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VYUČOVANIE POPULÁRNEJ HUDBY NA ZŠ A ZUŠ 
 

TEACHING POPULAR MUSIC ON PRIMARY SCHOOLS AND BASIC 
SCHOOLS OF ART 

 
 

Michal Halčin 
 
Abstrakt 
 

Príspevok mapuje rozsah a hĺbku vyučovania populárnej hudby na základných školách 
a základných umeleckých školách, ponúka autorov názor na dostatočné množstvo tohto 
vyučovania, ako aj návrhy na zlepšenie. Poskytuje pohľad na možnosti využitia populárnej 
hudby v nadobúdaní hudobných schopností, taktiež analyzuje postavenie učiteľa vo vzťahu 
k výučbe populárnej hudby a hľadá využitie moderných vyučovacích metód pri jej vyučovaní.  
 
Kľúčové slová: populárna hudba, učebné osnovy, vyučovací proces 
 
Abstract 
 

Post charts the extent and dept of teaching popular music inprimary schools and basic 
school of art, the author offers an opinion on the adequacy of teaching as well as suggestions 
for improvement. Provides insight into the possibilities of popular music in the acquisition 
of musical abilities, and also analyzes thepositionof teacher in relation to the teaching of  
popular music and looking for the use of modern teaching methods in her teaching. 
 
Key words: pop-music, syllabus, education process 
 
 

1. ÚVOD 
 

V priebehu ostatných desaťročí zaujala populárna hudba dominantné postavenie nielen 
v oblasti hudby, ale aj v celej kultúre. Najvýraznejšiu dominanciu môžeme pozorovať  medzi 
mládežou. Žiaci pubertálneho a adolescentného veku pohotovo reflektujú najnovšie podnety 
v populárnej hudbe. To je aj dôvod, prečo je cieľovou skupinou produkcie populárnej hudby 
práve mládež. Otázkou ostáva, do akej miery na tieto trendy reaguje škola. Učebné osnovy nie 
sú natoľko flexibilné, aby odrážali rýchly vývoj hudby v súčasnej dobe. Navyše populárna 
hudba je v týchto osnovách zastúpená vo veľmi malej miere. Takisto je dôležitá rola učiteľa 
a jeho vzťah k najnovším trendom v hudbe. Často sa stáva, že nie je schopný reagovať na 
podnety od žiakov a tým aj zaujať jednoznačné stanovisko.  

Populárna hudba je prirodzenou súčasťou hudobného života mladého človeka, preto 
môže byť nápomocná pri rozvíjaní hudobných schopností. Taktiež aj samotné vzdelávanie 
v oblasti populárnej hudby môže zvýšiť záujem o hudbu samotnú. Dopomôcť k tomu môžu aj 
nové metódy výučby. Cieľom nasledujúceho príspevku je zmapovať zastúpenie populárnej 
hudby v osnovách základných škôl a základných umeleckých škôl, analyzovať problematiku 
učiteľa vo vzťahu k populárnej hudbe, hľadať možnosti využitia vo vyučovacom procese 
a navrhnúť okruhy tém z oblasti populárnej hudby pre obohatenie učebných osnov.  
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2. POPULÁRNA HUDBA V UČEBNÝCH OSNOVÁCH 
 

1.1  Základné školy 
 

Oblasť hudobnej kultúry je na základných školách vyučovaná v predmetoch Hudobná 
výchova v 1. – 7. ročníku a Výchova umením v 8. a 9. ročníku. Oba predmety patria medzi 
povinné predmety. Koncepcia vyučovania hudby je definovaná v Štátnom vzdelávacom 
programe ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre I. stupeň základných škôl) a ISCED 2 (pre 
II. stupeň základných škôl).  

