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2. PROFIL ABSOLVENTA 
Absolvent oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření 
absolvované odborné přípravy podle tohoto vzdělávacího programu. Jde především  
o povolání učitele příslušných odborných předmětů, a to zejména v základních 
uměleckých školách a případně konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských 
nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání. Uplatní se  
jako zpěvák (sólista, člen souboru v divadle, člen sboru).  
Další uplatnění může najít v dalších činnostech v rámci subjektů působících v oblasti 
hudební kultury. 
 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY               
 
Stručná historie 
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené navazuje na činnost 
bývalého  Deylova ústavu pro slepé, založeného v roce 1910 vědcem v oboru očního 
lékařství MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné  zařízení určené 
výchově slepé mládeže. V té době v Praze existovaly dva ústavy pro zrakově 
postižené (na Hradčanech a Klárův ústav), ale ty byly německé a zaměřené 
pečovatelsky. Snahou Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepých 
v Království českém bylo poskytnout českým dětem možnost vzdělávat se  v jazyce 
českém. Výuka hudby byla zahrnuta v Deylově ústavu už od r. 1911 a od 20. let 
minulého století byla stále výrazněji akcentována se záměrem připravit žáky na 
profesi učitele hudby a ladiče klavírů. Po 2. světové válce došlo k diferenciaci 
působení pražských ústavů pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich 
proměně na státní zařízení. Hudebním vzděláváním byla od roku 1948 pověřena 
Hudební škola pro nevidomé při Deylově ústavu pro slepé.  
Od roku 1960 existovalo zařízení jako Střední hudební škola internátní pro mládež 
s vadami zraku (SHŠI) a Odborná ladičská škola internátní pro mládež s vadami 
zraku (OLŠI), v roce 1976 se název změnil na Konzervatoř pro zrakově postiženou 
mládež a Odbornou ladičkou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1988 
vznikla Střední odborná škola ladičská pro zrakově postiženou mládež, která již 
poskytovala  maturitní studium. 
Jméno MUDr. Jana Deyla se vrátilo do názvu školy v roce 1992 - Konzervatoř a 
ladičská škola Jana Deyla (KLSJD) a od září 2006 existuje škola pod názvem 
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené. 
Od založení Deylova ústavu v roce 1910 až do dnešních dnů sídlí škola ve starobylé 
budově někdejšího Strakovského paláce v Praze 1 na Malé Straně. V zadním traktu 
budovy se nachází velký dvůr obklopený budovami internátu (Lázeňská 3 a 5), 
budovou školní jídelny a přízemní budovou dílen pro výuku ladění. 
Vybavení 
Hlavní budova školy je dvoupatrová s podkrovím. Ve vestibulu budovy v přízemí se 
nachází vrátnice, šatna žáků externích a ubytovaných v internátě Za Poříčskou 
branou. V prvním patře je 6 učeben určených pro výuku všeobecných předmětů a 
hudebně teoretických předmětů a dále 3 učebny pro individuální výuku. Dvě učebny 
jsou vybaveny počítačovou technikou pro výuku práce s počítačem a cizích jazyků, 
v jedné třídě je interaktivní tabule. Ve druhém patře je kancelář ředitele, zástupců 
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ředitele, hospodářského úseku, studijního oddělení a sborovna. Dále je v tomto patře 
reprezentativní sál se salonkem. Sál má kapacitu 90 míst a slouží hlavně jako 
koncertní síň, ale také jako prostor pro setkávání žáků při různých slavnostních 
příležitostech a pedagogů na schůzích pedagogické rady. V podkroví se nachází 
ještě učebna pro výuku jazyků a kancelář hospodářky školy.  
Další prostory, které škola využívá pro výuku, jsou v části budovy v Lázeňské ulici     
č. 5. Zde se nachází v přízemí tělocvična a jedna učebna individuální výuky a sklad 
prádla. V prvním, druhém a třetím patře je ještě celkem 13 učeben pro výuku hudby a 
zpěvu, ve kterých jsou prostory k uložení notových a nástrojových archivů. Většina 
učeben je vybavena kvalitními klavíry nebo pianiny. Škola disponuje dostatečným 
množstvím hudebních nástrojů, které jsou bezplatně zapůjčovány žákům školy. 
Všechny učebny školy jsou v době, kdy v nich neprobíhá výuka žákům k disposici pro 
přípravu (cvičení) na nástroje a zpěv.  
 
Internát 
Součástí Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené je internát s 
kapacitou 76 lůžek. Internát je umístěn ve třech budovách, z čehož dvě budovy 
(Lázeňská 3 a Lázeňská 5) jsou v areálu školy na Maltézském náměstí, třetí budova 
se nachází  v Praze - Karlíně v ulici Za Poříčskou branou. 
V internátě na Maltézském náměstí jsou ubytováni žáci 1. ročníků, všichni žáci 
neplnoletí a ti s vážnými očními nebo jinými problémy. Ostatní žáci bydlí v internátě 
Za Poříčskou branou. Všechny internátní pokoje (nejvýše třílůžkové) spadají podle 
novelizované vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních do první kategorie. Volné prostory pro 
zájmovou činnost žáků a možnost cvičení na hudební nástroje se nacházejí v přízemí 
a 1. patře budovy Lázeňská 3. Jedna z těchto místností je zároveň upravena jako 
keramická dílna, ve druhé jsou žákům k dispozici dva stolní počítače s připojením na 
internet, další dvě klubovny mají univerzální využití. Je zde televize, video, kulečník, 
stolní kopaná atd. Žáci mají v době mimo vyučování pro školní přípravu, relaxaci a 
rehabilitaci k dispozici také tělocvičnu a suterén budovy Lázeňská 5, vybavený 
stolním tenisem a showdownem (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé). Jsou zde též 
rotopedy, řada posilovacích strojů a zkušebna pro hlučnější hudební produkci. Nově 
byla vybudována cvičná kuchyňka na procvičování sebeobsluhy žáků s těžkým 
zrakovým postižením. 
V internátě Za Poříčskou branou je v suterénu velká společenská místnost s televizí 
a klavírem, další prostory suterénu jsou určeny pro sportovní vyžití. 
  
Školní jídelna 
Při škole je v provozu školní jídelna, která je k dispozici jak internátním žákům, 
kterým poskytuje stravu pětkrát denně po celý týden včetně sobot a nedělí, tak 
žákům externím a zaměstnancům školy, kterým poskytuje obědy. 
 
Pedagogický sbor 
Obě školy (konzervatoř a střední škola pro zrakově postižené) mají společné vedení. 
Pedagogický sbor je složen z vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, 
hudebně teoretických předmětů, učitelů hudby a zpěvu a dalších odborných 
předmětů a učitelů speciálně pedagogické přípravy. Pedagogové pracují 
v jednotlivých odděleních. Na internátech působí vychovatelé. Učitelé i vychovatelé 
jsou plně kvalifikovaní. Pedagogové se v rámci DVPP pravidelně zúčastňují školení a 
kurzů za účelem dalšího zkvalitnění výuky. 
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Mezinárodní spolupráce 
Vzdělávání ve škole je možné i pro zahraniční žáky - příslušníky Evropské unie a ty, 
kterým je oficiálně povolen pobyt v České republice - a to za stejných podmínek, jaké 
mají občané ČR. V minulosti ve škole tradičně studovali žáci ze zahraničí,  
v současné době školu navštěvuje  žákyně ze Slovenska.  
Všechny mezinárodní aktivity směřují k navazování nových kontaktů se zahraničními 
partnery, školami, institucemi nebo jednotlivci z oblasti speciálního vzdělávání, např. 
z Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska a dalších zemí EU (Kosovo) a to 
převážně s výhledem získávání žáků ze zahraničí. Návštěvy zahraničních partnerů 
jsou vždy spojené s hudebním vystoupením žáků, s představením činnosti školy a 
s nabídkou spolupráce. Škola má k dispozici propagační materiály v anglickém a 
německém jazyce. Pro zrakově postižené hudebně talentované osoby s vážným 
zájmem o studium hudby škola připravuje organizování mezinárodních setkání a 
kurzů.  
Škola se prezentuje koncerty žáků mimo hranice školy i ČR také ve spolupráci 
s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství.  
Škola má zájem pravidelně organizovat pro zrakově postižené žáky studijně - 
poznávací zájezdy. Studium jazyka s rodilými mluvčími, pobyt v rodinách a poznávání 
kultury i historie  - to je tradiční program, který motivuje zrakově postižené studenty 
nejen k výuce cizího jazyka, ale i k mezikulturním vazbám a toleranci. Škola navázala 
kontakty s asociacemi nevidomých v rámci EU i mimo ni. Pravidelně poskytuje 
konzultace pedagogům nevidomých studentů ze zahraničí.  
Důležitou roli v otázce mezinárodních vztahů hraje účast pedagogů školy na 
mezinárodních konferencích, kde je škola prezentována jako instituce s ojedinělým 
studijním programem pro zrakově postižené, dále je to členství v mezinárodních 
organizacích ICEVI (International Council for Education People with Visual 
Impairment), ISME (International Society for Music Education), spolupráce na 
různých mezinárodních projektech atp. 
 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Ve škole jsou vzděláváni žáci z celé České republiky. Jejich rodiče jsou informováni 
učiteli nebo vychovateli průběžně písemně nebo telefonicky. Dále se mohou 
informovat osobně nebo pomocí webových stránek školy. Při škole pracuje školní 
psycholog, který se zabývá akutními psychickými potřebami žáků spojenými 
s problémy ve vzdělávání a s výchovnými přestupky. Psycholog tyto potíže dále řeší 
ve spolupráci s vyučujícími, vychovateli a rodiči žáků. 
Škola spolupracuje se základními i středními školami v ČR, vzdělávajícími zrakově 
postižené, neboť odtud přicházejí budoucí žáci. Děti se zrakovým postižením 
vzdělávané v rámci integrace v běžných školách škola vyhledává a sleduje s pomocí 
speciálně pedagogických center pro zrakově postižené v celé ČR. SPC je důležitým 
pomocníkem škole při vytváření individuálních vzdělávacích plánů. Dalším partnerem 
v oblasti hudebního vzdělávání zrakově postižených jsou základní umělecké školy. 
Dále probíhá spolupráce s organizacemi a společnostmi, jejichž činnost se dotýká 
oblasti vzdělávání a rehabilitace zrakově postižených, jako je např. Asociace rodičů 
zrakově postižených dětí, SONS nebo četné dobročinné nadace. 
Při škole pracuje školská rada složená ze zástupců pedagogů, žáků, rodičů 
nezletilých žáků a dvou zástupců delegovaných MŠMT. Školská rada se pravidelně 
schází a je v kontaktu s vedením školy. O jednotlivých jednáních jsou pořizovány 
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zápisy. 
Důležitá je prezentace školy, která se realizuje prostřednictvím médií, ale také 
samotnou bohatou koncertní činností jak na půdě školy, tak mimo školu v celé ČR i v 
zahraničí. Žáci vystupují jak na akcích pořádaných školou, tak na koncertech 
organizovaných různými institucemi. Také se pravidelně zúčastňují hudebních 
festivalů a soutěží. Koncertní činnost je zveřejňována na webových stránkách školy. 
 

4. CELKOVÉ POJETÍ A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Vzdělávání v oboru 82-45-M,P/01 Zpěv, zaměření na klasický a populární zpěv je 
určeno především žákům se zrakovým postižením i žákům intaktním, kteří prokázali 
dostatečné hudební nadání vykonáním talentové zkoušky.   Tento obor vzdělání lze 
realizovat v těchto formách vzdělávání: 

- 6 let v denní formě vzdělávání 
Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává 
− vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, 
− střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
Po ukončení studia absolutoriem je absolvent připraven pracovat jako pedagog 
příslušných odborných předmětů na ZUŠ. 
Organizace výuky 
Vzdělávání je šestileté organizované denní formou. Škola využívá všech prostředků k 
optimalizaci výuky. Vytváří výukové skupiny (v rámci ročníků i meziročníkově) tak, 
aby maximálně rozvíjela individuální dispozice každého žáka. Předměty hlavní obor, 
povinný klavír, improvizace a předměty speciálně pedagogické přípravy jsou 
vyučovány individuálně. 
Výuka je organizovaná formou vyučovacích hodin v délce 45 minut, přestávky jsou 5 
až 20 minutové, polední pauza je 30 minut. Vzhledem k množství individuální výuky 
probíhá vyučování od ranních do večerních hodin. Praktická výuka hry na nástroje je 
organizována formou vyučovacích hodin, které mohou být v rámci potřeby slučovány. 
Škola maximálně využívá možností navštěvovat kulturní akce, výstavy, koncerty 
apod. k rozšíření kulturního rozhledu žáků.  
V rámci realizace požadavků na rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti 
životního prostředí a výchovy ke zdraví v souladu se Státním programem 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 
21. století škola pořádá odborné přednášky pro žáky a pedagogy, kterých se účastní 
externí lektoři. 
Škola zprostředkovává žákům nejdůležitějších znalosti a dovednosti souvisejících s 
uplatněním žáků ve světě práce a s vybavením žáků kompetencemi, které jim 
pomohou při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci; pomocí 
přednášek a osobnostmi působícími v odborné pedagogické a umělecké praxi a 
s význačnými interprety a odborníky v uměleckých oborech na vysokých školách, ve 
škole také působí psycholog. 
Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, 
které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, podle platných 
právních předpisů; žáci i pedagogové jsou každoročně proškoleni odpovědným 
externím lektorem a otázky BOZP jsou součástí vyučovacích předmětů na škole. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Škola vymezila své výchovné a vzdělávací strategie tak, aby v maximální míře 
upevnila a dále rozvíjela všechny klíčové kompetence stanovené v RVP pro obor 82 
– 45 – M, P/01 Zpěv. 
Tyto strategie jsou vymezeny na úrovni celé školy a jsou uplatňovány všemi 
pedagogy ve všech předmětech. 
 
Kompetence k učení 
Žáci : 

- spatřují v učení přínos do života, 
- rozumí vyučované látce, 
- pracují samostatně na domácí přípravě, 
- samostatně vyhledávají informace, 
- realizují vlastních nápadů, 
- projevují zájem o prezentaci naučeného, 
- směřují k objektivnímu hodnocení sebe i jiných. 

 
Kompetence k řešení problému 
Žáci: 

- nacházejí optimální řešení problému, 
- řeší netradiční úlohy, 
- třídí a vyhodnocují informace. 

 
Komunikativní kompetence 
Žáci 

- vhodně komunikují se spolužáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy a to 
ústní i písemnou formou, 

- výsledky dosažených hudebních dovedností prezentují veřejně, 
-    žáci se ZP v rámci svých možností ovládají samostatný pohyb na pódiu, 
- argumentují, formulují své myšlenky a vhodnou formou umějí obhájit vlastní 

názor,  
- komunikují v cizím jazyce. 

 
Personální a sociální kompetence 
Žáci: 

-    vzájemně se respektují a pomáhají si, 
- učí se přijímat kritiku, 
- respektují dohodnutá pravidla chování, 
- učí se základům týmové práce, 
- projevují sociální cítění a empatii, 
- udržují dobré mezilidské vztahy a spoluvytvářejí dobré klima ve škole. 

 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Žáci: 

- znají práva a povinnosti občanů, 
- dodržují školní řád,  
- respektují individuální rozdíly (národnostní, zdravotní, kulturní), 
- zvládají krizové situace, jsou ochotni pomoci při zabezpečování ochrany života 
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svého i ostatních, 
- respektují tradice, kulturní a historické dědictví, 
-    aktivně se zapojují do dění školy. 

 
Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Žáci: 

- jsou odpovědni svými postoji k budoucí profesi, 
- učí se hospodárnosti, 
- uvědomují si význam celoživotního učení a jsou schopni se přizpůsobit, 

měnícím se pracovním podmínkám.  
 
Kriteria hodnocení žáků 
Kriteria hodnocení žáků jsou rozpracovány v Klasifikačním řádu Konzervatoře Jana 
Deyla a střední školy pro zrakově postižené, který je nedílnou součástí Školního 
řádu. Způsob hodnocení žáků je vypracován v tomto ŠVP v rámci každého předmětu  
individuálně a odpovídá charakteru předmětu a potřebám žáků. 
 
Podmínky přijetí 
Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59, 60, dále § 62, 63, 16, 20, 70 zákona č.561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška, která má 3 části: z hudebních 
dispozic a dovedností, z hudební teorie a sluchových dispozic a ze studijních 
předpokladů a motivačního pohovoru. Kritéria přijetí žáka ke studiu jsou obsažena ve 
Směrnici ředitelky školy o přijímací zkoušce. 
Uchazeč musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti o studium daného oboru 
vzdělávání (NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání) 
 
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 
Vzdělávání se ukončuje 
a) absolutoriem, kterým žák získává vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  po 
úspěšném ukončením šestiletého  vzdělávacího programu (§ 87 odst. 3 zákona        
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání – školský zákon). Dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom 
absolventa. Absolventská zkouška se skládá v souladu s platnou legislativou 
z absolventské zkoušky z hlavního oboru, z hudební teorie, cizího jazyka, umělecko-
pedagogické přípravy a z obhajoby absolventské práce. 
b) maturitní zkouškou, kterou žák získává střední vzdělání s maturitní zkouškou  po 
úspěšném ukončením odpovídající části šestiletého vzdělávacího programu nejdříve 
po 4 letech v denní formě vzdělávání (§ 87 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce 
Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. V profilové části koná 
žák povinně maturitní zkoušku z hlavního oboru, z hudební teorie a z dějin hudby. 
Nepovinnou maturitní zkoušku může žák složit z druhého oboru. 
Obsah a organizace maturitní zkoušky a absolutoria se řídí platnými předpisy 
(Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.) 
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Přehled využití týdnů ve školním roce 

Činnost/počet týdnů v ročníku 1 2 3 4 5 6 
Vyučování podle rozpisu učiva 25 25 25 20 25 20 
Odborná praxe     5 5 
Ročníkové zkoušky 1 1 1 1 1 1 
Maturitní zkouška    2   
Absolventská zkouška      2 
časová rezerva (opakování, 
exkurze) 

5 5 5 1 3 1 

domácí příprava žáků 9 9 9 6 6 5 
CELKEM 40    40 40 30 40 34 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 
 
Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 Vyučovaný předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA zasahuje do vzdělávacích 
oblastí JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
 Předmět ČJL je vyučován skupinově po čtyři roky od 1. do 4. ročníku po 3 
hodinách týdně, tj. celkem 12 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Výuka předmětu a stanovení jeho cílů vychází ze zásadního postavení mateřského 
jazyka v systému vzdělávání. Jeho zvládnutí je jedním z předpokladů pro úspěšné 
vzdělávání žáků v dalších předmětech, v rozvoji schopnosti dorozumět se s ostatními 
lidmi, porozumět nejrůznějším informacím, vyjadřovat a formulovat jasně své názory. 
Proto je třeba dbát především na praktickou aplikaci teorie a na aktivní zapojení žáků 
v procesu vzdělávání.  
 Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený charakter. Jsou to složky - Zdokonalování jazykových vědomostí 
a dovedností, Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací, 
Literatura a ostatní druhy umění, Práce s literárním textem, Kultura. 
Předmět je rozčleněn na dvě rovnocenné části – Jazyk a jazyková komunikace 
Literární komunikace, které jsou rozpracovány do samostatných celků, ale 
dohromady tvoří provázaný komplex, který je využíván dle uvážení vyučujících a 
konkrétních studijních skupin. (Např. ve 4. ročníku budou některé hodiny využity k 
opakování učiva k maturitní zkoušce). V literární výchově je množství autorů natolik 
velké, že je ponechána možnost výběru jednotlivým vyučujícím, kteří zohlední 
potřeby a schopnosti žáků. Jednotlivé součásti je například možné vyučovat 
v blocích, pokud se jedná o interdisciplinární témata vyžadující širší prostor. 
   
Hlavním cílem výuky českého jazyka a literatury je rozvoj všech kompetencí tak, jak 
jsou vymezeny školním vzdělávacím programem a jak jsou v konkrétní podobě 
popsány v uvedených výchovných a vzdělávacích strategiích. Pro jeho úspěšné 
dosažení je nutné seznámit žáky s elementárním komplexem poznatků z oblastí 
lingvistiky, stylistiky, kultury a umění (především literatury). Důraz je kladen na aktivní 
proces získávání poznatků a tvořivou schopnost jejich využití.  

Jazykové vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 
- uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 
- využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se   
  srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 
- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;  
- získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným  
  způsobem s ohledem na jejich uživatele; 
- chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 
 
Estetické vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 
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- uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria; 
- chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti; 
- chápali význam umění pro člověka; 
- správně formulovali a vyjadřovali své názory; 
- přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí; 
- podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim  
  vytvořen pozitivní vztah; 
- získali přehled o kulturním dění; 
- uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
 Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života.  
 Obecným cílem části Jazyk a jazyková komunikace je rozvíjet komunikační 
schopnosti (kompetence) žáků a naučit je používat jazyk jako prostředek komunikace 
a myšlení, používat jazyk k přijímání, sdělování a k výměně informací na základě 
jazykových a slohových znalostí.  
 Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáka ke 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho duševního života a 
osobnosti, včetně jeho tolerance tak, aby správně interpretoval získané informace a 
kultivovaně formuloval objektivní názor. Při tvorbě ŠVP je kladen důraz na to, aby EV 
prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů, neboť má nadpředmětový 
charakter. 
 Obecným cílem části Literární komunikace je utvářet kladný vztah k 
materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. 
Naučit se esteticky vnímat a prožívat literární díla i další druhy umění, porozumět 
vkusu a zájmům jiných lidí. Literární komunikace kromě výchovy ke čtenářství, 
rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních 
jevech a pilířích v české a světové literatuře.  
  Jazykové i estetické vzdělávání společně prohlubuje jazykové znalosti a 
kultivuje jazykový projev žáků a zároveň se podílí na rozvoji jejich sociálních 
kompetencí. Praktické poznávání textů slouží k vytváření rozmanitých komunikačních 
situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. 
Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou 
proti snadné manipulaci.. 
 
Charakteristika obsahu 
Základním cílem předmětu je prohloubení jazykových znalosti a dosažení 
kultivovaného ústního i písemného jazykového projevu žáků, dále získání vědomostí 
a dovedností potřebných k náležitému osvojení spisovného českého jazyka (tj. 
základní lingvistické metody a disciplíny). Systematika lingvistiky vede žáka 
k zdokonalování logického myšlení.  
 Učivo je dále zaměřeno na rozvoj společenské kultury, kultury osobního projevu, 
normy kulturního vyjadřování a vystupování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozvíjeli 
schopnosti samostatně získávat poznatky z  dostupných zdrojů (např. internet, 
historické dokumenty v TV, četba historické beletrie,…).   
Učivo v oboru slohové a komunikační výchovy podává teoretické poučení o stylistice, 
ale především se zaměřuje na praktický nácvik samostatné tvorby a schopnost 
kriticky posoudit úroveň rozličných písemných i mluvených projevů.  
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Neméně významným cílem předmětu je dosažení kvalitní čtenářské gramotnosti. 
Čtenářské návyky, schopnost recepce a interpretace jsou podloženy znalostmi dějin 
literatury v souvislosti s historickým a kulturním vývojem společnosti. Učivo směřuje k 
dosažení orientace v dílech českých i světových spisovatelů, získání kladného 
vztahu k literatuře a zájmu nejen o četbu, ale i a další kulturní prožitky, které mohou 
pozitivně ovlivnit postoje žáků. Žáci jsou směřováni ke komplexnímu vnímání 
literatury, hudby, architektury, sochařství a malířství v souvislosti s historickými 
epochami. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Český jazyk a literatura rozvíjí především tyto kompetence  
- k učení ,  
- komunikativní,  
- k řešení problému,  
- personální a sociální ,  
- občanské a kulturní povědomí, 
-  k pracovnímu uplatnění,  
- využívání  prostředků IKT a práce s informacemi. 
Průřezová témata  
Občan v demokratické společnosti - mediální výchova, orientace v masových 
médiích, mediální gramotnost, schopnost výběru vhodných a potřebných mediálních 
produktů, osvojení zásad správného jednání s lidmi 
Člověk a životní prostředí - vztah člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě a 
společnosti, odraz v literatuře  
Člověk a svět práce - žák se verbálně a písemně prezentuje při nejrůznějších 
jednáních 
Informační a komunikační technologie – využití vědomostí a dovedností získaných při 
výuce IKT – použití základního i aplikačního vybavení počítače při práci s 
informacemi, samostatná realizace jazykových a literárních  prací (referáty, seminární 
práce, projekty, prezentace atd.) 
Předmět český jazyk a literatura má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního 
oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Informační a komunikační 
technologie. 
 
Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
 

1. ročník - rozpis učiva - Literární komunikace 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

1. pololetí 
- orientuje se v literárních druzích a Úvod do literární teorie 
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žánrech, rozliší umělecký text od 
neuměleckého, vystihne 
charakteristické znaky  různých lit. 
textů 

-  rozlišuje základní literární žánry  
 

Základní terminologie 
 
 
 

- vystihne charakteristické rysy 
orientální literatury 

- zhodnotí významná díla tohoto 
období  

- uvede význačné autory období antiky 
a charakterizuje jejich významná díla 

- interpretuje dramatické, filmové, 
rozhlasové či televizní zpracování děl 

Nejstarší památky světové literatury 
- Starověká orientální literatura 
- Epos o Gilgamešovi 
- Starý zákon, Bible 

 Antická literatura  
- Homér, 
-  Ezop 
- antické drama ( Sofokles) 
-  Vergilus 
- atd. 

- vystihne charakteristické rysy 
společnosti a kultury středověku 

- uvede význačná díla a jejich 
charakteristiku  

 

Středověká evropská literatura 
- dvorská lyrika 
- hrdinská epika 

 
 

- vysvětlí specifiku vývoje v české 
literatuře v tomto období 

- identifikuje hlavní žánry českého 
středověku  

- vlastními slovy formuluje obsah 
středověkých děl  

- postihne smysl textů, jejich shody a 
rozdíly 

- obhajuje své názory 

Počátky literatury v českých zemích   
- staroslověnský jazyk 
- legendy 
- píseň Hospodine, pomiluj ny 
- Kosmova  Kronika česká 
- Alexandreis, Dalimilova kronika, 

Podkoní a žák 
- atd. 

- vystihne charakteristické rysy 
společnosti a kultury husitské doby  

- vysvětlí specifičnost vývoje české 
literatury  

- uvede význačné autory tohoto období 
a charakterizuje jejich významná díla 

- posoudí proměnu funkce literatury 
- uvažuje nad odkazem představitelů 

husitského hnutí, své názory dokládá 
na textech 

Husitská  a pohusitská literatura 
- reformace 
- osobnost M. J. Husa 
- literatura doby husitské 
- Petr Chelčický 
- Jednota bratrská 
- atd. 

2. pololetí 
- objasní  inspirační zdroje renesance 
- popíše charakteristické rysy 

společnosti a kultury tohoto období  
- orientuje se v žánrech epiky, lyriky i 

dramatu 
- vystihne smysl uměleckého a 

neuměleckého textu 
- přečte nebo přednese úryvek z díla 

tohoto období 
 

Renesance a humanismus v evropské 
literatuře 

- Dante 
- G. Boccaccio 
-  F. Petrarca 
-  F. Villon 
-  W.Shakespeare 
-  M. Cervantes 
- atd. 

 
 

- vysvětlí specifiku vývoje v české 
literatuře v tomto období 

Renesance a humanismus v české 
literatuře 

- cestopisy 
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- diskutuje o významu tohoto období 
pro vědecký a kulturní vývoj v 
českých zemích 

- zhodnotí významná literární díla 
tohoto období 

- kronikář Václav Hájek z Libočan 
- Jan Blahoslav 
- Bible kralická 
- atd. 

 
 

- vystihne podstatné rysy barokní 
literatury, objasní především její 
náboženský charakter  

- interpretuje přínos J. A. Komenského 
jako literáta i jako pedagogického 
myslitele 

Barokní literatura v Evropě a na našem 
území 

- rozdělení české literatury v této době 
- katolická literatura ( B. Bridel, Michna 

z Otradovic, ...) 
- osobnost J. A. Komenského 
- atd.  

