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1 HUDOBNÁ VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

 

Materská škola bez hudby je ako telo bez duše. 

Božena Balcárová 

 

 

     Problematiku hudobnej výchovy a hudobného vzdelávania nie je možné percipovať 

izolovane od jej hlavného determinantu, ktorým je hudobné umenie. Problém vzniku hudby 

ako umeleckého fenoménu je v rukách jej tvorcu, ktorý vytvorí len jemu vlastnú podobu 

skladby, či piesne. Človek dávnych dôb však neuvažoval v tejto teoretickej rovine. Aj on 

prežíval radosť, pocit úspechu, víťazstva, alebo smútok, žiaľ, zúfalstvo, často až beznádej. 

Tieto stavy sa určite neprejavovali len v zmene jeho správania. Emócie, vyjadrenie ktorých je 

človeku vlastné, potreboval prejaviť aj iným spôsobom. Prostriedkom sa mu stala hudba. 

Človek však nežil, a ani dnes nežije, vo vákuu, izolovaný, ale od nepamäti sa socializoval v 

istej ľudskej komunite, ktorá zodpovedala stupňu ľudského a spoločenského vývoja. Spieval 

si a hral, spočiatku na primitívnych, vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojoch, pri 

rôznych príležitostiach, slávnostiach alebo náboženských obradoch. Mohli by sme historicky 

až po súčasnosť vymenovávať okolnosti, príležitosti a udalosti, ktoré boli, sú a aj v 

budúcnosti budú súčasťou života človeka. To je však už rovina, ktorá súvisí s otázkou, aké 

funkcie hudba spĺňa alebo má spĺňať. Paralelne s historickým vývojom hudby ako 

umeleckého fenoménu však existoval spôsob, akým sa jedinec hudby zmocňoval nielen jej 

percepciou a recepciou, ale aj formou rôznorodých hudobných činností aktívnej povahy.  Ako 

dospel do štádia, že z neho vyrástol interpret svetového mena? Čo a kto stál a stojí v pozadí 

jeho hudobného vývinu a napredovania? Ako sa hudby „zmocňovali“ celé generácie, ktoré 

však nespadajú do kategórie talentov? Odpoveď je zdanlivo veľmi jednoduchá, bolo to 

hudobné vzdelávanie, ktorého sprostredkovateľom bol, je a ostane jej facilitátor - hudobný 

pedagóg – učiteľ, učiteľka hudobnej výchovy. Táto rovina reflexie o hudobnom umeleckom 

fenoméne predstavuje reálny, historicky nepretržitý hudobno-výchovný proces. Právom 

a hrdo ho vystihuje pojem hudobná výchova,1 a to bez ohľadu na to, či zasahuje populáciu 

všeobecne, alebo je orientovaná na nadaných a talentovaných jedincov v rámci špecifickej 

umeleckej hudobnej výchovy. 

Hudobná výchova je integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou predprimárnej edukácie. 

Materská škola, v ktorej sa neozýva radostný spev detí, v ktorej dieťa neprežíva radosť 

z procesu vlastnej hudobnej expresie v hudobných činnostiach na báze zážitku – je „toto“ 

materská škola? Materská škola bez hudby je ako telo bez duše. Táto myšlienka predstavuje 

jeden zo základných fundamentov predprimárnej edukácie. 

 

                                                 
1 Historicky sa zvádzal neustály boj o hudobnú výchovu, často o jej holú existenciu v štruktúre vzdelávania. Boj o jej novú  

tvár rezentovala významná osobnosť, vedúci Katedry estetiky na Karlovej Univerzite v Prahe Vladimír Helfert (1886 – 

 1945). Jeho práca Základy hudební výchovy na nehudebních školách už v roku 1930 odráža autorovo celoživotné úporné  

snahy o zavedenie povinnej hudobnej výchovy do škôl. Vyzdvihuje jej význam vo vyučovaní ako esteticko-výchovného  

predmetu, propaguje systémovosť vo vyučovaní od útleho veku. Mnohé postuláty tejto práce nachádzajú svoje uplatnenie v  

hudobnej výchove aj dnes.  
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1.1 Význam identity a integrity hudobnej výchovy 

 

     Vyslovená myšlienka, že hudba nás obklopuje od narodenia až po hrob, nie je len 

myšlienkou pre ďalšie uvažovanie, ale jej obsah sa napĺňa plným priehrštím v celoživotných 

reáliách každého človeka. Hudba je zvláštny umelecký fenomén. Ako fenomén nonverbálny 

je to druh umenia, ktoré rezonuje vo vnútri jedinca kedykoľvek, a to aj v situácii, keď jej 

akustický, jedincom fyziologicky prijímaný zdroj nie je práve dostupný. Hudba doznie, ale jej 

obraz a odkaz rezonuje vo vedomí ďalej. Zarezonuje kedykoľvek konštelácia spleti podnetov 

spustí mechanizmus asociácií predstáv a hľa, konkrétna pieseň, skladba sa rozbalí vo vedomí 

ako práve premietaná sekvencia filmu.  

 

Hudba: 

„je jedným z najlepších prostriedkov k prebúdzaniu citov“ (CH. W. Gluck), 

„je univerzálnou rečou ľudstva“ (H. W. Longfellow), 

„je rečou pre tento svet, práve ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde už zrozumiteľnosť 

neočakávame. Práve ona je objaviteľkou schopností, ktoré sme už zabudli“ (J. Pilka), 

...hudba je umelecký fenomén a estetický artefakt, ktorý má vo vzťahu k jej recipientovi 

vymedzený celý rad funkcií, charakteristiku ktorých Fukač vyjadruje síce alegoricky, ale 

úprimne a pravdivo, keď hovorí, že „hudba funkčne pôsobí na človeka od nôh (pri hudbe 

tancujeme, pochodujeme), vyššie (nezanedbateľná rola hudby v sexuálnom správaní) až k 

pupku (pri hudbe sa od nepamäti stolovalo), odtiaľ ďalej k srdcu (zvlášť, ak ho chceme 

metaforicky chápať ako sídlo citov) a ku hlave (ako symbolu myslenia, múdrosti a vôle“ 

(1989, s. 126). Súčasne, popri celom rade jej ďalších funkcií si musí zachovať istú mieru 

emancipácie svojej estetickej funkcie. Vo filozofickej úvahe Mojich sedem divov hudby 

Kopčáková hovorí, že „zo všetkých umení je hudba najmenej postihnuteľná, definovateľná, 

tvrdošijne sa vzpiera schémam, tabuľkám“ (2009, s. 29). 

     Hudba je okolo nás, je v nás, bez jej existencie si nevieme predstaviť nielen vlastný život, 

ale ani svet ako taký. Hudba nepoznala, nepozná a nikdy nebude poznať žiadne hranice. 

Hudba ľudí spája. Táto axióma predstavuje alfu a omegu akéhokoľvek uvažovania o hudbe 

a jej mieste v akejkoľvek štruktúre – umeleckej, estetickej, kultúrnej, filozofickej, 

psychologickej, pedagogickej, integratívnej...Hudba je jedinečným druhom umenia, ktoré má 

vo vedomí každého prijímateľa - recipienta, vrátane svojho tvorcu, množstvo charakteristík. 

Čo spôsobuje tento dodnes neprekonaný jav? Aké je postavenie hudby v množine ďalších 

umení? Prečo sa historicky s nimi nachádzala v prieniku, potom sa emancipovala, aby znova 

vstupovala do nových prienikov ako ich rovnocenná súčasť? Uvedené otázky majú 

mnohovrstvovú a multidimenzionálnu povahu. Odpovede na ne si vyžiadajú výskumy 

z hľadiska muzikologického, estetického, filozofického, kulturologického, ale aj z hľadiska 

pedagogicko-psychologického. Miera a kvalita interakcie medzi recipientom a umeleckým 

dielom je často ovplyvňovaná momentálne spoločensky a dobovo akceptovanou mierou  

estetického vkusu, ktorý je často poplatný dobovým trendom bez ohľadu na to, či spĺňa aspoň 

elementárne umelecké a estetické kritériá, a ktorý je v istej etape spoločenského vývoja, alebo 

v istej societe prijímaný ako norma.  
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     Hudobná výchova prenikla do všetkých stupňov školskej praxe od materských škôl až po 

školy vysoké, ktoré sú zamerané na prípravu hudobných pedagógov alebo profesionálnych 

umelcov.  Jej význam spočíva vo väzbách minulej a súčasnej hudobnej kultúry, smerom do 

väzieb s hudobnou kultúrou budúcnosti. Aj preto je integratívne chápanie, prežívanie 

a reflektovanie problematiky integratívnej hudobnej pedagogiky a polyestetickej výchovy 

smerom k hudobnej výchove na všetkých stupňoch škôl nevyhnutné, a to predovšetkým z 

dôvodu funkčnosti eficiencie hudobno-výchovného procesu a súčasne pri sledovaní napĺňania 

cieľov estetickej gramotnosti. Ide o hľadanie a nachádzanie identity a integrity hudobnej 

výchovy v integrativite.  

 

     Systém hudobného vzdelávania na Slovensku v súčasnom období predstavuje proces, 

ktorý sa v inštitucionalizovanej podobe začína od materskej školy až po školu vysokú. Na 

jednej strane ho tvorí množstvo hudobno-vedných disciplín, ktoré majú svoje stále miesto v 

celej štruktúre muzikológie, na strane druhej mnohé z nich sú predmetom štúdia aj na 

vysokých školách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov hudobnej výchovy – hudobných 

pedagógov. Súčasne však zasahujú a ovplyvňujú úroveň a kvalitu hudobného vzdelávania ich 

zverencov – detí v materských školách, žiakov na všeobecnovzdelávacích, ale aj na 

základných umeleckých školách. 

Bez akýchkoľvek výhrad a spochybňovania, si hudobná výchova musí zachovať status  

neoddeliteľnej  a rovnocennej súčasti výchovy a vzdelávania. Táto jej úloha, ale aj funkcia 

v edukácii, je v plnom súlade s napĺňaním hlavného cieľa Európskej asociácie pre školskú 

hudobnú výchovu (EAS), aby bolo v rámci základného a stredného školstva vo všetkých 

európskych krajinách poskytnuté základné hudobné vzdelanie celej populácii. Uvedený cieľ 

v plnom rozsahu platí aj pre hudobné vzdelávanie v materských školách. V súlade s týmto 

cieľom EAS je na prvý pohľad všetko v poriadku. Hudobná výchova je súčasťou edukácie 

v materských školách v Slovenskej republike. Otázkou je, aký je jej status, aké má postavenie 

v jej štruktúre. Na jednej strane je tradícia vyučovania hudobnej výchovy vnímaná ako 

samozrejmosť, na strane druhej po celé roky pozorujeme, že jej status, žiaľ, aj status 

hudobného pedagóga nie je lichotivý. Celé desaťročia „bojujeme“ o hudobnú výchovu, 

hľadáme jej tvár, hudobná výchova je zasahovaná školskými reformami, alebo si často 

kladieme otázku: Quo vadis hudobná výchova? Hudobná výchova vo svojej rôznorodosti, v 

integrácii jej aktívnych a receptívnych činností, je nielen prostriedkom hudobnej 

sebarealizácie dieťaťa, jeho hudobnej expresie, ale prostredníctvom vlastnej, individuálnej 

hudobnej skúsenosti mu umožňuje vnímať, prežívať hudbu a krásno. Táto skutočnosť 

predstavuje aj relevantný determinant utvárania estetickej gramotnosti. 

Pokiaľ by sme sledovali historický prierez etablovania hudobnej výchovy v materských 

školách, vyučovacieho predmetu na všeobecnovzdelávacích školách, dospeli by sme 

k poznaniu, že sa aj v tejto oblasti prejavovali isté stereotypy. Práve ony boli „spúšťačom“ pre 

hľadanie identity hudobnej výchovy. Jej podstatu odhaľovali muzikológovia, hudobní 

pedagógovia, či hudobní skladatelia už v minulosti, a to prostredníctvom vlastných hudobno-

výchovných systémov. S identitou však úzko súvisí aj integrita hudobnej výchovy, ako 

fenoménu permanentného zachovávania jej celistvosti a neporušenosti. U uvedeného dôvodu 



10 

 

pri zmysluplnom  a cieľavedomom prístupe k integrativite v hudobnej výchove nebude stáť 

fenomén integrativity v opozícii identity a integrity, ale pri sledovaní a napĺňaní cieľov 

skutočnej integrácie spolu vytvoria vzácnu symbiózu – identitu a integritu v integrativite. 

Integratívne postupy v edukácii musia vždy akceptovať identitu hudobnej výchovy, ktorá 

implicitne spočíva: 

 v identite ako integrácii kultúrnych a historických hodnôt, 

 v cieľavedomom rozvíjaní vlastnej kultúrnej identity dieťaťa, 

 v kultúrno-historickej tradícii  - hudba, jej tvorca (skladateľ, dieťa), jej recipient 

(prijímateľ), 

 v tradícii hudobného vzdelávania, 

 v edukácii o hudbe, v hudbe a prostredníctvom hudby, 

 v komplexnosti hudobnej výchovy, 

 v subjektívnej hudobnej skúsenosti dieťaťa, 

 v utváraní a rozvíjaní estetickej gramotnosti ako vlastnosti osobnosti dieťaťa... 