Štátny vzdelávací program ISCED 1 je orientovaný v prevažnej miere na tematiku 
ľudovej hudby a ľudovej slovesnosti. Populárna hudba v celom ISCED 1 nie je využívaná vo 
vyučovacom procese a nezmieňuje sa o nej v žiadnej súvislosti. V programe ISCED 2 
v predmete Hudobná výchova je už v úvode uvedené, že medzi hlavné zámery nových 
vzdelávacích programov je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa „vychovávali vnímaví, 
aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania 
módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim“. Taktiež v obsahu 
vzdelávania sú medzi hlavnými tematickými okruhmi „Pestrá paleta populárnej hudby“ a 
„Hudba na pomedzí (prieniky rôznych druhov a žánrov hudby: populárna hudba, vážna 
hudba, džez, etno, world...)“. Počas troch rokov výučby predmetu Hudobná výchova (5., 6. 
a 7. ročník) je uvedeným témam spolu priradených 16 hodín. Tematický okruh „Pestrá paleta 
populárnej hudby“ je vyučovaná v odporúčanej miere 10 hodín. Obsahuje témy ako „Vývoj 
populárnej hudby: džez (od New Orleansu po bratislavské džezové dni), hudba mladých od 
Beatles po súčasne hudobné skupiny, SuperStar a iné televízne a rozhlasové relácie, 
stoličkový rock and roll, spev súčasných hitov“.  

V programe ISCED 2 v predmete Výchova umením je populárna hudba okrajovo 
zahrnutá vo viacerých tematických celkoch. Tematický celok „Hudba a obraz – jazyk 
umenia“ ponúka pomerne širokú paletu využitia hudby s prepojením na výtvarné umenie, 
medzi nimi aj mnohé žánre populárnej hudby. Spomína sa napríklad výtvarné vyjadrenie 
jazzu, punku, rapu a rocku. Širšie uplatnenie nachádzame aj v hudbe a multimediálnej tvorbe, 
kde sa pracuje priamo s podnetmi z prostredia populárnej hudby. V rámci tematického celku 
„Tradícia a identita“ a tematického okruhu „Prostredie a situácia“ sa črtá ďalšie využitie 
populárnej hudby v podobe väzby hudby na prostredie. Počíta sa tu s tradičnou hudbou 
v modernom poňatí, ale aj s „garážovou“ hudbou. Najväčšie uplatnenie sa však ponúka 
v tematickom celku „Populárna kultúra“. V tematických okruhoch „umenie a gýč“ a „vzory 
a vlastná tvár“ sa ponúka možnosť usmernenia žiakov vo výbere hudby a ich hudobných 
preferenciách. Nikde však v tomto prípade nie je zmienená časová dotácia hodín pre 
jednotlivé tematické celky. Navyše, v metodických pokynoch  pre prácu s obsahom sa 
uvádza, že „obsah  tematických okruhov aj edukačných tém môže učiteľ zaraďovať do 
vyučovania podľa vlastného uváženia“. Nie je teda isté, do akej miery sa bude o populárnej 
hudbe v 8. a 9. ročníku vyučovať.1 
 

1.2  Základné umelecké školy 
 

Výučba na Základných umeleckých školách je definovaná v Štátnom vzdelávacom 
programe ISCED 1B a ISCED 2B. Dostupné materiály však majú zatiaľ len odporúčací 
charakter pri tvorbe konkrétnych osnov. Medzi hlavné ciele programu ISCED 1B patrí 
„budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, 

                                                            
1 Dostupné na www.statpedu.sk 
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preferencii materiálnych  hodnôt a pod.“, na čo nadväzujú ciele programu ISCED 2B, kde 
jedným z cieľov je  „pokračovať v budovaní hodnotového systému žiaka a obranyschopnosti 
voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.“. Tento cieľ možno 
aplikovať na výučbu populárnej hudby. Absentuje tu však zmienka o metódach či zásadách, 
podľa ktorých by sa mali uvedené ciele dosahovať.2 

V časovo-tematických plánoch pre Hudobnú náuku vyučovanú na základných 
umeleckých školách sa o populárnej hudbe zmieňuje len sporadicky. V 4. ročníku je jedna 
hodina venovaná žánrom blues, gospel, spirituál a ragtime. V 5. ročníku nie je pre oblasť 
populárnej hudby vyhradená žiadna hodina. Šiesty ročník je pre oblasť populárnej hudby 
najbohatší. Jedna hodina je venovaná jazzu, ďalšia hodina je na tému „súčasná populárna 
hudba“. Okrem toho je jedna hodina venovaná slovenskej populárnej hudbe. V každom z 
uvedených ročníkov sa však poskytuje pomerne široký priestor (cca 5 – 6 hodín) voľných 
hodín pre učiteľa a jeho vlastnú modifikáciu učebných plánov.3 