 
 
 

- na základě vlastní četby interpretuje 
text 

- postihne smysl textů, jejich shody a 
rozdíly 

- formuluje své názory 
- obhajuje své postoje 

Jazykové prostředky v uměleckém stylu 
- Základní poučení o verši a rýmu 
- Společná četba vybraných děl české 

a světové literatury   
- Umělecké zpracování lit. děl - film, 

TV, audio, dramatizace 

 
 

1. ročník - rozpis učiva –  Jazyk a jazyková komunikace 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- orientuje se v soustavě jazyků 
- rozlišuje útvary národního jazyka 
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 

  

Úvod do studia českého jazyka a metody 
studia 

- Obecné poučení o jazyce 
- jazyky indoevropské  
- slovanské jazyky a jejich třídění 
- postavení češtiny mezi ostatními 

evropskými jazyky 
- čeština - jazyk národní; norma a 

kodifikace 
- národní jazyk a jeho útvary 
- jazyková kultura 
- nástin vývoje českého jazyka - 

vývojové tendence spisovné češtiny 
 

-  volí vhodné výrazové prostředky 
podle jejich  funkce a ve vztahu k 
sdělovacímu záměru,  k dané situaci, 
kontextu a k adresátovi  

-  rozpozná charakteristické rysy 
jednotlivých funkčních stylů a doloží 
je příklady z textu 

-  tvoří texty, které splňují požadavky 
kladené na jednotlivé slohové 
postupy a útvary 

- samostatně tvoří texty prostě 
sdělovacího stylu 

- napíše úvahu či text s úvahovými 
rysy 

Úvod do stylistiky 
Základní pojmy:  

- slohotvorní činitelé objektivní a 
subjektivní 

- vyjadřování přímé i zprostředkované 
technickými prostředky, monologické 
i dialogické, neformální i formální, 
připravené i nepřipravené 

- komunikační situace, komunikační 
strategie 

- funkční styly, slohové postupy a 
útvary 

Prostě sdělovací styl 
- Stylizace krátkých útvarů 

Umělecký styl 
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- Vyprávění  
 

-  v mluveném projevu ovládá zásady 
spisovné výslovnosti a pro účinné 
dorozumívání  vhodně užívá zvukové 
prostředky řeči (modulace síly, výšky 
hlasu a tempa řeči;  umístění 
přízvuků a pauz, správné frázování)  

- v písemném projevu uplatňuje 
znalosti českého pravopisu; s oporou 
příruček řeší složitější případy 

Zvuková a grafická stránka jazyka 
- Zvukové prostředky a ortoepické 

normy jazyka 
- hlavní principy českého pravopisu 
-  zdokonalení v užívání Pravidel 

českého pravopisu 
- Internetová příručka ÚJČ AV ČR 

- pořizuje z odborného textu výpisky a 
výtah, dělá si poznámky z přednášek 
a jiných veřejných projevů 

-  vypracuje anotaci 
-  dokáže pracovat s odborným textem, 

samostatně ho vytvořit a vyložit jeho 
znaky 

 
 

Práce s textem a získávání informací 
- Získávání a zpracovávání informací 

z textu (též odborného a 
administrativního) např. ve formě 
anotace, konspektu, osnovy, resumé, 
jejich třídění a hodnocení 

- techniky a druhy čtení (s důrazem na 
čtení studijní), orientace v textu, jeho 
rozbor z hlediska sémantiky, 
kompozice a stylu 

- zpětná reprodukce textu, jeho 
transformace do jiné podoby 

- informatická výchova, knihovny a 
jejich služby, noviny, časopisy a jiná 
periodika, internet 

- grafická a formální úprava 
jednotlivých písemných projevů 

- přednese krátký projev Základy rétoriky 
- Charakteristické znaky řečnických 

projevů 
 

 
 

2. ročník výsledky vzdělávání a rozpis učiva –  Literární  komunikace 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- definuje pojmy klasicismus, 

osvícenství, vysvětlí vztah k antické 
kultuře 

- vystihne podstatu a rozdíly vysokých 
a nízkých žánrů 

- popíše charakteristické znaky 
situační komedie 

- vysvětlí pojem preromantismus 

Klasicismus, osvícenství, 
preromantismus 

- Charakteristika období, myšlenkové 
proudy, filosofové (Voltair) 

- Dramatik Moliére. 
- J. W. Goethe 
- D. Defoe, J. Swift 
- atd. 

- uvede hlavní představitele světového 
romantismu a charakterizuje postavy 
z jejich  děl 

- zamyslí se nad přijímáním světa 
romantickým hrdinou  

- porovná romantický pohled na svět 
se svým  

- vystihne smysl a hlavní myšlenku 
uměleckého textu 

 

Období romantismus ve světové 
literatuře 

- J. Austenová 
- G. G. Byron 
- W. Scott 
- E. A. Poe 
- V. Hugo, 
-  A. S. Puškin 
- atd. 
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- rozliší jednotlivé fáze národního obrození, 
vysvětlí program a uvede hlavní 
představitele 

- zhodnotí vznik českého nakladatelství, 
novin, divadla jakožto nástrojů šíření 
kultury    

- posoudí význam prací literárněhistorických 
i jazykových 

 
 
 
 
- interpretuje v hlavních rysech Máchův Máj 
- diskutuje o vlivu Máchova Máje na českou 

literaturu 19. a 20. století 
 

Národní obrození 
- Počátky obrození: jazykovědci 

(J. Dobrovský, J. Jungmann), 
-  F. L. Čelakovský - ohlasová poezie 
- Rukopisy 
- atd. 

Romantismus v české literatuře 
- K. H. Mácha a jeho Máj 
-  K. J. Erben - klasická balada v Kytici 
- J. K. Tyl - novinář a dramatik 
- atd. 

 

- vystihne charakteristické rysy společnosti a 
kultury 2. poloviny 19. století 

- charakterizuje hlavní znaky realistického 
románu na příkladech děl ze světových 
literatur 

- interpretuje dramatické, filmové, televizní či 
rozhlasové zpracování děl 

Realismus ve světové literatuře 
- Zástupci světového realistického 

románu (H. de Balzac, G. Flaubert, 
Ch. Dickens, N. V. Gogol, L. N. 
Tolstoj, ...), real. drama (H. Ibsen, A. 
P. Čechov) 

- Naturalismus (E. Zola, F. M. 
Dostojevskij, ...)   

 
- objasní postavení české společnosti a 

literatury za Bachova absolutismu  
- vystihne podstatné rysy skupiny májovců, 

ruchovců a lumírovců, uvede autory a 
příklady jejich děl 

- vystihne podstatu historické prózy, uvede 
autory 

- vysvětlí pojem regionální literatura a zařadí 
její představitele do oblastí Čech a Moravy 

Česká literatura 2. poloviny 19. století 
- K. H. Borovský  
- B. Němcová 
- májovci (J. Neruda) 
- ruchovci a lumírovci (J. V. Sládek, 

J. Vrchlický, S. Čech, ...) 
- A. Jirásek 
- V. Mrštík 

 
- na základě vlastní četby formuluje své 

názory a postoje 
- v diskusi se spolužáky vysvětluje a 

obhajuje myšlenky  
- postihne smysl textů, jejich shody a rozdíly 
- zlepšuje vlastní komunikační dovednosti 

na základě zážitků z četby 

- Společná četba vybraných děl české 
a světové literatury   

- Umělecké zpracování lit. děl - film, 
TV, audio, dramatizace 
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2. ročník výsledky vzdělávání a rozpis učiva –  Jazyk a jazyková komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- v písemném i mluveném projevu volí 

vhodné  lexikální prostředky podle jejich 
funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru  

- vysvětlí význam slov v daném kontextu a 
odůvodní jejich použití 

- nahradí běžné cizí slovo českým  
ekvivalentem a naopak 

Lexikologie 
- Slovní zásoba a její rozvrstvení 
- Slova významově blízká, homonyma, 

synonyma.  
- Význam slova a změny slovního 

významu 
- Způsoby tvoření slov 
- Rozšiřování a obohacování slovní 

zásoby 
-  Slova přejatá, jejich výslovnost, 

psaní 
 

- ve svém projevu uplatňuje znalosti 
tvarosloví odhaluje a opravuje tvaroslovné 
nedostatky a chyby 

- u jmen a sloves určuje základní gramatické 
kategorie 

Morfologie I. 
- Principy třídění slov na slovní druhy    
- Mluvnické kategorie jmen a sloves, 

jejich funkce a stylové využití 

- sestaví základní projevy administrativního 
stylu 

- napíše strukturovaný životopis a motivační 
dopis 

Administrativní styl 
- Základní znaky, postupy a prostředky 
- životopis, strukturovaný životopis, 

žádost, úřední dopis 
- další útvary: např.: zápis z porady, 

pracovní hodnocení, inzerát a 
odpověď na něj, jednoduché úřední, 
popř. podle charakteru oboru 
odborné dokumenty, ... 

 
- definuje charakteristické znaky popisného 

slohového postupu 

- samostatně vytvoří např. popis, 
charakteristiku (definuje rozdíly mezi nimi), 
popis pracovního postupu, případně 
líčení,... 

Praktická stylistika: 
- popis, charakteristika 
- popis pracovního postupu 
- líčení  

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 
srozumitelně 

Rétorika 
- Prostředky řečnických projevů 

 
3. ročník - rozpis učiva - Literární komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- orientuje se v jednotlivých uměleckých 

směrech a v jejich hlavních představitelích 
- zařadí ke každému směru typická díla  
- zhodnotí přínos moderních směrů v české 

literatuře  
- uvede hlavní představitele České moderny 

a generace buřičů a jejich díla 
- rozpozná různorodé jazykové prostředky 

použité pro vyjádření subjektivních pocitů 

Moderní směry ve světové a české 
literatuře 

- Prokletí básníci (A. Rimbaud, Ch. 
Baudelaire) 

- W. Whitman (volný verš) 
- Dekadence, impresionismus, 

symbolismus (O. Wilde) 
- Česká moderna a generace „buřičů“  
- A. Sova.O. Březina, S. K. Neumann, 
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V. Dyk, F. Šrámek, P. Bezruč   
 

- orientuje se v jednotlivých literárních 
směrech 

- dovede přičlenit autora příslušnému směru  
- zařadí ke každému směru typická díla  
- interpretuje vybrané dílo 
- pokusí se o vlastní tvorbu v duchu 

avantgardních směrů 

Avantgarda ve světové a české literatuře 
- dadaismus 
- expresionismus 
- kubismus 
- futurismus 
- G. Apollinaire -  vliv na české básníky 
- atd 

- dokáže jmenovat přední představitele 
světové meziválečné kultury 

- konfrontuje rozličné umělecké přístupy 
v literatuře meziválečného období 

- rozpozná texty s odlišnými uměleckými 
záměry 

- pokusí se o interpretaci ukázky ze 
zvoleného díla 

Světová literatura v období mezi dvěma 
válkami 

-  T. Mann, J. Joyce, F. Kafka, B. 
Pasternak, M. Bulgakov,  E. 
M. Remarque, E Hemingway,  

- atd. 

- uvědomuje si význam osobností české 
meziválečné poezie  

- v meziválečné české poezii rozlišuje mezi 
různými směry a přístupy  

- polemizuje s ostatními studenty v diskuzích 
o východiscích a funkcích básnického 
umění ve vztahu ke společnosti  

- pokusí se o interpretaci ukázky ze 
zvoleného díla 

Vývoj meziválečné české poezie 
- proletářská poezie 
- poetismus 
- surrealismus 
-  J. Wolker, J. Seifert, V. Nezval, V. 

Vančura aj. 
- F. Halas, V. Holan 

- uvědomuje si význam osobností 
meziválečné české prózy 

- rozlišuje mezi různými směry a přístupy 
v meziválečné české próze 

- má povědomí o životních osudech 
K. Čapka, V. Vančury, K. Poláčka aj. 

- diskutuje o statečnosti a prozíravosti 
autorů protinacistických próz  

- interpretuje vybraná díla 

Podoby prózy v meziválečné české 
literatuře  

- Tematika války - J. Hašek a jeho 
Osudy dobrého vojáka Švejka, 
legionářská literatura 

-  Sociální proud - I. Olbracht 
- Psychologický román - J. Havlíček 
- Katolický proud – J. Durych 
-  Experiment v próze - V. Vančura 
- K. Čapek, K. Poláček, E. Bass 
- atd. 

- postihuje myšlenky humanismu v dílech 
předních dramatiků doby, dokáže 
interpretovat z tohoto hlediska zvolené 
ukázky 

- objasňuje nadčasovost myšlenek autorů 
společensky angažovaných dramat 

- v diskuzích srovnává levicové postoje 
v českých meziválečných dílech a děl po 
roce 1948  

- zamýšlí se na nad společenským 
významem dramat 1. poloviny 20. století 

Drama  v 1. pol. 20. století 
-  Osvobozené divadlo, J. Werich, J. 

Voskovec, J. Ježek.  
- dramata bratří Čapků 
- atd. 

 

- objasníi význam historických událostí této 
doby a jejich radikální vliv na proměnu 
české i literatury 

Literatura v období 2. světové války a 
okupace 

- reakce na ohrožení republiky (F. 
Halas,  V. Nezval,  F. Hrubín,), 
Skupina 42 (J. Orten , J. Kolář ...) 
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- postihne různorodost literární scény ve 2. 
polovině 20. století 

- představí svého oblíbeného autora 
- samostatně interpretuje zvolené dílo 

Světová poezie a próza po r. 1945 
Významné osobnosti světové dramatické 
tvorby po r. 1945  

- americká literatura (T. Williams, J. 
Steinbeck W. Styron, ...) 

- totalita v literatuře (A. Solženicyn, 
G. Orwell) 

- beatnická generace (J. Kerouac ) 
- dramatik. F. Dürrenmatt  

 
- zlepšuje vlastní komunikační dovednosti 

na základě zážitků z četby  
- formuluje své názory a postoje v diskusi se 

spolužáky vysvětluje a obhajuje myšlenky  
- postihne smysl textů, jejich shody a rozdíly 
- volí adekvátní komunikační strategie, 

zohledňuje partnera a publikum 

Základy rétoriky 
- řečnické útvary 

  
3. ročník - rozpis učiva –  Jazyk a jazyková komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- uplatňuje syntaktické znalosti při 

písemném i mluveném projevu 
- vytvoří úvahový text 
- rozliší rysy úvahy a ostatních slohových 

útvarů, např. výklad, vyprávění 
 

Syntax I. 
- Věta a větné členy 
- Souvětí a druhy vět 

Praktická stylistika 
- úvaha 

 
- ve svém projevu uplatňuje znalosti 

tvarosloví  
Morfologie II. 

- Mluvnické kategorie dalších slovních 
druhů, jejich funkce a stylové využití 

 
- rozlišuje základní útvary publicistického 

stylu a definuje jejich základní znaky a 
rozdíly 

- sestaví jednoduché zpravodajské a 
propagační útvary (zpráva, reportáž, 
pozvánka, nabídka) 

- má přehled o denním tisku, rozezná 
manipulativní komunikaci 

- napíše krátký článek do novin/časopisu, 
případně text s rysy fejetonu 

Publicistický styl 
- Publicistické žánry: zpravodajství, 

úvodník, komentář, fejeton, reportáž, 
interview, inzerát, ... 

- praktická stylistika: článek do novin/ 
časopisu, fejeton 

- reklama 
 
 

- definuje základní figury a tropy a vyhledává 
je v textu, objasňuje jejich sémantickou 
stránku 

Jazykové prostředky v uměleckém stylu 
-  Řeč přímá, nepřímá, polopřímá. 
- Figury a tropy 

 
4. ročník – rozpis učiva -  Literární komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
- dokáže popsat v hlavních rysech vývoj 

české literatury 2. pol. 20. století 
- reflektuje proměny poválečné poezie 
- zamyslí se nad významem význačných 

autorů pro další rozvoj české básnické 
tvorby  

- využívá znalostí jazykových prostředků 

Světová poezie a próza po r. 1945 
Významné osobnosti světové dramatické 
tvorby po r. 1945  

- existencionalismus (A. Camus)  
- magický realismus (G. G. Marquez) 
- postmoderna (U. Eco, M. Kundera) 
- absurdní drama (S. Becket) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
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uměleckého stylu a vyhledává v textech 
nejdůležitější figury a tropy 

- uvědomuje si znaky subjektivního 
uměleckého stylu nejvýznačnějších autorů 

- dokáže popsat v hlavních rysech vývoj 
české prózy 2. pol. 20. století 

- pokusí se o zhodnocení významu 
vybraného tvůrce 

- interpretuje dramatické, filmové či televizní 
zpracování děl  

- zamyslí se nad morálními dilematy hrdinů 
próz 

 

- -atd  
Česká literatura  po r. 1945 

- Židovská tématika - A. Lustig, 
L. Fuchs, O. Pavel. 

-  Reakce na kult osobnosti - 
M. Kundera, L. Vaculík. 

- Budovatelský schematismus (P. 
Kouout) 

Trojí proud v české literatuře po roce 1968  
-  Oficiální (L. Fuks, B. Hrabal, O. Pavel 

V. Páral) 
- Samizdatový (L. Vaculík, V. Havel...) 
- Exilový (J. Škvorecký,  P. Kohout, 

M. Kundera a j.) 
- Česká poezie mimo normalizační 

proud (J. Seifert, F.  Hrubín, J. 
Skácel, ...) 

- Zpívaná poezie  (K. Kryl, J. Kainar, 
V. Hrabě, J. Nohavica, ...) 

- atd 
- postihne  různorodost dramatické scény 2. 

poloviny 20. století 
- pokusí se o zhodnocení významu 

vybraného tvůrce 
- interpretuje dramatické, filmové či televizní 

zpracování děl  
- propojuje vědomosti o dramatu se 

soudobou divadelní produkcí 

Vývoj českého dramatu ve 2. polovině 20. 
století 

-  J. Topol, V. Havel, P. Kohout 
-  Divadlo J. Cimrmana (Z. Svěrák, L. 

Smoljak) 
- atd. 

- vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje české i světové literatury, 
významných uměleckých směrů, uvede 
jejich představitele a charakterizuje a 
interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury 

- zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů a příslušných 
historických období  

- při interpretaci literárního textu ve všech 
jeho kontextech uplatňuje znalosti o 
struktuře literárního textu, literárních 
žánrech a literárněvědných termínech 

- postihne smysl textu, vysvětlí důvody a 
důsledky různých interpretací téhož textu, 
porovná je a zhodnotí 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 
uměleckých děl 

- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti 

Opakování a shrnutí učiva z literární 
teorie a historie 
 

 
4. ročník – rozpis učiva -  Jazyk a jazyková komunikace 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
-  orientuje se ve výstavbě textu 
- uplatňuje znalosti za skladby při písemném 

i mluveném projevu 

Syntax II. 
- Složitá souvětí a interpunkce 
- Nepravidelnosti větné stavby 
- stavba a tvorba komunikátu 
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- využívá znalostí pravidel pravopisu 
v otázce interpunkce složitých souvětí a 
nepravidelností větné stavby  

 
- rozpozná a pojmenuje funkční styl, 

dominantní slohový postup a v typických 
příkladech slohový  útvar 

- pojmenuje charakteristické znaky textu, 
podle nichž text přiřadil k funkčnímu stylu, 
doloží příklady z textu   

-  používá jednotlivé slohové postupy a 
základní útvary vhodně vzhledem k dané 
komunikační situaci 

 
Opakování funkčních stylů 

-  

 

- v základních útvarech odborného stylu 
používá adekvátní slovní zásobu včetně 
příslušné odborné terminologie 

- při využití cizího textu dodržuje pravidla 
citace, vychází ze znalosti citační normy 

- odliší citaci od plagiátorství 

 

Odborný styl 
- slovní zásoba vzhledem 

k příslušnému oboru vzdělávání, 
terminologie 

- Zásady zpracování odborného textu, 
citace, citační norma  

- Odborný popis, referát, výklad, esej 
- grafická a formální úprava 

jednotlivých písemných projevů 
 
- posoudí kompozici uměleckého textu, jeho 

slovní zásobu a skladbu 

 
Umělecký styl 

- Stylistické postupy a hlavní žánry 
- Jazyk a kompozice beletristického 

vypravování 
 
- využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje  
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní  
(kritizovat, polemizovat) 

- dokáže svůj projev adekvátně přizpůsobit 
adresátovi 

Rétorika 
- Hlavní řečnické útvary 
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Učební osnova předmětu ANGLICKÝ JAZYK 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět AJ je 
vyučován v 1. - 6. ročníku po 3 hodinách týdně, tj. celkem 18 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
V 1.-4. ročníku si žák osvojí komunikační jazykové kompetence odpovídající  úrovni 
B1 SERRJ, v 5.-6. ročníku úrovni B1+/B2 (SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných 
řečových dovedností. 
 
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k: 
• prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k 

tomuto předmětu, dovednosti učit se cizí jazyk efektivně;  
• využívání vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při 

studiu jazyka cizího; 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce (patřičná znalost slovní zásoby a gramatických 
struktur); 

• získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce, 
včetně jednodušších odborných textů, využívání textu jako zdroj poznání i jako 
prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; 

• osvojení si práce se slovníky, časopisy a s internetem nebo CD-ROM, využívání 
práce s těmito informačními zdroji ke studiu a k prohlubování svých všeobecných 
vědomostí a dovedností; 

• komunikování v rámci základních témat, porozumění přiměřeně (jazykově, 
obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, 
vyměňování názorů a informací týkajících se známých témat všeobecných i 
odborných v projevech mluvených i psaných, volbě vhodné komunikační strategie 
a jazykových prostředků, jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; 

• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi;  

• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním 
hodnotám jiných národů v souladu se zásadami demokracie. 

• získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a k využívání 
získaných poznatků včetně odborných ze svého oboru ke komunikaci 

  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
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Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí 
studium tohoto jazyka v dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Předpokládá se mírně 
pokročilá nebo pokročilá vstupní úroveň znalosti jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce 
navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 
komunikativních dovedností, která odpovídá úrovni B1 pro maturitní studium a 
B1+/B2 pro vyšší odborné studium Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Vyšší odborné vzdělávání vede k absolutoriu. 
Předmět anglický jazyk vede žáky k: 
• osvojení praktických řečových dovedností anglického jazyka; 
• využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního i profesního 

života; 
• výchově ke kultivovanému jazykovému projevu 
• rozšíření jejich poznatků o anglicky mluvících zemích 
• rozšíření kulturního rozhledu; 
• formování jejich osobnosti; 
• rozvíjení jejich schopnosti celoživotního vzdělávání.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají moderní i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. 
Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny následující klíčové kompetence: 
 
Klíčové kompetence 
Anglický jazyk rozvíjí především kompetence k učení - naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence - naučit žáky v angličtině 
věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat, k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
- umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi - učit žáky efektně pracovat s informacemi a 
komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) 

k probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se 
jejich celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na 
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ně reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady 

a zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 

využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování 
znalostí, k informacím  

- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 

 
Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
Učební osnova předmětu ANGLICKÝ JAZYK 
 
 

1. a 2. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 
Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně 
dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením, otázkám 
a pokynům vysloveným pomalu a 
zřetelně, školním a pracovním pokynům 

- rozumí číslům, údajům o cenách, čase 
- na základě vyslechnutých informací 

vyplní dotazník 
- umí porozumět informacím radiového 

vysílání a zacházet s neznámými slovy 
při poslechu 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření 

- v jednoduchých promluvách nalezne 
hlavní a vedlejší  myšlenky a důležité 
informace 

- rozpozná význam jednoduchých 
obecných sdělení a hlášení 

 
Čtení: 
- rozumí krátkým písemným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 
- umí pracovat s jednoduchými texty na 

vybraná témata / články, emaily, 

 
Jazykové prostředky a funkce: 
 
▪ Gramatika: 
„to be“, possessive adjectives,    subject 
pronouns this, that, these, those 
 
Have got 
Possessive´s 
there is / there are 
Possessive pronous 
 
Present simple affirmative 
Time expressions 
Present simple negative 
Object pronouns 
Present simple questions 
 
Countable/uncountable nouns 
some, any, much/many/a lot of 
 
can – ability 
Adverbs, imperatives 
 
like/love/hate + ing 
Articles 
Present Continuous 
Present simple and Present continuous 
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rozhovory/ 
- umí se orientovat v textových zprávách 
- rozumí nejdůležitějším odborným 

výrazům 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 

(např. informace o místech, lidech) 
- umí zacházet s novými slovíčky ve 

čteném textu 
 
Mluvení: 
- umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných 
životních situacích 

- umí jednoduše pohovořit o sobě a 
členech rodiny 

- dokáže pokládat jednoduché otázky na 
čas, ceny, zvyky a odpovídat na ně 

- dokáže popsat obrázek, fotografii 
- zvládne krátkou diskusi na zadané téma 
- zvládne jednodušší telefonický rozhovor 
- umí použít čísla, údaje o množství, 

cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat místo, počasí 
 
Psaní: 
- umí vypracovat jednoduché texty / 

pohlednice, zpráva, poznámka, e-mail / 
- umí ve formulářích vyplnit základní údaje 

o sobě 
- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text ve formálním 

i neformálním dopisu 
- dovede napsat blahopřání, pozvánku  
- zvládne napsat několik souvislých 

jednoduchých vět o sobě 
- umí napsat stručný životopis 
- dovede napsat recept 
- umí napsat popis na základě fotografie 

Past simple: to be 
Past simple affirmative 
 
Past simple negative and questions 
Question words 
 
Comparative adjectives 
Will for predictions 
 
Superlative adjectives 
be going to for plans and intentions 
 
have to 
Prepositions 
 
If + imperative  
Present perfekt 
 
▪ Slohové postupy:  

Popis 

E-mail 

A short note 

Recipe 

Postcard 

Informal letter 

Notice 

Formal letter 

 

 ▪ Tématické okruhy: 
  - rodina /+ MA, Unit 1/ 
  - škola a volný čas /+ MA, U3/ 
  - nákupy a nakupování /MA, U6/ 
  - bydlení a vybavení domů /MA, U2/ 
  - specifika měst a života v nich - extrémní 
sport a vybavení /MA, U9/ 
  - zdraví /MA, U10/ 
  - jídlo a vaření /MA, U5/ 
  - móda a oblečení 
  - počítače a internet /MA, U12/ 
  - hudba a hudební festivaly 
  - věda a technika /MA, U12/ 
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  - vynálezy /MA, U12/ 
  - životní prostředí, počasí /MA, U11/ 
  - dovolená a dopravní prostředky /MA, U7/ 
  - zaměstnání /MA, U4/ 
  - kulturní zvyky /MA, U8/  
  - politika 

 
3. a 4. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 
bezprostřední osobní vztah (já, moje 
rodina, jídlo, sporty) 

- rozumí přiměřeným souvislým projevům 
a diskusím rodilých mluvčích 
pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu 

- je schopen postihnout hlavní smysl 
krátkých, jasných a jednoduchých 
sdělení a oznámení 

- umí předpokládat ve slyšeném textu 
- dovede v poslechu najít specifickou 

informaci 
- orientuje se v telefonické konverzaci 
- dovede přiřadit informace 
- umí přiřadit a doplnit informace do 

slyšeného textu  
- odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 
- v promluvách nalezne hlavní a vedlejší  

myšlenky a důležité informace 
- rozpozná význam jednoduchých 

obecných sdělení a hlášení 
 
Maturita Activator: Referenční část 
Poslech: 
Podpora obecných zkouškových strategií pro 
poslechové dovednosti s následnými 
praktickými cvičeními 
- zkouškové typy poslechových úkolů 

s možností porovnání a vlastního 
vyjádření, následné písemné úkoly ve 
formě T/F (pravda-nepravda), 

Jazykové prostředky a funkce: 
 
▪ Gramatika: 
Present simple and continuous 
Questions and question words 
 
Past simple and past continuous 
 
Comparatives and superlatives 
too and enough 
 
 Wishes and intentions 
 Gerunds and infinitives 
 
 Should and must  
 Articles 
 
Obligations and permission in the present 
Obligation and permission in the past 
 
Future arrangements 
Will, may and might 
 
Present perfect with ever and never 
Present perfect with just, already and yet 
 
Defining relative clauses 
First conditional and future time clauses 
 
Used to 
Present perfect with for and since 
 
Present simple passive 
Past simple and present perfect Passive 
 
Second conditional 
Reported requests and commands 



28 
 

doplňování textu, výběr z možností. 
 
Čtení: 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 
- uplatňuje různé typy technik čtení 
- vyslovuje srozumitelně 
- rozumí popisům událostí, pocitů, přání 

v osobních dopisech 
- vyhodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 
v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 
jména, obrázky a nadpisy 

- rozumí jednoduchým návodům  
 
Maturita Activator: Referenční část 
Čtení: 
Nabízí se různé typy článků s následnými 
praktickými cvičeními, úkoly ve formě T/F 
(pravda-nepravda), doplňování textu, výběr 
z možností. 
 
Mluvení: 
- domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadující jednoduchou a přímou 
výměnu informací o známých tématech 
a činnostech 

- popíše sebe i jiné osoby místa, věci, 
fotografie 

- seznámí se s novými lidmi, zvládne 
pozdravy v různých situacích 

- podá radu a požádá o ni 
- získá a podá základní instrukci, 

informaci 
- utvoří zdvořilou žádost a reaguje na ni 
- dovede vyjádřit zájem, své záměry a 

plány 
- umí žádat o dovolení a reagovat 
- dovede vyjadřovat prognózy, záměry a 

plány 
- umí se vyjadřovat v běžných 

předvídatelných situacích 
- zvládne telefonickou konverzaci 
 
Maturita Activator: Referenční část 
Ústní projev: 

 
Maturita Activator: 
III.Grammar 
40 stran s klíčovými gramatickými 
strukturami, jak teoretická, tak praktická 
cvičení v typicky zkouškovém formátu 
 
▪ Slohové postupy:  
      formulář 
      e-mail 
      neformální dopis 
      pozvánka 
      pohlednice 
      formální dopis/stížnost 
      vzkaz/oznámení 
 
▪ Tématické okruhy: 
Longman Maturita Activator (MA) 
- moje rodina a vztahy /MA, Unit 1/ 
- známé osobnosti /MA U1/ 
- peníze a finance 
- škola, vzdělávání /MA U3/ 
- práce, zaměstnání /MA U4/ 
- zdravý životní styl /MA U10/ 
- jídlo a nápoje, vaření /MA U5/ 
- společnost a právo 
- dovolená, prázdniny /MA U7/ 
- sport, vybavení /MA U9/ 
- moderní přístroje a technologie /MA U12/ 
- příroda /MA U11/ 
- film, TV /MA U8/ 
- kriminalita, zločinnost 
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- řada jazykových dovedností a výrazů 
potřebných pro každý tip zkouškového 
zadání úkolu, za nimiž následují 
praktická procvičení 

- značná podpora obrazového materiálu 
s úkoly ve zkouškovém formátu 

 
Psaní: 
- umí v jednoduchých větách popsat 

zážitky a události ze svého 
každodenního života 

- ve formulářích umí vyplnit údaje osobě, 
o svém vzdělání, zájmech a zvláštních 
znalostech 

- umí napsat krátký příběh, popis událostí 
z oblasti každodenních témat  

- dovede psát formální a neformální e-
maily 

- umí písemně zaznamenat podstatné 
myšlenky 

- dovede zformulovat vlastní myšlenky  
- umí psát osobní dopisy popisující zážitky 

a dojmy (např. napsat text o osobních 
vzpomínkách) 

- umí napsat dotazník 
- dovede napsat popis 
 
Maturita Activator: Referenční část 
Psaní: 
Kromě zkouškových strategií podpora v tzv. 
Writing bank – přehledné ukázky psaných 
textů s užitečnými výrazy a tipy pro písemný 
projev 
 

5. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák 
- čte s porozuměním kratší odborné texty 
- používá vhodně odbornou terminologii 

ze svého oboru a gramatické prostředky 
odborného stylu.  