Pokiaľ však budeme identitu hudobnej výchovy reflektovať ako samozrejmosť, tento atribút 

začne absentovať v situáciách, 

 keď sa hudba stáva podriadenou iným druhom umenia, 

 keď sa stáva podriadenou iným výchovám a subjektom,  

 keď sa hudba stáva „Popoluškou“ v prehnaných a nepremyslených hudobno-

edukačných projektoch, z ktorých hudobná stránka „vyprchala“, 

 keď sa hudobný text stáva len kulisou, 

potom sú uvedené skutočnosti ďalším varovným signálom, ktorý znehodnocuje hudobnú 

výchovu, ale aj hudbu, ako špecifický druh nonverálneho umenia, na akýsi „doplnok“, či 

dokonca len „spestrenie“ edukačného procesu. Kľúčovou úlohou aj učiteliek v materských 

školách je preto zachovať aj do budúcnosti identitu hudobnej výchovy ako relevantného 

determinantu jej integrity, ale aj ako jedného z článkov integrity a systémovej kontinuity 

predrimárnej a primárnej edukácie, a to de jure aj de facto, pri dôslednej akceptácii návrhov 

pre pedagogickú teóriu a prax: 

 hudobná výchova má všeobecný výchovný význam; 

 permanentné a dôsledné zabezpečovanie vyváženosti racionálnej a emocionálnej 

stránky edukácie; 

 zachovať a zefektívňovať vyučovanie hudobnej výchovy ako nevyhnutný protipól 

racionálnych výchovno-vzdelávacích tendencií; 

 zachovanie identity a integrity hudobnej výchovy: 

- ako jedného z článkov komplexnosti predprimárnej a primárnej edukácie, 

- permanentne zachovávať  hodnoty, tradície, celistvosť a neporušenosť hudobnej 

výchovy ako edukačného fenoménu, ktorý nemôže byť nahradený ničím iným, ani 

iným druhom umenia, či umeleckého prejavu. 

 zvýšiť status a vážnosť hudobnej výchovy v štruktúre edukácie: 

- prípravou a zvyšovaním nárokov na odbornú kvalifikáciu aj učiteliek materských 

škôl, 

- vytváraním primeraných podmienok na školách. 
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Integratívne tendencie v umení ani v edukácii nemôžu a nesmú potlačiť integritu hudby ako 

špecifického druhu umenia a integritu hudobnej výchovy, ako spôsobu, ktorý otvára deťom 

bránu do sveta hudby a hudobného umenia, a to v ich pravom význame slova. Zenkl v tejto 

súvislosti hovorí, že „pri integrácii v rámci polyestetickej výchovy je niekedy hudba samotná 

len skromnou a prehliadanou Popoluškou niekde v kútiku, aj keď tieto činnosti vedie 

svedomitý hudobník. Ešte horšie môže hudba dopadnúť, ak je moderátorom integrovaného 

zamestnania nehudobník“ (1994, s. 90). Toto je však rovina, ktorá už súvisí s odbornými 

hudobnými, špeciálnymi hudobnými, ale aj osobnostnými kompetenciami tvorivého 

a integratívneho hudobného pedagóga. Za každých okolností by nás „výraz integrita mal 

nabádať k tomu, aby sme si pri všetkom úsilí o integráciu esteticko-výchovných prístupov 

a postupov uvedomovali integritu, t. j. celistvosť a svojbytnosť sveta hudby a hudobnej 

výchovy, teda sveta, ktorý je našou (hudobný pedagóg – pozn. aut.) najvlastnejšou doménou 

a úlohou“ (Poledňák 1994, s. 93). Integrita hudobnej výchovy znamená, že snaha každého 

učiteľa, ktorý v hudobnej edukácii uplatňuje integratívne aspekty a postupy, by mala viesť nie 

k potlačeniu, ale naopak, k permanentnému zachovávaniu celistvosti, neporušenosti hudobnej 

výchovy, teda jej integrity ako fenoménu, ktorý nemôže byť nahradený žiadnym iným druhom 

umenia, či umeleckého prejavu. 

 

1.2 Hudobná výchova v kontexte vzdelávacích programov 

 

     Z pohľadu najnovších dejín hudobnej výchovy sa jej edukácia v materských školách na 

Slovensku riadila do roku 2008 Programom výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

(1999)2. Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania detí predškolského veku bolo zakotvené 

v Zákone NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a jeho implementácia sa odrazila 

v Obsahu výchovy a vzdelávania 2 – 6 ročných detí. Podľa štruktúry PVV bola hudobná 

výchova súčasťou zložky estetická výchova, popri ďalších zložkách, a to: telesná výchova, 

pracovná výchova, prosocionálna výchova a rozumová výchova. Jednotlivé súčasti  estetickej 

výchovy tak mohli do týchto zložiek vstupovať. V tomto zmysle je jej význam jasne 

stanovený: „Estetická výchova všestranne kultivuje a celostne rozvíja osobnosť dieťaťa 

predškolského veku. Veľmi účinne podnecuje všetky sféry psychiky, predovšetkým citový 

a morálny rozvoj. Priaznivo pôsobí na stav fyzickej a psychickej pohody dieťaťa. Rozvíja 

vyššie estetické city a ich prostredníctvom integruje hudobný, tanečný, výtvarný, literárny 

a dramatický zážitok do jedného komplexného zážitku, v ktorom sú zapojené takmer všetky 

zmysly“ (Guziová a kol., 1999, s. 152). 

Hlavným cieľom estetickej výchovy bolo: 

 rozvíjanie nonkognitívnych (mimopoznávacích) kvalít osobnosti dieťaťa, 

 prebúdzanie estetického cítenia (citlivosť pre krásno), 

 vyvolávať prirodzenú potrebu estetického zážitku, 

 osvojiť si zručnosti tvorivého estetického sebavyjadrenia (PVV 1999, s. 130). 

                                                 
2 GUZIOVÁ, Katarína a kol. 1999. Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách.(V ďalšej časti textu PVV). 
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Súčasne však tieto ciele bolo čiastočne potrebné vnímať komplexne rovnako, ako aj vzájomné 

prepojenie výchov. Ďalšie roviny predstavovali: 

 integrácia zložiek rozumovej výchovy do hudobnej výchovy: rozvíjanie poznania, 

jazyková výchova, matematické predstavy, 

 integrácia ďalších zložiek do hudobnej výchovy: telesná výchova, pracovná výchova, 

prosociálna výchova. 

PVV definuje aj čiastkové ciele estetickej výchovy, ktoré sledujú všestranný rozvoj 

estetického cítenia dieťaťa: 

 rozvíjať zmyslové vnímanie, najmä zrakovú, sluchovú a hmatovú citlivosť, 

 rozvíjať predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, 

 podnecovať originalitu, ktorej prirodzeným dôsledkom je budúca schopnosť 

nezávislosti myslenia, 

 podnecovať samostatnosť, záujmy, motiváciu, 

 schopnosť prejaviť radosť nielen zo svojho praktického a umeleckého výtvoru, ale tešiť 

sa aj z výtvorov svojich rovesníkov, 

 posilňovať schopnosť sebaovládania na základe zvládnutia vlastných negatívnych 

emócií, 

 na základe hlbokého estetického zážitku vyvolávať stav harmónie a pohody, a tak 

posilňovať celkovú psychickú vyrovnanosť, 

 rozvíjať vyššie city, 

 utvárať základy elementárnej vkusovej orientácie založenej na rozvinutej citlivosti na 

krásno, 

 utvárať pozitívny vzťah k umeniu a prírode, 

 utvárať elementárne enviromentálne cítenie, 

 zvyšovať emocionálnu inteligenciu (PVV 1999, s. 131). 

Uvedené čiastkové ciele umožňujú estetickú výchovu začleniť najmä do oblasti sociálno-

emocionálneho, ale aj do oblasti perceptuálno-motorického rozvoja. Estetická výchova tak 

úplne prirodzene stanovila aj vlastné čiastkové ciele a obsah, ktorý bol konkretizovaný v jej 

jednotlivých podzložkách: 

 hudobná výchova,  

 výtvarná výchova 

 literárna výchova. 

Vzhľadom na umeleckú podstatu všetkých spomenutých troch podzložiek estetickej výchovy, 

ako aj isté možné edukačné paralely, PVV umožňoval aj ich spájanie, prelínanie, integráciu, 

aj keď PVV ešte neoperuje pojmami integrácia, integratívny. Tento školský dokument 

umožňoval sledovať kľúčový cieľ  a poslanie hudobnej výchovy v materskej škole, a to 

predovšetkým: 

 rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, 

 prebúdzať trvalý pozitívny vzťah k hudbe. 

PVV súčasne  špecifikoval a vymedzoval ciele a obsah jednotlivých hudobných činností vo 

vzťahu k vývinovým osobitostiam detí od nástupu do materskej školy vo veku 2 - 3 rokov až 

po jej absolutórium – do veku 6 rokov. Hudobná výchova sa tak ako podzložka estetickej 
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výchovy členila na jednotlivé hudobné činnosti, a to na tvorivom základe a s dynamickým 

charakterom: 

 spevácke činnosti, 

 inštrumentálne činnosti, 

 hudobno-pohybové činnosti3, 

 počúvanie hudby (PVV 1999, s. 159-168). 

PVV vníma všetky hudobné činnosti spôsobom, prostredníctvom ktorého sa uplatňujú 

elementárne prejavy hudobného myslenia a detskej hudobnej tvorivosti. Súčasne predstavoval 

základný školský dokument, ktorý hudobnému pedagógovi v materskej škole umožňoval 

vytvoriť systematický výchovno-vzdelávací plán hudobnej výchovy na celý školský rok na 

základe implementácie prelínajúcich sa a obsahovo naplnených hudobných činností pre 

jednotlivé vekové kategórie detí. 

V roku 2008 vstúpil do platnosti Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie.4 Pri porovnávaní PVV so ŠVP ISCED 0 (2008) môžeme nachádzať isté paralely 

aj v súvislosti s používaním pojmu zložka, ale aj rozdiely, na ktoré poukážeme neskôr. Pokiaľ 

chceme zistiť, kde sa nachádza hudobná výchova, kde a aké je jej miesto v ŠVP ISCED 0, je 

potrebné vychádzať aj zo stanovených kompetencií dieťaťa predškolského veku. Pokiaľ 

kompetencie žiaka charakterizuje „súbor vedomostí, schopností, skúseností, postojov 

a hodnôt dôležitých pre učenie, osobný rozvoj a uplatnenie v živote“ (Průcha et. al. 2009, s. 

129), potom je uvádzanú klasifikáciu  potrebné vnímať relatívne, keďže ide len o dosahovanie 

základov kompetencií, ku ktorým sa má dieťa dopracovať do obdobia pri prechode do 1. 

ročníka základnej školy. Patria tu: 

1. Psychomotorické kompetencie. 

2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie: 

 základy sebauvedomenia, 

 základy angažovanosti. 

3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie. 

4. Komunikatívne kompetencie. 

5. Kognitívne kompetencie: 

 základy riešenia problémov, 

 základy kritického myslenia, 

 základy tvorivého myslenia 

6. Učebné kompetencie. 

7. Informačné kompetencie (ŠVP ISCED 0 2008).  

Aj keď sa v ŠVP ISCED 0 nenachádza vlastný pojem hudobná výchova, pretože v materskej 

škole sa edukačný proces nerealizuje vo vyučovacích predmetoch, môžeme ju nájsť v každej 

jednej z týchto kompetencií v podobe, ktorá učiteľke umožní ich napĺňanie v spektre 

hudobných aktivít. To je však možné len za predpokladu, že ovláda ďalšiu dôležitú súčasť 

ŠPV ISCED 0, a to obsah vzdelávacích štandardov, ktoré predstavujú štruktúru obsahu 

výchovy a vzdelávania v materskej škole. Z uvedeného dôvodu dochádza ku zásadnej zmene 

                                                 
3 Hudobno-pohybové činnosti sú v PVV zahrnuté aj v obsahu telesnej výchovy (PVV 1999, s. 43). 
4 V ďalšej časti textu ŠVP ISCED 0. 
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obsahu a spôsobu vzdelávania, metód a edukačných stratégií. Celé snaženie smeruje k 

participatívnemu učeniu, k interaktívnemu učeniu a k zážitkovému učeniu. Tieto prístupy 

k učeniu sú založené predovšetkým na skúsenosti dieťaťa a sú prepojené so životom. Aj 

vlastné vymedzenie kategórií jednotlivých kompetencií naznačuje, že ich napĺňanie sa 

realizuje na základe konkretizovaného obsahu, pri sledovaní konkrétnych cieľov. Celý ŠVP 

ISCED 0 má názov Dieťa a svet a jeho hlavnou myšlienkou je: 

 podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, 

 aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, 

 rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, 

 pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie. 

 

Z hľadiska napĺňania týchto cieľov je ŠVP ISCED 0 sústredený do štyroch tematických 

okruhov: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú 

a dopĺňajú. Plnia sa integrovane v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese. Na 

rozdiel od predchádzajúceho PVV, sa v tomto novom ŠVP ISCED 0 objavujú pojmy 

prepojenie, integrácia už v súvislosti s kompetenciami dieťaťa, ako aj pri vymedzení 

tematických okruhov. Pokiaľ by sme uvedenú schému vyjadrili množinovou matematikou, 

potom by sa jednotlivé okruhy spájali v prieniku. Otázkou je, v akom zastúpení sa v tomto 

prieniku nachádza hudobná výchova. V ŠVP ISCED 0 absentujú podzložky estetickej 

výchovy, ktoré obsahoval PVV, vytratila sa aj hudobná výchova ako pojem. Keďže sa 

implementovala do všetkých okruhov, došlo k integrácii, ktorá de facto akoby spôsobila 

stratu identity pojmu aj obsahu podzložky hudobná výchova. Aby sme mohli jednoznačne 

potvrdiť jej zastúpenie vo vzdelávacej klasifikácii ŠVP ISCED 0, je potrebné analyzovať jej 

jednotlivé tematické okruhy. V každom tematickom okruhu sa nachádzajú tri vzdelávacie 

oblasti rozvoja dieťaťa - perceptuálno-motorická, kognitívna a sociálno-emocionálna. Ako 

ďalej vymedzuje ŠVP ISCED 0, je členenie vzdelávacích oblastí výrazne teoretické. 

V praktickej rovine sa rozvíjajú integrovane, sú navzájom prepojené, spolu súvisiace. 

Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú.  Súčasne sa 

vzdelávacie oblasti delia na podoblasti. Jednou z nich je aj umelecko-expresívna podoblasť, 

súčasťou ktorej sú: hudobná, výtvarná a literárna kultúra. V tejto podoblasti sa však  

neobjavuje ani pojem výchova, ani pojem zložka. Z hľadiska jej členenia dospievame 

k záveru, že pojmy hudobná, výtvarná a literárna sú prívlastkami k substantívu podoblasť, 

teda podoblasť hudobná. Vzhľadom na neujasnenosť pojmov, je z praktického hľadiska (vo 

vzťahu k odbornej komunikácii) nanajvýš potrebné aj naďalej používať pojem hudobná 

výchova, ktorá predstavuje  jednu zo zložiek umelecko-expresívnej podoblasti. 

Aspekt integrativity, ako aj interaktívneho prepájania oblastí, sa zohľadnil nielen pri  

vymedzení kompetencií detí, ale aj pri koncipovaní obsahu výchovy a vzdelávania a jeho 

štruktúre a v rámci tohto obsahu aj pri tvorbe vzdelávacích štandardov, ktoré tvoria obsahové 

a výkonové štandardy. Rámcový charakter ŠVP ISCED 0 neumožnil rozpracovať jednotlivé 

podoblasti do detailov, keďže neobsahuje kurikulum hudobnej výchovy v MŠ, ktoré by bolo 

špecifikované jednotlivými hudobnými činnosťami s ich cieľmi a obsahom.  
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     Po širokej verejnej diskusii, v roku 2015 vstupuje do pilotnej fázy inovovaný Štátny 

vzdelávací program pre primárne vzdelávanie v materských školách.5„Hlavný cieľ výchovy a 

vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy 

spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným 

cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej 

škole a na život v spoločnosti“(iŠVP v MŠ 2015, s.5). Po jeho overovaní začína od septembra 

2016 platiť Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.6 

Každá zo vzdelávacích oblastí má vytýčený hlavný cieľ. 