Iný pohľad na výchovu a vyučovanie populárnej hudby ponúka výučba hry na nástroji. 
Ide hlavne o moderné hudobné nástroje ako elektrická gitara a keyboard. Učebné osnovy tu 
ponúkajú pomerne široké možnosti využitia nie len po stránke vedomostnej, ale aj po stránke 
aplikácie štýlov populárnej hudby v nadobúdaní zručnosti v hre na nástroj. V tejto oblasti sú 
vytvorené dobré podmienky pre vyučovanie v oblasti notového materiálu (Spáčil, 
Dřevikovský, Patejdl), problémom ostáva dostatočná kvalifikovanosť a erudovanosť učiteľa 
vo vyučovacom procese. Často sa totiž stáva, že pedagóg využíva a aplikuje pri výučbe 
nástroja poznatky z oblasti klasickej hudby, čo máva častokrát negatívne následky nielen vo 
výstupoch, ale aj osobných postojoch edukantov.4 

 
2. POPULÁRNA HUDBA A UČITEĽ 

 
Názory na vzťah populárnej hudby a hudobnej výchovy sú rôznorodé, no dnes je už 

zrejmý prevažujúci záujem mládeže o populárnu hudbu. Pri expanzii žánrov populárnej hudby 
ostáva škola jediným miestom, kde možno ovplyvniť vkus recipientov hudby v širšom 
meradle. Najdôležitejšiu úlohu tu zohráva práve vyučujúci. V súčasnej dobe pri absencii 
hudobných podnetov v rodine sa stáva vážna hudba a menšinové žánre populárnej hudby 
cudzími. Viac inklinujú k jednoduchým a menej hodnotným skladbám popu. Burlas (Teória 
hudobnej pedagogiky, 1997) výstižne opisuje realitu učiteľa vo vzťahu k populárnej hudbe. 
Učiteľ hudobnej výchovy podľa neho len zriedkakedy disponuje znalosťami o populárnej 
hudbe. Badateľné sú skôr prejavy dešpektu a nevôľa diskutovať o jednotlivých žánroch. 
Výnimku môžu tvoriť mladí učitelia. Vyplýva to nielen z odcudzenia voči populárnej hudbe, 
ale aj z neznalosti. Preto by sa takáto hudba mala vyučovať vo väčšej miere na pedagogických 
fakultách. Budúci pedagóg musí vedieť zaujať kritické stanovisko s prihliadnutím na žánrovú 
osobitosť. „Učiteľ nesmie pohŕdať populárnou hudbou“ (Burlas, Teória hudobnej pedagogiky, 
1997, s. 69). Mal by mať aspoň základné znalosti  z tejto oblasti a využiť ich v prospech 
zatraktívnenia hodín hudobnej výchovy. Nie je však možné udržať si prehľad v celej šírke 
hudby. Treba však reflektovať podstatné z nových trendov a zaujímať stanoviská 
k vznikajúcej hudbe. Táto požiadavka je umocnená trhovými mechanizmami hudobného 
priemyslu. Hudobné produkty zaplavujú médiá a ich vplyv sa ihneď prejavuje.5 

 

                                                            
2 Dostupné na www.statpedu.sk 
3 Interné časovo-tematické plány pre predmet Hudobná náuka používané na ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
4 Vlastné poznatky 
5 BURLAS, L.: Teória hudobnej pedagogiky, FHaPV PO, Prešov, 1997 
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3. KONCEPCIA VÝUČBY POPULÁRNEJ HUDBY 
 

Podľa dokumentov uvedených v predošlých kapitolách je zrejmé, že tematike 
populárnej hudby je venovaný nedostatočný priestor. Navyše, preberané látky obsahujú len 
nepatrné náznaky ucelenej koncepcie. V programe ISCED 2 v predmete Hudobná výchova sa 
síce začína vznikom populárnej hudby v New Orleans a jazzom, no tematika ďalších hodín 
pokračuje érou Beatles, čo je skok o vyše 40 rokov. Napríklad aj v súvislosti s Beatles sa 
spomínajú hudobné skupiny súčasnosti (opäť skok o 40 rokov) bez genézy vývoja a logickej 
následnosti hudobných žánrov. Ďalší tematický okruh je problematika Superstar a súčasné 
hity. Žiakovi sa tak ponúka len útržkovitý a skreslený obraz vyše 100-ročnej histórie tohto 
kultúrneho fenoménu. Taktiež aj v predmete Výchova umením sa pracuje s populárnou 
hudbou len v súvislosti s inými umeniami. Väčšinou sa s jednotlivými žánrami pracuje ako 
s hotovými faktami bez pochopenia genézy ich vývoja a príčiny ich vzniku.  