- spolehlivě reprodukuje smysl odborného 
textu 

- vyhledává jednoduché informace 
v odborném cizojazyčném textu 

- upevňování a prohlubování již 
dosažených jazykových a kulturních 
znalostí  

- odborná terminologie týkající se 
profesního zaměření v oboru hudba a 
skladba 

- gramatické jevy a slovní spojení 
používaná v odborném textu 

- tematické celky týkající se hudebního a 
kulturního života  
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6. ročník - výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák 
- čte s porozuměním a překládá delší 

odborné texty 
- umí tlumočit spolehlivě do mateřského i 

cizího jazyka odborný text 
- umí vypracovat cizojazyčné resumé 

k odbornému textu 
- umí vypracovat v cizím jazyce profesní 

životopis, žádost a přihlášku k účasti 
v konkurzních řízeních 

- umí komunikovat v různých profesních 
situacích 

- upevňování a prohlubování již 
dosažených jazykových a kulturních 
znalostí  

- rozšiřování odborné slovní zásoby 
týkající se profesního zaměření v oboru 
hudba a skladba 

- upevňování a prohlubování gramatických 
jevů a slovních spojení používaných 
v odborném textu 

- tématické celky týkající se hudebního a 
kulturního života  

 
 
 
 

- dokáže popsat osoby, jejich vzhled i 
povahové vlastnosti a zájmy 

- domluví si schůzku 
- dokáže vybrat/popsat vhodného 

partnera 
- dokáže utvářet nová slova s pomocí 

přípony –able, předpony un- 
- dokáže pohovořit o významných 

svátcích a s nimi spojených tradicích 
v ČR a srovnat je se svátky a s nimi 
spojenými tradicemi v GB a USA 

- dokáže napsat přání k Vánocům 
- dokáže mluvit o knihách, popsat děj 

oblíbené knihy, stručně pohovořit o 
svém oblíbeném autorovi 

Popis osob – vlastnosti, vzhled 
Svátky v ČR – GB – USA 
Knihy a další volnočasové aktivity 
 
Gramatika: Vyjadřování přítomnosti, tázací 
dovětky, přivlastňovací zájmena samostatná, 
tvoření a stupňování příslovcí, vyjadřování 
budoucnosti, budoucnost po spojkách if, 
when a while, příčestí minulé, vztažné věty 
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Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK  
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět NJ je 
vyučován v 1. - 6. ročníku po 3 hodinách týdně, tj.celkem 18 hodin.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití  zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
V 1.-4. ročníku si žák osvojí komunikační jazykové kompetence odpovídající  úrovni 
B1 SERRJ, v 5.-6. ročníku úrovni B1+/B2 (SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných 
řečových dovedností. 
 
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k: 
• prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k 

tomuto předmětu, dovednosti učit se cizí jazyk efektivně;  
• využívání vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při 

studiu jazyka cizího; 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce /patřičná znalost slovní zásoby a gramatických 
struktur/; 

• získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce, 
včetně jednodušších odborných textů, využívání textu jako zdroj poznání i jako 
prostředku ke zkvalitňování jazykových znalostí; 

• osvojení si práce se slovníky, časopisy a s internetem nebo CD-ROM, využívání 
práce s těmito informačními zdroji ke studiu a k prohlubování svých všeobecných 
vědomostí a dovedností; 

• komunikování v rámci základních témat, porozumění přiměřeně (jazykově, 
obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, 
vyměňování názorů a informací týkajících se známých témat všeobecných i 
odborných v projevech mluvených i psaných, volbě vhodné komunikační strategie 
a jazykových prostředků,  jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; 

• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi;  

• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním 
hodnotám jiných národů v souladu se zásadami demokracie. 

• Získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a k využívání 
získaných poznatků včetně odborných ze svého oboru ke komunikaci 
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Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí 
studium tohoto jazyka v dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Předpokládá se mírně 
pokročilá nebo pokročilá vstupní úroveň znalosti jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce 
navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 
komunikativních dovedností, která odpovídá úrovni B1 pro maturitní studium a 
B1+/B2 pro vyšší odborné studium Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Vyšší odborné vzdělávání vede k absolutoriu. 
 
Předmět německý jazyk vede žáky k: 
- osvojení praktických řečových dovedností německého jazyka; 
- využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního i profesního 

života; 
- výchově ke kultivovanému jazykovému projevu 
- rozšíření poznatků o německy mluvících zemích 
- rozšíření kulturního rozhledu; 
- formování osobnosti; 
- rozvíjení schopnosti celoživotního vzdělávání.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají moderní i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. 
Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny následující klíčové kompetence: 
 
Klíčové kompetence 
Německý jazyk rozvíjí především kompetence k učení - naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence - naučit žáky v němčině 
věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat,  k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
- umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi - učit žáky efektně pracovat s informacemi a 
komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
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- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k informacím  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Český jazyk a literatura,  Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
 
Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK 
 
 
 

1. a 2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně 
dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením, otázkám 
a pokynům vysloveným pomalu a 
zřetelně, školním a pracovním pokynům 

- rozumí číslům, údajům o cenách, čase 
- na základě vyslechnutých informací 

vyplní dotazník 
- umí porozumět informacím radiového 

vysílání a zacházet s neznámými slovy 
při poslechu 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření 

- v jednoduchých promluvách nalezne 
hlavní a vedlejší  myšlenky a důležité 
informace 

- rozpozná význam jednoduchých 
obecných sdělení a hlášení 

 
Čtení: 
- rozumí krátkým písemným pokynům 

Gramatika:  
osobní zájmena,  
přítomný čas pravidelných a nepravidelných 
sloves,  
sloveso sein a haben,  
přímý a nepřímý pořádek slov,  
číslovky,  
předložky in, aus,  
určení rodu podstatných jmen podle přípony,  
člen určitý a neurčitý – 1. a 4.pád,  
zápor nicht a kein,  
množné číslo podstatných jmen,  
möchte,  
způsobová slovesa,  
způsobové sloveso mögen,  
přítomný čas nepravidelných sloves, 
rozkazovací způsob,  
zápor nicht, kein, nicht,  
složená slova,  
podmět man,  
přídavná jména odvozená od zeměpisných 
názvů,  
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou 
předponou,  
předložky se 4.pádem,  
osobní zájmena ve 4.pádě,  
zu Hause a nach Hause,  
3.pád,  
osobní a přivlastňovací zájmena ve 3.pádě,  
2.pád jmen vlastních,  
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(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 
- umí pracovat s jednoduchými texty na 

vybraná témata / články, emaily, 
rozhovory/ 

- umí se orientovat v textových zprávách 
- rozumí nejdůležitějším odborným 

výrazům 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 

(např. informace o místech, lidech) 
- umí zacházet s novými slovíčky ve 

čteném textu 
 
Mluvení: 
- umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných 
životních situacích 

- umí jednoduše pohovořit o sobě a 
členech rodiny 

- dokáže pokládat jednoduché otázky na 
čas, ceny, zvyky a odpovídat na ně 

- dokáže popsat obrázek, fotografii 
- zvládne krátkou diskusi na zadané téma 
- zvládne jednodušší telefonický rozhovor 
- umí použít čísla, údaje o množství, 

cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat místo, počasí 
 
Psaní: 
- umí vypracovat jednoduché texty / 

pohlednice, zpráva, poznámka, e-mail / 
- umí ve formulářích vyplnit základní údaje 

o sobě 
- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text ve formálním 

i neformálním dopisu 
- dovede napsat blahopřání, pozvánku  
- zvládne napsat několik souvislých 

jednoduchých vět o sobě 
- umí napsat stručný životopis 
- dovede napsat recept 
- umí napsat popis na základě fotografie 

předložky se 3.pádem,  
předložky se 3. a 4.pádem,  
řadové číslovky  
 
Témata:  
Jídlo a vaření,  
V restauraci,  
Každodenní povinnosti,  
Životní styl,  
Příležitostná práce,  
Vnější vzhled,  
vlastnosti osob, 
zájmy, pocity, volný čas,  
prodej a služby,  
účast na kulturních akcích,  
svátky a festivaly,  
kulturní události,  
Vídeň,  
Moje město  
Rodina,  
volný čas,  
sport,  
problémy ve škole  
 
Slohové postupy:  
napsat jednoduchý inzerát 
napsat vzkaz 
napsat krátký soukromý dopis 
napsat pozvánku 
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3. a 4. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Porozumění a poslech: 
- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 
bezprostřední osobní vztah (já, moje 
rodina, jídlo, sporty) 

- rozumí přiměřeným souvislým projevům 
a diskusím rodilých mluvčích 
pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu 

- je schopen postihnout hlavní smysl 
krátkých, jasných a jednoduchých 
sdělení a oznámení 

- umí předpokládat ve slyšeném textu 
- dovede v poslechu najít specifickou 

informaci 
- orientuje se v telefonické konverzaci 
- dovede přiřadit informace 
- umí přiřadit a doplnit informace do 

slyšeného textu  
- odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 
- v promluvách nalezne hlavní a vedlejší  

myšlenky a důležité informace 
- rozpozná význam jednoduchých 

obecných sdělení a hlášení 
Čtení: 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 
- uplatňuje různé typy technik čtení 
- vyslovuje srozumitelně 
- rozumí popisům událostí, pocitů, přání 

v osobních dopisech 
- vyhodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 
v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 
jména, obrázky a nadpisy 

- rozumí jednoduchým návodům  
 
Mluvení: 
- domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadující jednoduchou a přímou 
výměnu informací o známých tématech 
a činnostech 

Témata:  
Zábava a volný čas, 
oblékání a nakupování, 
kultura – TV, divadlo, kino, 
nakupování, 
v obchodním domě, 
na ulici, 
bydlení na venkově a ve městě, 
Praha a hudební život v Praze, 
Lidské tělo, 
U lékaře, 
Problémy ve škole, s rodiči, 
Lidské vlastnosti, 
Škola (školský systém v ČR a Německu), 
výběr povolání,  
Česká republika,  
kulturní centra v ČR,  
jídlo a pití,  
v restauraci,  
Rakousko,  
Německo 
 
Gramatika:  
préteritum a perfektum,  
pořádek slov ve větě jednoduché, souvětí,  
vzájemné postavení příslovečných určení,  
větný rámec,  
některé typy vedlejších vět,  
skloňování přídavných jmen,  
tázací zájmena,  
sloveso holen, bringen, tragen a probieren, 
anprobieren 
Neurčitá zájmena,  
zájmena einer, keiner, meiner,  
překlad českého ještě ne, už ne, příslovce 
s irgend/nirgend 
řadové číslovky,  
datum,  
směrová příslovce,  
infinitiv závislý na podstatném a přídavném 
jménu, 
infinitiv závislý na slovesu,  
Použití Platz, Stelle, Ort,   
rozdíl mezi slovy haben a sollen 
zvratná slovesa,  
rozkazovací způsob,  
vespolná zájmena,  
některé předložky s 2. pádem 
Časové údaje,  
zájmenná příslovce,  
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- popíše sebe i jiné osoby místa, věci, 
fotografie 

- seznámí se s novými lidmi, zvládne 
pozdravy v různých situacích 

- podá radu a požádá o ni 
- získá a podá základní instrukci, 

informaci 
- utvoří zdvořilou žádost a reaguje na ni 
- dovede vyjádřit zájem, své záměry a 

plány 
- umí žádat o dovolení a reagovat 
- dovede vyjadřovat prognózy, záměry a 

plány 
- umí se vyjadřovat v běžných 

předvídatelných situacích 
- zvládne telefonickou konverzaci 
 
Psaní: 
- umí v jednoduchých větách popsat 

zážitky a události ze svého 
každodenního života 

- ve formulářích umí vyplnit údaje osobě, 
o svém vzdělání, zájmech a zvláštních 
znalostech 

- umí napsat krátký příběh, popis událostí 
z oblasti každodenních témat  

- dovede psát formální a neformální e-
maily 

- umí písemně zaznamenat podstatné 
myšlenky 

- dovede zformulovat vlastní myšlenky  
- umí psát osobní dopisy popisující zážitky 

a dojmy (např. napsat text o osobních 
vzpomínkách) 

- umí napsat dotazník 
- dovede napsat popis 
 

vedlejší věty přirovnávací a vztažné, 
stupňování přídavných jmen v přísudku, 
stupňování příslovní,  
sloveso tun,  
porušování větného rámce po wie, als, 
stupňování přídavných jmen v přívlastku, 
příslovce zakončená na –stens,  
použití machen a tun 
sloveso werden,  
infinitivní konstrukce,  
zeměpisné názvy,  
názvy obyvatel,  
zpodstatnělá přídavná jména,  
příčestí minulé a přítomné 
Člen podstatných jmen,  
konjunktiv préterita a opisná forma 
s würde+infinitiv,  
skloňování přídavných jmen po nulovém 
členu,  
trpný rod,  
vazby sloves, podstatných a přídavných  
jmen,  
zlomky a desetinná čísla,  
souhrnné opakování mluvnice 

Doplňková témata: extrémní sporty, počítače a internet, věda a vynálezy, peníze a finance, 
příroda a počasí, kriminalita, zločinnost a právo, film, TV,  ochrana životního prostředí, media 
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5. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
Používá vhodně terminologii ze svého oboru 
a gramatické prostředky odborného stylu 
Čte s porozuměním kratší odborné texty 
Vyhledává jednoduché informace 
v odborném cizojazyčném textu 
Spolehlivě reprodukuje odborný cizojazyčný 
text 

 
Odborná terminologie týkající se profesního 
zaměření 
Gramatické jevy a slovní spojení používaná 
v odborném jazyce 
Tematické celky týkající se hudebního a 
kulturního života 
Německy mluvící země  
Geografie, demografie, hospodářský, 
politický kulturní přehled 
Prohlubování a upevňování si již dosažené 
jazykové a kulturní znalosti 

 
6. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva  

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Čte s porozuměním delší odborné texty a 
překládá je 
Tlumočí a překládá spolehlivě do 
mateřského i cizího jazyka odborný 
cizojazyčného textu 
Umí vypracovat cizojazyčné resumé 
k odbornému textu 
Umí vypracovat profesní životopis v cizím 
jazyce, žádost a přihlášku k účasti 
v konkurzním řízení 
Umí komunikovat v různých profesních 
situacích 

Prohlubování a upevňování si již dosažené 
jazykové a kulturní znalosti 
Tematické celky týkající se hudebního a 
kulturního života 
Prohlubování a upevňování gramatických 
jevů a slovních spojení používaných 
v odborném jazyce 
Rozšiřování odborné slovní zásoby týkající 
se profesního zaměření 
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Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován 
v 5. - 6. ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 4 hodiny.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter  - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
Žák si osvojí jazyk v úrovni A2 (SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných řečových 
dovedností. 
  
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli učit se efektivně cizí jazyk, využívat 
vědomostí a dovedností získané ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího jazyka; 
komunikovat jednoduchým způsobem v rámci základních témat, jednoduchým 
způsobem zformulovat vlastní myšlenky; pracovat s jednoduchým  cizojazyčným 
textem, včetně jednoduššího odborného textu, pracovat se slovníky, s internetem, 
využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých 
všeobecných vědomostí a dovedností.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku druhého cizího jazyka, kde se předpokládá, že 
žáci studium jazyka začínají. Předmět anglický jazyk vede žáky k osvojení 
praktických řečových dovedností anglického jazyka, k využívání jazykových 
prostředků v situacích každodenního osobního i profesního života. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  
 
Klíčové kompetence 
Anglický jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v angličtině 
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věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat,  k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
– umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům,  k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi 
a komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k informacím  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Český jazyk a literatura,  Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK -  ANGLICKÝ  
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- dokáže vyhláskovat své jméno a příjmení, 

představit sebe a své přátele 
- dokáže představit svou rodinu 
- dokáže popsat svůj denní režim a hovořit 

o běžných činnostech, které lidé 
vykonávají v rámci svého povolání a zálib 

- dokáže popsat svůj školní den, hovořit o 
školních a mimoškolních aktivitách 
- popsat svůj byt, svůj pokoj 
- najít vhodný byt dle inzerátu 

 

Seznamování: oslovení, pozdrav, zahájení a 
ukončení rozhovoru, hláskování 
Rodina: rodinní příslušníci, popis jejich 
zájmů, povolání 
Bydlení 
Nakupování a návštěva restaurace 
 
Gramatika: časování slovesa to be a to have 
v přítomném čase, pořádek slov ve větě 
oznamovací a tázací, přítomný čas prostý a 
průběhový, počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména 

- používat konverzační fráze 
používané při návštěvě, vyjadřování 
přání, zdvořilé odmítnutí, souhlas, 
nesou 

Dovolená, plánování dovolené – poznají 
některá místa ve VB 
Nakupování 
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- hlas 
- popsat svůj pracovní den 
- naplánovat výlet, domluvit se s přáteli 

na setkání 
- vyjádřit přání, formulovat nabídku a 

žádost 

Gramatika: modální slovesa a některé jejich 
opisy, budoucí čas prostý, vazba be going to, 
stupňování přídavných jmen 
  

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák 
- dokáže napsat dopis příteli, popsat 

výlet, dovolenou 
- vybere si dle nabídky dovolenou 

vhodnou pro sebe 
- napíše dopis, kde buď chválí nebo 

reklamuje dovolenou 
- vyjádří přání, nabídky, žádosti 
- napíše krátký pohled z dovolené 
- popíše svůj den v minulém čase 

Dovolená a cestování – prohloubení slovní 
zásoby, Praha, Česká republika – žák se 
naučí pojmenovat naše významné památky 
Doprava – dopravní prostředky, popis cesty 
Domácí práce 
 
Gramatika: minulý čas pravidelných sloves, 
některá nepravidelná slovesa, rozlišení 
použití prostého a průběhového minulého 
času, rozdíl mezi předložkami at, on, in 
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Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět NĚMECKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován 
v 5. - 6. ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 4 hodiny.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají 
vzájemně propojený komplexní charakter  - porozumění  mluveného projevu nebo 
textu a jeho ústní i písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých 
jazykových dovedností. Vzdělávací obsah předmětu je v souladu s požadavky 
definovanými podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 
Žák si osvojí jazyk v úrovni A2 (SERRJ) naučí se i něco z odborné slovní zásoby. 
  
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby se žáci dovedli efektivně učit cizí jazyk, využívat 
vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího 
jazyka; komunikovat jednoduchým způsobem v rámci základních témat, 
jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; pracovat s jednoduchým 
cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, pracovat se slovníky, s 
internetem, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k 
prohlubování svých všeobecných a odborných vědomostí a dovedností.  
 
Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku druhého cizího jazyka, kde se předpokládá, že 
žáci studium jazyka začínají. Předmět cizí jazyk vede žáky k osvojení praktických 
řečových dovedností německého jazyka, k využívání jazykových prostředků v 
situacích každodenního osobního i profesního života. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost. V průběhu studia druhého cizího jazyka vypracuje žák 
samostatný referát na téma týkající se reálií německy mluvících zemí v rozsahu A4, 
který prezentuje ve třídě. Tento referát bude také předmětem hodnocení. 
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  
 
Klíčové kompetence 
Německý jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 
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možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v němčině 
věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat, k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
– umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi 
a komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k získávání informací  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
 
Předmět německý jazyk má vazbu na předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a 
hlavní obor. 
 
Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK -  NĚMECKÝ  
 
 

5. a 6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 
Porozumění a poslech: 
- rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně 
dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením, otázkám 
a pokynům vysloveným pomalu a 
zřetelně, školním a pracovním pokynům 

- rozumí číslům, údajům o cenách, čase 
- na základě vyslechnutých informací 

vyplní dotazník 
- umí porozumět informacím radiového 

vysílání a zacházet s neznámými slovy 
při poslechu 

Gramatika:  
osobní zájmena,  
přítomný čas pravidelných a nepravidelných 
sloves,  
sloveso sein a haben,  
přímý a nepřímý pořádek slov,  
číslovky,  
předložky in, aus,  
určení rodu podstatných jmen podle přípony,  
člen určitý a neurčitý – 1. a 4.pád,  
zápor nicht a kein,  
množné číslo podstatných jmen,  
möchte,  
způsobová slovesa,  
způsobové sloveso mögen,  
přítomný čas nepravidelných sloves, 
rozkazovací způsob,  
zápor nicht, kein, nicht,  
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- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření 

- v jednoduchých promluvách nalezne 
hlavní a vedlejší  myšlenky a důležité 
informace 

- rozpozná význam jednoduchých 
obecných sdělení a hlášení 

 
Čtení: 
- rozumí krátkým písemným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 
- umí pracovat s jednoduchými texty na 

vybraná témata / články, emaily, 
rozhovory/ 

- umí se orientovat v textových zprávách 
- rozumí nejdůležitějším odborným 

výrazům 
- je schopen číst krátké, jednoduché texty 

(např. informace o místech, lidech) 
- umí zacházet s novými slovíčky ve 

čteném textu 
 
Mluvení: 
- umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných 
životních situacích 

- umí jednoduše pohovořit o sobě a 
členech rodiny 

- dokáže pokládat jednoduché otázky na 
čas, ceny, zvyky a odpovídat na ně 

- dokáže popsat obrázek, fotografii 
- zvládne krátkou diskusi na zadané téma 
- zvládne jednodušší telefonický rozhovor 
- umí použít čísla, údaje o množství, 

cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat místo, počasí 
 
Psaní: 
- umí vypracovat jednoduché texty / 

pohlednice, zpráva, poznámka, e-mail / 
- umí ve formulářích vyplnit základní údaje 

o sobě 
- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text ve formálním 

i neformálním dopisu 
- dovede napsat blahopřání, pozvánku  

složená slova,  
podmět man,  
přídavná jména odvozená od zeměpisných 
názvů, 
skloňování přídavných jmen  
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou 
předponou,  
předložky se 4.pádem,  
osobní zájmena ve 4.pádě,  
zu Hause a nach Hause,  
3.pád,  
osobní a přivlastňovací zájmena ve 3.pádě,  
2.pád jmen vlastních,  
předložky se 3.pádem,  
předložky se 3. a 4.pádem,  
řadové číslovky  
minulý čas sloves – préteritum a perfektum 
 
Témata:  
Jídlo a vaření,  
V restauraci,  
Každodenní povinnosti,  
Životní styl,  
Příležitostná práce,  
Vnější vzhled,  
vlastnosti osob, 
zájmy, pocity, volný čas,  
prodej a služby,  
účast na kulturních akcích,  
svátky a festivaly,  
kulturní události, 
německy mluvící města,  
Vídeň,  
Moje město,  
Praha, 
ČR, Německo, Rakousko 
Rodina,  
volný čas,  
sport,  
problémy ve škole  
 
Slohové postupy:  
napsat jednoduchý inzerát 
napsat vzkaz 
napsat krátký soukromý dopis 
napsat pozvánku 
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- zvládne napsat několik souvislých 
jednoduchých vět o sobě 

- umí napsat stručný životopis 
- dovede napsat recept 
- umí napsat popis na základě fotografie 
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Učební osnova předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKYCH VĚD zasahuje do 
vzdělávacích oblastí SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován v 1. ročníku po 1 hodině týdně a v 2. až 4. 
ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 7 hodin. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do šesti oblastí, které mají vzájemně 
propojený komplexní charakter. Jsou to oblasti – Člověk ve společnosti, Člověk jako 
občan, Člověk a právo, Ekonomie a ekonomika, Člověk v mezinárodním prostředí a 
Člověk a svět. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  

Obecným cílem předmětu Základy společenských věd je připravit žáky na 
aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání 
všeobecně směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli 
slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali 
uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Učí je uvědomovat si 
vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět 
světu, v němž žijí. 

Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu 
teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K 
této přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou 
prostředkem ke kultivaci politicko-filozofického, psychologicko-sociálního, etického, 
právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční 
gramotnosti. 
 
Charakteristika obsahu 
 Vzdělávání navazuje na obecné kompetence, vědomosti a dovednosti, které 
žáci získali již v základním vzdělání, a směřuje k jejich upevnění, rozvinutí a 
prohloubení.  
 Učivo předmětu je zaměřeno na získání společenskovědních vědomostí a 
dovedností a jejich následnému využití v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a 
různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-
etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a 
sociálního charakteru; získávání a kritické hodnocení informací z různých zdrojů – z 
verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, 
mapy …) a kombinovaných textů (např. film); učí žáky věcně, pojmově a formálně 
správně formulovat své názory na sociální, politické, praktické ekonomické, 
filozofické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich  
s partnery. Významnou úlohu má i rozvíjení finanční gramotnosti jako důležité 
kompetence, kterou by měl být vybaven každý člověk dnešní doby. 
 Učivo předmětu usiluje o formování a posilování pozitivních citů, postojů, 
preferencí a hodnot:  

- uznávat, že lidský život je nejvyšší hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a 
chránit jej 
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- na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně 
hodnotné jako sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od 
předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, 
náboženské a jiné nesnášenlivosti  

- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít 
čestně 

- cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její 
zachování a zdokonalování  

- preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, 
vystupovat zejména proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a 
vlastenectvím,  

- s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze 
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně; kriticky posuzovat 
skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se 
manipulovat  

- cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného 
rozvoje 

- vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o 
ně, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší 
komunitu 

- chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a 
hledat na ně v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména občanské kompetence a kulturní 
povědomí, personální a sociální kompetence, komunikativní kompetence, 
kompetence k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění a 
podnikatelským aktivitám a  kompetence využívat prostředky IKT. 
 