Hlavným cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti 

a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné 

zmocňovanie sa hudby. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, 

podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú. Dieťa je potrebné vnímať ako 

jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť 

rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke. Jednotlivé hudobno-výchovné činnosti tvoria 

šesť podoblastí tejto vzdelávacej oblasti (ŠVP pre MŠ 2016, s. 17). 

Ako je už zo záverečnej formulácie hlavného cieľa zrejmé, tak tomuto programu je možné 

zazlievať predovšetkým terminologickú nejednoznačnosť už v samotnom členení 

vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, kde sú hudobná výchova a výtvarná výchova 

zadefinované ako časti (tamtiež, s. 17), ktoré však z hľadiska štruktúry celého tohto 

programu de facto predstavujú dve zadefinované podoblasti tejto vzdelávacej oblasti, a to 

hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. Z uvedeného dôvodu preto nie je možné jednotlivé 

hudobné činnosti definovať ako jednotlivé podoblasti. Samotný pojem hudobné činnosti 

explicitne vytyčuje ich povahu a obsah, a preto pojem hudobné činnosti nie je adekvátne ani 

z hudobno-pedagogického, ani z lingvistického hľadiska zamieňať za pojem hudobná 

podoblasť. Hudobné činnosti predstavujú kurikulum vzdelávacej podoblasti hudobná 

výchova! 

Pozitívom je, že program obsahuje jasne vytýčené výkonové štandardy, obsahové štandardy 

a je rozšírený aj o evaluačné otázky, ktoré hudobnému pedagógovi umožňujú overovať 

napĺňanie cieľov v jednotlivých čiastkových hudobných aktivitách. Inovovaný ŠVP v MŠ 

jednoznačne vymedzil kurikulum  hudobnej výchovy v MŠ prostredníctvom hudobných 

činností, ktoré v ŠVP ISCED 0 z roku 2008 neboli obsiahnuté a to: 

 rytmické činnosti, 

 vokálne činnosti, 

 inštrumentálne činnosti, 

 percepčné činnosti, 

 hudobno-pohybové činnosti, 

 hudobno-dramatické činnosti (ŠVP pre MŠ 2016 s. 17 – 18). 

                                                 
5 Do platnosti vstúpil od 1. 9. 2016, už nie ako inovovaný.  
6 Ďalej pod skratkou ŠVP pre MŠ. 
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Hudobné činnosti predstavujú nielen obsah hudobnej výchovy, ale sú kľúčovým prostriedkom 

systematickej a kontinuálnej komplexnej muzickej výchovy dieťaťa na základe princípu 

výchova k hudbe a výchova hudbou. „Za hudobnú činnosť v pravom slova zmysle 

považujeme vlastnú hudobnú komunikáciu jedinca s hudbou, ktorá prebieha vo sfére 

percepčnej, reprodukčnej či produkčnej“(Sedlák-Váňová 2013, s. 48). Aj z uvedeného dôvodu 

je pozitívom, že identita a integrita hudobnej výchovy je v ŠVP pre MŠ expicitne 

zadefinovaná v zmene, ktorú predstavuje vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra. Došlo tak ku 

kontinuálnemu prepojeniu predprimárnej hudobnej výchovy s primárnou hudobnou 

výchovou. Všetky programy však predstavujú len rámec, ktorý vytvára predpoklad na tvorbu 

školských vzdelávacích programov. Z uvedeného dôvodu je aj obsahové a výkonové 

štandardy v reálnej hudobno-pedagogickej praxi nevyhnutné ďalej bližšie špecifikovať vo 

vzťahu ku všetkým komponentom edukácie. 

 

1.3 Základné komponenty hudobno-výchovného procesu 

 

     Procesuálny charakter hudobnej výchovy si vyžaduje cieľavedomú kontinuitu s 

reprodukčnými aktivitami dieťaťa, ako predpoklad zabezpečovania jeho systematickej 

a komplexnej muzickej výchovy a rozvoja hudobnosti. Rozvoj psychických procesov v 

jednotlivých vekových obdobiach, formovanie vlastnosti osobnosti, kontakty dieťaťa s 

hudbou sú podmienené nielen existenciou, ale predovšetkým funkčnosťou sociálnej interakcie 

medzi ním, hudbou a hudobným pedagógom na báze hudobného dialógu. Úroveň vzájomnej 

komunikácie, zabezpečenie podmienok aplikácie vyučovacích metód, foriem a prostriedkov 

pri hudobných činnostiach reprodukčnej povahy a pedagogickej interpretácie hudobného diela 

v receptívnej oblasti (percepčné činnosti), nachádzajú svoj odraz v skvalitňovaní  hudobno-

výchovného procesu, pri vzájomnom pôsobení a prepojení jej základných komponentov – 

interakčných činiteľov, ktoré predstavujú:  

 dieťa,  

 pedagóg, 

 hudba - hudobný materiál,  

 prostredie. 

     Pedagogika vytvorila množstvo koncepcií, ktoré riešia vzájomné postavenie učiteľa 

a dieťaťa, žiaka v edukačnom procese. V súčasnom ponímaní výchovy a vzdelávania sa 

podporuje humanizácia školstva na báze otvorenosti, rovnocenného postavenia, partnerstva a 

slobody. Hľadajú sa spôsoby fungovania komunikačného kanála v integračných väzbách, 

ktoré v sebe zahŕňajú celý komplex javov  sociálnych, spoločenských, pri paralelnom 

pôsobení záujmov, postojov a hodnôt.7 V hudobnej pedagogike však nemôžeme komunikáciu 

vnímať len bipolárne v postavení učiteľ –dieťa, (žiak). Burlas (1998, st. 54) uvádza interakčný 

model „Prostredie (P) – Učivo (U) – Pedagóg (Pe) – Médiá (M) a Žiak“. Do týchto väzieb 

zároveň vstupujú javy psychologické, ktoré fungujú na základe miery empatie, akceptácie a 

kongruencie (Rogers,1995). Nami uvádzané primárne komponenty hudobno-výchovného 

                                                 
7Uvedené chápanie nachádzame aj v starších dokumentoch  - v Učebných osnovách hudobnej výchovy  (1997), či v odbornej 

pedagogickej literatúre  - teória J. Pelikána (1995), či koncepcia heuristického programu DITOR M. Zelinu (1996). 
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procesu vstupujú do komunikačného reťazca v konkrétnom prostredí a v konkrétnych 

situáciách vo všetkých fázach edukačného procesu, čo je možné vyjadriť nasledovne:   

 

 Dieťa - je objektom pôsobenia hudobného diela a zároveň ho hudba zasahuje ako                                         

subjekt. Vyvoláva v ňom pocity, nálady, predstavy, emocionálny a estetický zážitok, 

vlastnou hudobnou sebarealizáciou, prostredníctvom komplexu hudobných činností, 

rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti. 

 

 Hudba - hudobný materiál -  na jednej strane predstavuje akustický zdroj sluchového 

vnemu a zároveň je aj prostriedkom  emocionálneho a estetického  pôsobenia na psychiku 

objektu – dieťaťa, na strane druhej je činiteľom, ktorý ovplyvňuje jeho hudobný vývin 

v zmysle princípu výchovy hudbou a výchovy k hudbe. 

 

 Pedagóg - učiteľka - vytvára podmienky na uskutočňovanie a plnenie cieľov a úloh 

      hudobnej výchovy ako rovnocenný partner, ktorý je v hudobno-výchovnom procese 

     facilitátorom – koordinujúcim, usmerňujúcim článkom, pri funkčnosti súboru 

      kompetencií.8 

 

 Prostredie – jeho vplyv sa uplatňuje pôsobením hudobného povedomia a hudobných 

aktivít v rodine – rodinné prostredie, pri paralelnej účasti spoločenského 

prostredia(mediálne prostredie) a inštitucionálneho prostredia - školy. V tomto období 

vývinu dieťaťa je dominantné prostredie rodinné a prostredie materskej školy, do ktorého 

však vstupuje aj vplyv masmédií, dostupnej reprodukčnej, záznamovej techniky 

a digitálnych technológií. Faktory prostredia tak vplývajú na postupné utváranie jeho 

postojov, záujmov, vzťahu k hudbe a neskôr aj estetického vkusu.  

 

1.3.1 Dieťa a jeho hudobné schopnosti v predškolskom veku 

 

     Už aj v podmienkach hudobnej výchovy v materskej škole stojí pred hudobným 

pedagógom dôležitá a základná úloha – systematicky a cieľavedome rozvíjať hudobnosti detí. 

Preto charakterizovať jednotlivé etapy hudobného vývinu dieťaťa predškolského veku 

predpokladá pozrieť sa na túto problematiku najprv z teoretického hľadiska. To nám potom 

umožní dôkladnejšie spoznávať a rozlišovať prejavy jednotlivých hudobných schopností 

a zručností dieťaťa v hudobných činnostiach aktívnej aj receptívnej povahy. Sedlák (1990, s. 

292 – 293) význam tejto skutočnosti podčiarkuje tvrdením, že „vývin nie je len lineárnym 

rozširovaním, zdokonaľovaním a kvantitatívnym narastaním psychických funkcií 

a hudobných schopností, ale je prechodom od jednoduchých hudobných procesov ku stále 

hlbšiemu, presnejšiemu a plnšiemu odrazu hudby v psychike, dokonalejšiemu hudobnému 

vnímaniu, poznávaniu, prežívaniu i dokonalejším hudobným výkonom.“ Autor súčasne 

stanovuje aj zákonitosti hudobného vývinu: 

                                                 
8 Bližšie v podkapitole 1.3.2 Kompetencie učiteľky materskej školy. 
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 Hudobný vývin chápeme ako zákonitý jav, ktorý je daný rozvíjajúcimi sa vlastnosťami  

analyzátorov a nervového systému, a ktorý je podmienený vzťahom jedinca k hudbe. Je  

možné ho identifikovať a pedagogickým pôsobením riadiť aj urýchľovať. 

 Hudobný vývin je neoddeliteľnou zložkou ľudskej osobnosti, ktorá rozvíja nielen 

sluchové a motorické analyzátory alebo špeciálne hudobné schopnosti. S hudobným 

vývinom spájame aj ostatné vlastnosti človeka a zmeny psychických činností 

v priebehu života človeka. 

 Podmienkou hudobného vývinu je zrenie nervových štruktúr. Je závislý na zrení 

štruktúr sluchového, motorického a hlasového orgánu. Zrenie vytvára v každom 

vývojovom období potenciálne možnosti pre vznik a rozvoj určitých hudobných 

schopností a operácií. 

 Hnacou silou hudobného vývinu sú vnútorné rozpory v ľudskom vedomí a ich 

prekonávanie, ktoré je dynamizované vonkajším prostredím a výchovou. Jedná sa 

o rozpory medzi dosiahnutou úrovňou hudobného vývinu a tým, čo výchovné inštitúcie 

od jedinca vyžadujú. Tým sa získaná úroveň a rovnováha narúša, a vznikajú vnútorné 

protiklady, ktoré sú v podstate rozporom medzi dosiahnutou úrovňou vzťahov  jedinca 

k hudbe, a tým, ako sa mu nová skutočnosť odkrýva a ako ju poznáva. Rozpory 

vznikajú aj z potrieb a cieľov, ktoré si človek sám kladie, a z možností, ktoré má k ich 

uskutočneniu. 

 Pri utváraní hudobných schopností sa výrazne uplatňuje spoločenská funkcia hudby 

a jej historicko-vývojové premeny v hudobnej výstavbe, v hudobnom výraze a obsahu. 

 Základnými podmienkami pre pohyb hudobného vývinu je motivácia a aktivita 

subjektu. 

 Dôležitým rysom hudobného vývinu sú jeho perspektívy. Tieto perspektívy sa nemajú 

vzťahovať len k okamžitému stavu a možnostiam jedinca, k tomu, čo momentálne 

dokáže splniť a vykonať. Musí byť tiež nasmerovaný do budúcnosti, ku vzdialenejším 

perspektívam a k hudobným činnostiam, ktoré jedinec anticipuje v súlade s novými 

možnosťami. 

 Výskumy potvrdzujú, že všetkých jedincov s normálnymi anatomicko-fyziologickými 

predpokladmi a s normálnym priebehom duševného vývinu je možné hudobne rozvíjať 

a vychovávať. 

 

Hudobnosť sa tak podľa Sedláka (1981, s. 64) prejavuje „adekvátnou hudobnou aktivitou 

a mnohotvárnymi vzťahmi človeka k hudbe. Je integráciou základných hudobných 

schopností,  umožňujúcich hudobné činnosti.“ Je to vlastnosť osobnosti ako psychologická 

kategória je to „súhrn anatomicko-fyziologických kvalít človeka, ktoré sú výsledkom 

dedičných dispozícií, vplyvov prostredia, prostredníctvom ktorých sa jedine  prejavuje 

v hudobných aktivitách“. Hudobnosť v sebe integruje hudobné schopnosti. Jej súčasťou sú 

hudobné sklony a záujmy, potreby, vzťah k hudbe, kontakty s hudbou. Základný znak 

hudobnosti predstavujú: 

 emocionálno-estetická citlivosť k hudbe, 
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 bisociálna jednota biologických predpokladov a sociálnych vplyvov prostredia 

a výchovy. 

Znamená to, že aj elementárny hudobný prejav, napr. pohybová reakcia batoľaťa na hudbu, aj 

keď nie v zhode s jej rytmom, je prejavom hudobnosti. Každé dieťa potrebuje dostatočné 

množstvo kvalitných hudobných podnetov, a teda aj podnetov, ktoré sú zabezpečované aj  

konkrétnymi hudobnými aktivitami učiteľky. To predstavuje elementárnu podmienku, aby sa 

mohlo realizovať v konkrétnych hudobných činnostiach. Na rozvoj jeho hudobnosti tak 

vplýva celý rad faktorov, ktoré mu pri ich efektívnom využití majú vytvoriť podmienky pre 

radosť z hudby, pre jej prežívanie, utváranie emocionálneho aj estetického zážitku 

permanentným kontaktom s hudbou, teda muzicírovaním, a to: 

 spevom, 

 hrou na detských hudobných nástrojoch,9 

 percepciou hudby,  

 pohybovým prejavom, 

 vlastnými hudobnými tvorivými prejavmi, 

 integrovaným vnímaním, prežívaním a reprodukciou hudby prostredníctvom 

komplexnej hudobnej sebarealizácie. 