 
3.1  Návrh koncepcie  

 
Aby mohol žiak nadobudnúť ucelenú predstavu vývoja a podoby populárnej hudby 

v súčasnosti, musí mať jej koncepcia štruktúru zhodnú s históriou populárnej hudby. 
Samozrejme výklad by mal byť prispôsobený vekovým osobitostiam žiakov. Deti začínajú 
zámerne počúvať hudbu vo veku okolo 12 rokov, v tomto období sa formuje aj hudobný vkus 
a preferencie. Ide teda väčšinou o žiakov 6. až 7. ročníka. V tomto období je teda vhodné 
začať vyučovanie populárnej hudby na výkladovom základe. To však neznamená, že prvky 
populárnej hudby nemožno využiť aj skôr. Možnosti tohto využitia popisujeme 
v nasledujúcich kapitolách.  

Navrhujeme nasledovnú koncepciu tvorby osnov s prihliadnutím na genézu vývoja 
populárnej hudby (grafická ukážka vývoja populárnej hudby je uvedená v prílohe)6: 

 New Orleans, vznik populárnej hudby, blues 
 Jazz – od New Orleans po súčasnosť 
 Swing a súdobá európska populárna hudba (Tango) 
 Country 
 Rozdelenie populárnej hudby – Rhytm and Blues versus Rock and Roll 
 Éra Rock´n rollu - Beatles, Elvis Presley  
 Funk – Earth, wind and fire, Cool & The Gang 
 Disco 
 Rock – podoby rockovej hudby od Rolling Stones po Bon Jovi 
 Hard Rock, Progresívny rock – Black Sabbath, AC/DC, ELP, Yes, Genesis 
 Punk, Grunge, Neopunk, EMO – Sex pistols, Nirvana, Offspring, Green day 
 Heavy Metal – Iron Maiden, Metallica, Dream Theater 
 Techno, Dance, Trance – Scooter, Tiesto 
 Hip hop – 2pac, 50cent 
 Pop – M. Jackson, Madonna, pop-idoly súčasnosti 

 
Bez rešpektovania uvedeného vývoja nemôže byť žiak dostatočne a objektívne 

informovaný o svete populárnej hudby. Uvedené tézy je možné modifikovať podľa potrieb 
a možností, no je nutné zachovať základnú koncepciu tohto vývoja pre úplnú a objektívnu 
informovanosť žiakov. Časové dotácie či zaradenie do jednotlivých ročníkov zámerne 

                                                            
6 HALČIN, M.: Nonartificiálna hudba a jej vplyv na žiakov ZŠ (Diplomová práca), FPV UKF, Nitra, 2010 
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vynechávame z dôvodu flexibility možného využitia. V porovnaní s dnešným stavom je však 
nutné zvýšiť pozornosť na túto problematiku. 

 
3.2  Nové metódy výučby populárnej hudby 

 
Nové metódy výučby na školách naznačujú najnovšie trendy organizačných spôsobov 

vyučovania. Očakáva sa zvýšenie efektivity výučby, ako aj na väčší záujem zo strany žiakov. 
Nové metódy možno uplatniť aj na problematiku vyučovania populárnej hudby. Okrem 
tradičných výkladových metód poznáme viacero alternatívnych metód. 

Participatívna metóda znamená spoluzúčastňovať sa na niečom, mať osobný podiel. 
Metóda sa využíva na vzájomnú komunikáciu a učenie sa zároveň. Patrí sem diskusia, 
situačná metóda, inscenačná metóda a brainstorming. V oblasti populárnej hudby sa dá využiť 
najmä diskusia, frontálne s celou triedou alebo v malých skupinkách, kde učiteľ robí 
pozorovateľa. Situačná metóda spočíva na riešení problémovej úlohy na základe vedomostí 
a zručností žiakov. Táto metóda je určená talentovanejším žiakom v oblasti hudby, ostatní 
žiaci sú v úlohe pozorovateľa. Inscenačná metóda spočíva v hraní rolí. Pomáha žiakom 
vyjadriť vlastné postoje a názory aj na problematiku populárnej hudby. Brainstorming 
predstavuje snahu zhromaždiť čo najviac informácii a nápadov v čo najkratšom čase. Je 
prínosom v začiatočných fázach preberania témy. Slúži na zistenie úrovne vedomostí žiakov 
pred tým, než sa daná látka začne preberať. 