Průřezová témata 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, 
Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. 
Předmět Základy společenských věd má vazbu na předměty Český jazyk a literatura,  
Dějepis, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Hlavní 
obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Psychologie, Pedagogika, Informační a 
komunikační technologie. 
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Učební osnova předmětu  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
 
- charakterizuje předmět sociologie a její 

postavení v systému spol. věd, orientuje se 
v základní terminologii 

- charakterizuje proces socializace a její 
instituce 

- dokáže definovat pojem sociální skupina, 
rozlišuje různé druhy (např. rodina, 
referenční skupina, ...) a vysvětlí vliv soc. 
skupiny na jedince 

- objasní pojem sociální role 
- rozlišuje různé typy soc. stratifikace 
- vysvětlí pojem sociální status a uvede 

možnosti, jakými jej lze měnit – mobilitní 
kanály   

- popíše sociální nerovnost a chudobu ve 
vyspělých demokraciích 

- uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit 
sociální problémy; popíše, kam se může 
obrátit, když se dostane do složité sociální 
situace 

- posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost 
pohlaví porušována 

- charakterizuje současnou českou 
společnost, její sociální složení 

Člověk ve společnosti 
-  sociologie jako vědní disciplína  
- socializace 
- Společenské útvary: sociální skupiny 
 
- Struktura společnosti: 
- stratifikace a nerovnost, vrstvy 
- elity a jejich úloha 
- sociální status a mobilita 
- sociální nerovnost a chudoba v současné 
- společnosti 
- postavení mužů a žen, genderové 

problémy 
- současná česká společnost 
 

2. pololetí 
- informace o sociální změně aplikuje při 

diskuzích na dané téma 
- srovná společnost tradiční a moderní, 

pojmenuje rozdíly a shody 
- definuje pojmy evoluce, revoluce 
- vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty 
 
- debatuje o pozitivech i problémech 

multikulturního soužití; objasní příčiny 
migrace lidí 

- charakterizuje současnou českou 
společnost z hlediska etnického složení 

- objasní význam solidarity a dobrých vztahů 
v komunitě  

 

 Měnící se společnost: 
- společnost tradiční a moderní 
- pozdně moderní společnost 
 
- hmotná kultura, duchovní kultura 
 
 
- Rasy, etnika, národy a národnost:   
- majority a minority ve společnosti 
- migrace, migranti, azylanti, multikulturní 

soužití 
- netolerance, xenofobie, rasismus 
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2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- charakterizuje předmět politologie a její 

postavení v systému spol. věd, orientuje se 
v základní terminologii 

- vymezí pojem státu, rozliší různá 
uspořádání státu a základní formy vlády 

- uvede příklady, za jakých podmínek je 
možné získat občanství ČR 

- rozpozná české státní symboly 
- určí základní principy právního státu 
- popíše dělbu moci v demokratických 

státech 
- charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy (korupce, 
kriminalita…); 

- debatuje o vlastnostech, které by měl mít 
občan demokratického státu;  

- rozliší znaky demokratického a totalitního 
státu 

- identifikuje nástroje totalitních režimů, 
které je udržují u moci 

 
- objasní význam práv a svobod, které jsou 

zakotveny v českých zákonech, a popíše 
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 
obhajovat 

- charakterizuje pojem občanská společnost 
- uvede příklady občanské aktivity ve svém 

regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou 
společností;  

- rozpozná občanské organizace a vymezí 
jejich úlohu ve společnosti 

 
- charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran a 
svobodných voleb 

- porozumí významu a funkci ústavy 
- určí hlavní subjekty moci zákonodárné a 

výkonné v ČR, rozliší jejich pravomoci  
- interpretuje výsledky voleb a volebních 

preferencí v tabulkách a grafech 
- charakterizuje znaky voleb 

 demokratických státech 
- rozliší pasivní a aktivní volební právo 
- vysvětlí na příkladech rozdíly mezi různými 

volebními systémy 
- rozliší na příkladech rozdíly mezi volbami 

Člověk jako občan 
- politologie jako vědní disciplína 
- stát, jeho znaky, funkce a formy 
- státy na počátku 21. století, český stát 
- státní občanství v ČR 
- dělba moci 
- demokracie a její znaky a druhy  
- demokratické a nedemokratické systémy  
- základní hodnoty a principy demokracie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

ochránce práv, práva dětí 
 
 
 
 
 
- občanská participace, občanská 

společnost 
- občanské ctnosti potřebné pro demokracii 

a multikulturní soužití 
 
 
 
- politický systém v ČR 
- právní základy státu, Ústava ČR, dělba 

moci v ČR 
- politika 
- politické strany 
 
- volby a volební systémy 
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do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, 
volbou prezidenta a volbami do územní 
samosprávy 

 
- rozpozná na konkrétních příkladech 

charakteristiky základních politických 
ideologií 

- vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat  
- hnutí omezující práva a svobody jiných lidí 
- vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 
- politickým radikalismem, nebo politickým 

extremismem 
 
- rozliší státní správu a územní samosprávu 
- uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy 
- identifikuje hlavní orgány státní správy 

a samosprávy 
 
- dovede kriticky přistupovat k mediálním  
  obsahům a pozitivně využívat nabídky  
  masových médií  
- rozliší na příkladech manipulativní jednání  

 
 
 
 
- politické ideologie 
 
 
- politický radikalismus a extremismus 
- současná česká extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a extremismus 
- teror, terorismus 
 
 
 
- státní správa a samospráva 
- struktura veřejné správy, obecní a krajská 
- samospráva 
 
 
- svobodný přístup k informacím, masová 

média a jejich funkce, kritický přístup 
k médiím, maximální využití potencionálu 
médií 

 
2. pololetí 

- vysvětlí pojem právo, právní stát 
- rozliší právní a neprávní normy 
- uvede základní fáze legislativního procesu 

v ČR, jehož výsledkem je právní předpis 
- charakterizuje hierarchický systém 

právních předpisů ČR  
- objasní základní klasifikaci práva 
- uvede příklady právních vztahů 
 
- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost  
 
- uvede příklady právní ochrany a  
- popíše soustavu soudů v ČR a činnost 

policie, soudů, advokacie a notářství 
- vysvětlí pojmy z oblasti vlastnického práva 

(vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM, katastr 
nemovitostí, ...)  

- objasní základní pojmy dědického práva 
(závěť, dědic, odmítnutí dědictví, ...)  

- popíše, jaké závazky vyplývají z běžných 
smluv, a na příkladu ukáže možné 
důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy 
včetně jejich všeobecných podmínek 

 
- popíše práva a povinnosti mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; popíše, kde může o 

Člověk a právo 
- právo a spravedlnost, právní stát 
- právní norma 
- právo jako systém 
- právní řád 
- právní vztahy 
 
 
 
- právní osobnost (fyzická, právnická osoba) 

a odpovědnost 
  
 
- právní ochrana, soustava soudů v ČR 
- notáři, advokáti a soudci 
- vlastnictví, právo v oblasti duševního 

vlastnictví 
 
 
 
 
-  smlouvy 
-  odpovědnost za škodu 
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této oblasti hledat informace nebo získat 
pomoc při řešení svých problémů 

 
- objasní otázky z oblasti pracovního práva, 

jako např. právní podmínky vzniku, změny 
a zániku pracovního poměru (pracovní 
smlouva, zkušební doba, výpověď, 
odstupné); 

- uvede práva a povinnosti účastníků 
pracovněprávních vztahů (pracovní doba, 
pracovní neschopnost, mzda, minimální 
mzda, odměny)  

 
- objasní postupy vhodného jednání, stane-li 

se obětí nebo svědkem jednání, jako je 
šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání atp. 

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, 
např. podáním reklamace 

- rodinné právo 
 
  
 
- pracovní právo 
- zákoník práce, pracovní poměr, pracovní 

smlouva, práva a povinnosti zaměstnance 
a zaměstnavatele, odbory 

 
 
 
 
 
- správní řízení 
- trestní právo – trestní odpovědnost,    
- tresty a ochranná opatření,  
- orgány činné v trestním řízení 
- kriminalita páchaná na dětech a 

mladistvých 
- kriminalita páchaná mladistvými  

 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- aplikuje základní ekonomické pojmy 
- na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu 
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 
- vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny 
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 
zákazníků, místa a období 

- rozpozná běžné cenové triky a klamavé 
nabídky 

 
- charakterizuje peníze, cenné papíry, 

finanční trh a jeho subjekty  
 
- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a 

výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 
domácnosti 

- navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak 
naložit s přebytkovým rozpočtem 
domácnosti 

- navrhne způsoby, jak využít volné finanční 
prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční 
produkt pro jejich investování 

- dovede posoudit služby nabízené 

Ekonomie a ekonomika 
- potřeby, statky 
- služby, spotřeba, životní úroveň 
- hospodářský proces, výroba, výrobní 

faktory 
- trh a tržní mechanismus 
- tržní subjekty, nabídka, poptávka, 

konkurence 
- zboží, cena 
 
 
 
 
- peníze a jejich funkce 
 
Ekonomika a my 
- majetek a jeho nabývání,    
- rozhodování o finančních záležitostech 

jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti; 
zodpovědné hospodaření 

- řešení krizových finančních situací, sociální 
zajištění občanů 
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peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich 
možná rizika 

- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, 
zdůvodní své rozhodnutí a posoudí 
způsoby zajištění úvěru; 

- vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení 
 
- vysvětlí význam ukazatelů vývoje 

národního hospodářství ve vztahu k 
oboru; 

- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti; 
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

finanční situaci obyvatel a na příkladu 
ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým 
důsledkům; 

- srovná úlohu velkých a malých podniků v 
ekonomice státu; 

- na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje 
státního rozpočtu; 

- chápe důležitost evropské integrace; 
- zhodnotí ekonomický dopad členství v EU  

 
 
 
 
 
 
 
Národní hospodářství a úloha státu 
v tržní ekonomice 
- struktura národního hospodářství 
- činitelé ovlivňující úroveň národního 

hospodářství 
- hrubý domácí produkt 
- nezaměstnanost 
- inflace 
- trh práce 
- podpora státu sféře zaměstnanosti 
- platební bilance 
- státní rozpočet 
 

2. pololetí 
Žák: 
- popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace   
- vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny 
- debatuje o jejich možných perspektivách 
- uvede příklady projevů globalizace a 

jejích důsledcích 
 
- objasní důvody evropské integrace, 

posoudí její význam pro vývoj Evropy 
- rozpozná členské země EU 
- charakterizuje soudobé cíle EU 
 
- objasní postavení České republiky v 

Evropě a v soudobém světě 
- diskutuje o dopadech začlenění ČR do EU 

a do schengenského prostoru 
- popíše funkci a činnost OSN a NATO; 
- vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních 

struktur a podíl ČR na jejich aktivitách 
 

Člověk v mezinárodním prostředí 
- rozmanitost soudobého světa: 
- civilizační sféry a kultury  
- velmoci, vyspělé státy 
- rozvojové země a jejich problémy 
- konflikty v soudobém světě 
- bezpečnost na počátku 21. století 
- globální problémy 
- globalizace 
 
- integrace a dezintegrace,  
- evropská integrace 
 
 
 
- Česká republika a svět 
- NATO, OSN; 
- zapojení ČR do mezinárodních struktur 
 

 
4. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

1. pololetí 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
 
- dovede používat vybraný pojmový aparát, 

Člověk a svět (praktická filozofie) 
Úvod do filozofie a etiky 
- filozofie a její předmět, hlavní témata 
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který byl součástí učiva 
- vysvětlí, jakými otázkami se zabývá 

filozofie a filozofická etika 
- debatuje o praktických filozofických a 

etických otázkách  
- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědni jiným lidem 
 
 
 
- rozliší hlavní filozofické směry a uvede 

jejich klíčové představitele 
- dovede pracovat s vybranými ukázkami 

filozofických textů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- etika a její předmět, základní pojmy etiky 
- morálka, mravní hodnoty a normy, mravní 

rozhodování a odpovědnost 
- význam filozofie a etiky v životě člověka, 

jejich smysl pro řešení životních situací 
- životní postoje a hodnotová orientace 
- člověk mezi touhou po vlastním štěstí a 

angažováním se pro obecné dobro a pro 
pomoc jiným lidem 

 
- základní filozofická paradigmata 
 
- klíčové etapy a směry filozofického 

myšlení; ukázky významných 
filosofických textů: 

- předsokratovští filozofové 
- Sokrates, Platón, Aristoteles 
- helénistická fil. 
- středověká fil. 
- renesanční fil. 
- empirismus a racionalismus 
- klasická něm. filozofie (Hegel, Kant) 
- pozitivismus a marxismus 
- současné fil. směry 
 

2. pololetí 
- objasní postavení církví a věřících v ČR; 
- vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženský 
fundamentalismus 

- rozlišuje významné náboženské systémy, 
identifikuje projevy náboženské a jiné 
nesnášenlivosti 

- charakterizuje základní světová 
náboženství 

Úvod do religionostiky  
- víra a ateismus, náboženství a církve 
- náboženská hnutí, sekty, náboženský 

fundamentalismus 
- nejvýznamnější světová náboženství 
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Učební osnova předmětu DĚJEPIS 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ.  Předmět je v 1. ročníku vyučován 1 vyučovací hodinu týdně a ve 2. 
ročníku 2 hodiny týdně, tj. 3 hodiny za celou dobu studia. 
 
Pojetí vyučovaného předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen tak, aby mohl být kladen důraz na výuku ve 
spolupráci s dalšími souvisejícími předměty - např. Český jazyk a literatura, Základy 
společenských věd a Dějiny hudby.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady   
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na aktivní a odpovědný život 
v demokratické společnosti. Dějepisné vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování 
hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého 
demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro 
veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, učí je uvědomovat si vlastní identitu, 
kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. 
 
Charakteristika předmětu 
Úkolem vzdělávání je prohlubování základní orientace v historických epochách a 
trendech kulturních dějin. Záměrem je porozumění podstatě a smyslu, příčinám i 
důsledkům nejdůležitějších dějinných událostí. Jednotlivé epochy jsou představovány 
ve vzájemných souvislostech s důrazem na každodennost a osudy jednotlivců. 
Představení jednotlivých epoch je oživováno vyprávěním příběhů lidí, především ve 
20. století.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  
Dějepis rozvíjí především tyto kompetence:  
Kompetence k učení - ovládat práci s textem, vyhledávat informace, 
Kompetence k řešení problému -  porozumět zadání úkolu, najít samostatně nebo s 
pomocí vhodný způsob řešení problému, 
Kompetence komunikativní - srozumitelně formulovat své myšlenky a vyjadřovat se v 
souladu se zásadami kultury projevu; personální a sociální - pracovat v týmu, 
přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů,  
Kompetence k občanskému a kulturnímu povědomí – uvědomovat si vlastní kulturní, 
národní a osobnostní identitu, s tolerancí přistupovat k identitě druhých, zajímat se o 
politické a společenské dění u nás i ve světě, uznávat hodnoty a tradice svého 
národa a respektovat tradice a hodnoty ostatních národů,  
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Kompetence IKT - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – získávat 
informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, 
posoudit věrohodnost různých informačních zdrojů, mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata zařazená do výuky předmětu dějepis  
Občan v demokratické společnosti – žák je veden k ocenění materiálních a 
duchovních hodnot, k jednání s lidmi, k diskusím, ke kritickému hodnocení vlivu 
médií, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení zásad správného jednání s lidmi;  
 
Člověk a životní prostředí - žák poznává vztahy člověka a prostředí, postavení 
člověka v přírodě a společnosti a jeho odraz v literatuře; Člověk a svět práce – žák 
se verbálně a písemně prezentuje;  
 
Informační a komunikační technologie – žák využívá IKT k získávání informací, 
využívá PC jako prostředek komunikace - práce s textem, audio a videonahrávkami 
aj. Předmět Dějepis má vazbu na předměty Český jazyk a literatura, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního 
oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru. 
 
 
 

1. ročník –  očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- objasní smysl poznávání dějin 

a variabilitu jejich výkladů; 
 
- uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací, judaismu a 
křesťanství;  

 
- uvede příklady kulturního přínosu období 

středověku 
- popíše základní – revoluční změny ve 

středověku  

Člověk v dějinách  
Poznávání dějin:  
− význam poznávání dějin 
− variabilita výkladů dějin  
Starověk  
 
 
 
Středověk -renesance 
 
 

 
2. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
- popíše základní – revoluční změny v 

raném novověku ; 
- vysvětlí na příkladu významných 

občanských revolucí boj za občanská 
i národní práva a vznik občanské 
společnosti;  

- objasní vznik novodobého českého 
národa a jeho úsilí o emancipaci; 

- popíše česko-německé vztahy; 
- popíše postavení Židů a Romů ve 

společnosti 18. a 19. stol.; 

 
Raný novověk  
(16.-18. stol.) 
 
 
Novověk – 19. století  
Velké občanské revoluce 
americká a francouzská, revoluce 1848–49 v 
Evropě a v českých zemích  
Společnost a národy  
- národní hnutí v Evropě a v českých 

zemích 
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- popíše změny, které nastaly v důsledku 
technické, průmyslové a komunikační 
revoluce; 

- vysvětlí pojmy urbanizace a 
demografický vývoj; 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 
koloniální expanze a rozpory mezi 
velmocemi; 

- objasní vztahy v modernizované 
společnosti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- popíše první světovou válku a objasní 

významné změny ve světě po válce;  
- charakterizuje první Československou 

republiku 
- popíše vývoj v Rusku; 
- vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize; 
- popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

první a druhou světovou válkou, objasní, 
jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

- charakterizuje první Československou 
republiku a srovná její demokracii se 
situací za tzv. druhé republiky (1938–
1939); 

- objasní vývoj česko-německých vztahů; 

- česko-německé vztahy 
- postavení minorit  
- dualismus v habsburské monarchii  
- vznik národního státu v Německu 
Modernizace společnosti 
- technická, průmyslová a komunikační 

revoluce 
- urbanizace 
- demografický vývoj 
- evropská koloniální expanze  
 
Modernizovaná společnost a jedinec 
- sociální struktura společnosti 
- postavení žen  
- sociální zákonodárství 
- vzdělání  

Novověk – 20. století  

Vztahy mezi velmocemi 
- pokus o revizi rozdělení světa první 

světovou válkou 
- české země za světové války 
- první odboj  
- poválečné uspořádání Evropy a světa 
- vývoj v Rusku  
Demokracie a diktatura 
• Československo v meziválečném období  
• autoritativní a totalitní režimy,  
• nacismus v Německu a komunismus v 

Rusku a SSSR,  
• velká hospodářská krize 
• mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech 
• růst napětí a cesta k válce 
 

Žák: 
- charakterizuje fašismus a nacismus;  
- srovná nacistický a komunistický 

totalitarismus; 
- objasní cíle válčících stran ve druhé 

světové válce, její totální charakter a její 
výsledky;  

- popíše válečné zločiny včetně 
holocaustu; 

- objasní uspořádání světa po druhé 
světové válce a důsledky pro 
Československo; 

- popíše projevy a důsledky studené války;  
- charakterizuje komunistický režim v ČSR 

v jeho vývoji a v souvislostech se 
změnami v celém komunistickém bloku; 

- popíše vývoj ve vyspělých demokraciích 

Druhá světová válka 
• průběh války 
• Československo za války 
• druhý čs. odboj 
• válečné zločiny včetně holocaustu 
• důsledky války 
 
 
Svět v blocích 
− poválečné uspořádání v Evropě a ve 

světě 
− poválečné Československo 
− studená válka 
− komunistická diktatura v Československu 

a její vývoj 
− demokratický svět 
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a vývoj evropské integrace;  
- popíše dekolonizaci a objasní problémy 

třetího světa;  
- vysvětlí rozpad sovětského bloku;  
- uvede příklady úspěchů vědy a techniky 

ve 20. století; 

− USA – světová supervelmoc 
− sovětský blok 
− SSSR - soupeřící supervelmoc 
− třetí svět a dekolonizace 
− konec bipolarity Východ - Západ   
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Učební osnova předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (dále jen IKT) 
zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A 
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu: 
Předmět IKT je rozdělen do několika částí, z nichž některé jsou vzájemně propojeny. 
Předmět IKT je vyučován v 1. a 2. ročníku 1 hodinu, ve 3. a 4 ročníku po 2 
vyučovacích hodinách týdně, tj. celkem 6 hodin. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Předmět IKT poskytuje žákům základní úroveň informační gramotnosti, tj. dosažení 
znalostí a dovedností nezbytných k využití digitálních technologií zejména pro 
efektivní práci s informacemi a komunikaci pomocí Internetu.  
Prohlubuje u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat IKT, informační zdroje a 
aplikační programové vybavení. Jeho cílem je dosáhnout co možná nejlepší 
orientace v narůstajícím množství informací při respektování právních a etických 
zásad používání prostředků IKT a využití prostředků IKT ke komunikaci. Vzdělávání 
v IKT zahrnuje i aktuální vzdělávací potřeby vzhledem k situaci na trhu práce a 
znalost současného vývoje informačních a komunikačních technologií. 
Cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím 
řešení úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí.  
 
Charakteristika obsahu 
Žáci si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí 
se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat 
a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu, ale i pracovat s aplikačním 
programovým vybavením souvisejícím s jeho budoucí profesí a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií. 
** Žáci se zdravotním handicapem se naučí používat speciální software a pomocí 
něho ovládat operační systém i běžné a aplikační programové vybavení v maximální 
možné míře.  
  
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
praxe a v práci na počítači, logické myšlení a schopnost pracovat samostatně a 
správné odborné vyjadřování.  
 
Výuka informačních a komunikačních technologií směřuje k tomu, aby žáci: 

- používali počítač a jeho periferie s vědomím jejich výhod, rizik a omezení 
(zabezpečení a ochrana dat před zničením, porušování autorských práv). 

- orientovali se v běžném operačním systému a porozuměli jeho principům a 
dokázali s operačním systémem na uživatelské úrovni pracovat,  
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- pracovali s běžnými kancelářskými programy (textový editor, tabulkový 
procesor, poštovní klient, databáze, * program pro tvorbu prezentací), 
*s grafickým editorem a *aplikacemi pro úpravu fotografií. 

- ovládli základy HTML kódu a byli schopni vytvořit webové stránky vzhledem ke 
svým možnostem a případným zdravotním omezením.  

- používali Internet jako základní otevřený informační zdroj, uměli rozpoznat 
relevantní informační zdroje a uměli je využívat s ohledem na zákon o právu 
autorském s v souladu s pravidly o dodržování bezpečnosti na Internetu a 
získané informace dokázali vhodně interpretovat 

- zvládli používání emailové schránky a ovládali prostředky on-line komunikace. 
- naučili se ovládat aplikace související s jejich budoucím profesním zařazením.  

 
Přínos rozvoji klíčových kompetencí,  průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět IKT rozvíjí především tyto kompetence: 
využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, žák používá výpočetní techniku na 
uživatelské úrovni s ohledem na své individuální možnosti 
Kompetence k  učení - žák používá různé způsoby práce s textem, vyhledává a 
zpracovává informace, rozumí mluvenému projevu, využívá ke svému učení různé 
informační zdroje 
Kompetence komunikativní - žák umí formulovat a interpretovat myšlenky s využitím 
technologie IKT, umí se vyjadřovat a diskutovat na dané téma 
Kompetence k řešení problému - žák porozumí zadání úkolu a umí získat informace 
potřebné k řešení problému, aplikuje do dosažené vědomosti z oblasti informačních 
technologií k samostatnému vyřešení problému, umí spolupracovat v týmu 
personální a sociální  - žák je schopen používat prostředky IKT ke komunikaci 
s okolím 
Občanské kompetence - žák respektuje právní a etické zásady při používání 
prostředků IKT 
Kompetence k pracovnímu uplatnění – žák se orientuje ve využití digitálních 
multimédií, získává celkový přehled o trhu práce a o možnostech uplatnění v rámci 
dosažených dovedností 
 
Průřezová témata zařazená do výuky IKT: 
Občan v demokratické společnosti  - orientace v elektronických médiích, počítačová 
gramotnost, schopnost výběru a posouzení relevantních informací, osvojení zásad 
jednání s lidmi prostřednictvím elektronické komunikace 
Člověk a životní prostředí – vztah člověka a prostředí, vztah IKT a životního 
prostředí, vliv IKT na všechny obory lidské činnosti 
Informační a komunikační technologie – používání aplikačních a speciálních 
software, využívání všeobecných znalostí 
Člověk a svět práce – práce s informacemi, vyhledávání a využívání informací, 
využití získaných znalostí pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování 
profesní kariéry. 
Předmět  Informační a komunikační technologie má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika 
hlavního oboru, Hlavní obor, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura 
hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , 
Povinný klavír, Komorní hra. 
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Učební osnova předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák:  

je schopen časově zařadit vznik prvních 
počítačů a popsat rozdíly mezi tehdejším 
a dnešním počítače 

1. Seznámení s historií počítačů 
- kdy vznikly počítače 
- rozdíl mezi dnešním a tehdejším 

počítačem 
dokáže popsat, které části počítače se 
nachází uvnitř počítačové skříně,  
rozumí pojmům a názvům HW počítače.  
umí vkládat média do mechanik, umí 
používat externí paměťové zařízení 
orientuje se v různých typech osobních 
počítačů a zhodnotit jejich výhody a 
nevýhody 
dodržuje pravidla a zásady hygieny a 
bezpečnosti práce při práci s počítačem  
dokáže zhodnotit parametry externích 
zařízení  

2. Hardware osobního počítače 
case, základní deska, procesor, karty, 

paměti, mechaniky 
- externí zařízení počítače  
- tiskárny  
- další druhy počítačů 
- hygiena a bezpečnost práce při práci 

s počítačem 

 
umí vyjmenovat alespoň dva druhy 
operačních systémů a popsat stručně 
jejich funkci a vlastnosti.  
je schopen základního nastavení 
uživatelského prostředí a umí používat 
nápovědu.  

 
3. operační systémy počítače 
charakteristika,  
funkce, vlastnosti, ovládání, možnosti 

nastavení, práce s daty, druhy 
operačních systémů, operační systém 
MS Windows 

 - prostředky zabezpečení dat před 
zneužitím a ochrany dat před zničením 

- algoritmizace 
- nápověda, manuál 

 
orientuje se v oblasti hlasových výstupů. 
ovládá dobře jeden hlasový výstup při 
práci s dalším software, 
je schopen částečně ovládat další 
hlasový výstup, 
umí nastavit prostředí kompenzačního 
programu pro slabozraké dle svých 
potřeb 

 
** Hlasové výstupy, zvětšovací programy a 

programy pro vizuální úpravu plochy 
monitoru, práce s hlasovými výstupy, 
jejich ovládání, klávesové zkratky,  

možnost nastavení programu dle individuální 
potřeby 

umí ovládat alespoň dva souborové 
manažery a pomocí nich pracovat se 
složkami a soubory.  

4. Systém adresářů (složek),  
otevírání a ukládání souborů pomocí 

souborového manažeru. Různé typy 
souborových manažerů a práce s nimi. 

chápe a umí vysvětlit, co je server, 
rozezná rozdíl mezi úložným prostorem 
na počítači a na serveru, umí otevírat a 
ukládat soubory dle potřeby na různé 
druhy paměťových médií. 

5. Práce v místní síti,  
 přihlášení do sítě, sdílení souborů na 

síťovém disku,  
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- zná prostředí textového editoru, používá při 
editaci textu základní typografická pravidla,  
- umí se pohybovat po dokumentu pomocí 
šipek a kláves a klávesových zkratek 
- umí otevírat a ukládat soubory do 
požadovaných složek přímo v prostředí 
textového editoru.  

- umí ukládat soubory v jiném formátu, 
než je formát předurčený programem, 

6. Textový editor 
prostředí textového editoru, nastavení 

zobrazení dokumentu  
základní editace textu 
struktura textu – odstavce, automatický 

konec řádku 
psaní textu, typografická pravidla 
formátování (vzhled) textu,  
pohyb po dokumentu klávesami – šipky, 

kombinace klávesy CTRL, klávesy Insert, 
Delete, Backspace, Home, End, PageUp, 
PageDown.  

otevření a ukládání textových dokumentů do 
různých složek, na vnitřní a vnější 
paměťová média, vkládání obrázků * 

pokročilejší funkce* 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák: 
je schopen používat další možnosti 
nastavení uživatelského prostředí, 
umí pracovat se správcem souborů 

7. Více o operačních systémech  
Další možnosti nastavení uživatelského 

prostředí 
Používání správce souborů Total 

Commander, druhy formátů souborů, 
rozdíly mezi příponami 

umí vysvětlit princip internetu a jeho 
strukturu, zná různé způsoby připojení 
k internetu, umí pracovat s internetovými 
prohlížeči, používá vyhledávač 
je schopen získávat informace 
z otevřených zdrojů, dále je vyhodnotit a 
zpracovat 
je schopen dané informace uchovat 
k jejich dalšímu využití 
umí rozlišit relevanci zdrojů 
umí získané informace správně 
interpretovat 
rozumí schématům a grafům a je chopen 
z nich získat požadované informace 

8. Internet 
struktura celosvětové sítě Internet 
připojení k internetu, internetové 
prohlížeče* 
vyhledávání v internetu, práce s 

internetovými stránkami 

při práci respektuje platné etické a právní 
normy 
zná pojem ochrana autorských práv a při 
zpracovávání dat se jím řídí 

9. Bezpečnost a ochrana při používání 
internetu 

používání důvěryhodných zdrojů, 
respektování a dodržování etických a 
právních norem (autorská práva) 

ví, jak se viry šíří a jak se prakticky 
projevují 
zná princip antivirové ochrany a 
programů na vyhledávání a odstraňování 
virů 

10. Viry a antivirová ochrana 
typy virů, šíření virů, antivirová ochrana 

ví, co je prezentace a k čemu slouží 
připraví si podklady pro zpracování 
úspěšné prezentace 
samostatně vytvoří prezentaci 

11. Prezentační manažer* 
zásady úspěšné prezentace 
základní tvorba prezentace 
vkládání objektů do prezentace: 
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formátuje text i ostatní prvky prezentace 
nastaví střídání snímků 
prezentuje svoji práci 

textové pole, obrázek, pozadí apod. 
základní nastavení animací, 
řazení snímků, přechody a časování 
mezi objekty a snímky 

umí založit a používat elektronickou 
poštu pomocí webového rozhraní,  
zná princip poštovního klienta  
umí napsat, přijmout a otevřít přijatou 
zprávu, odpovědět, přiložit přílohu. 