 

Hudobné schopnosti, ako súčasť štruktúry hudobnosti, sa utvárajú a rozvíjajú postupne. 

Z uvedeného dôvodu ich aj Sedlák (1985, s. 30 – 31) klasifikuje od najjednoduchších – 

elementárnych, k jednoduchým až po zložitejšie: 

 sluchovo-percepčné, 

 sluchovo-pohybové (motorické), 

 analyticko-syntetické, 

 rytmické cítenie, 

 tonálne cítenie, 

 harmonické cítenie, 

 hudobná pamäť, 

 hudobná predstavivosť, 10 

 hudobno-intelektové schopnosti: 

- hudobné myslenie, 

- hudobné predstavy (v klasifikácii podľa Balcárovej),11 

- estetické vnímanie a hodnotenie, 

- hudobno-tvorivé (kreatívne) schopnosti.12 

                                                 
9 V podmienkach inštitucionálnej hudobnej výchovy v štandardných materských školách uvažujeme len o hre na detských 

hudobných nástrojoch, keďže hra na tzv. klasických hudobných  nástrojoch sa vyučuje na základných umeleckých školách, 

prípadne v školách s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy, alebo v niektorých súkromných, či alternatívnych školách. 

V súčasnosti sa v rámci krúžkovej činnosti čoraz častejšie v materských školách uplatňuje aj hra na zobcovej flaute. 
10 V tejto súvislosti B. Balcárová vníma hudobné predstavy ako samostatnú schopnosť vo vnútri intelektových schopností, a 

to v súvislosti s prebiehajúcimi uvedomovacími procesmi utvárania predstáv výšky a dĺžky tónov pri relatívnej uvedomenej 

vokálnej intonácii a rytmizácii. In:Alfa didaktiky hudobnej výchovy. 2004. F. Sedlák správne uvádza dva pojmy a ich obsah: 

Hudobnú predstavu vníma ako „centrálne vybavené obrazy tónov, tónových vzťahov, hudobných výrazových prostriedkov, 

častí a celých hudobných skladieb vnímaných v minulosti. Hudobnú predstavivosť ako „schopnosť vytvárať, pretvárať 

a zámerne operovať  s hudobnými predstavami, ktoré vznikli v hudobných činnostiach a premietať hudbu  ako štruktúru do 

hudobného vedomia“, in:SEDLÁK, F. 1990. Základy hudební psychologie. 
11 BALCÁROVÁ – KALAFUTOVÁ, B. 2001. Recepcia hudby. 
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Rozvíjanie hudobných schopností sa môže uskutočňovať jedine v konkrétnych hudobných 

činnostiach, v ktorých sa súčasne utvárajú a upevňujú aj hudobné zručnosti. „Zručnosť je 

špecializovaná schopnosť vykonávať určitú konkrétnu činnosť, riešiť určitý konkrétny 

problém. Zručnosť intelektuálneho charakteru sa zvykne nazývať aj spôsobilosť“ (Turek, 

2008, s. 200). „Hudobná zručnosť je navonok prejavená hudobná schopnosť v hudobnej 

činnosti...Základom akéhokoľvek hudobného prejavu je neoddeliteľná a funkčne prepojená 

triáda schopnosť – zručnosť - činnosť“(Sedlák-Váňová 2013, s. 72). 

     Vlastnú klasifikáciu hudobných schopností je potrebné vnímať len v teoretickej rovine. 

Nemožno ich chápať izolovane, ale vo vzájomnej podmienenosti. Chápanie obsahu 

a významu jednotlivých hudobných schopností a ich prejav v hudobných činnostiach však 

hudobnému pedagógovi umožňuje vystavať architektúru hudobnej výchovy takým spôsobom, 

aby vo vzťahu k vývinovým osobitostiam detí v materskej škole zabezpečoval ich 

kvalitatívny hudobný „rast“,  pri permanentnom prebúdzaní hudobného zážitku. Z uvedeného 

dôvodu každá učiteľka materskej školy musí ovládať špecifiká vývinových osobitostí detí. 

Okrem utvárania a vývinu tzv. všeobecných fyziologických a psychických schopností, sa 

dieťa vyvíja aj hudobne. Poznanie tohto procesu determinuje výber adekvátnych edukačných 

foriem, metód a prostriedkov, ktoré učiteľke umožnia viesť hudobný dialóg efektívnym 

spôsobom s cieľom, systematicky a cieľavedome zabezpečovať deťom skutočnú radosť 

z muzicírovania a hudobný zážitok. 

     Obdobie predškolského veku má pre hudobný vývin dieťaťa nesmierny význam. 

Pochopiteľne, že úroveň jeho rozvoja je ovplyvnená predovšetkým rodinným prostredím, 

neskôr aj inštitucionálnym prostredím materskej školy, ale nezanedbateľný vplyv má aj 

prostredie mediálne. Každý pedagóg si musí uvedomiť, že do procesu utvárania a rozvíjania 

hudobných schopností dieťaťa vstupujú aj faktory jeho vlastnej individuality, jeho osobnosti. 

Kodejška13 realizoval ojedinelý výskum s detskými respondentmi vo veku od 4 do 6 rokov, 

ktorý bol orientovaný na úroveň hudobného vnímania. Pri zisťovaní úrovne jednotlivých 

hudobných schopností dospieva v záverom, že väčšina 5-6-ročných detí má rozvinuté 

jednotlivé hudobné schopnosti. Autor sa vo vzťahu k mladším ako 5-ročným deťom zmieňuje 

len vo všeobecnej rovine. Dôvod je pochopiteľný. Meranie týchto schopností je u detí v tomto 

veku (ale ešte aj v mladšom školskom veku – pozn. aut.) veľmi náročné. Možno práve 

uvedená skutočnosť je dôvodom, prečo sú výskumy v týchto obdobiach vývinu dieťaťa 

ojedinelé, až vzácne. Znaky hudobných schopností detí v predškolskom veku uvádzame na 

základe zistení autora výskumu.  

 

 Hudobno-sluchové schopnosti – vykazovali veľmi nerovnomerný vývin:  

 citlivosť pre hlasitosť tónov – väčšina 5 – 6-ročných detí má túto citlivosť dobre  

rozvinutú, mladšie deti nerozlišujú intenzitu mp a mf (stredne ticho a stredne silno); 

 citlivosť pre farbu tónov, fonematický sluch (súvisí s vývinom reči) – utvára sa od 

ranného detstva. Väčšina 5- 6-ročných detí má túto schopnosť rozvinutú; 

                                                                                                                                                         
12Problematiku detskej hudobnej tvorivosti vedecky skúmala a teoreticky analyzovala Hana Váňová. Jej výskumy poukazujú 

na výrazný podiel hudobných predstáv fantázie, najmä pri jednoduchej improvizácii, v spojení s hudobným myslením . In: 

VÁŇOVÁ, H. 1989. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku.  
13 Bližšie v publikácii KODEJŠKA, M. 2002. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. 
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 sluch pre výšku tónu, ktorý autor nazýva hudobný sluch, bližšie ho nešpecifikuje, 

uvádza  jeho prepojenie na fonematický sluch; 

 citlivosť pre rozlišovanie výšky tónu – výskum zaznamenáva veľké rozdiely medzi 

deťmi.14 

 

 Rytmické cítenie 

 citlivosť pre metrickú pulzáciu – autor zisťuje porušenú koordináciu medzi rytmom 

   piesne a priebehom metra; schopnosť vnímať a reprodukovať rytmus a metrum súčasne 

   je naozaj potrebné rozvíjať mnohými prostriedkami;15 

 citlivosť pre tempo je spojená s pohybovým prejavom; zaznamenanie zmeny tempa 

   dieťaťom dochádza k rytmickému prispôsobovaniu sa; 

 citlivosť pre rytmus (pre časové členenie tónov) - dieťa sa opiera o rytmus slova, v piesni 

   pri pochodovaní spôsobuje deťom ťažkosti. Skôr dokážu reagovať pri spontánnom 

   pohybe v podobe pohybovej improvizácie. 

 

 Tonálne cítenie 

Jeho rozvoj ovplyvňuje najviac spev. Už v období predškolského veku sa rozvíja cítenie 

v durovej aj v molovej tonalite za predpokladu, že deti v oboch tonalitách spievajú. Kodejška 

skúma ďalej: 

 citlivosť pre rozlišovanie nedoškálnych tónov (tónov, ktoré nepatria do škály 

príslušného stupnicového radu – pozn. aut.). Teda tón „ktorý do pesničky nepatrí“ 

odhalí asi tretina 5-6-ročných detí, takmer polovica tento jav vôbec nepostrehne, 

 citlivosť pre zakončenie a nezakončenie melódie na tonike – výsledky boli približne 

rovnaké ako pri zisťovaní existencie nedoškálnych tónov, pričom autor dospieva 

k záveru, že tonálne vzťahy postrehne len asi tretina detí. 

V súvislosti s touto hudobnou schopnosťou je, aj z hľadiska našich poznatkov z pedagogickej 

praxe významné zistenie, že mnohé deti dokážu spievať intonačne čisto, avšak len v tzv. 

vlastnej, „vo svojej“ hlasovej polohe, teda v polohe, ktorá vyhovuje im, ich hlasu. 

Neschopnosť spievať v rámci tej istej tonality, ale v inej tónine, nie je znakom nehudobnosti, 

ale je výsledkom  nedostatočne rozvinutého tonálneho cítenia. Tento dosť častý jav je 

spôsobený aj absenciou rozvoja sluchu pre výšku tónu, teda hudobného sluchu. Ten by sa mal 

rozvíjať už v rodinnom prostredí.16 Hudobný sluch sa súčasne musí funkčne prepájať 

s fonematickým, či tembrovým sluchom, teda sluchom pre farbu tónu. 

 

 

                                                 
14 Náš výskum  potvrdzuje (In: BALCÁROVÁ-KALAFUTOVÁ, B. 2001.,Recepcia hudby), že táto  hudobná schopnosť 

zaostáva aj vo veku 8-9 rokov. V hudobne menej podnetnom prostredí vykazovala len hodnotu okolo 55% úspešnosti, a to vo 

vnímaní výšky dvoch tónov v rozsahu nad oktávu. Podobný výsledok však zaznamenala aj schopnosť vnemu tónov 

v menšom rozsahu než oktáva. Ukázalo sa, že na rozvoj hudobného sluchu silne vplývajú  kvalitné hudobné podnety 

a vlastná hudobná aktivita dieťaťa, predovšetkým reprodukčnej povahy. 
15 B. Balcárová. 2004 in: Alfa didaktiky hudobnej výchovy problematiku teoreticky zdôvodňuje a súčasne predkladá aj 

metodiku rozvíjania schopnosti rytmického cítenia - vnímať, prežívať a reprodukovať obidve stránky hudobného metrorytmu 

– stránku rytmickú aj stránku metrickú.  
16 Koreláciu medzi podnetným hudobným prostredím a intonačne čistým spevom je ešte potrebné vedecky skúmať. 
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 Emocionálna reakcia na hudbu 

Autor potvrdzuje známy fakt, že emocionálna reakcia na hudbu je úzko spojená s hudobnými 

aktivitami dieťaťa. Emocionálny zážitok podnecuje aktivitu, pozornosť, či tvorivé schopnosti. 

 

 Hudobná pamäť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Autor skúma procesy zapamätávania vo vzťahu: vnímajúci subjekt, výstavba hudobného 

diela, situácia, v ktorej sa zapamätávanie realizuje. Správne skúma pamäť pre melódiu 

a pamäť pre rytmus.17 Zmeny deti registrujú skôr na konci, než na začiatku rytmicko-

melodickej frázy. Pamäť pre rytmus je rozvinutá viac, než pre melódiu. 

 

 Hudobná predstavivosť18 

V predškolskom veku u detí v materskej škole je hudobná predstavivosť veľmi úzko 

prepojená s hudobnou pamäťou. Výskum potvrdil nevyhnutnosť prítomnosti sluchového, ale 

aj zrakového vnemu na to, aby sa u detí vytvárala predstavivosť. Autor uvádza nácvik piesne 

spojený aj so zrakovým vnímaním pohybu melódie. 

 

 Hudobno-tvorivé schopnosti 

Tieto schopnosti sú ovplyvňované úrovňou psychického vývinu dieťaťa. Ich rozvoj je možné 

zabezpečovať jedine prostredníctvom hudobnej aktivizácie dieťaťa. Hudobno-tvorivé 

schopnosti sú založené predovšetkým na improvizácii (náhlom, bezprostrednom 

a spontánnom nápade). 

     Pri charakteristických znakoch niektorých hudobných schopností je potrebné  zaoberať sa 

aj kľúčovou hudobnou zručnosťou, a to speváckou zručnosťou - spevom. Sedlák19 sa tejto 

problematike venuje podrobnejšie. Uvedomuje si, že predškolský vek je obdobím, keď sa 

sluchový analyzátor rozvíja, spolu s ním aj hlas a vo veku šiestich rokov sa citlivosť 

sluchového analyzátora a sila hlasového svalstva hlasiviek zdvojnásobuje. Súčasne sa 

rozširuje aj hlasový rozsah. Pokiaľ by sme porovnávali názory hlasových a hudobných 

pedagógov na túto problematiku, zistili by sme výrazné odlišnosti. Tu máme na zreteli vekové 

ohraničenia a hlasový rozsah, ktorý im títo autori pripisujú. Najrozšírenejším je uvádzanie 

hlasového rozsahu„e1 - a1“ vo veku 4 rokov, „d1 - b1“ vo veku 6 rokov. Skúsenosti 

z hudobno-pedagogickej praxe však potvrdzujú, že uvedené členenie je naozaj teoretické 

a v praxi sú individuálne rozdiely medzi deťmi výrazné nielen v materskej škole, ale aj v 1. 

ročníku základnej školy, dokonca v praxi zisťujeme, že sa hlasový rozsah dokonca posúva do 

hlbších tónin. Dôvodom je predovšetkým málo podnetné hudobné prostredie, čo ovplyvňuje 

rozvoj sluchu pre výšku tónu. 