Kognitívna metóda predstavuje využívanie rozumového spracovania informácií, teda 
poznávania. Informácie sú sprostredkované výkladom inej osoby, učebným textom alebo 
iným médiom. V oblasti populárnej hudby sa táto metóda dá využiť formou sledovania 
populárneho koncertu na mediálnom nosiči, resp. besedou so známym predstaviteľom 
populárnej hudby. Zážitková metóda spočíva v emocionálnom prežívaní skutočnej situácie, čo 
vedie k spontánnemu učeniu sa. Využiť sa dá návštevou koncertného podujatia. Skúsenostná 
metóda znamená spájanie emocionálnej investície a vedomé kognitívne spracovanie diania. 
Táto metóda sa najviac približuje realite, čo má za následok zámerné učenie sa.7 

 
3.3  Využitie populárnej hudby vo vyučovacom procese 

 
V programe ISCED 1 sa nenachádza zmienka o populárnej hudbe, jej vyučovaním ani 

možnosťami jej využitia. Ide o žiakov I. stupňa základných škôl. Ako sme v predchádzajúcich 
kapitolách uviedli, žiaci v tomto veku ešte nie sú schopní reflektovať populárnu hudbu ako 
celok, preto je prirodzené, že sa o jej vyučovaní v tomto období nepočíta. Napriek tomu dieťa 
vníma podnety z okolia, obchodov, médií, kde je populárna hudba dominantnou zložkou. To 
znamená, že väčšinu aktuálnych známych skladieb pozná a je možné ich využiť vo 
vyučovacom procese. Ladislav Burlas odporúča nasledovné podnety, ktoré vyplývajú zo 
zámeru využiť populárnu hudbu v procese výučby:8 
 

                                                            
7 HALČIN, M.: Podoby súčasnej populárnej hudby (Bakalárska práca), FPV UKF, Nitra, 2008 
8 BURLAS: Teória hudobnej pedagogiky, FHaPV PO, Prešov, 1997 

1.- 4.ročník 

spev jednoduchých tanečných detských piesní 

spev klasického repertoáru populárnej hudby – spirituály, folk, 
evergreeny, rock, využitie znalostí cudzej reči, alebo spievanie na 
neutrálne slabiky 
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Tabuľka1: podnety na využitie populárnej hudby 
 

4. ZÁVER 
 

Napriek dominancii populárnej hudby v médiách a v prostredí je tento fenomén stále 
odsúvaný a posudzovaný ako vedľajší, častokrát menejcenný produkt ľudskej hudobnej 
činnosti a takýmto spôsobom sa s touto hudbou pracuje a jej tézy sa zapracovávajú do 
školských osnov. Je to zrejmé aj pri časovej dotácii pre tento tematický okruh aj pri spôsobe 
výučby. Často je problematický aj vzťah učiteľa k populárnej hudbe, keď len veľmi ťažko 
reaguje na najnovšie trendy, pričom žiaci ich už majú zmapované. Tak aj z dôvodu 
neschopnosti zaujať postoj voči týmto trendom sa učiteľ v očiach žiakov stáva nemoderným, 
spiatočníckym. Návrh novej koncepcie výučby má prvky náväznosti a umožňuje 
zjednodušenie a sprehľadnenie práce pedagóga. Ten však musí disponovať aspoň 
priemernými vedomosťami o jednotlivých uvedených tézach. Využitie populárnej hudby 
nachádzame aj na I. stupni základných škôl, kde popri ľudovej hudbe a slovesnosti môže aj 
populárna hudba prispieť k rozvoju hudobných schopností. Veríme, že sa v blízkej budúcnosti 
stane populárna hudba rovnocenným partnerom popri ľudovej a artificiálnej hudbe a bude 
plnohodnotne zapojená do vyučovacieho procesu. 
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sprevádzanie hudby hrou na tele, rytmické nástroje 

vymýšľanie vhodného sprievodu 

dramatizácia 

2. stupeň ZŠ 

spev detských tanečných piesní 

spev evergreenov, muzikálov 

spev piesní so zvukovou nahrávkou 

sprevádzanie piesní na rytmických a melodických nástrojoch 
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