12. Elektronická pošta,  
 webové rozhraní, poštovní klient 

chápe princip tabulkového procesoru a 
jeho výhody, 
ovládá základní funkce tabulkového 
procesoru – součet, průměr, funkce 
„KDYŽ“,  
umí používat podmíněné formátování 
umí při práci používat základní 
matematické vzorce a funkce 
umí vytvořit graf a zvolit jeho typ dle 
charakteru úlohy 

13. Tabulkový procesor* 
 základní principy a důvody používání 
 základní funkce 
 výpočty pomocí jednoduchých 

matematických vzorců a funkcí, 
 grafy, výběr hodnot z tabulky 

 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák: 
ovládá zápis not pomocí notačního 

programu, vhodně volí digitální partituru 
používá předznamenání, druhy taktu, 

taktových čar, tempo, dynamická 
znaménka, vkládání textu 

vhodně vybírá předdefinované nástroje 
(zvuky) 

je schopen vytvořit vlastní kompozici, 
vytisknout partituru, export/import midi 
souborů  

14. Hudební programy  
notační programy NoteWorthy Composer, 

Capella, Sibelius 
 

umí vytvořit a upravit zvukovou stopu  
orientuje se ve „zvukové křivce“, aplikuje 

zvukové filtry, efekty 
je schopen analyzovat a stříhat zvukovou 

stopu, používá vhodný bitrate 

15. Programy pro úpravy zvuku,  
Audacity, Soundforge, FL Studio a jiné 

 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák: 
zná typy grafických formátů a umí je 
upravovat 
umí uživatelským způsobem pracovat 
s úpravou fotografií 
používá SW pro vektorovou grafiku, 
vytváří vlastní objekty, vkládá jiné 
grafické objekty a upravuje je 

16. Práce s grafikou* 
typy grafických formátů a jejich úprava 
úpravy fotografií 
práce s vektorovou grafikou 
základy animace 

zná různé typy on-line a  offline 
komunikace a umí je používat,  
umí komunikovat s více uživateli 

17. Chat, messenger, IP telefonie, on-line 
komunikace* 

druhy elektronické komunikace,  
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najednou -  konference 
dodržuje zásady etiky a bezpečnosti při 
komunikaci na Internetu 

různé druhy platforem pro online komunikaci 
etika při komunikaci na internetu 
bezpečnost a ochrana soukromí na internetu 

rozlišuje základní druhy sítí a jejich 
využití 
pracuje v lokální síti a aktivně využívá 
prostředků k zabezpečení dat 
orientuje se v systému ukládání dat 

16. Počítačové sítě 
druhy sítí, organizace a uložení dat v síti 
práce v síti, zabezpečení dat před zneužitím 
- server, pracovní stanice 
-počítačová síť, server, pracovní stanice 
- připojení k síti a její nastavení 
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů 
  a prostředků 
- e-mail, organizace času a plánování, chat, 
- messenger, videokonference, 
- Informační zdroje, celosvětová počítačová 

síť Internet 
- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 

provádí základní úkony s databázovým 
procesorem 

17. Databáze 
základy tvorby databáze, základní objekty 

v databázi – tabulka, formulář, dotaz, 
sestava, relace 

- software pro tvorbu prezentací 
- základy tvorby maker a jejich použití 
- grafika (rastrová, vektorová, formáty, 
-komprese, základy práce v SW nástrojích) 
- další aplikační programové vybavení 

Žák: 
ví k čemu slouží antivirový program  
ovládá ruční aktualizaci virové databáze 
umí vysvětlit pojem „Nevyžádaná pošta“ 
si je vědom souvislostí mezi spamem a 
virovou hrozbou 
orientuje se v nabídce a antivirových 
programů 
rozumí způsobu fungování antivirového 
programu 

18. Využití antivirových programů 
instalace 
viry, škodlivý software (malware) 
databáze počítačových virů a její aktualizace 
spuštění a chod programu 
nebezpečné chování 
spam 
antivirové programy 
 

Žák: 
se orientuje v zdrojovém (html) kódu 
stránky 
vhodně používá html značky (tagy) 
pracuje s druhy značek a jejich použitím 
rozlišuje zobrazení html kódu v různých 
prohlížečích a jejich kompatibilitu 
používá html editor 
rozlišuje výhody a nevýhody požívání 
programu Poznámkový blok a WYSIWYG 
editorů při programování  v html 
vhodně volí elementy 
zvládá validovat dokument 
zná pravidla „přístupného webu“ 

19. Programovací jazyk HTML, tvorba 
stránek 

historie a vývoj Hypertext Markup Language 
struktura html dokumentu  
druhy html značek (tagy), párové/nepárové, 

strukturální, popisné, stylistické 
atributy 
jazyk html v prohlížečích 
html editory (textové, WYSIWYG) 
validnost html 
Blind Friendly Web 

 
* omezení pro nevidomé : 
vkládání obrázků a některé pokročilejší funkce textového editoru nelze použít pro nevidomé 

v plné míře, 
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některé internetové prohlížeče nelze zatím bez problémů ovládat pomocí hlasových výstupů 
a klávesových zkratek, 

prezentační manažer lze prozatím jen velmi omezeně ovládat pomocí hlasového výstupu 
JAWS, 

tabulkový procesor lze pomocí hlasových výstupů ovládat zatím jen velmi omezeně, 
pracovat s grafikou a fotografiemi je pro nevidomé prakticky nemožné, 
ovládání jednotlivých platforem závisí jejich kompatibilitě s hlasovými výstupy. 
 
** výuka ovládání těchto programů je zařazena individuálně dle potřeb jednotlivých studentů. 
 



64 
 

 
 

Učební osnova předmětu ITALSKÝ JAZYK 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět ITALSKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE,  ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ a ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ. Předmět ITALSKÝ JAZYK je vyučován v 1.– 2. 
ročníku po 1 hodině týdně, tj. celkem 2 hodiny v oboru klasický zpěv  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět je určen zpěvákům pro zvládnutí italských textů. Vzdělávací obsah 
předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají vzájemně propojený 
komplexní charakter  - porozumění  textu a jeho ústní i písemná reprodukce,  
relativní samostatnost při použití  zvládnutých jazykových dovedností Vzdělávací 
obsah předmětu je v souladu s požadavky definovanými podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Žák si osvojí jazyk v úrovni A1 
(SERRJ) s důrazem na rozvoj odborných řečových dovedností. 
 
Obecné cíle 
Učební osnova je určena pro  počátky výuky  cizího jazyka Předpokládá se tedy 
začátečnická  vstupní úroveň znalosti jazyka. Předmět italský jazyk vede žáky 
k osvojení základů praktických řečových dovedností, k porozumění psanému textu a 
to především uměleckému.  
 
Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli učit se efektivně cizí jazyk, využívat 
vědomostí a dovedností získané ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího jazyka; 
komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se 
známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit 
vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky  jednoduchým způsobem 
zformulovat vlastní myšlenky; pracovat s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího 
uměleckého  textu, využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování 
svých jazykových znalostí; pracovat se slovníky, odbornými časopisy a s internetem, 
využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých 
všeobecných vědomostí a dovedností; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné 
sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve vztahu 
k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 
především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 
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interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  
 
Klíčové kompetence 
Italský jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 
možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a 
komunikačních technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v angličtině 
věcně správně zpracovávat texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům 
srozumitelně vyjadřovat,  k řešení problému -  jde především o dovednost porozumět 
zadaným úkolů a získání informací k jejich řešení, kompetence personální a sociální 
– umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a být připraven řešit 
své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a kulturní povědomí - 
uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího jazyka 
přistupovat s tolerancí k jiným národům,  k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 
předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat 
prostředky IKT a pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi 
a komunikovat pomocí ICT. 
 
Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 
probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 
celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně 
reagovat, respektují tradice a kulturu jiného národa. 
- Člověk a svět práce - žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a 
zápory, je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 
- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, 
využívá práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, 
k informacím r;yn0ho  
- Člověk a životní prostředí - žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o 
ochranu zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 
 
Předmět Italský jazyk má vazbu na předměty Dějepis, Dějiny hudby, Hudební formy, 
Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, 
Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Nauka o hudebních 
nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu ITALSKÝ JAZYK 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

-žák se představí, naučí se běžné fráze. Umí 
říct, kde bydlí. Ví, jak říct své telefonní číslo. 
 
 
 
 
-stručně představí svůj každodenní život, 
záliby. 
 

Seznamování – oslovení, pozdrav, 
představování. 
 
Denní program. 
 
Analýza textů italských árií – výslovnost. 
 
Italská kultura. 
 
Gramatika: Výslovnost, přízvuk slovní, 
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-naučí se postupně překládat a číst vybrané 
italské árie a ariety. 
 
 
 
 
 
 
-stručně popíše děj vybrané opery. 
 
-stručně popíše italskou kulturu. 
 
-vyjmenuje dopravní prostředky, zná názvy 
států, umí běžné fráze pro cestování. Zná 
barvy. 
 
-umí zahájit a ukončit konverzaci.  
-má správnou výslovnost v italských áriích. 
-stručně popíše oblíbené malíře a italské 
galerie. 
 
-stručně popíše, jaký je italský jazyk, pozná 
ojedinělé dialekty. 
 
 
-stručně popíše své koníčky. 
 
-překládá texty zpívaných árií. 
-stručně hovoří o známých interpretech 
italské opery. 
 
-stručně hovoří o tradici Vánoc v Itálii. 
 
 
-jmenuje památky v Praze. 
-umí se zeptat na čas. Umí se vyjádřit ke 
všem otázkám času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-umí přeložit vybrané árie. 
 

intonační struktura vět, člen určitý, neurčitý, 
vázání, krácení přídavného jména buono, 
prego/per favore, slovesa (I. třída slovesná – 
are), časování, zápor u sloves, použití členu, 
přídavná jména, přivlastňování, otázka, užití 
apostrofu. 
Cestování, názvy států, možnosti cestování. 
Barvy. 
 
Telefonování. Uvítací fráze. Zahájení a 
ukončení rozhovoru. 
 
Analýza a pěvecká výslovnost italských 
árií. 
Italská kultura – malířství. 
Gramatika: Výslovnost, pomocné sloveso 
essere a nepravidelné sloveso andare, 
výrazy c’è, ci sono, přehled určitého členu, 
množné číslo, přízvuk, zájmeno mio, slovesa 
I. třídy, zájmena osobní přízvučná, číslovky, 
vazby. 
Studium italského jazyka. Dialekty v Itálii.  
Volný čas, záliby. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Italská opera. Zpěvačky a zpěváci 
(Pavarotti, Bartoli, Scotto,..). 
 
Vánoce v Itálii. 
Gramatika: II. třída slovesná – ere, III. třída 
slovesná, - ire, imperativ, nessuno, quanto, 
tanto.., vicino, lontano, vazby, pomocné 
sloveso avere, nepravidelná slovesa fare, 
dovere, srovnání pravidelná a nepravidelná 
slovesa, zápor u imperativu, zájmena osobní 
nepřízvučná, vazby. 
Praha. Práce a zábava. 
 
Hodiny. Číslovky. Dny v týdnu. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Gramatika: Nepravidelné sloveso venire, 
uscire, předložky di a a se členem určitým, 
skloňování, přídavné jméno bello, quello, 
zápor non-più, vazby (avere voglia di), 
slovesa potere, volere, číslovky, hodiny, dny 
v týdnu. 
V hotelu. Cestování. 
Rodina. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Italské operní scény. 
Gramatika: Nepravidelná slovesa dire a 
sapere, per a infinitiv, významy slovesa 
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prendere, potere, předložky a, in, da, vazba 
riuscire a infinitiv, nepravidelná slovesa stare 
a piacere, furuo semplice, přivlastňovací 
zájmena, různé významy ci, niente di nuovo, 
vazby. 

 
2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
-orientuje se v základních zeměpisných 
názvech (sever, jih, západ, východ). 
 
 
-je schopný vyjmenovat a v hovoru používat 
roční období, měsíce, dny v týdnu. 
-překládá vybrané árie, volně hovoří o ději 
árií. 
-zná důležitá italská města a dokáže o nich 
stručně hovořit. 
 
 
 
 
 
-žák na krátké herecké etudě předvede 
nákup základních surovin a oblečení.  
-vytvoří formální a neformální dopis.  
-sám interpretuje děj vybrané árie.  
-stručně se vyjadřuje k základním vývojovým 
etapám italské opery. 
 
 
-dokáže popsat, jak tráví prázdniny. Zná 
názvy evropských zemí. Umí vybrat a 
objednat dovolenou. Umí napsat pohled z 
dovolené. Umí se zeptat na cestu. Umí 
vysvětlit směr. 
-vypráví jednoduchý příběh v minulém čase. 
-vyjádří se k tématu médií a svět. 
-jednoduše analyzuje text italské árie. 
-zná tradici italského stolování. 
 
-zná základní strukturu italského školství. 
Umí napsat své vlastní CV. 
-umí stručně popsat jednotlivé svátky v roce. 
-umí si objednat jídlo v restauraci. Umí si 
objednat účet. 
-připraví si překlad a výslovnost své oblíbené 
árie. 
- na herecké etudě ukáže, jak odeslat na 
poště dopis. 
-běžně konverzuje o každodenním životě. 
-sám dokáže odhadnout výslovnost v 
italských áriích. 

Cestování v Itálii. Zeměpisné názvy. 
 
Roční období a měsíce. 
 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
 
Italská města. Kultura v Itálii. 
 
Gramatika: zvratná slovesa (lavarsi), 
imperativ zvratných sloves, qualche, vazby 
(cercare di, smettere di, avere l’occasione di 
+ infinitiv), měsíce, dny v týdnu, roční 
období; 
 
Nákupy. Jídlo,  nápoje, oblečení. Peníze. 
Dopis. Psaní formálního dopisu. U doktora. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Vývoj italské opery. 
Gramatika: nepravidelná slovesa dare a 
bere, zájmenná částice ne, osobní zájmena 
nepřízvučná, eccolo, výrazy ci vi, fare + inf., 
sloveso inviare, krácení vět předmětných a 
účelových. Superlative absolutní, datum. 
 
Na poště. 
Konverzace. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Italský film. 
Gramatika: Nepravidelná slovesa cogliere, 
condurre, tvoření příslovcí, přehled zájmena 
tutto, předložky fra, tra, nepravidelné sloveso 
tenere, příčestí minulé, prima di + infinitiv 
 
Prázdniny, dovolená. Cestování po 
Evropě. V hotelu. 
Televize, kino. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Italské jídlo.  
Gramatika: nepravidelné sloveso rimanere, 
passato prossimo u sloves essere, ogni-
ognuno, un mese fa, nepravidelná slovesa 
morire, trarre, trpný rod, tvary záporů, quello 
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-stručně hovoří na připravené téma o 
italském filmu. 

che; 
Vzdělávací systém v Itálii. Škola. 
Životopis. 
Svátky v roce. 
V restauraci. 
Analýza, překlad a výslovnost 
jednotlivých árií. 
Gramatika: nepravidelná slovesa compiere, 
salire, sedere, passato prossimo u sloves 
zvratných, slovesa s dvojím pomocným 
slovesem, pomocené sloveso dovere, 
potere, volere, sloveso andarsene, 
stupňování přídavných jmen, stupňování 
příslovcí, gerundio presente, nepravidelné 
sloveso scegliere, dělivý člen, tvoření 
přídavných jmen od zeměpisných názvů. 
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ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ 
 

HLAVNÍ OBOR ZPĚV 
 
 

Učební osnova předmětu KLASICKÝ ZPĚV 
    
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět KLASICKÝ ZPĚV zasahuje do vzdělávacího okruhu ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ,  je vyučován individuálně v  1. – 6 ročníku v rozsahu 3 
hodin. Nedílnou součástí předmětu je odborná korepetice v délce 1. Hodiny týdně 
v 1.- 4. ročníku  jako součást výuky hl. oboru a v 5. - 6. ročníku samostatně. 
Klasický zpěv je hlavním odborným předmětem tohoto studijního zaměření. 
  
Pojetí vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět klasický zpěv je odborným individuálním předmětem  který na 
základě talentových předpokladů žáka rozvíjí a upevňuje jeho   pěvecko-technické 
dovednosti – posazení hlasu do rezonance, vyrovnání hlasových rejstříků, zvukovou 
vyrovnanost a dynamickou flexibilitu v celém hlasovém rozsahu, pohyblivost hlasu, 
spolehlivou dechovou techniku, zřetelnou artikulaci, bezchybnou výslovnost textů 
 cizích jazycích  a pěvecko-výrazové schopnosti – vnitřní i vnější vyjádření  obsahu 
zpívaného textu  na  základě žákovy pěvecké inteligence a bohatosti jeho citových 
předpokladů   a fantazie. Ve všech těchto bodech žák využívá svých znalostí a  
dovedností z předmětů hudební teorie, cizích jazyků, korepetice,pohybové     
výchovy, pěvecké interpretace, dějin a literatury zpěvu, metodiky zpěvu   i všeobecně 
vzdělávacích předmětů, bodového písma, prostorové orientace   a dalších předmětů. 
Nedílnou součástí a předpokladem  vývoje žáka je jeho samostatná každodenní 
příprava do hodin, samostatné umělecké hledání a pravidelné navštěvování 
uměleckých produkcí z oblasti klasického zpěvu a využívání IKT k poslechu a 
sledování nahrávek špičkových interpretů oboru. Nutností je dodržování hlasové 
hygieny žáka, případně na základě porady s pedagogem bezodkladné řešení 
hlasové  či celkové zdravotní indispozice. Cílem je schopnost interpretace lidových 
písní a vokálních děl klasického žánru /píseň, oratorium, kantáta, opera,  opereta/ dle 
hlasového oboru žáka, daných ŠVP a na základě učebního plánu žáka, který vytváří 
pro každý školní rok samostatně pedagog klasického  zpěvu s plným respektováním 
žákovy individuality. 
Výuka sleduje postupné docílení samostatného řešení uměleckých i umělecko- 
pedagogických úkolů.. Na konci každého ročníku koná žák komisionální zkoušku, 
jejíž obsah je dán ŠVP. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro 
žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je 
nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu adaptace žáka na nové 
prostředí školy, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně 
vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout 
studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
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Cílem předmětu je získání vyššího odborného vzdělání v oboru klasický  zpěv, na 
základě kterého je absolvent připravený na profesionální umělecké   nebo umělecko-
pedagogické působení, dosažení co nejvyšší profesní úrovně a celkového rozvoje 
osobnosti žáka. Cílem  předmětu je vybudovat u žáka správné pěvecké návyky,     
výrazně zkvalitnit jeho pěvecké schopnosti a dovést ho k vyspělému  technicko-
uměleckému projevu tak, aby mohl v budoucnu vykonávat povolání učitele zpěvu, 
tudovat daný obor na vysoké škole či se věnovat pěvecké  činnosti sólového, 
ansámblového nebo sborového charakteru 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí,  průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
 
    Klíčové kompetence:  
    Studijní obor klasický zpěv rozvíjí především kompetence k učení, komunikativní 
kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění, kompetence personální a 
sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí. 
 
    Odborné kompetence:  
    Studium oboru klasický zpěv vytváří u žáka tyto odborné kompetence: 

- schopnost působit v oblasti pěvecko-pedagogické 
- schopnost být výkonným umělcem v oblasti sborového či sólového 

zpěvu 
- mít předpoklady pro další studium na vysoké škole zaměření uměleckého 

nebo pedagogického  
- znalosti a orientace v dějinách oboru a interpretačních stylech  

Průřezová témata  
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat  Informační a komunikační technologie využívání IKT 
k transpozicím skladeb, skenování a zvětšování notového materiálu za účelem 
nácviku skladby u zrakově postižených žáků, využíván hudebních portálů k poslechu 
nahrávek vokální literatury různých slohových období a různých interpretů, využití 
informací z internetu ohledně přehledu o programu koncertů, operních divadel apod., 
možnosti objednávání  notových materiálů a získávání informací o možnostech, 
studia, stáží a seminářů v oboru klasického zpěvu v ČR i v zahraničí/. Kompetence 
žáků dále rozvíjí průřezové téma Občan v demokratické společnosti, jehož 
základním obsahem je kultivace dospělé osobnosti  a etická výchova, které pomáhá 
spoluvytvářet školní prostředí založené na vzájemném respektování, slušnosti, 
zdvořilosti, spolupráci a dialogu. V případě uměleckého studia je to i objektivní 
přístup k sobě samému, vztah k ostatním lidem, ke kulturním, historickým a dalším 
hodnotám, které vytvořily předešlé a vytvářejí současné generace.  
Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Pohybová výchova, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, 
Hra na příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu KLASICKÝ ZPĚV 
Kód a název oboru vzdělání:  82–45–P/01 Zpěv 
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Název ŠVP: Klasický zpěv 
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 
Délka a forma studia: 6 let, denní studium 
Platnost od 1. 9. 2012 
 
 

1. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- zná zásady správného 
pěveckého postoje  a snaží se je realizovat      
- zná zásady správného pěveckého dýchání, 
termín appoggio a realizuje jejich praktický  
nácvik                                                                    
   -  vyjmenuje nejdůležitější zásady hlasové 
a duševní hygieny pěvce a snaží se jimi řídit     
 
-  realizuje nenáročná hlasová cvičení 
zaměřená    na vytváření a upevňování 
hlavové rezonance zaměřená na vytváření a 
upevňování hlavové rezonance a správné 
propojování    a přiměřené rozšiřování 
hlasového rozsahu      
      
-  interpretuje vokalízy a lidové písně dle 
svých, hlasových dispozic, předešlých  
zkušeností  a získaných dovedností                                            
-  interpretuje zadaný repertoár zpaměti  s 
doprovodem klavíru 
-  nastuduje minimálně 2 vokalízy a 3 lidové 
písně 
 

- teoretické i praktické zásady 
pěveckého postoje a jeho nácvik 
 
- dechová cvičení s fonací i 
bez fonace zaměřená na nácvik 
pěveckého nádechu a výdechu, 
aktivizaci bráničního svalu 
-   zásady hlasové a duševní hygieny pěvce 
a nutností jejich   dodržování 
- anatomie a fyziologie hlasového ústrojí 
-   technická cvičení dle uvážení pedagoga, 
s rezonancí hrudní /voix mixt/ především   ve 
střední hlasové poloze 
 
- vokalízy s podloženým italským textem    
solmizací  apod. dle výběru pedagoga 
/např. Panofka, Vaccai, Tomášková/ 
                                                                              
-   lidové písně v úpravě českých a 
slovenských skladatelů dle technických  a  
výrazových možností žáka /např.   Sládek, 
Malát, Trojan, Janáček, Trnavský 
                                                                                                                          

Žák:  
-  zná zásady správného tvoření tónu a 
snaží   se jeho realizaci pravidelným cvikem   
zdokonalovat                                                       
-  zdokonalil a upevnil své pracovní návyky 
realizuje pravidelnou samostatnou přípravu 
do hodin 
-  dodržuje logické a stanovené dechové 
fráze  ve zvolených  vokalízách, lidových a 
umělých  písních 
-  interpretuje vokalízy, lidové písně a umělé 
písně na základě získaných technických 
znalostí a dovedností, obohacené o 
dynamiku, agogiku, rozlišení nálady skladby 
a dodržování zásad kultivovaného veřejného 
vystupování 
-  interpretuje zadaný repertoár zpaměti  
    s doprovodem klavíru 
-  nastuduje minimálně 1 vokalízu, 4 lidové 
písně, 2 umělé písně                              

 -  hlasová a dechová cvičení upevňující 
hlavo vou rezonanci, schopnost měkkého 
nasazení tónu a postupné  rovnávání 
hlasových   rejstříků 
 
-  samostatná příprava žáka na  zadávaných 
úkolech, které je žák na daném stupni vývoje   
schopen samostatně realizovat 
 
 -  stále náročnější technická cvičení za 
účelem dechové výdrže 
 
-vokalízy s italským textem, solmizací apod. 
např. /Vaccai, Marchesi, Concone/ 
- lidové písně dle výběru pedagoga /např. 
Janáček, Novák, Raichl, Kunc, Novotný/ 
 
- umělé písně dle hlasových možností, věku 
a technické vyspělosti žáka /např. Bendl, 
Martinů, Křička apod./ 
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Ročníková zkouška:  
1 vokalíza 
2 lidové písně odlišného tempového charakteru 
1 umělá píseň  
Všechny skladby žák interpretuje zpaměti 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- realizuje správný pěvecký postoj                   
- zvládá zásady dechové techniky  
  na interpretovaných skladbách                                       
- je schopen zpívat legato při    
  dodržení zřetelné artikulace                                                              
- dbá na své zdraví, uvědoměle se  
   vyhýbá aktivitám, škodícím  
   hlasovému ústrojí            
 -  seznamuje se na doporučení pedagoga 
s odbornou literaturou z oblasti hlasové a 
duševní hygieny pěvce 
-  aktivně realizuje pěvecká,  
  dechová a fyzická   cvičení  
  odstraňující fyzické bloky,  
  zabraňující správné fonaci   
-  interpretuje lidové a umělé písně dle svého    
učebního plánu, odpovídající charakteru a 
rozsahu hlasu, věku, výrazovým 
schopnostem   a jazykovým znalostem 
vyplývajícím z jeho           
    jazykového studia na konzervatoři    
- zadaný repertoár zpívá zpaměti s    
    doprovodem     klavíru 
-  nastuduje minimálně 3 lidové a 3 umělé 
písně /dle uvážení pedagoga lze upravit na 2 
vokalízy,    2 lidové písně a 2 umělé písně/                                    

hlasová cvičení zaměřená na posazení hlasu 
„do masky“ a vyrovnání zvuku 
v docíleném hlasovém rozsahu 
 

-   hlasová cvičení zdokonalující    
    zpěv legato, staccato, ripetuto a 
pohyblivost hlasu 
 
- hlasová a dechová cvičení spojená 
s pohybem, uvolněním, prvky jógy apod. .za 
účelem odstraňování fyzických a 
psychických bloků žáka spojených s jeho 
pěveckou činností /případně doporučení 
vhodných sportovních aktivit/ 
 
-   lidové písně české, moravské a slovenské  
splňující vyšší náročnost na dechové fráze, 
dynamiku i výraz 
 
 -   umělé písně alespoň 2 slohových období 
autorů českých i světových v originální nebo 
české jazykové verzi /např. Mozart,   
Schubert, Martinů, Novák, Křička apod./ 
 
 

2. pololetí 
Žák: 
-  realizuje dle pokynů pedagoga v hodinách    
i samostatně technická cvičení zaměřená na  
vyrovnávání vokálů, zřetelnou artikulaci.     
-  čistě intonuje a dodržuje přesný rytmus ve  
cvičeních i skladbách                                              
         
-  prokazuje na interpretovaných skladbách  
zkvalitnění svého  pěveckého výkonu po  
stránce rezonanční,  dechové, artikulační      
i výrazové  
  
-  interpretuje skladby světových skladatelů  
v originální jazykové verzi, pokud tento jazyk   

-  dechová a hlasová cvičení náročnější na 
dechovou výdrž, intonaci, dynamiku,  rytmus. 
 