                                                 
17 Uvedené premenné sme skúmali aj v našom výskume u 8 – 9- ročných detí. 
18 Pri utváraní a rozvoji hudobných predstáv majú veľký význam anticipačné predstavy, ktoré úzko súvisia so synkretickým 

spôsobom percipovania podnetov. Kvalita hudobných podnetov tak vytvára tezaurus hudobných skúseností, ktoré umožňujú 

ich utváranie. Anticipačné predstavy sa stávajú predpokladom, že mimohudobné, asociačné predstavy v rannom štádiu 

hudobného vývinu budú neskôr „vytláčané“ skutočnými hudobnými predstavami. Ony vedú k porozumeniu hudobného textu. 

Náš výskum potvrdil, že pokiaľ sú prvoplánovo vytvárané len podmienky na aktivizáciu funkčnosti mimohudobných 

predstáv (nevhodnou motiváciou, „večným“ rozprávaním o hudbe), teda keď sa hudba vytráca z centra vnemového poľa 

percipienta, potom mimohudobné predstavy dominujú na úkor skutočných hudobných predstáv, ktoré sa utvárajú vnímaním, 

prežívaním jedinečného spôsobu využitia nonverbálnych výrazových prostriedkov hudby.  
19 SEDLÁK, F. 1990. Základy hudební psychológie. 
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     Poznanie stavu a zákonitostí utvárania a rozvoja hudobných schopností a zručností detí 

v predškolskom veku hudobnému pedagógovi umožňuje napĺňať hudobno-pedagogický 

proces efektívnejšími postupmi, formami, metódami a prostriedkami takým spôsobom, aby sa 

radosť a potešenie z hudby stali prirodzenou súčasťou života dieťaťa. 

 

1.3.2 Kompetencie učiteľky materskej školy 

 

     Súčasná pedagogika hľadá vhodné odpovede na otázky: Aký je model kompetencií 

(spôsobilostí) učiteľa? vo všeobecnej rovine a súčasne, ako definovať tzv. kľúčové 

kompetencie učiteľa? Turek (2008, s. 201) ich považuje za najdôležitejšie zo všetkých 

kompetencií a charakterizuje ich ako „také kompetencie, ktoré sú využiteľné vo väčšine (aj 

v zatiaľ ešte neexistujúcich) povolaní, ktoré umožnia jedincovi zastávať viaceré pracovné 

pozície a funkcie, vykonávať rôzne povolania a sú vhodné na riešenie mnohých väčšinou 

nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi 

zmenami v práci, v osobnom i spoločenskom živote“. V oblasti vzdelávania a výchovy 

prijíma strategický dokument vlády SR MILÉNIUM ako Národný program výchovy 

a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov (MŠ SR, 2002) aj 

vymedzenie kľúčových kompetencií ako spôsobilosť človeka preukázať vedomosti, zručnosti, 

schopnosti v praktickej činnosti. Tento dokument považuje za kľúčové kompetencie: 

 komunikačné schopnosti a spôsobilosti, 

 personálne a interpersonálne schopnosti, 

 schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, 

 pracovať s modernými informačnými technológiami, 

 realizácia numerických a symbolických aplikácií (v odbornom a prírodovednom 

vzdelávaní), 

 formovať občiansku spoločnosť (In: Turek, 2008, s. 210).  

Nadobúdanie kľúčových kompetencií predstavuje aj v príprave hudobného pedagóga výzvu, 

ktorá však nekončí získaním vysokoškolského diplomu, ale premieta sa do procesu 

celoživotného vzdelávania. Kompetencie tvoria osobnosť učiteľa, teda aj osobnosť hudobného 

pedagóga. Zároveň to má byť osobnosť s vysokou mierou flexibility a tvorivosti, s vysokou 

mierou odbornej spôsobilosti a osobnostných dispozícií. Donedávna sa pri charakteristike 

učiteľa vymedzovali duálne odborná spôsobilosť a pedagogická spôsobilosť. Uvedomujeme 

si, že ich nie je možné vnímať izolovane, ale vo vzájomnej podmienenosti, pretože 

spoluvytvárajú pripravenosť učiteľovej osobnosti. Ďalšiu rovinu osobnosti učiteľa predstavujú 

osobnostné vlastnosti, akými by mal učiteľ, teda aj hudobný pedagóg, disponovať. Keďže sa 

mnohé z nich až fetišizujú, stavia sa Spilková (1999, s. 35) k tejto skutočnosti veľmi kriticky 

a tvrdí: „odmieta sa idealizácia profesie premietnutá do obsiahleho výpočtu charakteristík 

v ideálnej, utopistickej podobe. Oproti tomu sú stavané „reálne spôsobilosti“, ktoré sú 

individualizované, viazané na konkrétny kontext vzdelávacích situácií a utvárané, 

spochybňované a opäť upevňované v každodennej práci so žiakmi, s učiteľkou a rodičovskou 

komunitou“. 
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Charakterizovať jednoznačne kompetencie učiteľa nie je jednoduché. Pedagogika tak 

vymedzila tri základné skupiny, ktoré predstavujú: 

 kompetencie orientované na žiaka, 

 kompetencie orientované na edukačný proces, 

 kompetencie orientované na sebarozvoj učiteľa (Kolektív autorov 2006). 

Mohli by sme uviesť aj názory ďalších autorov,20 avšak sústredíme sa na charakteristiku, 

ktorá je známa ako projekt DeSeCo (Definicion and Selection of Competencies,), a ktorý 

kľúčové kompetencie učiteľa uvádza nasledovne: „Kompetencia znamená viac, než len 

vedomosti a zručnosti. Obsahuje schopnosť plniť komplexné požiadavky čerpaním 

z psychosociálnych zdrojov a ich mobilizáciu (vrátane zručností a postojov) v konkrétnom 

kontexte“(2009, s. 124). Medňanská (2010, s. 103) dospieva k názoru, že „v systéme 

kľúčových kompetencií absentuje umelecká výchova, rozvoj tvorivosti, priestor pre realizáciu 

žiaka prostredníctvom umenia“. Túto kompetenciu vo „výbave“ hudobného pedagóga nazýva 

ako „esteticko-umelecká kompetencia.“ Aj keď sa autorka orientuje predovšetkým na oblasť 

prípravy učiteľov hudobnej výchovy na 2. stupni základných škôl a učiteľov základných 

umeleckých škôl, nadobúdanie esteticko-umeleckých kompetencií je nevyhnutnosťou aj u 

predškolských pedagógov, aj u  učiteľov na 1. stupni základných škôl.  Stotožňujeme sa 

s názorom autorky, že „hoci výsledky pedagogických výskumov potvrdzujú, že hudobná 

výchova a umelecké výchovy vôbec vlastnia práve tú pridanú hodnotu, ktorá zabezpečuje 

úspešné napredovanie žiaka aj v exaktných predmetoch, sme svedkami, že hudba a umenie 

vôbec sa vnímajú len cez túto pridanú hodnotu. To je dôvod, pre ktorý  hudobno-pedagogická 

obec musí poukazovať na absenciu esteticko-umeleckej kompetencie“ (tamtiež, s. 104). 

     Súčasné výdobytky techniky a veľmi rýchly rozvoj digitálnych technológií zasahujú aj do 

oblasti štruktúry kompetencií učiteľa. Ani hudobný pedagóg sa im nemôže vyhnúť. Digitálne 

technológie tak prirodzene vytvárajú nevyhnutnú potrebu rozšíriť kompetencie každého 

učiteľa o ďalšiu kategóriu – o digitálne kompetencie. Podľa Dzurillu sa „u učiteľa hudobnej 

výchovy predpokladá dispozícia digitálnych kompetencií, ktoré sa prejavia v praktických 

zručnostiach v práci s rôznymi softvérovými nástrojmi ( virtuálne prostredia na 

zaznamenávanie a úpravu hudby, grafické a textové editory, ako aj videoeditory) pre tvorbu 

multimediálnych obsahov“ (2016 s. 68). Zhodne aj Šašala (2015, s. 231) zdôrazňuje význam 

týchto kompetencií a problematiku významne posúva aj do ďalšej roviny, a to tak, že 

zmysluplne rozširuje integratívne aspekty21 v integratívnej hudobnej výchove a zdôvodňuje, 

že „integráciou digitálnych aspektov do hudobnej výchovy na primárnom stupni vzdelávania 

sa výrazne zúžia vzťahy medzi informatickou výchovou a hudobnou výchovou už v 

počiatočnom štádiu vzdelávania žiaka, a môžu sa tak stať jej prirodzenou súčasťou.“ Aj keď 

sa autor sústreďuje na hudobného pedagóga primárnej školy, jeho dôvody sú v plnom rozsahu 

akceptovateľné a aplikovateľné aj pre učiteľky v predprimárnej edukácii. 

    Učiteľka má byť teda osobnosťou, ktorá nielen facilituje hudobno-výchovný proces, ale 

svojimi kompetenciami vytvára most medzi hudobným umením a dieťaťom na báze 

                                                 
20 Teoretická analýza problému je dostupná napr.  v publikáciách: Definícia a voľba kľúčových kompetencií. 2009; 

KAŠČÁK, O. - PUPALA, B. 2009.Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch.; TUREK, I.:  Didaktika. 2008.Kolektív 

autorov: KASÁČOVÁ, B. - KOSOVÁ, B. -  PAVLOV, I. -  PUPALA. B. – VALICA, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľa. 
21 Bližšie viď v podkapitole 2.1 Integratívne aspekty projektovania. 
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skutočného hudobného dialógu. Táto skutočnosť predstavuje hybnú silu, ktorá hudobných 

pedagógov a teoretikov neustále pobáda ku vytvoreniu štruktúry kompetencií učiteľa 

hudobnej výchovy. Holas (1994, s. 105) vyžaduje nevyhnutnosť orientácie na tri základné 

aspekty pri príprave hudobného pedagóga: 

 

 vzdelanie pedagógov (aspekt gnozeologický), 

 výcvik pedagógov (aspekt praxeologický), 

 výchova pedagógov (aspekt axiologický). 

 

Tieto tri roviny predstavujú nielen spôsob prípravy budúcich učiteliek v materských školách, 

ale popri funkčnosti úrovne hudobných vlôh, ako hmotného základu ich hudobnosti, 

ovplyvňujú aj ich hudobné kompetencie. Do štruktúry kompetencií učiteľa, ktoré vymedzila 

pedagogika je preto ich začlenenie nevyhnutnosťou, a to s plnou vážnosťou. Hatrík22 

predstavuje kompetencie s veľmi širokým spektrom požiadaviek, ktoré vyjadruje v tzv. 

„schéme pavúka“.23 Aj keď jej autor uvažuje o kompetenciách učiteľa hudobnej náuky na 

základnej umeleckej škole pri jej kolektívnom vyučovaní, širokospektrálnosť kompetencií nás 

nenecháva na pochybách, že sú aj obrazom učiteľky (a nielen hudobnej výchovy) aj 

v predprimárnej a primárnej edukácii: 

 

 

 

(In: Čunderlíková, 2007, s.17) 

 

                                                 
22 Schému vytvoril na vyjadrenie rolí učiteľa v základnej umeleckej škole. In: ČUNDERLÍKOVÁ, E.: Od zážitku k poznaniu  

a tvorivosti.2007. 
23 Schému pomenovala B. Balcárová. 
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Uvedená schéma naznačuje, že učiteľka je pre dieťa takmer „všetkým“. Otázkou je, ako 

z celej množiny kompetencií vyselektovať tie, ktoré predstavujú základnú, ale pritom 

nevyhnutnú, jej vybavenosť. 

     Každý architekt - staviteľ pozná základné pravidlo, ktoré robí stavbu stavbou. Okrem 

spĺňania estetických, či praktických kritérií, je kľúčovou úlohou postaviť dobré a pevné 

základy. Týmto základom je v pedagogike predprimárne a primárne vzdelávanie, teda aj 

vzdelávanie hudobné. Svojou povahou si vyžaduje „architekta“ – učiteľa, ktorý položí 

základy tak, aby na nich mohla vyrásť stavba osobnosti budúceho dospelého jedinca, 

pochopiteľne aj pod paralelne prebiehajúcim vplyvom rodičov a rodinného prostredia. Do 

tohto procesu vstupujú aj kompetencie  pedagóga - učiteľky. Na túto tému už bolo 

napísaných mnoho štúdií, ale otázkou je, ako ich má využiť v procesoch integratívnej 

hudobnej výchovy. Integratívna hudobná pedagogika a jej pendant integratívna hudobná 

výchova si vyžaduje aj integratívnu učiteľku, ktorej komplexnosť kompetencií sa prejaví 

v ich funkčnosti v predprimárnej aj primárnej hudobnej edukácii. Aby obsiahli spektrum 

požiadaviek nevyhnutných pre zabezpečenie eficiencie hudobno-výchovného procesu, 

teoreticky ich rozdelíme  do troch oblastí, ktoré nie sú izolované, ale sa dopĺňajú vo 

vzájomnom, integrovanom prieniku: 

1. odborné hudobné kompetencie, 

2. špeciálne hudobné kompetencie, 

3. osobnostné kompetencie. 

 

1. Odborné hudobné kompetencie 

Sú vymedzené faktormi, ktoré sa podieľajú na ich utváraní už vo fáze prípravy študentky, 

študenta na budúce povolanie  učiteľky, učiteľa predprimárnej, či primárnej edukácie, pri 

napĺňaní gnozeologického, praxiologického aj axiologického aspektu. V prvom rade je to 

integrácia odbornej prípravy a pedagogickej spôsobilosti, ktorá sa odvíja z časového 

hľadiska, ako aj z hľadiska obsahovej náplne. Do tejto kategórie by sme mohli zaradiť aj 

digitálne kompetencie. 

Hudobná príprava z hľadiska časového predpokladá: 

 úroveň predchádzajúcej hudobnej prípravy študenta, študentky (napr. absolutórium 

základnej umeleckej školy), 

 vlastné hudobné vzdelávanie v priebehu štúdia (napr. na strednej pedagogickej škole, na 

pedagogickej fakulte), 

 pôsobenie paralelnej hudobno-teoretickej prípravy a jej aplikácie vo formách 

pedagogickej praxe, 

 systematická parciálna príprava na edukačný proces, 

 celoživotné, nielen hudobné, vzdelávanie a zdokonaľovanie hudobných schopností   

a praktických hudobných zručností. 

