysoké procento šikany ve školních žákovských kolektivech2, nárůst psychosociálního stresu žáků a učitelů, uzavřené klima
učitelských sborů, školní neúspěšnost žáků,
problémové chování žáků, zdravotně rizikové
chování (kouření, konzumování alkoholu, užívání dalších psychoaktivních látek, sexuální
promiskuita, mentální anorexie a bulimie, týrání, zneužívání), sociální problémy, problémy
GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy.
In CHRÁSKA, M. aj. Klima současné školy.
Sborník příspěvků z 11. konference CPdS.
Brno : Konvoj, 2003. s. 18.
2
Uvádí se, že 20 % žáků základních škol je
u nás šikanováno, viz KOLÁŘ, M. Projekt
sedmivrstevné prevence školního šikanování.
Tamtéž, s. 28.
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v komunikaci s rodiči, rodové problémy ve smyslu gender, a mnoho dalších negativních jevů.
Je zřejmé, že bude-li škola chtít uvedené
negativní jevy odstraňovat, musí tak činit
v kontextu znalosti širších společenských podmínek, které se projevují celosvětově. Podle
Heluse3 se pod dopady krize nacházíme v přelomové době, která je nejen ekonomickým
kolapsem, ale rovněž vleklou krizí člověka
a jeho způsobu života. Je třeba začít pracovat
na změnách především v oblasti edukace –
tedy výchovy a vzdělávání.
Jednou z výchozích otázek je účel vzdělávání. Podle Heluse má tyto cíle:
1. Vzdělání má sloužit utváření lidských zdrojů
a posilování konkurenceschopnosti.
2. Vzdělání má sloužit tomu, aby si člověk
života užíval, aby z života vytěžil co nejvíce požitků (trend individualistického
hedonismu).
3. Vzdělání má člověka vybavit širokým spektrem různých „gramotností“ – tedy způsobilostí zvládat informace, které zabezpečují
efektivní fungování v různých oblastech společenského života.
4. Vzdělání je chápáno jako významný činitel
kvality života. Vzdělaný člověk si ví lépe rady
v organizování svého života, při řešení problémů a předcházení kolizím.
5. Vzdělání a vzdělávání je závažnou aktivitou
nápravy věcí lidských.
6. Vzdělání je aktivním a tvořivým výrazem
starosti o člověka, aby se našel ve svém poslání, naplnil smysl života svého, osobního
i obecně lidského.
Na první pohled je patrné, že Helusovo
pojetí východiska z krize vede skrze rozvoj
osobnosti a výchovu. Pouhé vzdělávání bez
výchovného působení je cestou k technokracii, k odlidštěnému pojetí školy, která
HELUS, Z. Je vzdělávání tím, čím má být?
A ne-li, v čem je problém? Příspěvek z konference Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich
důsledky. Praha, 2012. Dostupné na: http://
www.ceskaskola.cz/2012/06/zdenek-helus-je-vzdelavani-tim-cim-ma.html
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nevychovává člověka, ale profesního pracovníka s množstvím osobních problémů,
s kterými si sám nedovede poradit.
Osobnostně rozvíjející výuka

Oproti zúženému pojetí vzdělávání (vzdělávání redukované v cílech a v metodách na vytváření předpokladů pro úspěch v kariérní
soutěži) staví Helus osobnostně rozvíjející
výuku. Vzdělání je zde chápáno jako ucelený
náhled na svět, místo a poslání člověka v něm.
Žák se učí celou svou osobností a osobnost
svým učením také rozvíjí. Helus klade důraz
na potenciality žákova osobnostního rozvoje
a vzdělávací úspěšnosti a vybavenost učitele
kompetencemi pracovat s potencialitami žáků.
Mezi profesionální kvality učitelovy osobnosti
vyzdvihuje pedagogickou lásku, pedagogickou
moudrost a pedagogickou odvahu a důvěryhodnost. Učitel je rozvinutou osobností; svými
osobnostními kvalitami, svými postoji, svým
jednáním a vůbec tím, kým je, se pro své žáky
stává účinným podnětem, výzvou, aby se jako
osobnost rozvíjeli.
Koncepce osobnostně rozvíjející výuky nachází mnoho příznivců i za hranicemi naší
země. Není to myšlenka nová, avšak získává
nový rozměr jednak důrazem na výchovnou
složku vzdělávání, jednak spojením s dalšími
vědními obory na interdisciplinární úrovni.
Vedle psychologie a sociologie se pomoci ve školských záležitostech ujímají též znalci z oblasti
medicíny, neboť jak bylo řečeno, škola musí mít
na zřeteli širší cíle, směřující k ochraně zdraví
dítěte a získání správných návyků pro celý jeho
další život – pracovní i osobní.
V souvislosti s osobnostně rozvíjející
výukou, s jejími cíli, významem a možnostmi, se málo hovoří o hudební výchově.
Domnívám se, že právě tento předmět disponuje rozsáhlými možnostmi, jak vytvořit
přátelské, tvůrčí prostředí pro dítě, nabízí
mnoho možností hudební i mimohudební komunikace, sebeprožívání a sebepojetí dítěte,
možnosti sociálního sblížení, individuálního
přístupu, integrace postižených dětí a mnoho
dalších, velmi významných jevů, provázejících
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