- hlasová cvičení zaměřená na 
 pohyblivost hlasu /škály, rozklady/ a na 
schopnost zkvalitnit držené tóny 

 
- prohlubování technických 
dovedností daných ŠVP v 1. ročníku a v 1. 
pololetí 2. ročníku 
-   lidové písně různého tempového a 
výrazového charakteru /např. Novák, 
Schneeweiss, Raichl, Suchoň, Trnavský    
apod./ 
-  umělé písně alespoň 2 slohových období  
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na konzervatoři studuje s podmínkou 
znalosti     obsahu zpívaného textu                                            
                                                              
- interpretuje zvolené skladby zpaměti 
    s doprovodem klavíru 
-   nastuduje minimálně 3 lidové a 3     
    umělé písně 

českých i světových autorů /v české   nebo 
originální jazykové verzi/ 

 

 
Ročníková zkouška: 
2 lidové písně odlišného charakter 
2 umělé písně různých slohových období 
1 libovolná skladba /vokalíza, lidová píseň, umělá píseň/   
Všechny skladby žák interpretuje zpaměti 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
-  ovládá měkké, dechově podepřené, 
nasazení   tónu    
-  zvládá na potřebné technické úrovni 
náročnější hlasová cvičení s cílem zlepšení 
znělosti hlasu, zřetelnosti artikulace, 
zvukového vyrovnání vokálů, pohyblivosti 
hlasu   
-  je schopen dynamického odstínění tónu, 
tříbení intonace a zřetelné artikulace   
- je schopen správně vyslovovat italský text 
    - volí adekvátní výrazové prostředky na 
základě porozumění hudbě i textu  
 
-  interpretuje lidové a umělé písně a vokální 
díla z období baroka na dosažené technické  
a výrazové úrovni 
-  zvolený repertoár interpretuje zpaměti     
s doprovodem klavíru 
  
-  nastuduje minimálně 2 lidové písně, 2 
umělé    písně, 1 barokní árii  

-  hlasová cvičení zaměřená na tvoření tónu 
v rezonanci, docílení znělosti hlasu v 
koncertním prostoru, a to ve všech 
dynamických odstínech 
 
-  hlasová cvičení zaměřená na další 
rozšíření kvalitního hlasového rozsahu a 
pohyblivosti hlasu 
 
- lidové písně – výběr dle uvážení pedagoga, 
přednostně úpravy skladatelů 2.pol.  20. 
Století 
                                                                              
-   umělé písně českých i světových autorů 
v originálním jazykovém znění /např.   
Haydn, Schumann, Chopin, Foerster,   
Trnavský ad./  
                                                                               
- barokní arie adekvátní technické, úrovni 
žáka 
 

2. pololetí 
-  zná zásady zpěvu melodických ozdob 
/příraz,  opora, trylek, obal/    
-  ovládá přirozený pěvecký postoj     
                     
-  ovládá na potřebné úrovni udržení 
správného poměru mezi napětím a 
uvolněním dechového a fonačního svalstva                                                
                                               
-  vědomě zvyšuje odolnost organizmu a 
schopnost fyzicky i psychicky zvládat veřejná 
vystoupení a komisionální zkoušky 
 
- má vypěstovaný smysl pro kultivovaný 

- technická příprava jednoduchých 
pěveckých ozdob 
 
-  technická cvičení v dur i moll tóninách 
náročná intonačně i tempově  
-  technická cvičení zaměřená na 
zdokonalení zpěvu legato, staccato, příprava   
messa di voce 
 
-  interpretace lid. písní českých nebo 

jiných národů v originální jazykové 
verzi 
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projev 
-  interpretuje lidové písně české nebo jiných 
národů    
                                                                 
-  interpretuje umělé písně českých i  
světových autorů v české  nebo originální 
jazykové   verzi   
-  interpretuje barokní árii v italském jazyce 
- zadaný repertoár interpretuje zpaměti 
    s doprovodem klavíru 
-  nastuduje minimálně 2 lidové písně, 4 
umělé  písně, 1 barokní árii italských mistrů 

-  umělé písně českých i světových   autorů 
/např. Haydn, Beethoven, Brahms, 
Schumann, Čajkovskij, Dvořák, Fibich,   
Foerster, Novák, Eben, Lukáš ad./ 
 
 -   barokní árie v italském jazyce, plné 
porozumění textu na základě znalostí 
italštiny, konzultace s pedagogem a práce se 
skripty prof. E. Kronbergerové  Italština pro 
zpěváky 
 

 
Ročníková zkouška:  
1 lidová píseň česká nebo jiných národů 
2 umělé písně /z toho 1 světového autora v originální jazykové verzi/ 
1 barokní árie italských mistrů     
Celý repertoár žák interpretuje zpaměti 
 
 

4. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
-  má vypěstovaný smysl pro frázování 
-  zdokonaluje docílené pěvecko-  
   technické dovednosti 
-  zpívá zadaný repertoár v originální tónině 
pro svůj hlasový obor 
-  je kreativní při studiu a interpretaci 
lidových  a umělých písní na základě 
získaných  znalostí a dovedností a 
poslechové zkušenosti     
-  je seznámen s interpretací vybrané operní 
literatury, jejími zásadami, stylovostí, 
výrazovými požadavky  výrazové schopnosti 
a hlasového oboru                
-  interpretuje italské barokní árie se znalostí  
obsahu textu a jednoduchým zdobením   
-  interpretuje umělé písně v originální 
jazykové verzi                                                                          
-  interpretuje zadané skladby zpaměti    
s doprovodem klavíru 
-  nastuduje minimálně 1 lidovou píseň, 3 
umělé písně, 1 italskou barokní árii a 1 
operní árii    klasickou nebo romantickou  

- hlasová cvičení zahrnující 
doposud řešené prvky pěvecké techniky, 
jejich udržování  a zdokonalování 

 
-  studium zadaného repertoáru  
v originálních tóninách, případně   vydaných  
transpozicích pro svůj      
hlasový obor 
 
-  lidové písně v úpravě českých a 
slovenských  autorů 20. a 21. století  
-   operní árie česká nebo světová dle 
technické vyspělosti žáka, věku žáka, 
 
 
 
-    italské barokní árie /např. Vivaldi, Leo, 
Durante, Jommeli, Marcello ad./ 
 
- umělé písně klasické,  romantické a 
soudobé dle uvážení pedagoga 
 

2. pololetí 
Žák: 
-  je připraven vykonat maturitní zkoušku             
                                                                                   
-  zvládá zadaný repertoár po stránce 
technické i výrazové    
                                                             
-  využívá všech možností seznámení 

-  repertoár na maturitní zkoušku, 
zdokonalování technické i výrazové  
stránky studovaných skladeb a jejich 
veřejná prezentace v průběhu školního 
roku  
- dechová a hlasová cvičení umožňující 
udržení dosažené technicko-výrazové 
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s interpretací zvolených skladeb /internet, 
CD, návštěvy koncertů a operních 
představení/                           
- aktivně vyhledává pěveckou literaturu 
odbornou   i notový materiál 
-  veřejně vystupuje na akcích školy a tyto    
možnosti aktivně vyhledává     
-  interpretuje lidové a umělé písně 
odpovídající jeho hlasovým možnostem, 
hlasovému oboru     a naturelu 

   -   interpretuje árie od baroka po současnost  
dle  uvážení pedagoga  
  -  minimálně nastuduje 1 lidovou píseň, 3 
umělé     písně, 1 barokní italskou árii, 1 
operní árii     klasickou, romantickou nebo 20. 
století 

úrovně zpěvu a její další prohlubování 
 
- umělé písně českých a světových 
autorů/např. Dvořák, Hurník, Eben, Lukáš, 
Glinka, Čajkovskij, Musorgskij, Brahms, 
Schubert, Loëwe ad./ 
 
-   lidové písně v náročnější úpravě 
 
-  barokní árie italských mistrů  
 
 -   operní árie od klasicizmu        

 
 

 
Ročníková zkouška a maturitní zkouška: 
 1 lidová píseň v náročnější úpravě 
 2 umělé písně v originální jazykové verzi 
 1 barokní árie italských mistrů 
 1 operní árie /klasicizmus, romantizmus, 20.století/ 
 1 volná skladba na doplnění maturitního čas. limitu  
Veškerý repertoár žák interpretuje zpaměti 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
-  udržuje a prohlubuje na potřebné úrovni 
techniku zpěvu       
-  dodržuje zásady hlasové a duševní 
hygieny  a propojuje tak vědomosti 
z metodiky zpěvu a praktické zkušenosti 
z průběhu studia      
-  zpívá z listu či bodového písma 
jednoduché   lidové nebo umělé písně                                                                                              
-  zadané skladby interpretuje s dodržením 
frázování, dynamiky, agogiky a stylové    
interpretace 
-  je seznámen s nejvýznamnějšími  autory   
a   díly klasické operety, případně dle 
uvážení pedagoga  interpretuje operetní árie 
- interpretuje umělé písně minimálně 3 
slohových období                                                                
-  interpretuje árie operní, oratorní a 
kantátové od baroka až po současnost dle 
uvážení pedagoga       
- zadaný repertoár interpretuje zpaměti     
s doprovodem klavíru  
-  nastuduje minimálně 3 umělé písně, 1 árii    
barokní nebo klasickou, 1 árii operní, 
operetním oratorní nebo kantátovou                      

-  pravidelná práce na pěvecké technice, 
stálé zvyšování  náročnosti technických 
cvičení 
 
-  zásady hlasové a duševní hygieny, 
propojování znalostí z klasického zpěvu a 
metodiky zpěvu 
 
-   seznamování s písňovou literaturou 
formou zpěvu z listu, praktikování  i při 
výběru nového repertoáru 
-   poslech, případně interpretace árií 
z klasických operet / Strauss, Lehár, Nedbal 
ad./ 
 
-   umělé písně minimálně 3 slohových 
období dle výběru pedagoga i žáka 
 
-   operní, oratorní a kantátové árie od 
baroka po současnost v originální  jazykové 
verzi 
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2. pololetí 
Žák:  
-  zpívá z listu jednoduché lidové a umělé 
písně      
-  zcela samostatně studuje zadaný 
repertoár a vytváří si vlastní interpretační 
názor na základě     znalosti stylu a vlastní 
kreativity 
- udržuje dosaženou technickou úroveň 
zpěvu pomocí vhodně volených technických 
cvičení   
- je seznámen podrobněji s významnými 
autory klasické operety, interpretuje 
minimálně 1 árii tohoto žánru 
-  interpretuje umělé písně minimálně 3 
slohových  období   
-  interpretuje árie operní, oratorní, kantátové 
od baroka po současnost  
-  minimálně nastuduje 3 umělé písně, 1 árii 
17.-18. století, 1 árii operní 19.st., 1 árii 
operetní  

-  zpěv z listu jednoduchých lidových a 
umělých písní 
- zdokonaluje kvalitu hlasu  pravidelným 
denním cvičením podle instrukcí pedagoga 
-  árie z klasické operety /např. Lehár, 
Nedbal, J. Strauss ad./ 
-  umělé písně autorů 3 slohových období 
optimálně prezentující hlasové možnosti  
žáka 
-  výběr árií dle uvážení pedagoga a zájmu 
žáka 
 

 
Ročníková zkouška:  
4 umělé písně /minimálně 3 slohových období/ 
1 árie barokní nebo klasická /opera, oratorium, kantáta/ 
1 árie operní 19. století nebo 1 operetní árie 
 
 

6. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
-  pracuje s hlasem podle zásad správné 
pěvecké techniky       
-  využívá znalostí z anatomie a fyziologie  
lidského těla k  prohloubení správných    
pěveckých návyků                                                          
-  užívá správné fonetické podoby slov   
v cizích jazycích                                                                                                                                          
-  spolupracuje s korepetitorem a 
samostatně   vyjadřuje požadavky na tempo 
skladby,   agogiku, dynamiku  
-  zvládá psychickou a fyzickou zátěž 
interpretace 
-  analyzuje a hodnotí interpretační umění  
pěveckých osobností  
-  interpretuje část písňového cyklu za 
účelem přípravy na absolventskou zkoušku                           
-  interpretuje árie operní, oratorní a 
kantátové  od baroka po 20. století dle 
uvážení pedagoga a vyhraněnému zájmu 
žáka 
-  zadané skladby interpretuje zpaměti   
s doprovodem klavíru nebo jiného 
doprovodného    nástroje 

 
- dechová a hlasová cvičení umožňující 
kvalitní interpretaci zvoleného repertoáru 
-  prohlubování znalostí z oblasti hlasové a 
duševní hygieny pěvce 
 
 
-  práce s textem, správná výslovnost cizích 
textů, překlady samostatné či s pomocí 
pěveckého či jazykového pedagoga 
 
 
-   diskuze a praktické hledání způsobu 
interpretace zvolených skladeb  společně   
s hlasovým pedagogem a korepetitorem 
 
 
-  písňový cyklus českého nebo světového  
autora – studium za účelem absolventské 
zkoušky /např. Dvořák, Slavický, Musorgskij, 
Schumann, Debussy ad./ 
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-  minimálně nastuduje 3 písně z daného 
cyklu,  1 árii oratorní nebo kantátovou, 1 
operní árii     klasickou nebo romantickou 

-   operní, oratorní nebo kantátové árie                                                                                    
dle profilace žáka 

2. pololetí 
-  volí vhodný repertoár s ohledem na své   
dispozice                                                             
-  vystupuje na veřejnosti jako suverénní    
osobnost   
 
-  dodržuje hlasovou hygienu      
-  prokazuje technickou vyspělost ve svém  
hlasovém oboru resp. zaměření  
  
-  interpretuje skladby v rámci daného stylu     
a žánru  
-  zpívá zpaměti požadovaný repertoár                                                                            
-  interpretuje písňový cyklus /5 písní/ nebo 5 
písní jednoho autora                                    
v originální jazykové verzi 
-  interpretuje árie operní, oratorní a 
kantátové s ohledem na své dispozice   
-  zvolený repertoár zpívá s doprovodem 
klavíru     nebo jiného doprovodného 
nástroje  
-  minimálně nastuduje 1 písňový cyklus /5 
písní/  nebo 5 písní jednoho autora, 1 árii 
operní 
    klasickou nebo romantickou, 1 árii oratorní  
nebo kantátovou                                                                                                                  

- intenzivní příprava na absolutorium 
-  nácvik zvoleného repertoáru na 
absolventské zkoušky po stránce technické, 
hudební a výrazové 
-  dechová a hlasová cvičení zaměřená na 
udržení dosaženého stupně hlasové 
techniky a jeho dalšího zdokonalení 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  písňový cyklus /5 písní/ nebo 5 písní 1 
autora – interpretace zpaměti 
 
 
-   operní, oratorní a kantátové árie českých 
a světových autorů v originální                                                                                     
jazykové verzi 
 
 
 

 
Ročníková zkouška a absolventská zkouška: 
 1 písňový cyklus /5 písní/ nebo 5 písní jednoho autora 
 1 árie oratorní nebo kantátová 
 1 árie operní barokní, klasická nebo romantická 
 1 nebo více skladeb na doplnění limitu absolventské zkoušky 
   z vokální hudby 20. nebo 21. století 
Celý repertoár žák interpretuje zpaměti 
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Učební osnova předmětu POPULÁRNÍ ZPĚV 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět POPULÁRNÍ ZPĚV zasahuje do vzdělávacího okruhu 
ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ  a je vyučován individuálně  v  1. – 6.ročníku 
v rozsahu 3 hodin týdně. Nedílnou součástí předmětu je odborná korepetice v délce 
1.hodiny  týdně v 1.- 6. ročníku,  jako samostatná hodina. 
 
Pojetí předmětu 
Populární zpěv je hlavním odborným předmětem tohoto studijního zaměření. Spočívá 
ve všestranné přípravě populárního zpěváka do praxe po stránce pěvecké. Tento fakt 
zahrnuje více úkolů, které na sebe navazují v přesném pořadí, jak je zřejmé z 
učebního programu jednotlivých ročníků. Pro budoucího populárního zpěváka je v 
první řadě nutné správně posadit a technicky profesionálně vybavit hlas. Je třeba 
rozvíjet stylové hudební cítění ve většině oblastí populární hudby. 
Žák je směřován k profesionálním uměleckým a pedagogickým výkonům: 

- ovládá na profesionální úrovni hlasovou techniku 
- interpretuje píseň, árii, roli s technicky a stylově přesvědčivým výrazem 
- zvládá koncentraci, psychickou a fyzickou zátěž při výkonu uměleckých 

činností 
- je připraven k vykonávání umělecko-pedagogické činnosti. 

Dosažení požadované úrovně zpěvu na konzervatoři má fundamentální význam pro 
připravenost žáka podávat v nonartificiální oblasti hodnotné a profesionální výkony. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu adaptace žáka na  prostředí školy, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 

Obecné cíle a didaktické zásady 
Osobnost pedagoga v hodinách výuky zpěvu významně působí na rozvoj žáka nejen 
v oblasti odborné, ale i v oblasti lidských hodnot. Výuka zpěvu probíhá vždy formou 
individuálních hodin – učitel – žák, takže dochází k mimořádnému edukačnímu 
procesu. 
Pedagog působí a směřuje k tomu, aby žák: 

- získával potřebné informace, 
- pracoval pravidelně, systematicky, cílevědomě, 
- byl schopen objektivního sebehodnocení, 
- stanovil si dosažitelné cíle, 
- byl schopen odborně se vyjadřovat o svém oboru, 
- přijal tvořivě kritiku, 
- uměl se orientovat v nezměrné nabídce oblasti populární hudby, 
- formoval si vlastní úsudek, 

Výuka zpěvu probíhá formou individuální výuky a metody práce jsou motivační, 
expoziční a fixační. Při výuce je kladen důraz na zvládnutí techniky pěveckého 
umění, stylové interpretace a stylového uchopení interpretovaných skladeb a získání 
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umělecké zkušenosti – zpěv na koncertech, v klubech atd. Pedagog upevňuje 
vědomosti a dovednosti žáků soustavným procvičováním. 

Organizace výuky je založena na názornosti, přiměřenosti a neustálé 
vytrvalosti. Ve výuce je podporována praktická aktivita, samostatnost a tvořivost 
žáka, kterého pedagog soustavně vede ke zdravé míře sebevědomí, k objektivnímu 
sebehodnocení a k efektivní autoregulaci cvičení a učení. Těžištěm je porozumění a 
uchopení uměleckého díla a jeho interpretace.  
 

Hodnocení žáků 
 

Při hodnocení se sleduje: 
• technická úroveň 
• kvalita hlasového materiálu 
• zvuková představivost při zpěvu na mikrofon a bez mikrofonu 
• použití výrazových prostředků k danému stylu díla 
• zvládání prezentace a koncentrace při uměleckém výkonu 

 
Hodnocení je informací pro žáka o jeho vývoji v průběhu studia. Hodnocení je 

motivační a pozitivní, aby měl žák potřebu a chuť dosahovat co nejlepších výkonů. 
Hodnocení vede žáka ke zdravé sebereflexi, k poznání, jaké cíle se podařilo či 
nepodařilo naplnit. Pomáhá k neustálému zdokonalování žákových kvalit. 

Žák je v každém ročníku hodnocen svým pedagogem pro individuální výuku 
nebo komisí na základě vykonané komisionální ročníkové zkoušky. Při klasifikaci je 
zohledněn celkový přístup žáka k plnění daných studijních úkolů.  

Výstupem pro dílčí hodnocení žáka je komisionální ročníková zkouška. 
Známku navrhuje pedagog individuální výuky, schvaluje komise hlasováním. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje předseda komise (vedoucí oddělení, případně jeho 
zástupce). Žádný pěvecký výstup předvedený u zkoušky se nesmí opakovat u 
zkoušky v dalším ročníku, výjimkou může být maturitní či absolventský výkon. 

Součástí pěvecké zkoušky musí být pěvecký výkon nastudovaný v českém 
jazyce. 

 
Přínos  v oblasti  klíčových kompetencí,  průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
Klíčové kompetence 
Předmět zpěv v souvislosti s vhodnými výukovými strategiemi rozvíjí: 
Kompetence k učení a řešení problému – samostatnost ve vytvoření vhodného 
studijního režimu, využití různých informačních zdrojů včetně zkušeností, schopnost 
sebereflexe, určení jádra problému. 
Kompetence komunikativní – formulování srozumitelné myšlenky, schopnost 
obhájit svůj názor, vyjadřování v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 
uvědomění si výhody znalosti cizích jazyků pro pracovní uplatnění. 
Kompetence personální a sociální – stanovení cílů a priorit dle svých osobních 
schopností, adekvátní reakce na hodnocení druhých, odpovědný vztah ke svému 
zdraví a duševnímu rozvoji, realizování společných pracovních činností, vytváření 
vstřícných mezilidských vztahů 
Kompetence k pracovnímu uplatnění – odpovědný postoj k vlastní profesní 
budoucnosti a vzdělávání, uvědomění si významu celoživotního učení, přehled o 
možnostech uplatnění v daném oboru. 
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Předmět Hlavní obor má vazbu na předměty Fyziologie, hygiena hlasu a fonetika, 
Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, 
Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, Český jazyk a literatura, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko-
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu POPULÁRNÍ ZPĚV 
 
Kód a název oboru vzdělání:  82–45–M/01 Zpěv 
Název ŠVP: Populární zpěv 
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 
Délka a forma studia: 6 let, denní studium 
Platí od 1. 9. 2012. 
 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

- Žák: 
- prokazuje osvojení správných 

pěveckých návyků – pěvecká 
artikulace, 

- usiluje o tvoření tónu bez fyzické 
námahy, správné funkční napětí 
dechových a artikulačních svalů, 

- seznamuje se se základní 
fyziologickou činností pěveckého 
ústrojí, 

- prokazuje vědomé ovládání dechové 
opory, kostoabdominální dýchání, 

- seznamuje se se správným 
posazením tónů do rezonance a 
měkkým nasazováním tónů. 

- krátké stupnicové chody v dur a moll 
stupnicích 

- melodicky bohatší cvičení 
- technická dechová cvičení dle indiv. 

dispozic žáka 
- základy hlasové hygieny a fyziologie 

hlasu 
- N.Vaccai: Metodo pratico – výběr ze 

solfeggií - dle hlasových dispozic a 
stupně technického vývoje žáka 

- Žák: 
- upevňuje hlas, 
- kultivuje pěvecký projev, 
- ovládá správnou intonaci intervalů, 
- fixuje správný pěvecký postoj, 
- splňuje jednoduchou muzikální náplň 

v lidových písních, 
- vyvaruje se „přezpívávání“ lidových 

písní. 

- Výběr  písní, např.: 
- Já, písnička l.-lV díl 
- F.Sládek/J.Malát: Náš poklad I. a II. 

díl 
- L.Janáček: Moravská lidová poesie 

v písních 
- lidové písně – různé zpěvníky, sbírky 

- Žák: 
- kultivuje pěvecký projev a pěveckou 

artikulaci 
- vede hlas plasticky s ohledem na 

výstavbu skladby, 
- volí vhodné frázování a dynamiku. 

- Výběr  písní, např.: 
- B. Martinů: Písničky na jednu stránku 
- B. Martinů: Písničky na dvě stránky 
- L.Janáček: Moravská lidová poesie v 

písních 
 

- Žák: 
- upevňuje propojování hrudního a 

- Výběr  písní, např.: 
- J.Suchý /J. Šlitr: Píseň o rose 
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hlavového rejstříku, 
- zlepšuje rytmické cítění, 
- rozvíjí stylové cítění, kdy se technický 

rozvoj prolíná s rozvojem v oblasti 
emocionální, 

- interpretuje písně různých žánrů 
moderní populární hudby. 

- prokazuje smysl pro zpěvnost tónu a 
kultivovanost při zpěvu, 

- usiluje o zvládnutí problematiky 
zpěvu na mikrofon či mikroport, jako 
interpretačního prvku, 

- interpretuje skladbu s dynamickými 
kontrasty a smyslem pro styl. 

- Já písnička I. a II. díl – jednoduché 
populární písně 

- České a slovenské  hity 1.-5.– výběr 
z edice – populární písně dle výběru 
pedagoga 
 
 
 

 

 
Ročníková zkouška: 

- zazpívá zkouškový program na požadované úrovni v souladu s výsledky vzdělávání 
1. ročníku, 

- zpěv zpaměti je podmínkou, 
- zpěv solfeggia a lidových písní bez mikrofonu, pouze akusticky,  
- zpěv populárních písní s mikrofonem (u zdatnějších žáků možnost náročnějších 

skladeb, dle výběru pedagoga) 
- výběr repertoáru je ponechán na pěveckém pedagogovi;  
- zpěv minimálně 4 písní je podmínkou 

Repertoár ke zkoušce: 
-  solfeggio nebo lidová píseň 
-  lidová píseň 
-  umělá píseň nebo jednoduchá populární píseň  
-  populární píseň  
Poznámka: 
pedagog vybírá látku dle individuálních schopností žáka. 
MINIMA PROBRANÉ LÁTKY 
alespoň 2 lidové písně ,písně Suchého a Šlitra, vokalízy typu Vaccai a nejmíň 4 písně 
muzikálového nebo popového žánru. 
 
 

2. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- prokazuje jistotu ve zvládnutí 

pěvecké artikulace: legato, staccato, 
tenuto, portamento, portato, 

- usiluje o posilování a zdokonalování 
pěveckého dechu, 

- rozvíjí hlavovou rezonanci s 
doplňující složkou hrudního rejstříku, 

- prokazuje větší jistotu v 
kostoabdominálním dýchání, 

- rozvíjí pozvolné rozšiřování 
hlasového rozsahu nahoru i dolů, 

- rozvíjí vyrovnávání rejstříků, 
- prokazuje rozvoj frázování, hudební 

- stupnicové chody na složitějších 
technických postupech 

- delší stupnicové chody v dur a moll 
stupnicích 

- soustavná práce s mikrofonem či 
mikroportem 

- hlasová hygiena a fyziologie hlasu 
- studium závažnějších a technicky 

náročnějších populárních písní, též v 
cizím jazyce 

- technická práce vždy dle požadavků 
pedagoga s přihlédnutím k 
individualitě žáka 

- lidové písně/ úpravy-Já, písnička l.-
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paměti, smyslu pro rytmus, intonaci. lV., Poklad l.-ll., B.Martinů: Písničky 
na jednu stránku, L.Janáček,…. 

Žák: 
- prokazuje rozvoj své hudební 

představy, 
- rozvíjí schopnost samostatně svou 

vlastní představu sluchově 
kontrolovat, 

- interpretuje písně z repertoáru 
českých a zahraničních autorů. 

Výběr písní, např.: 
- sborníky České a slovenské hity l.-

V.díl 
- sborníky Já písnička I. až lV.díl 
- J.Suchý / J.Šlitr: písně z her Divadla 

Semafor  
 

Žák: 
- prokazuje rozvoj umělecké 

představivosti, 
- usiluje o uplatnění vhodných 

výrazových prostředků pro daný 
hudební styl, 

- usiluje o zvládnutí práce s 
mikrofonem a propojení hereckého 
stylu při interpretaci šansonu. 

Výběr písní, např.: 
- sborník šansonů P.Hapky/ M.Horáčka 
- P.Hapka/P.Rada: Obraz Doriana 

Graye 
- J.Brel/P.Kopta: Lásko prokletá 
- Jaro Filip/M.Lasica: Čerešně 
- výběr z šansonů francouzských, 

německých a jiných autorů 
s originálním textem nebo v českých 
překladech 

- Žák: 
- usiluje o stylové uchopení písně 

z repertoáru Osvobozeného divadla, 
- usiluje o uplatnění vhodných 

výrazových prostředků pro daný 
hudební styl. 

- Výběr  písní, např.: 
- sborníky písní J.Ježek / J.Voskovec / 

J.Werich 

 
Ročníková zkouška: 
Žák: 

- zazpívá zkouškový program na požadované úrovni v souladu s výsledky vzdělávání 
2. ročníku, 

- zpěv zpaměti je podmínkou, zpěv s mikrofonem či portem. 
- výběr repertoáru je ponechán na pěveckém pedagogovi;  
- zpěv minimálně 4 písní je podmínkou 

Repertoár ke zkoušce: 
- solfeggio nebo lidová píseň 
- populární píseň nebo lidová píseň 
- píseň J.Suchého/ J.Šlitra 
- píseň J.Ježka/ J.Voskovce/ J.Wericha 

MINIMA PROBRANÉ LÁTKY 
2 lidové písně,vokalízy typu J.Rimon 
(jazzové etudy),písně Suchého a Šlitra a J.Ježka, 
dále pak alespoň 4 popové,muzikálové nebo  šansonové písně. 
 
 

3. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- prokazuje prohlubování dovedností 

a znalostí v pěvecké artikulaci, 
- ovládá kosto-abdominální dýchání, 
- prokazuje zdokonalování dechové 

- soustavná práce s mikrofonem a 
mikroportem 

- stupnicové chody na složitějších 
technických postupech 

- studium závažnějších a technicky 
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opory, 
- upevňuje a rozšiřuje hrudní rejstřík, 
- volí vhodné melodické ozdoby, 
- prokazuje zvládnutí práce na 

feelingu, 
- prokazuje smysl pro prohlubování 

hudebnosti a uchopení rozmanitých 
interpretačních stylů. 

náročnějších populárních písní, 
blues, jazzových standardů, šansonů, 
volitelných skladeb s možností 
interpretace v cizích jazycích 

- technická práce vždy dle požadavků 
pedagoga s přihlédnutím k 
individualitě žáka 

- náročnější lidové písně, lidové písně 
v úpravách – např:L.Janáček – 
Moravská lidová poesie v písních,… 

Žák: 
- stylově interpretuje písně, 
- prokazuje náležitý smysl pro rytmické 

uchopení různých stylů, 
- volí specifické výrazové prostředky 

pro daný styl skladby, 
- ovládá práci s mikrofonem či portem, 
 

           Výběr  písní, např.: 
- J.Suchý / J.Šlitr: Co je to blues 
- R.Leigh / Z.Rytíř: Vraní blues 
- J.Šlitr / P.Kopta: Černá Jessie 
- J.Kainar: Blues železničního mostu, 

Černá kára 
- Černošské spirituály; Sborníky 

spirituálů 
- C. Pustan: American Songs 
- L.Armstrong: Basin Street Blues 
- H.Mancini/ J.Mercer: The Days of 

Wine And Roses 
- R.Rodgers / L.Hart: Blue Moon, My 

Funny Valentine 
- M.Dennis / E.Brent: Angel Eyes 
- B.Howard: Fly Me To The Moon 
- A.C.Jobim / R.Gilbert: Dindi 
- a jiné písně těchto žánrů 

- Žák: 
- prokazuje smysl pro výrazové 

prostředky k interpretaci šansonu, 
- využívá aktivně tvůrčí fantasii, 
- usiluje o stylovou přesvědčivost, 
- dokáže uchopit text a do hloubky 

pracovat s obsahovou stránkou 
písně, 

- dokáže výrazově zpracovat 
cizojazyčné texty. 

Výběr  písní, např.: 
- G.Becaud: Mé díky Vám, Nathalie,…. 
- M.Monnot / G.Moustaki: Milord 
- G.Becaud / Z.Borovec: Země, odkud 

přicházím 
- J.Kosma / J.Prèvert: Spadané listí 
- Ch.Aznavour / J.Fikejzová: Můj ideál 
- A.Dona / S.Lama / J.Fikejzová: To 

mám tak ráda 
- šansony: P.Hapka /M.Horáček, 

Z.Marat, M.Jíra /J.Kainar, J. Wykrent, 
J.Suchý / J.Šlitr 

- šansony z repertoáru H. Hegerové, 
M. Rottrové, H.Zagorové, R. Müllera,. 

- Žák: 
- prokazuje smysl pro různé hudební 

styly, 
- uplatňuje technické dovednosti při 

interpretaci hudebních stylů jemu 
blízkých, 

- rozšiřuje svůj hudební rozhled. 

           Výběr  písní, např.:  
- písně různých stylů hudby, např. folk, 

rock, muzikál, big beat, dance music, 
country, atd. – dle vyspělosti a 
zaměření hlasu žáka 

 
Ročníková zkouška: 
Žák: 
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- zazpívá zkouškový program na požadované úrovni v souladu s výsledky vzdělávání 
3. ročníku, výběr repertoáru je ponechán na pěveckém pedagogovi;  

- zpěv minimálně 4 písní zpaměti je podmínkou, 
- umělá píseň bez mikrofonu  
- populární písně - zpěv s mikrofonem či portem 

Repertoár ke zkoušce: 
-  umělá píseň dle výběru pedagoga 
-  šanson  
-  blues 
-  spirituál 

- MINIMA PROBRANÉ LÁTKY 
 2 lidové písně,vokalízy typu J.Rimon, (jazzové etudy),písně Suchého a Šlitra a 
J.Ježka, 
 alespoň 4 popové,muzikálové nebo  šansonové písně. 