 

2. Špeciálne hudobné kompetencie 

Pri absencii týchto kompetencií nemôže žiadna učiteľka viesť s deťmi skutočný hudobný 

dialóg v jednotlivých hudobných činnostiach aktívneho charakteru, či pri hudobných 
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činnostiach receptívnej povahy (percepčné činnosti) napr. pri pedagogickej interpretácii 

hudobného diela. V materskej škole sa hudobná edukácia navyše realizuje aj v hrách 

a hrových činnostiach. Hra sa stáva hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa. Hra je 

súčasne kľúčovým pedagogickým princípom v predprimárnej edukácii. Pri nadobúdaní 

a kvalitatívnom raste špeciálnych hudobných kompetencií sa v tejto súvislosti musia 

formovať aj na základe nadobudnutia hrových kompetencií, obsah ktorých je vyjadrením 

myšlienky: 

 učme sa hrať, 

 učme deti hrať sa, 

 učme sa, ako učiť seba a deti hrať sa (Podhájecká 2010, s.9). 

Špecifické hudobné schopnosti a zručnosti sa musia efektívne rozvíjať už v procese prípravy 

na budúce povolanie, pričom u mnohých adeptov učiteľského povolania je príprava 

kontinuálna v prípade, že už v detstve absolvovali aj základnú umeleckú školu. Aby učiteľka 

predviedola, demonštrovala, potrebuje využiť všetky schopnosti, zručnosti – vlastnú 

hudobnosť a jej potenciál, pedagogické skúsenosti takým spôsobom, aby sa stala dôležitým 

a rovnocenným partnerom v hudobnej komunikácii. Učiteľke teda nestačí len vedieť Ako?, čo 

súvisí s úrovňou jej metodickej prípravy, ale potrebuje poznať odpoveď aj na otázku Prečo?, 

čo je už vyššia rovina jej odborných kompetencií, teda ich aplikácia v hudobnej edukácii aj 

z hľadiska didaktického. V hudobných edukačných aktivitách, v hudobných hrách a hrových 

činnostiach v materskej škole sa nevyhnutne musia mobilizovať a aktivizovať: 

 hudobnosť ako vlastnosť osobnosti učiteľky a celý jej potenciál,    

 celé spektrum hudobných schopností,  

 hudobné zručnosti – v špecifických hudobných činnostiach, 

 hudobno-pedagogické spôsobilosti, 

 tezaurus hudobných, ale aj všeobecných skúsenosti,  

a to takým spôsobom, aby jej deti uverili a stali sa dôležitými a rovnocennými partnermi 

v hudobnej komunikácii. Popri systematickom utváraní, rozvíjaní, ale predovšetkým 

zdokonaľovaní odborných hudobných kompetencií sa majú prirodzeným spôsobom formovať 

aj esteticko-umelecké kompetencie, ktoré v podmienkach predprimárnej hudobnej výchovy 

predstavujú integrálnu a neoddeliteľnú súčasť špeciálnych hudobných kompetencií. 

 

3. Osobnostné kompetencie 

Popri odborných a špeciálnych hudobných kompetenciách tretiu rovinu problematiky 

predstavujú osobnostné kompetencie učiteľky, prítomnosť ktorých je nevyhnutná nielen 

v hudobnej edukácii. Hierarchia menovaných vlastností nie je podstatná. Podstatné je, aby sa 

dané charakteristiky stali trvalou súčasťou jeho osobnosti. Patria tu predovšetkým: 

 pozitívny vzťah k učiteľskému povolaniu, 

 láska a vzťah k deťom, 

 vysoký stupeň empatie, 

 zmysel pre objektívnosť a spravodlivosť v hodnotení, 

 sebaovládanie a vytrvalosť, 

 láska a vzťah k hudobnému umeniu, 
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 vysoká miera pedagogického taktu... 

Osobnostné spôsobilosti učiteľa je možné analyzovať z rôznych hľadísk. Každá z nich sa 

podieľa  na charakteristike osobnosti učiteľa. V pedagogickom procese a zvlášť v tvorivom 

hudobnom dialógu medzi učiteľkou a deťmi v materskej škole má najmä prítomnosť 

pedagogického taktu nesmierny význam. Petlák zdôrazňuje, že „pedagogický takt si 

vyžaduje: 

 dôkladné poznanie pedagogiky a psychológie, 

 dôkladné poznanie výchovných a didaktických zásad, 

 dôkladné poznanie individuálnych osobitostí dieťaťa, 

 pri analýzach rôznych prejavov žiaka pátrať a skúmať predovšetkým príčiny ich vzniku, 

 tresty aj odmeny majú byť udeľované tak, aby žiaka motivovali do ďalšieho kladného 

   správania a dobrého učenia, 

 akékoľvek vyjadrenia o žiakoch je potrebné starostlivo zvážiť, vyhnúť sa 

  nepremyslenému hodnoteniu žiaka, 

 k chorým, menej nadaným, ale aj k žiakom z menej podnetného rodinného prostredia  

  pristupovať mimoriadne citlivo a taktne, 

 veľmi zodpovedne a citlivo pristupovať aj k rodičom, treba mať na zreteli, že rodičia 

 sprostredkovane pôsobia aj na interakčné vzťahy učiteľa a žiaka, ba aj žiakov navzájom“ 

 (2009, s. 112). 

Na podporenie všetkých atribútov, ktoré majú vytvárať profil učiteľa, učiteľky s fungujúcim 

pedagogickým taktom autor podporuje všeobecne známym názorom ruského pedagóga 

Makarenka, ktorý pripravenosť učiteľa po všetkých stránkach označuje za pedagogické 

majstrovstvo. S touto charakteristikou môžeme len súhlasiť. Avšak aj pedagogickému 

majstrovstvu sa treba učiť.  

     Príprava a „vybavenosť“ učiteľky zodpovedajúcimi kompetenciami  je proces zložitý, 

nepretržitý a neukončený, čo súvisí s nevyhnutnosťou jeho celoživotného vzdelávania. Na 

problematiku rozvoja jej osobnosti je potrebné nazerať hneď z niekoľkých hľadísk, pričom 

tieto sú vzájomne prepojené a nie je možné ich vzájomne izolovať. Aj z pohľadu názorov na 

premeny osobnosti učiteľa je evidentné, že učiteľ už dávno nie je považovaný len za autoritu. 

Je partnerom, ktorý má komunikovať a pritom vychovávať. Už Komenský vyjadril, 

domnievame sa, že rozhodujúce požiadavky, ktoré sú platné a živé aj v 21. storočí 

myšlienkou: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha 

slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Uvedená požiadavka je 

aktuálna aj v procese prípravy hudobného pedagóga. Na úroveň jej úspešného priebehu a 

následnom praktickom pedagogickom pôsobení má výrazný podiel predpoklad, ktorý je 

potrebné považovať za determinujúci: 

 silná vnútorná motivácia budúceho učiteľa,  

 vysoký stupeň ašpirácie, smerujúci k základnému cieľu – chcieť sa stať dobrým 

učiteľom hudobnej výchovy.  

Systematická príprava bez existencie tohto základného predpokladu nemôže smerovať ani ku 

zvyšovaniu kvality vyučovania hudobnej výchovy a už vonkoncom nemožno uvažovať o 

kvalite osobnosti učiteľa. Odborné a špeciálne kompetencie adepta učiteľského povolania 
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však predstavujú len základnú podmienku jeho účinkovania v pedagogickej praxi. Bez účasti 

silných vlastností osobnosti sa stáva neúplnou.  

     Hudobné aktivity v materskej škole tvoria súčasť komplexu estetickej výchovy a ako také, 

sú z hľadiska svojej procesuálnej stránky špecifické. Dieťa a učiteľka sú spojení 

komunikačným reťazcom na báze hudobného dialógu, ktorý sa odvíja za spoluúčasti 

umeleckého fenoménu – hudby. Vlastnosti osobnosti  učiteľky v materskej škole sa tak 

premietajú do roviny partnerského vzťahu, v ktorom učiteľka predstavuje koordinátora, 

riadiaci článok za prítomnosti jej prirodzenej autority. V hudobnej výchove v triede, ale aj vo 

voľnočasových mimotriednych, či mimoškolských hudobných aktivitách sa tieto vlastnosti 

majú na každom kroku prejavovať aspoň v základných črtách. V žiadnom prípade uvedené 

vlastnosti nechceme fetišizovať. Domnievame sa však, že bez ich existencie by sme nemohli 

hovoriť o učiteľke hudobnej výchovy v pravom zmysle tohto slova. V súvislosti s jej 

kompetenciami  je však potrebné uviesť aj ďalšie dve požiadavky, absencia ktorých je už 

v 21. storočí nemysliteľná, teda, aby v hudobno-pedagogickom procese pôsobil: 

 tvorivá učiteľka, 

 integratívna učiteľka. 

Obidve požiadavky na charakteristiku jeho osobnosti predstavujú interakčný typ práce 

učiteľa, ktorú Petlák (2009, s. 61) definuje ako:  

 „relatívne trvalú charakteristiku osobnosti pedagóga, ktorá sa prejavuje osobnostnými 

vlastnosťami (otvorenosť, zmysel pre spravodlivosť),  

 didaktickými zručnosťami (odborná pripravenosť, schopnosť vysvetľovania),  

 a pedagogicko-psychologickými charakteristikami (vzťah k žiakom, spôsob 

hodnotenia)“. 

V hudobno-výchovnom procese snáď viac, než v iných vzdelávacích oblastiach, vstupujú do 

vzájomnej interakcie učiteľka a dieťa, v ktorej sa naplno prejaví predovšetkým spôsob jej 

práce.  Ak Řezáč24 uvádza typológiu štýlov učiteľovej práce ako: 

 autoritatívny učiteľ, 

 demokratický učiteľ, 

 integratívny učiteľ, 

potom môžeme uvedenú typológiu doplniť tvrdením, že z hľadiska optimalizácie 

interakčných vzťahov medzi učiteľkou a deťmi je optimálne spojenie charakteristík 

demokratického a integratívneho učiteľa s jeho tvorivým potenciálom. 

Integratívna hudobná výchova v predprimárnej edukácii si vyžaduje silnú osobnosť 

integratívnej učiteľky. Řezáč ho charakterizuje, aj keď vo vzťahu k učiteľovi na základnej 

škole, avšak jeho postuláty sú uplatniteľné aj v materskej škole, a to nasledovne: 

 v interakcii so žiakmi prispôsobuje svoje požiadavky pohotovosti a možnostiam 

žiakov, 

 využíva postavenie vodcu v triede k posilneniu svojho vplyvu žiaducim smerom – 

plneniu   úloh, 

 ponúka žiakom pomoc pri organizovaní ich práce, 

                                                 
24 In: ORAVCOVÁ, J.: Sociálna psychológia.2004. 



30 

 

 hodnotenie žiakov zakladá na výkonoch a postojoch v triede, 

 povzbudzuje žiakov pochvalami, 

 kontroluje, aby všetci pracovali na daných úlohách, 

 povzbudzuje žiakov k diskusiám, aby hovorili o záujmoch presahujúcich rámec školy, 

 organizuje triedu do skupín, ktoré pracujú na úlohách v rámci spoločného projektu 

(tamtiež, s.261). 

Výstižne a vyčerpávajúco tento problém vysvetľuje Vereš (1994, s. 52): „úspech 

integrovaného výchovno-vzdelávacieho procesu sa predovšetkým odvíja od prípravy 

budúceho „integrovaného“ učiteľa ako i od jeho schopnosti v priebehu budúcej pedagogickej 

praxe vyberať z multikultúrnej produkcie „ponuky“ pre hodnotovú orientáciu vychovávaných 

subjektov“. Na prvý pohľad sa zdá, že druhá časť autorovho tvrdenia sa nemôže dotýkať 

učiteliek  predprimárnej edukácie. Práve naopak, dotýka sa ich to veľmi intenzívne. Na jednej 

strane deti vstupujú do sociálnych väzieb aj s deťmi rôznych národností, na strane druhej sú 

každodenne konfrontované aj s technickými vymoženosťami. Bez cieleného, ale 

predovšetkým zmysluplného prístupu k aplikácii integratívnych aspektov a postupov už 

v predprimárnej hudobnej výchove, nie je možné naplniť charakteristiku integratívnej 

učiteľky. 

     Systematické zvyšovanie efektívnosti hudobno-výchovného procesu a súčasné napĺňanie 

cieľov integratívnej hudobnej výchovy v kontexte jej aspektov sa v prieniku kompetencií  

nachádza aj tvorivá učiteľka.  Požiadavka tvorivosti vo vzťahu k osobnosti učiteľa sa vo 

všeobecnosti v pedagogike objavuje dlhé desaťročia. Aký je tvorivý učiteľ? Na túto otázku 

nám odpovedá napr. Zelina (2006, s. 64) keď tvrdí, že „tvorivý učiteľ sa sústreďuje na proces 

učenia, učí sa ako  učiť, pomáha žiakom v ich aktivite, pomáha hľadať problémy a riešiť ich, 

vzbudzuje u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie, výkony a správanie, podporuje ich 

samostatnosť, zvedavosť, sústreďuje sa na tvorivý proces, na reálne životné problém“. 

Tvorivá učiteľka má celý proces riadiť tak, aby sa hudobná výchova stala pre deti príťažlivou. 

Túto myšlienku podčiarkuje aj tvrdenie Michalovej (1994, s.100)(vo vzťahu k hudobnej 

výchove na základnej škole – pozn. aut.) keď uvádza, že učiteľ „má vo svojej moci to, čo by 

dnes malo každou hodinou hýbať“ a vymedzuje tri faktory onej hybnosti: 

 atraktívnosť - vo výbere hudobného a vôbec umeleckého materiálu, 

 kreatívnosť – umenie využiť aktívne poznanie a vnímanie žiakmi s ich vlastným 

tvorivým vstupom a vnútorným prežívaním pri vnímaní hudby či iného umeleckého 

diela, 

 integratívnosť – cez umenie sa dotýkať osôb, okolia, vnímať esteticky svet a naučiť sa 

s ním komunikovať. 

Ak by sme porovnali tieto tendencie napr. v školách v Českej republike, tak vo vzťahu ku 

kompetenciám pedagóga, tak aj k poňatiu hudobnej výchovy sa stretneme s takmer 

identickými požiadavkami. Zenkl (1994, s. 60) pre jednotné ponímanie hudobnej edukácie od 

materskej školy až po gymnázium stanovuje nasledovné parametre: 

 rešpektovanie potrieb žiaka a jeho osobnosti, 

 dôraz na tvorivosť v činnosti učiteľa a žiakov, 

 citlivé prepájanie žánrov populárnej a vážnej hudby, 
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 integrácia rôznych hudobných činností, vrátane pohybovej výchovy, 

 využívanie vzťahov hudby a iných odborov umenia a kultúry, 

 dôsledná motivácia vo všetkých činnostiach k prehlbovaniu záujmu žiakov o hudbu. 