 
4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
- Žák: 
- usiluje o jistotu v dotvoření hlasu v 

celém rozsahu, 
- pracuje citlivě s nácvikem pěveckých 

ozdob, feelingů náležejících k 
jednotlivým interpretovaným žánrům, 

- prokazuje jistotu na rejstříkové 
vyrovnanosti a kosto-abdominálním 
dýchání, 

- projevuje smysl pro vyrovnanost 
hlasu na přiměřeném repertoáru, 

- prokazuje zvládnutí práce s 
mikrofonem či mikroprtem, 

- usiluje o interpretaci písní v cizím 
jazyce. 

- studium závažnějších a technicky 
náročnějších skladeb s možností 
interpretace v cizích jazycích 

- stupnicové chody složitějších 
technických postupů 

- soustavná práce s mikrofonem či 
mikroportem 

- technická práce vždy dle požadavků 
pedagoga s přihlédnutím k 
individualitě žáka 

- náročnější lidová píseň, úpravy 
lidových písní 

- umělá píseň – tzv.“vyšší populár“-
např.: G.Giordani – Caro mio ben, 
C.Franck–Panis angelicus; Ave Maria 

- Žák: 
- pracuje do hloubky s obsahovou 

stránkou textu, 
- zdokonaluje se v práci s mikrofonem 

i s mikroportem, 
- při pěveckém projevu zapojuje stále 

více stránku, 
- uplatňuje vlastní interpretační invenci, 
- projevuje smysl pro barvu hlasu, 
- ovládá skladbu po technické stránce, 
- vnímá formální stránku díla, 
- pracuje do hloubky s obsahovou 

stránkou textu, 
- zdokonaluje se v práci s mikrofonem 

i s mikroportem, 
- při pěveckém projevu zapojuje stále 

více hereckou stránku, 
- ovládá skladbu po technické stránce, 
- vnímá formální stránku díla, 
 

Výběr písní, např.: 
- J.Ježek/ J.Voskovec/ J.Werich: 

Tmavomodrý svět,… 
- výběr jazzových standardů  
- výběr swingových písní 
- výběr náročnějších populárních písní 
- výběr písní z českých i světových 

muzikálů –např.: 
- J. Šlitr: Člověk z půdy 
- J. Šlitr: Jonáš a tingltangl 
- J. Suchý: Dobře placená procházka 
- J.Kern/ O.Hammerstein ll.-Show Boat 
- M. David / L.F.Hagen: Kleopatra, Tři 

mušketýři, Angelika 
- D. Landa: Krysař 
- P. Malásek: Lucrezia Borgia 
- O. Soukup / G. Osvaldová: Johanka 

z Arku, Elixír života  
- C. Porter: Kiss Me Kate 
- R. Rodgers: South Pacific 
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- R. Rodgers: The Sound Of Music 
- G.MacDermot /J.Rado/ G.Ragni: Hair 
- A.Ll.Webber / R.Stilgoe: Starlight 

Express 
a jiných divadelních či filmových  
písní dle výběru pedagoga zpěvu 

- Žák: 
- uplatňuje technické dovednosti při 

interpretaci hudebních stylů jemu 
blízkých, 

- rozšiřuje svůj hudební rozhled. 

 
Výběr zpísní, např.:  

      -     písně ve stylu jazz, folk, country,         
            rock, dance music, střední proud, big    
            beat,… … 

 
 
 
Ročníková zkouška: 

- zazpívá zkouškový program na požadované úrovni v souladu s výsledky vzdělávání 
4. ročníku, 

- zpěv zpaměti je podmínkou, 
- zpěv s mikrofonem či portem, splní stupeň připravenosti k maturitní zkoušce 
- výběr repertoáru je ponechán na pěveckém pedagogovi;  
- zpěv minimálně 4 písní je podmínkou 

Repertoár ke zkoušce: 
-  lidová píseň v úpravě/ umělá píseň bez mikrofonu s doprovodem klavíru 
-  tři populární písně dle výběru pedagoga 
 
Maturitní zkouška: 

- stylově interpretuje písně vybrané ke zkoušce, 
- zvládá koncentraci při uměleckém výkonu, 
- zazpívá sólový part zpaměti, 
- dramaturgie maturitního výkonu je svobodná, odráží se od volby repertoáru dle 

výběru pedagoga zpěvu v rámci profilové části maturitní zkoušky 
Repertoár ke zkoušce: 

- zpěv minimálně 4 písní; alespoň jedna s doprovodem klavíru 
 
MINIMA PROBRANÉ LÁTKY 
2 lidové písně v úpravě,dále pak 6 až 8 písní popového,rockového,šansonového nebo 
muzikálového typu v českém nebo anglickém jazyce. 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a  rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- prokazuje technickou vyspělost, 
- rozvíjí propracování znělosti, 

barevnosti, a rozsahu hrudního 
rejstříku, 

- uplatňuje znalosti návyky měkkých 
hlasových začátků při tvoření tónů, 
znalosti cvičení k vyrovnávání všech 
hlasových poloh, 

- rozvíjí nácvik rehabilitace hlasové 
funkce v souvislosti s uplatňováním 

 
- studium závažnějších a technicky 

náročnějších skladeb s možností 
interpretace v cizích jazycích 

- stupnicové chody složitějších 
technických postupů 

- soustavná práce s mikrofonem či 
mikroportem 

- technická práce vždy dle požadavků 
pedagoga s přihlédnutím k 
individualitě žáka 
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dramatických efektů, 
- pracuje na nácviku feelingů u 

mužských hlasů ve vysokých 
polohách s použitím falzetové funkce 
a voix-mixtu, u ženských hlasů ve 
vysokých polohách zesílení hlavové 
rezonance. 

- ze stylových a techniku rozvíjejících 
důvodů možno studovat část 
repertoáru bez mikrofonu  

Žák: 
- pracuje s mikrofonem a mikroportem, 
- zpívá v originálních tóninách, 
- ovládá svůj hlasový, herecký, i 

taneční projev, 
- projevuje výrazovou vyspělost, 

uplatňuje vhodné výrazové 
prostředky pro daný styl pěvecké 
literatury, rozvíjí zvukovou 
představivost. 

 
Výběr  písní, např.: 

- ze sborníků jazzových standardů 
- ze sborníků swingových písní 
- ze sborníků šansonů českého i 

světového repertoáru 
- popové písně v české i cizojazyčné 

verzi  
 
 
 
 

Žák: 
- pracuje s mikrofonem a mikroportem, 
- zpívá v originálních tóninách, 
- ovládá svůj hlasový projev, 
- prokazuje technickou vyspělost, 
- interpretuje skladbu v různých 

světových jazycích, 
- uplatňuje vhodné výrazové 

prostředky v rámci různých stylů 
pěvecké literatury. 

- Výběr z písní, např.: 
- písně a árie z českých i světových 

muzikálů: 
- J. Suchý / J. Šlitr: Dobře placená 

procházka 
- P. Hapka / M. Horáček: Kudykam 
- O. Soukup / G. Osvaldová: Johanka 

z Arku, Elixír života a další písně 
- L. Bernstein: Wonderful Town, 

West Side Story  
- C. Porter: Can Can 
- F. Loewe: My Fair Lady 
- J. Herman: Hello, Dolly! 
- J. Styne: Funny Girl 
- J. Bock: Fiddler On The Roof 
- M. Leigh: Man Of  La Mancha 
- A.Ll. Webber – výběr z díla 
- C.M.Schönberg / M.Boublil: Miss 

Saigon, Bídníci 
- M.Legrand / Bergman: Yentl 
- a další písně z muzikálů dle výběru 

pedagoga zpěvu 
- Žák: 
- uplatňuje technické dovednosti při 

interpretaci hudebních stylů jemu 
blízkých, 

- rozšiřuje svůj hudební rozhled, 
- prokazuje schopnost zvládnout různé 

žánry populární hudby, 
- orientuje se ve formě různých 

pěveckých stylů. 

- písně z oblasti folku, country, 
rock’n’rollu, dance music, středního 
proudu, jazzu, tradičního jazzu, 
blues, šansonu, kabaretních písní, 
atd. 

 
Ročníková zkouška: 
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Žák: 
- zazpívá zkouškový program na požadované úrovni v souladu s výsledky vzdělávání 

5. ročníku, 
- zpěv zpaměti je podmínkou, zpěv s mikrofonem či portem. 
- výběr repertoáru je ponechán na pěveckém pedagogovi; zpěv minimálně 4 písní je 

podmínkou; alespoň jedna píseň s doprovodem klavíru 
Repertoár ke zkoušce: 
-  tři populární písně dle výběru pedagoga 
-  muzikálová píseň či árie v originální tónině 
 
MINIMA PROBRANÉ LÁTKY 
2 lidové písně v úpravě,dále pak 6 až 8 písní popového,rockového,šansonového nebo 
muzikálového typu v českém nebo anglickém jazyce. 
 

6. ročník – výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- prokazuje technickou vyspělost a 

posazení hlasu, 
- zvládá propracování znělosti, 

barevnosti a rozsahu hrudního 
rejstříku, správné dechové opory, 

- uplatňuje znalosti vybudování 
dokonalé pěvecké artikulace, 

- zvládá schopnost dynamických 
barevných a výrazových obměn, 

- zvládá koncentraci, psychickou a 
fyzickou zátěž při uměleckém 
výkonu. 

- studium závažnějších a technicky 
náročnějších skladeb s možností 
interpretace v cizích jazycích 

- stupnicové chody složitějších 
technických postupů 

- soustavná práce s mikrofonem či 
mikroportem 

- technická práce vždy dle požadavků 
pedagoga s přihlédnutím k 
individualitě žáka 

- lidové písně, úpravy lidových písní, 
umělé písně dle výběru pedagoga 

Žák: 
- na profesní úrovni ovládá techniku 

zpěvu, 
- zazpívá požadovaný repertoár v dané 

stylové interpretaci s uplatněním 
vlastní interpretační invence, 

- zazpívá sólový part zpaměti se 
znalostí a pochopením díla, 

- zvládá koncentraci, psychickou a 
fyzickou zátěž při uměleckém 
výkonu. 

- Výběr písní, např.: 
- J. Kander: Cabaret 
- F. Loewe: Camelot 
- M. Hamlisch: A Chorus Line 
- L. Bart: Oliver 
- J. Kander: Zorba 
- Schönberg/ Maltby, Boublil: Les 

Miserables 
- L. Webber: Starlight Express 
- Porter: Leave It To Me 
- S. Sondheim: A Little Night Music  
- M. David, K. Svoboda, O. Soukup 
- a další písně z muzikálů dle výběru 

pedagoga zpěvu 
Žák: 

- uplatňuje technické dovednosti při 
interpretaci hudebních stylů jemu 
blízkých, 

- rozšiřuje svůj hudební rozhled, 
- zazpívá požadovaný repertoár v dané 

stylové interpretaci s uplatněním 
vlastní interpretační invence. 

- písně z oblasti folku, country, rocku, 
hard rocku, pop rocku, rap, blues, 
rock’n’rollu, dance music, středního 
proudu, jazzu, blues, šansonu, 
kabaretních písní atd. 
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Ročníková zkouška: 
Žák: 

- zazpívá zkouškový program na požadované úrovni v souladu s výsledky vzdělávání 
6. ročníku, 

- zpěv zpaměti je podmínkou, zpěv s mikrofonem či portem  
- výběr repertoáru je ponechán na pěveckém pedagogovi;  
- zpěv minimálně 4 písní je podmínkou; alespoň jedna píseň s doprovodem klavíru 

Repertoár ke zkoušce: 
-  čtyři písně dle výběru pedagoga  
 
Absolventská zkouška: 
Žák: 

- stylově interpretuje písně po stránce pěvecké i obsahové, 
- zvládá koncentraci při uměleckém výkonu, 
- zazpívá sólový part zpaměti 
- prokazuje připravenost propojení pěvecké techniky  a výrazu 
- zpěv minimálně 4 písní je podmínkou; alespoň jedna píseň s doprovodem klavíru 
- zpěv na mikrofon či mikroport 

Repertoár ke zkoušce: 
-  čtyři písně dle výběru pedagoga 
 
MINIMA PROBRANÉ LÁTKY 
2 lidové písně v úpravě,dále pak 6 až 8 písní popového,rockového,šansonového nebo 
muzikálového typu v českém nebo anglickém jazyce. 
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Učební osnova předmětu DEKLAMACE A JEVIŠTNÍ MLUVA 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HRA NA KLAVÍR zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově v  1. a  2.  ročníku v rozsahu 1 hodiny. Celkem 2. hodiny 
 
Pojetí předmětu 
Tento předmět je nedílnou součástí studia zpěvu na KJD a navazuje na další úkoly  a 
cíle , které s tímto studiem oboru zpěv souvisejí. 
Vyučovací předmět deklamace a jevištní mluva je odborným skupinovým 
předmětem,který je nedílnou součástí studia zpěvu . 
Vede studenty k uvědomělému zacházení s mluvními orány,odstraňuje vady ve 
výslovnosti, vede a podporuje posazení hlasu do rezonance, správné použití 
dechchu. Rozvíjí zvukovou varialibitu mluvního projevu ve spojitosti se správnou 
dikcí spisovného jazyka . 
Rozvíjí a upevňuje schopnost žáka vyjádřit obsah mluveného textu,což ve svém 
důsledku vede ke správné interpretaci zpívaného textu. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem studia je respektování a ovládání základů  pravidel  techniky ortofonie a 
ortoepie. Zvláštní zřetel je kladen na správné ovládání mluvních orgánů, promyšlené 
zacházení se spisovnou mluvou, pěstování citu pro přesnou významovou a rytmickou 
výstavbu v textu a promluvě . 
- vést žáka k detailnímu a pečlivému studiu oboru zpěv 
- připravit podmínky pro systematické studium zpěvu 
- přispět k osobnostnímu vývoji žáka a jeho tvůrčím schopnostem 
-vytvořit základ pro vlastní úsudek a sebehodnocení 
- respektovat hodnoty práce druhých  a kolektivní práci v kolektivu s nevidomými 
studenty 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení podle těchto kriterií: 
- technika mluvy (práce s dechem, artikulace) 
- interpretace textu(práce s temporytmen, vystižení napětí  a gradace v textu) 
- porozumění zadání úkolu 
- tvůrčí přístup a představivost 
- aktivita  
- individuální příprava 
- schopnost koncentrace  
 Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti 



90 
 

žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka celoroční plán práce. 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí,  průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; volba 
správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, využívání 
již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek a volba vhodný 
způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření harmonických 
mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; jednání 
v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a respektování 
obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě druhých; uznávat 
hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení a 
přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné komunikace 
s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata: 
V předmětu Deklamace a jevištní mluva se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; aby 
hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně kritičtí a 
dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, aby 
respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy 
prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své schopnosti a 
nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího 
vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
          
Předmět Deklamace a jevištní mluva má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský 
seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra 
na příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
               
Učební osnova předmětu DEKLAMACE A JEVIŠTNÍ MLUVA 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- chápe vznik a vlastnosti hlasu                               
- - zachází s dynamikou hlasu                                      

hlasové začátky(měkký, tvrdý, dyšný) 
- síla hlasu 
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- využívá hlasové rezonance                                      
- rozlišuje typy dýchání                                             
- ovládá brániční dýchání                                          
- pracuje s přídechem                                               
- učí se tvořit samohlásky a souhlásky                      
 
 - je seznámen s výslovností dvojhlásek                    
-  
- je schopen rozeznat správnou a 
nesprávnou            
- chápe problematiku dikce mluvy                           
- pravidla výslovnosti 
-  aktivně používá spisovnou mluvu                         
- 
- procvičuje aktivně při domácí přípravě   
zadané úkoly 

- rezonanční dutiny 
- svalové uvolnění a napětí 
- procvičování „profesionálního dechu“ 
- procvičování na jednotlivých textech 
samohlásky  a souhlásky ve cvičeních a 
textu 
 
dvojhlásky v češtině a cizích jazycích 
- čtený a mluvený text 
   výslovnost   
pravidla spisovné výslovnosti             
 
 
 
 
- jednoduché texty, říkadla, jazykolamy               

 
 
 

2. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- prohlubuje vědomosti získané v 1.roč.                  
- aplikuje získané vědomosti na pěveckou  
praxi  
- je schopen užívat správného, výrazného  
 a kultivovaného  hlasového mluvního 
projevu                                                                                    

  – procvičování získaných vědomostí na 
konkrétních textech 
- práce se studovaným pěveckým textem 
 
 
- praxe (čtení textu, komunikace ) 
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Učební osnova předmětu FYZIOLOGIE, HYGIENA HLASU A FONETIKA 
 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět FYZIOLOGIE, HYGIENA HLASU A FONETIKA zasahuje do okruhu  
ODBORNÝ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚ5ENÍ,  je vyučován skupinově v  1. ročníku 
v rozsahu 1 hodiny.  
 
Pojetí předmětu 
Předmět Fyziologie, hygiena hlasu a fonetika poskytuje studentům zpěvu teoretickou 
přípravou k pochopení praktické pěvecké výuky. Na předmět navazuje výuka 
metodiky a pěvecké pedagogiky v 5. a 6. ročníku studia.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem je získat všeobecné teoretické znalosti o struktuře a funkci vokálního traktu, 
principech tvoření lidského hlasu, vývoje lidského hlasu, techniky dýchání pomocí 
bráničního svalu, zapojení brániční opory a zesílení hlasu v rezonančních prostorách 
vokálního traktu. Výuka je cílena rovněž na základní vědomosti o chorobných 
stavech lidského hlasu a příčinách jejich vzniku. Nedílnou součástí výuky jsou 
poznatky z hlasové hygieny a prevence hlasových poruch, které jsou nezbytné jak 
pro budoucí pěvce tak pro pěvecké pedagogy 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Fyziologie, hygiena hlasu a fonetika rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
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jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Fyziologie, hygiena hlasu a fonetika se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Učební osnova předmětu FYZIOLOGIE, HYGIENA HLASU A FONETIKA 
 

1. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 - získá znalosti z anatomie, fyziologie i 
patologie hlasového orgánu.  
 
 
- získá teoretické znalosti o správném 
tvoření hlasu, dechové technice a technice 
zesílení hlasu,  
 
 
- chápe jaké jsou příčiny hlasových poruch.  
 
 
 
 
 
 
 
- zná  principy hlasové hygieny včetně 
principů správné výživy a životosprávy 
hlasového profesionála.  

Úvod do učiva, seznámení se základními 
pojmy 
Anatomie a fyziologie fonačně artikulačního 
aparátu 
Artikulátory a jejich funkce 
Rezonance a hlas 
Rezonance jako fyzikální jev 
Formanty, Harmonické a alikvotní tony 
Rezonanční prostory vokálního traktu 
Vývoj lidského hlasu 
Hlas novorozence a předškolního dítěte 
Mutační přeměna hlasu  
Dospělý a stařecký hlas 
Druhy hlasů podle výšky a barvy 
Sborový zpěv, principy výběru hlasových 
skupin 
Rejtříky v hudbě, ve varhanictví 
Rejstříky lidského hlasu 
Rejstřík hlavový 
Rejstřík hrudní 
Rejstříky okrajové, fistule flažolet, pulsní 
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- využívatá  znalosti ve své pěvecké práci i 
budoucí pedagogické praxi. 
 
 

rejstřík 
Záněty horních cest dýchacích, nosohltan 
Anginy, Záněty hltanu 
Zánět hrtanu a hlasivek 
Ostatní záněty HCD a DCD 
Sluch a slyšení, fyziologie slyšení 
Poruchy sluchu smyslové 
Akutní a chronické sluchové traum 
Poruchy sluchu převodní 
Hudební sluch absolutní, hudební sluch 
relativní 
Nezánětlivé organické poruchy hlasu 
Hlasový uzlík a etiologie jeho vzniku 
Nedomykavost hlasivek 
Principy hygieny hlasu a předcházení 
organickým vadám hlasu 
Kašel a fonační tlak 
Psychogenní a funkční poruchy hlasu 
Psychogenní dysfonie a afonie 
Spastická dysfonie a její prevence 
Základní psychické a psychitrické potíže ve 
vztahu k hlasovým poruchám 
Tréma a fyziologie trémy 
Hormony a hlas, hormonální antikoncepce 
ve vztahu k hlasovým poruchám 
Alergie a hlasové poruchy 
Poruchy řeči a artikulace 
Vady řeči- principy dyslalie 
Vady zvuku hlasu- huhňavost a její příčiny 
Logopedie a náprava poruch řeči 
Základní principy hygieny hlasu 
Hlasový klid a hlasový trenink 
Prevence drogové závislosti, poruchy hlasu 
a drogová závislost 
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Učební osnova předmětu JEVIŠTNÍ PROJEV Populární zpěv (JEP) 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět JEVIŠTNÍ PROJEV pro obor populární zpěv zasahuje do okruhu  
ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ,  je vyučován skupinově  ve 3., 4., 5., a 6. 
ročníku studia na KJD společně pro dané ročníky v rozsahu 2 hodin, celkem 8 hodin. 
.  
Pojetí předmětu 
Jevištní projev je odborný skupinový předmět, který je určený pro žáky odborného 
předmětu populární zpěv. Předmět jevištní projev je nezbytnou součástí uceleného a 
systematického studia oboru populární zpěv. Umožňuje uplatnění všech získaných 
vědomostí a zkušeností při studiu tohoto oboru v praxi. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
Skupinu tvoří žáci 3..- 6. ročníku, do kterých je předmět v rámci ŠVP zařazen. Učitel 
tak vypracovává plán studia s přihlédnutím k individuálním schopnostem, ročníku a 
věku jednotlivých žáků.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem studia je připravit  žáky pro uplatnění v umělecké praxi (umělecká tělesa a 
soubory, sólová umělecká praxe), pro povolání učitele na základních a středních 
uměleckých školách a pro případné další studium na vysoké umělecké škole. V rámci 
kolektivní výuky je třeba přihlížet  k určitým omezením pohybových možností u 
zrakově postižených žáků a v rámci výuky jim vytvořit variabilní podmínky pro splnění 
studijních požadavků tohoto předmětu. 
Cíle výuky: 
- vést žáka k detailnímu a  systematickému studiu oboru populární zpěv 
- přispět k osobnostnímu vývoji žáka a jeho tvůrčím schopnostem 
- vést k uvádění pěveckých dovedností v praxi 
- rozšiřovat oborový přehled a prohlubovat zájem o uměleckou pěveckou praxi 
(sólově i v souborové - skupinové činnosti) 
- respektovat práci  druhých a kolektivně spolupracovat s nevidomými studenty 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním či 
písemné formě. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a 
podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka celoroční plán 
práce. 
Žáky hodnotíme podle těchto kriterií 
-  úroveň interpretace pěveckého materiálu v jevištní praxi (koncertní , divadelní) 
  (schopnost stylového, přesvědčivého a umělecky naplněného přednesu hudebního   
   díla   s důrazem na vytváření vazby interpret -posluchač - divák) 
- aktivita a domácí příprava 
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- spolupráce s nevidomými spolužáky 
- tvůrčí přístup  a koncentrace 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Jevištní projev rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Učební osnova předmětu JEVIŠTNÍ PROJEV  
 
 

3., 4., 5. a 6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- zná zásady společenského chování  
  a chování při vystupování na jevišti, 
ovládá 
  práci s mikrofonem a tyto dovednosti  
  v průběhu studia předmětu „Jevištní 
projev“ 
  prohlubuje 
- je schopen sebereflexe, buduje zdravou 
  ctižádost a pevnou vůli 
- je schopen veřejně vystupovat na jevišti 
  v dané situaci adekvátní jeho 
schopnostem 
 

společenské chování, chování na jevišti 
(nácvik příchodu, odchodu, různé typy 
úklon) 
 
- nácvik postoje u doprovodného nástroje, 
  postoj u mikrofonu, pohyb s mikrofonem 
po 
  jevišti, simulace vystupování 
s mikroportem 
 
- vymezení pojmu herectví, herecké etudy 
   inspirované hudbou, etudy na emočně 
   vypjaté situace, nonverbální etudy 
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- dokáže vytvořit improvozovaný či 
nacvičený 
   výstup (malý příběh) beze slov se 
silným 
   emočním nábojem 
 
 
- ovládá zásady a postupně dobře ovládá 
  dechovou funkci v průběhu jevištní akce 
  
- je schopen přirozeného, kultivovaného 
  pohybu na jevišti, postupně ho dobře 
ovládá 
- samostatně udržuje dobrou fyzickou 
kondici 
  za účelem plnění úkolů spojených 
s jevištním 
  pohybem 
 
- žák zná zásady práce s textem, rozvíjí 
  dovednosti získané v předmětu 
Deklamace 
  a jevištní řeč, je schopen zapojovat 
fantazii 
  a obrazotvornost, rozvíjí svůj projev na  
 základě bohatého vnitřního citového 
života 
 
 
 
- interpretuje zvolenou vokální skladbu 
  z oblasti populárních žánrů a volí 
adekvátní  
  výrazové prostředky 
 
- je schopen interpretovat monolog nebo 
  jeho část zpaměti s dodržením všech  
  výrazových prostředků 
 
 
- využívá osvojené herecké techniky 
  při výuce i v praxi 
 
 
- je schopen spolupráce s partnerem na 
  jevišti v daném hudebním či 
dramatickém 
  žánru 
 

 
- hry a cvičení na rozvoj uvolnění  
  a soustředěnosti, odstraňování zábran, 
  sebeuvědomování 
 
- ovládání dechu při jevištních akcích 
  v rychlém pohybu 
 
- prohlubování pohybových dovedností 
  v rámci jevištního projevu 
- vytváření schopnosti výrazu pohybem 
 
- rozvoj obrazotvornosti a tvořivosti, práce 
  na plynulosti a expresivnosti mluvního  
  projevu 
 
- práce s textem, etudy verbální 
 
- práce s výrazem na různých literárních 
  a dramatických formách dle ročníku 
  a vyspělosti žáka 
 
- rozbor obsahu mluveného či zpívaného 
  textu a následná volba výrazových  
  a pohybových prostředků 
 
- propojení dramatického textu s pohybem 
  a výrazem (monolog, část monologu), 
  posiluje paměť, včetně emocionální 
   
 
- práce na monologu v různém režijním 
  pojetí - změna nálady, změna prostředí 
 
- komunikace s partnerem, schopnost 
  reagovat na podněty plánované 
  i improvizované, spolupráce s partnerem 
  na jevišti 
 
- práce na dialogu civilním i jevištním, 
  nácvik dialogu ze zvoleného 
dramatického 
  díla 
 
- rozbor obsahu vokálních skladeb 
z oblasti 
  populárních žánrů a následný nácvik 
způsobu 
  interpretace (např. šansony, muzikálové 
  písně, duety) 
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- ovládá interpretaci vokálních skladeb 
  adekvátních jeho ročníku a propojuje při  
  ní všechny umělecké složky - pěveckou, 
  hereckou a pohybovou  
 
- zná a postupně prakticky ovládá zásady 
  muzikálového herectví 
 
- je seznámen se zásadami  interpretace 
  veršovaného textu 
   
- zná zásady divadelního a koncertního 
   provozu, je schopen obstát v umělecké      
   praxi odpovídající jeho zaměření 
 

 
- výstupy z muzikálů - čísla propojená 
   monology a dialogy, kombinace mluva+ 
   zpěv+pohyb (tanec) 
 
- práce na veršovaném textu 
(Shakespeare, 
  Moliére) 
 
- simulace běžného divadelního nebo 
   koncertního provozu - teorie a praxe 
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Učební osnova předmět JEVIŠTNÍ PROJEV – klasický zpěv (JEP) 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět JEVIŠTNÍ PROJEV – KLASICÝ ZPĚV zasahuje do okruhu  ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA DLE ZAMĚŘENÍ,  je vyučován skupinově  ve 3., 4., 5., a 6. ročníku studia 
zaměření klasický zpěv.v rozsahu 2 hodin, celkem 8 hodin. 
.  
Pojetí předmětu 
Jevištní praxe je odborný skupinový předmět, který je určený pro žáky odborného 
předmětu zpěv v obou zaměřeních 
Předmět jevištní praxe je nezbytnou součástí uceleného a systematického studia 
oboru zpěv. Umožňuje uplatnění všech získaných vědomostí a zkušeností při studiu 
tohoto oboru v praxi. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
Učitel vypracovává plán studia s přihlédnutím k individuálním schopnostem 
jednotlivých žáků. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem studia je připravit  žáky pro uplatnění v umělecké praxi(umělecká tělesa a 
soubory, sólová umělecká praxe), pro povolání učitele na základních a středních 
uměleckých školách a pro případné další studium na vysoké umělecké škole. 
V rámci kolektivní výuky je třeba přihlížet  k určitým omezením pohybových možností 
u zrakově postižených žáků a v rámci výuky jim vytvořit variabilní podmínky pro 
splnění studijních požadavků tohoto předmětu. 
Cíle výuky: 
- vést žáka k detailnímu a  systematickému studiu oboru zpěv 
- přispět k osobnostnímu vývoji žáka a jeho tvůrčím schopnostem 
- vést k uvádění pěveckých dovedností v praxi 
- rozšiřovat oborový přehled a prohlubovat zájem o uměleckou pěveckou 
praxi(sólově i v souborové činnosti) 
- respektovat práci  druhých a kolektivní práci ve spolupráci s nevidomými studenty 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
celoroční plán práce. 
Žáky hodnotíme podle těchto kriterií 
-  úroveň interpretace pěveckého materiálu v jevištní praxi(koncertní , divadelní) 
  (schopnost stylového, přesvědčivého a umělecky naplněného přednesu hudebního   
   díla   s důrazem na vytváření vazby interpret -posluchač(divák) 
- aktivita a domácí příprava 
- spolupráce s nevidomými spolužáky 
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- tvůrčí přístup  a koncentrace 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Jevištní praxe hlasu rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Učební osnova předmětu JEVIŠTNÍ PRAXE 
 