Tvorivosť pedagóga môže vyrastať: 

 na báze jeho odbornej pripravenosti, 

 na báze jeho kvalitných hudobných schopností a zručností, 

 na báze sledovania nových trendov a ich uplatňovania v hudobnej edukácii, 

 na báze zvládnutia aspoň elementárnych základov multimediálnych postupov. 

Pri uvedomení si jednotlivých charakteristík štýlu práce učiteľa, dospievame k záveru, že sa 

v praxi uplatňujú aj v  hudobnej výchove a často sa kombinujú znaky niekoľkých typológií. 

Nedomnievame sa, že je potrebná preferencia, či dokonca fetišizácia ktorejkoľvek z nich. 

Dôležité je, aby učiteľka, v symbióze s činnosťou detí a samotného umenia, či jeho 

jednotlivých druhov poznala, ale predovšetkým vedela uplatniť v danej chvíli, v danej situácii 

tú správnu mieru prístupu. Povedané slovami Zelinu (2006, s. 140): „Umeleckosť učiteľa je 

daná schopnosťou pôsobiť na ľudí, motivovať ich, presvedčiť, vytvárať tvorivú atmosféru, 

dobré medziľudské vzťahy. V žiadnom inom povolaní tak nezáleží na tom, aby sa človeku 

verilo, aby sa tvorila pozitívna motivácia, aby sa človek povzbudzoval, ako je to v povolaní 

učiteľa smerom k žiakom. Učiteľ by mal profesionálne „milovať“ každého žiaka, malo by mu 

profesionálne záležať na každom žiakovi – to je špecifikum učiteľského povolania“.   

     Vzájomný dialóg, vzájomný hudobný dialóg v priaznivej klíme je predpokladom, kedy sa 

prezentácia prípravy a výslednej činnosti detí stáva aj prezentáciou činnosti učiteľky, jej 

schopností, kvalít a tvorivého potenciálu. Preto je v súčasnosti viac než doteraz aktuálna 

otázka skvalitňovania prípravy budúcich učiteliek materských škôl. Len na základe 

zdokonaľovania a kvalitatívneho rastu odborných a špeciálnych kompetencií  sa môže 

rozvinúť aj tvorivý potenciál skutočnej osobnosti učiteľky v materskej škole. Keďže 

interakcia, prítomnosť ktorej je v integratívnej hudobnej výchove nevyhnutná, predstavuje 

mnohovrstvový proces, nemôže sa zaobísť bez jeho riadiaceho článku, ktorým je práve učiteľ. 

Petlák (2009, s. 61) definuje interakčný štýl učiteľa ako „relatívne trvalú charakteristiku 

osobnosti pedagóga, ktorá sa prejavuje (členenie definície - aut.): 

 osobnostnými vlastnosťami (otvorenosť, zmysel pre spravodlivosť), 

 didaktickými zručnosťami (odborná pripravenosť, schopnosť vysvetľovania), 

 pedagogicko-psychologickými charakteristikami (vzťah k žiakom, spôsob 

hodnotenia)“. 

Uvedenú charakteristiku si dovoľujeme doplniť, že v osobnosti pedagóga ide aj o 

disponovanie hudobno-umeleckými kompetenciami, ktoré sú zhmotnením špeciálnych 

hudobných kompetencií, teda hudobných schopností a zručností. Aj táto rovina 

charakteristiky, ale aj celkovej prípravy učiteľky úzko súvisí s jeho schopnosťou vnímať celý 

hudobno-výchovný proces v zmysle možných integratívnych aspektov a postupov, v zmysle 

aplikácie integratívnej hudobnej pedagogiky v integratívnej hudobnej výchove, ako aj 

v zmysle vývoja nových technológií. 

     Sila osobnosti každého učiteľa, jeho odborná pripravenosť a pedagogická kreativita tak 

môžu priamo ovplyvňovať aj úroveň a kvalitu školy. Podiel činnosti učiteľky v materskej 
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škole v oblasti hudobnej výchovy nie je v tomto zmysle malý, ale práve naopak, jej triedne, 

školské ale aj mimoškolské voľnočasové hudobno-výchovné aktivity môžu vo výraznej miere 

kvalitatívne ovplyvniť  úroveň, povedomie, ale aj prestíž materskej školy, na ktorej pôsobí.  

     Pri  charakteristike  kompetencií by sa zdalo, že sme sa začlenili do radu tých, ktorí 

požiadavky na hudobné kompetencie fetišizujú, v teoretickej rovine preferujú pred ostatnými 

kompetenciami, alebo kladú na kompetencie vysoké nároky. Nie je tomu tak. Či už 

v minulosti, alebo aj v súčasnosti si žiadnu materskú školu nevieme predstaviť bez spevu 

a muzicírovania. Aby to platilo aj naďalej, môžeme veľmi zjednodušene, ale pritom 

zodpovedne vyjadriť názor, že „spievajúca materská škola“ potrebuje „spievajúcu učiteľku“. 

Aj keď sa edukácia v materskej škole nerealizuje predmetovo, ako je tomu na škole základnej, 

práve už aj materská škola je prostredím, v ktorom sa naplno rozohrávajú city detí, keď 

plnými dúškami „nasávajú“ všetko nové, zatiaľ nepoznané. Tu sa má vytvoriť prvý seriózny 

priestor na začiatok kontinuálnej, neskôr aj celoživotnej hudobnej edukácie každého jedinca. 

Za každých okolností, nech by sme špecifikovali aj hudobné kompetencie učiteľky 

z akýchkoľvek uhlov pohľadu,  rozhodujúcim je jej učiteľské srdce. Ním otvára deťom brány 

do sveta hudby, umenia a ďalšieho poznania. 

 

1.3.3  Hra s hudbou a o hudbe 

 

     Predškolský vek, teda aj obdobie pôsobenia dieťaťa v materskej škole, je z pedagogického 

a psychologického hľadiska charakterizované predovšetkým hrou. Tento vek je senzitívnym 

obdobím, v ktorom vznikajú a formujú sa mnohé schopnosti. Schopnosť však pre svoj rozvoj 

potrebuje činnosť. Najdôležitejšou činnosťou je práve hrová činnosť – hra. 

„Hra je: 

 špecifickou formou činnosti vykonávanou človekom od najútlejšieho veku až po 

starobu, 

 najprirodzenejšou činnosťou v predškolskom veku, 

 citlivým ukazovateľom úrovne vývinu dieťaťa (Kopasová, 1990/91), 

 plnením úloh v najširšom zmysle, udáva mieru a kvalitu obohacovania citovými 

a sociálnymi podnetmi (Kopasová 1990/91), 

 formou výchovy a vzdelávania, edukovania, 

 modelovou situáciou pre dieťa“ (Podhájecká 2007, s. 7). 

Syntetizujúci pohľad na hru, jej obsah a význam nachádzame u Podhájeckej (tamtiež, s. 8) aj 

vo formulácii: „Hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom 

ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo poznatkov, podnetov a skúseností. 

Je informačnou bránou do duše dieťaťa, ktorá mu dokáže sprostredkovať prísun vnemov, 

pocitov, impulzov, a ktorá ich dokáže transformovať do chápateľnej podoby a pomôže ich 

pretvoriť na vedomosti. Hra je súčasne prostriedkom, ako dieťa môže vyjadriť vlastné 

vnútorné pocity, postoje, vlastné kompetencie a dať ich najavo okoliu. Je neodmysliteľným 

komunikačným prostriedkom na ceste dnu i von“. Hra predstavuje v živote dieťaťa 

nezastupiteľnú činnosť, v ktorej sa pretaví jeho spontaneita, ale aj tvorivosť. V každej 

hudobnej aktivite hra predstavuje kľúčové východisko pre facilitáciu hudobných činností 
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aktívnej aj receptívnej povahy. Hru, ako kľúčovú činnosť v materskej škole, vývinová 

psychológia chrakterizuje ako „dominantnú a najprirodzenejšiu činnosť dieťaťa. Vyplýva 

z vnútorných potrieb dieťaťa, uplatňuje sa v nej častejšie vnútorná motivácia než vonkajšie 

podnety. Hra má veľký význam pre ďalší telesný a psychický (rozumový a citový) vývin 

dieťaťa aj pre vývin sociálnych vzťahov“ (Končeková 2010, s. 126). „O hre možno hovoriť 

ako cennom prostriedku mravnej, prosociálnej výchovy“, „hra sa chápe ako hlavný 

prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa, je hlavnou edukačnou metódou a organizačnou 

formou“(Podhájecká, 2010, s. 9). Za jej najdôležitejšie atribúty považuje: 

 spontánnosť, 

 samoúčelovosť, 

 symbolickosť, 

 tvorivosť (tamtiež, s. 11). 

Význam hry z pohľadu estetickej výchovy zdôrazňuje aj Hatrík keď hovorí, že „detská hra 

v tomto veku  obsahuje v zárodku všetky aspekty a dimenzie budúcej syntézy, integratívneho 

modelu umeleckej či estetickej výchovy, ktorý staviame ako ideál. Dieťa prežíva svet cez 

silné obrazy, zakotvené v archetypálnej symbolike, nahromadenej fylogenézou – ako zázrak“ 

(2003, s. 47). Aj hudobnú výchovu v tomto vekovom období je potrebné vnímať ako jednu 

veľkú hru, ktorá má množstvo tajomstiev, a ktoré len čakajú na ich postupné odhaľovanie. 

Súčasne si každá učiteľka predprimárneho vzdelávania musí uvedomiť, že dieťa vníma 

celostne, synkreticky. Tento fenomén výstižne charakterizuje J. Hatrík, že „predškolský vek 

umožňuje vhľad do zázraku detského synkretizmu, keď sú integračné funkcie paleomozgu 

ešte nezablokované“ (tamtiež). 

     Prirodzenou súčasťou života každého jedinca je aj umenie, ktoré ho obklopuje v rôznych 

životných situáciách. Hudba je špecifickým druhom umenia, ktoré vstupuje do života človeka 

ešte pred jeho narodením. V rannom období vývinu dieťaťa, v období batoľaťa, ale 

predovšetkým v období predškolského veku hudba predstavuje fenomén, ktorý môže 

výrazným spôsobom ovplyvniť nielen utváranie vzťahu k tomuto druhu umenia, ale môže 

významne vstúpiť aj do celého ďalšieho života človeka. Rodinné prostredie a následne  

hudobná výchova v materskej škole, popri nezanedbateľnom vplyve mediálneho prostredia, 

vytvára podmienky nielen na percepciu umeleckých elementov, ale predovšetkým na hudobnú 

sebarealizáciu dieťaťa v spektre hudobných činností. Prostredníctvom pozorovania, 

estetického vnímania a hudobnej sebarealizácie sa v hudobnom edukačnom procese, v hrách 

a hrových činnostiach, koncentruje vysoký stupeň interakcie všetkých zúčastnených 

komponentov na báze zážitku, často aj napätia, vzrušenia z vlastnej hudobnej produkcie, čo je 

výsledkom a neklamným dôkazom prirodzenosti dieťaťa. Každý jedinec, teda aj dieťa, sa 

identifikuje s hudbou jemu vlastným spôsobom. Deti sa učia rôzne piesne, riekanky, popri 

tom z médií percipujú hudbu rôznej proveniencie, často aj hudbu, ktorá nezodpovedá ich 

mentálnej úrovni, ako aj úrovni ich hudobných schopností, či hudbu, ktorá často nespĺňa ani 

elementárne umelecké kritériá. Hudba má však predstavovať celoživotnú radosť. Aby tomu 

tak bolo, je nevyhnutné už v procese hudobnej výchovy v materskej škole, vytvoriť také 

podmienky, ktoré z onej prirodzenosti dieťaťa vyplývajú. Deti sú vo svojej podstate tvorivo 

aktívne, v snahe prezentovať sa a byť kladne hodnotené reagujú a správajú sa ako tvoriví 
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umelci. Ich umelecké artefakty zodpovedajú úrovni ich schopností, úrovni ich doterajších 

hudobných skúseností, ako aj možnostiam hudobne sa realizovať. 

     Najprirodzenejším spôsobom prezentácie dieťaťa v predškolskom veku, teda aj jeho 

umeleckej prezentácie, je hra. V edukačnom procese je kľúčovou metódou, ale súčasne aj 

organizačnou formou, ktorá sa uplatní nielen v priamej hudobnej edukačnej aktivite, ale aj 

v ktorejkoľvek organizačnej fáze denného poriadku v materskej škole. Hudba je tak na jednej 

strane objektom pôsobenia na detský subjekt a na strane druhej je aj umeleckým prostriedkom 

v hrách a hrových činnostiach. Ak J. A. Komenský prišiel s filozofiou schola ludus – škola 

hrou, tak v období predškolského veku je nesmierne dôležité, aby bola pre deti aj hudba hrou, 

aby sa s ňou radovali, aby si ju „ohmatali“, aby sa pre ne stala kamarátkou, ktorú 

spoznávajú, snažia sa jej porozumieť a ktorú akceptujú ako prirodzenú súčasť svojho života. 

To sa však dá dosiahnuť len za predpokladu, že medzi dieťaťom, učiteľkou a hudobným 

dielom sa za konkrétnych podmienok, v konkrétnom prostredí vedie skutočný hudobný dialóg 

prostredníctvom hudobnej hry, prostredníctvom hry s hudbou. Je to v úplnom súlade 

s tvrdením Podhájeckej, keď okrem ďalších požiadaviek na determinanty hry, zdôrazňuje 

„rešpektovať hru, hrovú aktivitu v predškolskej edukácii, zabezpečiť prostredníctvom 

hrových aktivít opakovanie, a tým aj upevňovanie poznatkov a postupné osvojovanie si 

kompetencií“ (2009, s. 277). Uvedené požiadavky môžeme v súvislosti s hudobno-

výchovným procesom, v súvislosti s hudobnou hrou a hrovými činnosťami doplniť 

o významný fakt, že hudobná hra je v predškolskej edukácii aj kľúčovým prostriedkom 

utvárania a postupného rozvíjania hudobných schopností a zručností  dieťaťa. Uplatňujú sa 

a prejavujú: 

 v samotnom hudobno-výchovnom procese, 

 v hrách a hrových činnostiach, 

 v integrácii so spektrom ďalších činností v rámci organizačnej štruktúry denného 

poriadku v materskej škole. 

     Princípy aplikácie hry v edukačnom procese, zvlášť v hudobnej výchove, nachádzame 

historicky aj vo významných hudobno-výchovných systémoch 20. storočia, z ktorých sa 

mnohé postuláty uplatňujú v pedagogickej praxi aj v súčasnosti.  

Medzi priekopníkov modernej pedagogiky patrí švajčiarsky hudobný skladateľ, dirigent 

a pedagóg Dalcroz25 a jeho hudobno-výchovný systém Eurytmica26 (1919), ktorý predstavuje 

jednu z prvých moderných a súčasne integratívne vnímaných koncepcií hudobnej výchovy. 

Spojenie hudby, pohybu a dramatického umenia je súčasne metódou na  rozvíjanie 

kognitívnych schopností detí prostredníctvom pohybu v spojení s hudbou. Autor kladie veľký 

dôraz predovšetkým na spojenie sluchu a citu ako základný predpoklad učenia. Improvizácia, 

vnímanie a prežívanie hudby a jej vyjadrenie pohybom je zvlášť dôležité pre obdobie 

predškolského veku. Integrácia hudby a pohybu sa realizuje na princípe zážitku27 v priebehu 

hudobných rytmických a pohybových hier. Tento hrový princíp nepredstavuje „mechanické“ 

spojenie hudby s pohybom. Je to štruktúra, ktorá využíva kinestetickú energiu, pohyb je vždy 

                                                 
25 Emil Jacquez Dalcroze (1865 – 1950). 
26 Eurytmica vychádza prvýkrát v Paríži v roku 1919. 
27 V tomto období sa ešte neuplatňuje pojem zážitkové učenie. 
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spájaný so zmyslovým vnímaním, teda aj s vnímaním výrazových prostriedkov hudby. 

Kinestetika sa za každých okolností stáva zdrojom vzniku konkrétnych pocitov a zážitku, 

pričom dochádza k prebúdzaniu predstáv. Hra a hrové činnosti v materskej škole predstavujú 

kľúčový princíp edukácie. Aj z uvedeného dôvodu, z hľadiska súčasného reflektovania 

problematiky integratívnej hudobnej výchovy, je koncepcia Dalcroza  nielen priekopnícka 

a súčasne moderná, ale vo svojom výsledku je aj predobrazom integrácie pre utváranie 

integratívnej osobnosti.  

     Maďarský hudobný skladateľ a pedagóg Kodály28 prichádza s vlastnou koncepciou 

vyučovania hudobnej výchovy. Jeho všeobecne známe krédo „hudba patrí všetkým“ je 

vyjadrením identity hudobnej výchovy, je názorom propagujúcim zabezpečenie 

kontinuálneho hudobného vzdelávania od najútlejšieho veku. Hudobná výchova má byť pre 

dieťa radosťou, potešením a zážitkom. Veľký dôraz kládol na skvalitňovanie speváckeho 

prejavu a formovanie hlasu už od útleho detstva. Jeho ďalší známy výrok, že „hudobná 

výchova začína deväť mesiacov pred pôrodom“, dokumentuje jeho celoživotné úsilie 

o rozvíjanie hudobnosti celej populácie a súčasne kontinuálne zabezpečovanie hudobnej 

výchovy takým spôsobom, aby sa hudobné umenie stalo súčasťou života každého človeka.  

     Orff (1969, s. 26)29, nemecký hudobný skladateľ a pedagóg, je ďalšou výraznou 

osobnosťou v 20. storočia. Nadviazal na koncepciu E. J. Dalcroza, čo jednoznačne potvrdzujú 

aj jeho slová: „Uvidel som tu možnosť, ako vybudovať rytmickú výchovu a uskutočniť svoje 

snahy o vzájomné prelínanie a doplnenie pohybovej a hudobnej výchovy”. Jeho kľúčové 

hudobno-pedagogické dielo Orff-Schulwerk – Music für Kinder30, ktoré je nevyhnutne 

potrebné vnímať ako Hudba pre deti, bolo pôvodne určené učiteľom. Nie je to však len 

metóda, ale filozofia, ktorá vedie k hudobnej edukácii všetkých deti bez rozdielu, teda nie je 

určená len pre talentované deti. Potešenie z hudby vychádza z hudobných aktivít a v nich 

prejavených schopností detí. Základnou ideou tejto koncepcie je podporovať rozvoj 

hudobnosti detí, ich fantáziu, tvorivosť pri zdôrazňovaní významu osobnosti každého dieťaťa. 

Zvlášť tvorivosť považuje Orff aj za základný pedagogický princíp. Prostredníctvom spôsobu 

spracovania hudobného materiálu predstavuje návod na integráciu hudobných činností, pri 

inštrumentálnom prejave s uplatňovaním detskej improvizácie. Hru na hudobných nástrojoch 

spája so spevom a pohybom, dieťaťu umožňuje hudbu „ohmatať“, hľadať, tvoriť, spoznávať 

tajomstvá jej výrazových prostriedkov, hrať sa s hudbou.  Rytmus považuje za hudobný 

praelement, spája ho s deklamáciou slov v rodnej reči a hneď aj s melódiou. Ako hudobný 

materiál používa tzv. elementárnu hudbu, pričom pod týmto pojmom nemá na mysli 

elementárny v zmysle primitívny, ale je to „pralátkové, začiatočné, primerané detskému 

chápaniu.“ Mnohí hudobní pedagógovia považujú Orffov Schulwerk za prvotnú školu 

hudobnosti detí. „Snažil som sa o aktivizáciu žiaka vlastným muzicírovaním, to znamená 

                                                 
28 Zoltán Kodály (1882 – 1967) zaslúžil sa o rozmach a organizáciu všeobecnej hudobnej výchovy v Maďarsku. V roku1963 

bol zvolený za prezidenta Medzinárodnej spoločnosti pre hudobnú výchovu. V polovici druhej 20. storočia sa medzi 

hudobnými pedagógmi vytvorili „dva tábory“, z ktorých jeden stál na pozíciách Z. Kodálya a druhý na pozíciách C. Orffa. 

Obidva hudobno-výchovné systémy však znamenali výrazný posun v chápaní kurikula a stratégii hudobnej výchovy. 
29 Carl Orff (1895-1982). In: Orff, C.: Schullewerk-pohled do minulosti a budoucnosti, in: Comenium musicum 7, 1969.  
30 Často sa označuje aj slovným spojením ako Orffov inštrumentár, čím sa zužuje vlastný obsah a význam celej hudobno-

výchovnej koncepcie C. Orffa. V Nemecku vyšlo dielo najprv v rozpätí rokov 1930-35, po 2. svetovej vojne v rokoch 1950-

1954 rozšírené v piatich dieloch.  
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improvizáciou a vytváraním vlastnej hudby” (tamtiež, s. 27)31. Pedagogické dielo Orffa sa 

rozšírilo po celom svete a zaznamenalo veľký úspech. Nadviazal na slobodnú výchovu, hru a 

voľnosť hlásanú Komenským a Dalcrozom.  

     Dalcroze a Orff položili základy dvoch kľúčových princípov edukácie, dvoch kľúčových 

princípov hudobnej výchovy, ktoré predstavujú kreativita a hra vnímané vo vzájomnom 

prieniku ich integrácie. Umožňujú aj súčasnému dieťaťu objavovať svet hudby – tónov, 

zvukov, svet hudobného umenia prostredníctvom hudobnej expresie a hrou s hudbou. Tieto 

princípy sa odrazili aj v komplexnej muzickej výchove, ktorá zdôrazňuje činnostný charakter 

hudobnej výchovy a podporuje detskú hudobnú tvorivosť.32 

Pokiaľ vývinová psychológia uvádza typy hier ako hry: 

1. funkčné, 

2. manipulačné, 

3. receptívne, 

4. napodobňovacie, 

5. úlohové, 

6. konštruktívne (Končeková 2010), 

tak ich základné charakteristiky sa prirodzeným spôsobom uplatňujú aj v hudobných hrách.33 

Z didaktického hľadiska ich Šimčík (2004, s. 43) rozdeľuje nasledovne: 

 rytmické hudobné hry, 

 vokálno-intonačné a sluchovo-analytické hry, 

 inštrumentálne hudobné hry, 

 hudobno-pohybové hry, 

 hry zamerané na rozvoj hudobnej predstavivosti, fantázie a tvorivosti. 

Aj keď autor vymedzuje ich druhy hier vo vzťahu k uplatneniu v primárnej edukácii, ich 

niektoré paralely nájdu svoje uplatnenie aj v hudobnej výchove v materskej škole. Cieľom je, 

v jednotlivých hudobných hrách,  rozvíjať: 

 Rytmické hudobné hry 

 schopnosti vnímať a prežívať metrum a rytmické časové vzťahy, 

 spontánnych telesných rytmických pohybov na rôzny obsah a charakter hudby, 

 uvedomených telesných rytmických pohybov na rôzny obsah a charakter hudby, 

 vokálno-rytmickej reprodukcie daných rytmických figúr. 

 Vokálno-intonačné a sluchovo-analytické hry 

 sluchovú orientáciu v tónovo-výškovom priestore, 

 sluchovú citlivosť k rozlišovaniu jednotlivých aspektov tónov – výšky, sily, dĺžky  

                                                 
31 V rokoch 1967-72 vzniká jeho česká adaptácia zásluhou hudobných skladateľov Petra Ebena a Iľju Hurníka Česká 

Orffova škola I. II. a III. diel. In: HURNÍK, I.- EBEN, P. 1968, 1969, 1972. Česká Orffova školaI. II. III. diel. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1968, 1969, 1972. Z pôvodnej Orffovej školy prevzali len jej filozofiu a vytvorili školu s  

použitím českých riekaniek a piesní. V roku 1974 bolo ukončené jej praktické overovanie pod gestorstvom Katedry hudobnej 

výchovy Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Brandýse nad Labem a základné postuláty boli implementované do 

vyučovania hudobnej výchovy na všetkých školách vtedajšieho Československa, čo našlo svoj odraz v už spomínanej Novej 

koncepcii vyučovania hudobnej výchovy, zavádzanej do škôl v školskom roku 1975 - 76.  
32 Výskum detskej hudobnej tvorivosti – In: VÁŇOVÁ, H. 1989. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku.  
33 Problematika hry vo vzťahu k hudobnej výchove je spracovaná napr. v monografiách: ŠIMČÍK, Daniel.2001. Hudba hrou.; 

SCHNEIDEROVÁ, Metodeja. 2001. Hudba – hra – deti. 
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    a farby, 

 schopnosti rozlišovať a realizovať tónovo-výškové a prednesovo-výrazové vzťahy 

    v hudobnej skladbe, 

 schopnosti zachytávať vzťahy medzi jednotlivými časťami skladby (motívy, témy), 

 schopnosti pochopiť výstavbu a formu hudobného diela. 

 Inštrumentálne hudobné hry 

 súhry sluchového orgánu s motorickým, ktorá zabezpečuje pohyby prstov a paží (pri  

    dychových nástrojoch perí a jazyka) pri hre na hudobnom nástroji, 

 presnosti, plynulosti, hudobného výrazu a prednesu v inštrumentálnej hudobnej hre. 

 Hudobno-pohybové hry 

 pohybové reakcie ľudského tela na hudobné podnety, 

 koordináciu sluchového orgánu s pohybovým, 

 schopnosť preniesť vnímanie a prežívanie hudobného diela na pestrú škálu pohybového  

    vyjadrenia. 

 Hry zamerané na rozvoj hudobnej predstavivosti, fantázie a tvorivosti 

 schopnosti vytvárať hudobné predstavy, operovať s nimi v hudobných činnostiach, 

 schopnosti abstrahovať hudobno-vnemové štruktúry, spájať hudobné vnemy a chápať  

    logiku výstavby hudobného diela, 

 hudobnú tvorivosť ako predpokladu pre hudobno-interpretačnú a kompozičnú činnosť, 

 estetické cítenie a zmysel pre hudobný, umelecký vkus (tamtiež, s. 43 – 45). 

Tieto základné ciele rozvíjania hudobnosti prostredníctvom hry Šimčík uvádza vo vzťahu 

k hudobným činnostiam. 

     Hudobná hra, alebo hra s hudbou  predstavuje základnú metódu, aktivitu, ale aj formu 

hudobnej výchovy dieťaťa. Jej princíp vychádza z prirodzenosti dieťaťa, keď sa percepcia 

hudby34, jej vnímanie a prežívanie odohráva v ktorejkoľvek fáze dňa, a to nielen vnímaním 

prostredníctvom zvukového nosiča (CD – prehrávač, osobný počítač, tablet,  rozhlas, televízia 

a pod.), ale predovšetkým percepciou a následnou imitáciu hudobných prejavov samotnej 

učiteľky, vlastnou hudobnou produkciou, ktorou je spev, hudobno-pohybová aktivita, hra na 

detských hudobných nástrojoch, či aktívna, zámerná percepcia hudobného diela. Kultivovaný 

a zanietený spev učiteľky, jej hra na hudobnom nástroji, či pohybová kreácia na znejúcu 

hudbu, jej evidentný záujem o hudbu, to sú pre dieťa najpresvedčivejšie argumenty pre jeho 

vlastné muzicírovanie. To sú vlastné, skutočne hudobné incentívy, ktoré sú ako priama 

hudobná motivácia pre dieťa výzvou na jeho vlastnú hudobnú sebarealizáciu. Pieseň, 

riekanka, miniatúry hudobných skladateľov určené deťom nepredstavujú len hudobný 

materiál, ktorý dotvára hudobné kurikulum. To sú fundamenty, okolo ktorých 

a prostredníctvom ktorých sa odvíja hudobná hra. Hrové kompetencie učiteľky sa tak 

v plnom rozsahu môžu uplatniť v skutočnom hudobnom dialógu medzi ňou, deťmi a hudbou. 

Význam hudobnej hry vyjadruje Hatrík  veľmi výstižne a zmysluplne, pri zdôraznení, že 

učiteľ musí mať stále na pamäti svojho adresáta, teda objekt pedagogického pôsobenia, 

slovami:  „hľadať a nachádzať spolu a naraz s dieťaťom, držať ho partnerskou rukou, dotýkať 

                                                 
34 Fázy hudobného vnímania a prežívania bližšie v monografii B. Balcárovej Recepcia hudby, 2001. 
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sa poznávaného cez jeho optiku údivu a očarenia, pohľadom upretým na pestro rozvinutý 

zázrak života s nevinnou a samozrejmou dôverou“ (Hatrík, 1997, s.7). 

 

    Hudba hrou a hra o hudbe by mala odrážať každodenné snaženie učiteľky v materskej 

škole: 

 

 nech hudba znie v materskej škole každý deň,  

 nech je radosť v materskej škole každý deň,  

 nech je hra v materskej škole prítomná každý deň. 

 

Je to jedinečná výzva pre každého pedagóga. Poďme hudbu objavovať spolu s deťmi, 

otvárajme im bránu do sveta hudby, poďme sa s hudbou hrať, nech je pre deti aj učiteľku 

hudba hrou. 

 

 

 

 