 

3.ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- zná zásady jevištní praxe                                              
  - zná pojem vnitřní a vnější obsah hudební 
ínterpretace  
uplatňuje vědomosti a zkušenosti z předmětu              
jevištní řeč při sdělování  obsahu zvolené 
skladby                                                                                                                                                                          
- zná principy ovládání trémy                                                                                                                                                                                                             
- přirozeně a kultivovaně přednáší  volený 
pěvecký materiál                                              
zapojuje se do práce na kolektivních 
programech                                                                                                                                                                   

- chování na jevišti(příchod, odchod,     
    úklona, postoj u doprovodného            
    nástroje) 
 - rozbor studované skladby 
- užití hudebních a výrazových pro-    
  prostředků v jevištní praxi 
   (vyjádření dynamiky, agogiky,  
    rytmu jednoduchým gestem) 
 - praktické pomůcky při odstraňování 
   trémy (dechová cvičení, vytváření 
   ritů) 
 - praktický výstup s lidovou písní a       
    árií antiuqe 
- vystoupení v hud.- dramatických 
   pásmech a koncertních vystoupeních 

 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
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Žák: 
- upevňuje své praktické dovednosi a                           
 zkušenosti  získané v minulých ročnících 
- rozšiřuje jevištní praxi v souvislosti 
s rozvojem         
pěvecké techniky a repertoáru                                       
-zná principy vytváření dramatických postav 
na jevišti  
  (psychologie postav)                                                   
postavy)  
- zapojuje se do práce na kolektivních 
programech                                                                                    

- jevištní praxe se zvoleným hud. dílem 
 
 - jevištní praxe s přednesem obsahově    
   náročnější písně  
 
  - operní praxe( vytváření a vyjádření   
                                     charakteru  
 
- práce na zadaném úkolu v rámci hud.- 
  dram pásem a koncertních vystoupení 
 
 
 

 
5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
- uplatňuje a upevňuje suverenitu 
vystupování                
 v rozličných podmínkách a prostředích                                                                                                               
- zná prvky taneční choreografie                                                                                                                         
- zvládá jednoduchá stylizovaná gesta při 
ztvárňování 
dramatických                                                                    
- zná principy partnerské spolupráce na 
jevišti                
- zná principy operní praxe jako souhrn                          
  3 složek: hudební, pohybové a vizuální                                                                                 
- pracuje na přiděleném kolektivním úkolu                                                                  

-   veřejná vystoupení ve školních 
podmínkách a mimoškolní jevištní 
praxe 
- tanec a další pohybové prvky při 
jevištním ztvárňování dram. postav 
- u nevidomých(tanec omezen) 
- ansámly(dueta) 
- jednoduché operní výstupy s náznakem 
dekorace , s rekvizitami 
a  jevištním líčením 
 
- hudebně – dramatická pásma 

 
6. ročník –očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák :  
- zvládá komplexní jevištní prezentaci 
zadaných       
  sólových partií  
-  veřejně vystupuje na koncertech a dalších              
   veřejných vystoupeních 
- pracuje na přiděleném kolektivním úkolu                
 - je schopen si prakticky připravit vlastní                 
   hudební vystoupení(zná základy  hudební 
dramaturgie a organizace veřejné hudební 
produkce)                                                             

- písně ,arietty ,árie 
 

 - vybraný repertoár žáka 
 
 

   - hudebně. – dramatická pásma 
 

  - vlastní hudební vystoupení 
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Učební osnova předmětu POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět POHYBOVÁ VÝCHOVA zasahuje do okruhu  ODBORNÁ PŘÍPRAVA DLE 
ZAMĚ5ENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ A ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ je vyučován 
skupinově  ve 1.  -  6.  ročníku studia na KJD v rozsahu 2 hodin. Celkem 12 hodin. 
.  
Pojetí předmětu 
Pohybová výchova je odborný skupinový předmět, který je určený pro žáky  
odborného předmětu zpěv v obou zaměřeních. 
Taneční a pohybová výchova, která pracuje na základech Metody Duncan staví na 
zákonitostech přirozeného pohybu a na skutečnosti, že tanec je jediné umění, které 
pracuje detailně s lidskou tělesností a jejím propojením s mentálními a spirituálními 
potřebami člověka. Tím je naznačen význam a rozměr potenciálu takto chápané 
Taneční a pohybové výchovy pro výchovu a vzdělávání. Lidské tělo se tak může stát 
vstupní branou k sebepoznávání, protože péče o kultivaci těla významně ovlivňuje i 
složku duševní. 
Pokud dostanou i méně nadaní, nebo hendikepovaní žáci možnost uplatnit své tvůrčí 
úsilí, je to pro ně z psychologického hlediska stejně důležité, jako úsilí velmi 
nadaných, protože důležitý není výsledný efekt, ale pracovní proces, při kterém 
dostává žák prostor objevovat a poznávat sám sebe  - svou tělesnou, duševní a 
citovou podstatu. Sebepoznávání a z toho vyplývající uvědomění si své jedinečnosti 
ve vztahu ke skupině a prostředí je kvalitou, která je pro výchovu základním 
kamenem. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem studia je připravit  žáky pro uplatnění v umělecké praxi (umělecká tělesa a 
soubory, sólová umělecká praxe), pro povolání učitele na základních a středních 
uměleckých školách a pro případné další studium na vysoké umělecké škole. 
V rámci kolektivní výuky je třeba přihlížet  k určitým omezením pohybových možností 
u zrakově postižených žáků a v rámci výuky jim vytvořit variabilní podmínky pro 
splnění studijních požadavků tohoto předmětu. 
Učitel vypracovává plán studia s přihlédnutím k individuálním schopnostem 
jednotlivých žáků. 
Předmět  je nezbytnou součástí uceleného a systematického studia oboru zpěv 
Umožňuje uplatnění všech získaných vědomostí a zkušeností při studiu tohoto oboru 
v praxi. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých dovedností. Rozsah 
zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. 
Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Pohybová výchova rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Předmět Pohybová výchova má vazbu na předměty Metodika hlavního oboru, 
Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský 
seminář hlavního oboru, Hlavní obor, Psychologie, Pedagogika. 
 
Učební osnova předmětu POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

1 - 6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- Ovládá správné držení těla statické i 

kinetické 

- Používá systém tělesných os a těžišť 

- Ovládá pohmatovou anatomii a 
fyziologii lidského těla 

- Ovládá prostorové cítění 

- Používá dynamiku pohybu, rozložení 
síly v těle, stupně svalové síly 

- Ovládá prvky : čas a pohyb, pulzace, 
zrychlení, zpomalení, pauza, akcent, 
rytmus, fráze 

Základní principy správného držení těla 
- uvědomění si hlavního těžiště těla a těžišť 
vedlejších 
-práce s vizualizovanou představou pohybu 
- rozložení síly v těle 
- vědomá práce s dechem 
Hlavní osa těla a osy vedlejší a jejich 
vztah 
-vychýlení, našikmení, lomení a klonění osy 
v různých polohových obměnách 
- základy točení ve vzpřímené a našikmené 
ose 
Hlavní těžiště těla 
- detailní práce pánve 
- aktivace svalů obklopující hlavní těžiště 
těla 
Vedlejší těžiště těla 
- těžiště dolní a horní končetiny, hrudníku a 
hlavy 
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- Ovládá pohyb na hudbu a jejich 
vzájemné vztahy 

- improvizuje 

 

Prostor, Dynamika a Čas 
- vnitřní a vnější prostor 
- dynamická škála pohybu 
Hudební složka pohybu 
- vnitřní pulzace 
- rytmus 
 Analýza a syntéza pohybu 
- propojování a rozlišování různých 
pohybových principů 
- rozsah pohybu 
- pohybový kontrast 
- přesná artikulace pohybu 
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PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA 
 

Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU  ZPĚV 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět METODIKA HLAVNÍHO OBORU  ZPĚV zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován hromadně v 5.  a  6. 
ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Je společný pro obě zaměření.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu  
Metodika zpěvu je odborným předmětem umělecko-pedagogické přípravy studijního 
 zaměření klasický zpěv. Navazuje na teoreticko-praktické poznatky z hlavního oboru 
a teoretické znalosti z předmětu fonetika a fyziologie hlasu, výrazně je rozšiřuje a 
prohlubuje, vytváří jejich syntézu. Znalosti z tohoto předmětu upevňují schopnost 
rozumět svému hlasu i hlasu druhých, umět analyzovat pěvecké výkony, pojmenovat             
jejich přednosti i nedostatky a být tudíž v budoucnu dobře teoreticky vybaveným             
pedagogem zpěvu či hlasovým poradcem ve sboru. Výuka probíhá ve skupině 
v rozsahu 1 hodiny týdně. Obsah je společný pro žáky se  zrakovým postižením i pro 
žáky bez zdravotní indikace, navíc výuka seznamuje  žáky s problematikou výuky 
zpěvu zrakově postižených žáků a naopak žáky zrakově postižené vybavuje 
znalostmi a dovednostmi, které jim umožní bez omezení vyučovat  žáky bez 
zdravotní indikace.   
 
 Obecné cíle a didaktické zásady  
 Cílem předmětu metodika zpěvu je připravit žáka na budoucí povolání učitele zpěvu  
či hlasového poradce ve sboru po stránce teoretické a připravit do praxe vzdělaného  
pěvce.  
 Vyučovací předmět metodika zpěvu je skupinovým předmětem, který rozvíjí  
teoretické znalosti z oblasti výuky zpěvu, důležité jak pro budoucího výkonného  
umělce, tak pro budoucího učitele klasického sólového zpěvu či hlasového poradce              
v dětském či dospělém pěveckém sboru. Zabývá se jednotlivými oblastmi metodiky              
oboru, zahrnující význam a cíle hlasové výchovy, dechovou, hlasovou a artikulační              
techniku, hlasovou a duševní hygienu pěvce až po osobnost učitele a pěvce a další              
oblasti nezbytné pro budoucí uměleckou i pedagogickou praxi. Učební plán vytváří 
pedagog na základě ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí. Rozsah 
zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. 
Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Klíčové kompetence  
Studium předmětu metodika zpěvu rozvíjí především kompetence k učení,  
kompetence k pracovnímu uplatnění a komunikativní kompetence. 
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 Odborné kompetence:  
Studium předmětu metodika zpěvu vytváří u žáka tyto odborné kompetence: 
- odbornou teoretickou průpravu pro budoucí povolání učitele zpěvu 
- odbornou teoretickou přípravu pro budoucího učitele předmětu metodika zpěvu 
Průřezová témata  

 
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat Informační a komunikační technologie /využívání IKT  dalšímu 
rozšiřování a doplňování znalostí v oblasti metodiky zpěvu, využívání termotiskárny 
pro názorné zobrazení metodických nákresů pro zrakově postižené žáky, informace a 
vyhledávání titulů odborné literatury z oblasti metodiky zpěvu/. 
Kompetence žáků dále rozvíjí průřezové téma Občan v demokratické společnosti, 
jehož základním obsahem je kultivace dospělé osobnosti a etická výchova, nezbytné 
složky osobnosti budoucího pedagoga a umělce. 
 
Předmět Metodika hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu METODIKA HLAVNÍHO OBORU ZPĚV 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

-  popíše význam a cíl hlasové výchovy             
  -  definuje jednotlivé složky zpěvu                         
-   zná fyziologii dechových orgánů                       
 -   zná a popíše typy dýchání a jejich 
význam pro výuku zpěvu 
-   zná a popíše fyziologii hlasového ústrojí           
. 
 -   zná zásady správného tvoření tónu a umí   
je odborně popsat a srozumitelně vysvětlit 
 -   popíše typy rezonance a jejich význam 
pro  kvalitu tónu a pěveckou techniku 
obecně 
-   zná pěvecké termíny, týkající se hlasové             
-   zná stěžejní autory a metodické publikace  
z oblasti pěvecké metodiky                                           
-   vypracuje referát s informací o obsahu      
vybrané metodické publikace 
                                           

Význam a cíl hlasové výchovy. 
Vztah zpívaného a mluveného slova. 
 
Zpěv jako souhrn různých složek. 
 
 
Dechová technika. 
 
 
Hlasová funkce a fyziologie hlasu 
 
Pěvecké termíny technické a přednesové     
techniky a přednesové složky skladby 
 
 
Publikace a skripta z oblasti metodiky 
    . 
 
 

2. pololetí 
Žák: 
  - zná typy hlasových rejstříků, zná termín   
přechodné tóny, popíše jejich problematiku   

 
Hlasové rejstříky. 
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ve výuce zpěvu 
-  popíše artikulační ústrojí                                     
-  zná zásady správné výslovnosti 
konsonantů    a vokálů, popíše způsob jejich 
zvukového vyrovnávání 
-  popíše artikulační vady a možnosti jejich      
nápravy 
-  vysvětlí zásady hlasové a duševní hygieny     
pěvce a je schopen se jimi řídit   
-  zná problematiku trémy před a při 
uměleckém     výkonu a zná  metodické 
zásady, jak tyto projevy zmírnit 
-  zná druhy hlasů, jejich rozsah a typy 
jednotlivých hlasových oborů ve vztahu 
k operní     a písňové literatuře, jmenuje 
příklady  
-  popíše všeobecné výrazové prostředky 
/tempo,  frázování, přízvuky, dynamiku, 
agogiku/ zpěvu. 
-  popíše složky dovršující pěvecký přednes    
a ví, jak obsahově analyzovat skladbu 

 
Artikulační technika. 
 
 
Hlasová a duševní hygiena pěvce. 
 
 
 
Druhy zpěvních hlasů.  
 
 
 
Všeobecné výrazové prostředky při 
 
  zpěvu  a způsoby jejich značení 
 
 
 
Složky dovršující pěvecký přednes. 
 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
  -  popíše nejčastější vady a choroby hlasu             
 -   zná některou z publikací našich 
významných      foniatrů, vypracuje referát o 
jejím obsahu      s přihlédnutím problematice 
hlasových poruch 
-    zná zásady práce s dětským hlasem                    
-    zná rozsah dětských hlasů                                   
-    ví, jak pracovat s dětským hlasem 
     v předmutačním období 
-   má znalost o hlasové mutaci, zná zásady      
práce s dětským hlasem v období mutace 
-   ovládá základní zásady práce s pěveckým  
sborem a její odlišnost od práce se sólovým 
zpěvákem 
-   zná systém uměleckého školství a 
zařazení  pěvecké výuky v něm 
-   zná podobu ŠVP v ZUŠ a problematiku   
zařazení oboru populární zpěv 
-   je seznámen se základními tituly pěvecké   
literatury pro děti od 6 let do 14 let 

 
Vady zpěvního tónu. Choroby hlasu 
 
 
Dětský hlas. 
 
 
 
Hlasová mutace u chlapců a dívek. 
 
 
Práce hlasového poradce ve sboru. 
 
 
Pěvecké školy, práce učitele ZUŠ. 
 
 
 
Pěvecká literatura pro děti. 
 

2. pololetí 
Žák: 
  -  popíše součásti osobnosti hlasového  
pedagoga – předpoklady talentové,   
osobnostní, psychické 
-   popíše rozvržení vyučovací hodiny zpěvu,  
metodické postupy,   při výuce  význam   
pomocných gest 

 
Osobnost hlasového pedagoga. 
 
Rozvržení hodiny zpěvu, metodické postupy. 
 
Práce s žákem. 
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-   popíše zásady práce s žákem v průběhu  
hodiny zpěvu, způsob zadávání domácích   
úkolů a systém kontroly samostatné  
přípravy žáka do hodin 
-   zná důležité součásti osobnosti pěvce   
předpoklady talentové, osobnostní,  
psychické ad. 
-   zná zásady práce se zrakově postiženým  
žákem, umí je převést do praxe 
-   žák je připraven vykonat absolventskou  
zkoušku z metodiky zpěvu 

 
 
Osobnost pěvce. 
 
 
Výuka zrakově postižených žáků. 
 
 
Opakování učiva za 5 a  6. ročník. 
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Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU ZPĚV 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU ZPĚV zasahuje do okruhu 
PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován skupinově v zaměření 
klasický zpěv v 5.  a  6. ročníku v zaměření klasický zpěv v rozsahu 1 hodiny týdně.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu  
 
        Dějiny a literatura zpěvu je odborný teoretický předmět studijního zaměření 
klasický zpěv. Přímo navazuje na předmět dějiny hudby, prohlubuje a rozšiřuje 
znalosti vokální hudby od baroka po současnost a povědomí o významných 
interpretech a skladatelích v této  oblasti.  
         Obsah je společný pro žáky se  zrakovým postižením i pro žáky bez zdravotní 
indikace, navíc výuka seznamuje  žáky s problematikou výuky zpěvu zrakově 
postižených žáků a naopak žáky zrakově postižené vybavuje znalostmi a 
dovednostmi, které jim umožní bez omezení vyučovat  žáky bez zdravotní indikace.   
 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je znalost dějin a literatury v oboru klasický zpěv, to znamená 
výchova  komplexně vzdělaného pěvce či hlasového pedagoga. Vyučovací předmět 
dějiny a literatura zpěvu je odborným skupinovým předmětem, který významně 
rozšiřuje znalosti historie studovaného hlavního oboru. Žák se podrobně seznamuje 
s historií vokální literatury od období počátků opery, přes vrcholná díla 
operní,oratorní, kantátová a písňová barokní, klasická, romantická, novoromantická, 
impresionistická, až po skladatelské styly 20. a 21. století a zároveň 
s nejvýznamnějšími interprety vokální tvorby u nás i ve světě.  
Žák v tomto předmětu navazuje na své znalosti ze studia hlavního oboru a dějin 
hudby. Plán učiva tvoří vyučující na základě ŠVP. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí. Rozsah 
zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. 
Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 Klíčové kompetence  
 Studijní předmět dějiny a literatura zpěvu rozvíjí především kompetence k učení, 
komunikativní kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění a kulturní povědomí 
Průřezová témata  
Učivo předmětu všestranně a komplexně přispívá k rozvoji kompetencí žáků v rámci 
průřezových témat Informační a komunikační technologie /využívání IKT 
k vyhledávání dalších informací a literatury, týkající se dějin a literatury zpěvu, 
využívání hudebních portálů k poslechu nahrávek stěžejních děl vokální literatury a 
významných interpretů/. 
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Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a praxe 
hudební nauky, Metodika hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Intonace. 
 
Předmět Dějiny a literatura hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a praxe 
hudební nauky, Metodika hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu DĚJINY A LITERATURA HLAVNÍHO OBORU ZPĚV  
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 - zná historické okolnosti vzniku opery                      
 - vyjmenuje důležité představitele trojího 
období 
    italské barokní opery a jejich stěžejní díla 
-  ovládá znalosti o vrcholných 
představitelích německé barokní hudby    
-  zná podstatu Gluckovy reformy a jeho 
stěžejní díla           
-  ovládá znalosti o klasické vokální literatuře              
-  zná vokální tvorbu W.A. Mozarta                              
-  zná stěžejní vokální tvorbu raných 
německých          
   romantiků                                                                     

Italské baroko. Florentská camerata 
Německé baroko. 
G.F. Händel. J.S. Bach. 
Ch.W. Gluck a jeho operní reforma. 
 
Klasicizmus ve vokální tvorbě. 
                                                                                      
Vokální díla J.Haydna a L.van Beethovena                             
 
W.A. Mozart a jeho vokální tvorba 
 
 
Vokální díla F.Schuberta, R.Schumanna, J. 
Brahmse a H.Wolfa 

2. pololetí 
Žák: 
 -  zná vrcholné představitele italské 
romantické  opery a jejich díla          
-   zná myšlenkovou podstatu období 
verizmu, jeho hlavní představitele a jejich 
dílo      
-  zná vrcholné představitele německé 
romantické opery, jejich dílo a význam pro 
vývoj opery             
 -  zná významné představitele ruského 
romantizmu, díla písňová a operní                                                                              
-  zná hlavní představitele českého 
klasicizmu     a jejich vokální tvorbu                                                
Význam kantorů.    

Italská romantická opera. G. Rossini, G. 
Donizetti, V. Belini, G. Verdi. 
Verizmus. G.Puccini. R.Leoncavallo. F.Cilea. 
U.Giordano. 
Německá romantická opera. 
C.M. von Weber.                                                                                 
R. Wagner a jeho písňová a operní tvorba. 
Ruský romantizmus ve vokální tvorbě. 
Romans. Mocná hrstka. 
M.I. Glinka, A.S. Dargomyžskij, M.P. 
Musorgskij. P.I. Čajkovskij. 
Česká klasická vokální tvorba. 
J.J. Ryba, J. I. Linek.  F.X. Brixi. L.Koželuh. 
 Česká emigrace. J. Mysliveček. 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 - zná život a vokální dílo vrcholných 

Český romantizmus. Vokální tvorba  
   českého romantizmu    
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představitelů      
B. Smetany, A. Dvořáka a Z. Fibicha 
-   zná autory a významná díla francouzské 
opery buffa a velké opery,                                          
-   je seznámen  s významnými vokálními 
díly  francouzských impresionistů                                     
 
-   zná vokální tvorbu pozdního romantizmu,                 
především R.Strausse a G. Mahlera 
-   zná hlavní představitele české vokální 
tvorby             
1.pol. 20. století a jejich stěžejní písňovou  a 
operní tvorbu 

 
Francouzský romantizmus ve vokální tvorbě. 
     
 
Francouzský impresionizmus ve vokální    
tvorbě.    
Vokální tvorba R.Strausse a G. Mahlera.     
 
Česká vokální tvorba 1. poloviny 20. st.  
L.Janáček. B.Martinů                                 

2. pololetí 
Žák:  
   -  zná důležité představitele slovenské 
vokální  tvorby 20. století   
  -   zná českou vokální tvorbu 2. poloviny 
20. st.            
a začátku 21. století, jmenuje významné                    
skladatele, jejich stěžejní díla, případně 
inspirační 
zdroje 
  -   zná hlavní představitele klasické operety  
francouzské, vídeňské, maďarské a české a 
jejich operetní díla     
  -   je připraven na absolventskou zkoušku 
z předmětu dějiny a literatura zpěvu 
                                                                                                      

Vokální tvorba 20. století na Slovensku. 
E. Suchoň, J. Cikker, D. Kardoš,                                                                         
M. Schneider-Trnavský 
Vokální tvorba 2. poloviny 20. století 
v Čechách a na Moravě. 
Klasická opereta. 
J. Offenbach. J. Strauss. F. Lehár 
E. Kálmán, O. Nedbal. R. Piskáček 
R. Friml 
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Učební osnova VYUČOVATELSKÉHO SEMINÁŘE HLAVNÍHO OBORU ZPĚV 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VYUČOVATELDKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU  ZPĚV zasahuje do 
okruhu PEDAGOGICKO – UMĚLECKÁ PŘÍPRAVA,  je vyučován v 5.  a  6. ročníku  
individuálně v rozsahu 1 hodiny týdně. Předmět je vyučován u obou zaměření 
 
Pojetí předmětu: 
Výuka se realizuje pravidelnou návštěvou hodin začínajícího nebo méně pokročilého 
spolužáka, postupně se zapojuje sám aktivně do procesu výuky, kontroluje, případně 
opravuje chyby v notovém zápisu i interpretaci a učí se přesně formulovat své 
připomínky i je správně interpretovat. Žák dochází na výuku spolužáka, který je méně 
pokročilý a získává možnost pozorovat práci učitele a aktivně se zapojovat do výuky 
Předmět slouží žákům k ověření platnosti účinnosti i způsobu aplikace odborných 
metodických zásad a poznatků v praktickém vyučování. Úzce souvisí se znalostmi 
získanými při studiu předmětů metodiky zpěvu, pedagogiky, psychologie a dějin a 
literatury zpěvu. Obsah je společný pro žáky se  zrakovým postižením i pro žáky bez 
zdravotní indikace, navíc výuka seznamuje  žáky s problematikou výuky zpěvu 
zrakově postižených žáků a naopak žáky zrakově postižené vybavuje znalostmi a 
dovednostmi, které jim umožní bez omezení vyučovat  žáky bez zdravotní indikace.   
Studium je zakončeno v 6. ročníku absolventskou zkouškou v rámci metodiky zpěvu 
jako samostatný výstup s modelem. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady: 
Absolvent dokáže názorně rozebrat, demonstrovat a srozumitelně vysvětlit metodické 
postupy, které jsou nezbytné ve výuce žáků dle jejich pokročilosti. Má zaujetí pro 
pedagogickou práci a zájem pro další sebevzdělávání nezbytné pro úspěšnou 
pedagogickou činnost. Má přehled o hudebním dění v oboru (koncerty, soutěže, 
semináře, odborná literatura).  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých dovedností. Rozsah 
zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. 
Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Žák se učí efektivně zpracovávat informace s využitím různých informačních zdrojů, 
práce s PC a dalšími prostředky ICT, být aktivní a tvůrčí.  
Kompetence odborné: 
Žák se učí jasně demonstrovat a formulovat své požadavky při vyučovacím procesu 
a aktivně se do něho zapojit. 
Průřezová témata odborná: 
Absolvent by měl být schopen aplikovat dovednosti získané během studia i z jiných 
oborů a umět je použít ve své pedagogické praxi (hra na klavír, komorní hra, dějiny 
hudby, formy, pedagogika, psychologie, metodika klavíru). 
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Předmět Vyučovatelský seminář hlavního oboru má vazbu na předměty Dějepis, 
Základy společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika a 
praxe hudební nauky, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu VYUČOVATELSKÝ SEMINÁŘ HLAVNÍHO OBORU 
ZPĚV 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 - spolupracuje na skladbách, které vyučující 
zadal modelu, dle jeho pokročilosti  
- se  zaměří na detailní vypracování skladeb 
z 1. pololetí po interpretační stránce a 
studium skladeb nových  

Technická cvičení, vokalízy, písně a další 
sklladby dle osnov modelu. 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
   - se aktivně zapojuje do výuky, učí se 
samostatně vést hodinu. 
 
Žák pracuje samostatně na jedné či více 
zadaných skladbách spolu s modelem a 
vyučujícím, případně koriguje postup. 
 

Technická cvičení, vokalízy, písně a další 
skladby dle osnov modelu.  
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Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět PSYCHOLOGIE je součástí vzdělávacího okruhu Umělecko – 
pedagogická příprava. Předmět je vyučován ve  5.a v  6. ročníku jednu hodinu týdně 
.Celkový rozsah 2 hodiny. 
 
Pojetí předmětu 
Předmět poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti, které 
představují nezbytný základ umělecko-pedagogického vzdělávání potřebného pro 
výkon pedagogických činností. Formuje pedagogické myšlení žáků a přispívá k 
celkovému rozvoji jejich osobnosti. Obsah je společný pro žáky se zrakovým 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní 
indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 
charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát 
žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  
studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   
ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je získání základních znalostí v oboru psychologie a hudební 
psychologie a připravit tak žáky na pedagogickou praxi. Předmět psychologie  
seznamuje žáky se základy oboru, metodami a odbornou terminologií. Dále žáky 
seznamuje se stručnými dějinami psychologie, s hlavními představiteli jednotlivých 
psychologických směrů a se základy hudební psychologie. Předmět je součástí 
umělecko pedagogické přípravy, která připravuje žáky na výkon povolání hudebního 
pedagoga. 
 
Hodnocení žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. Učitel 
dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a volba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata: 
V předmětu Psychologie se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Psychologie má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a 
literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, 
Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Metodika hlavního oboru, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
Žák: 

- má základní přehled o předmětu 
psychologie a  jejím současném 
pojetí; 

- charakterizuje psychologii a její 
postavení ve struktuře systému  
společenských věd; 

- používá správně odbornou 
terminologii, 

- vysvětlí základní psychologické 
pojmy;- charakterizuje základní 
metody psychologie 

- charakterizuje strukturu osobnosti a 
činitele  jejího utváření;  

- objasní biopsychosociální vývoj 
osobnosti charakterizuje strukturu 
osobnosti a činitele  jejího utváření;  

- objasní biopsychosociální vývoj 

 
Úvod do předmětu psychologie 
Metody psychologie 
odborná terminologie 
vztah psychologie k ostatním humanitním 
disciplinám. 
 
 
 
Osobnost: 
Vývoj osobnosti 
Temperament 
Charakter 
Typy osobnosti 
Činitele jejího utváření; 
Biopsychosociální vývoj osobnosti 
dítěte do období dospělosti; 
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osobnosti  dítěte do období 
dospělosti; 

− ovládá základní dějinný vývoj 
psychologie 

− vyjmenuje význačné představitele 
jednotlivých psychologických směrů a 
stručně charakterizuje jejich přínos 
pro obor 

 
 
 
Egypt: problematika Ach – KA 
Antika: 
Platon,Aristoteles,Hippokrates 
Středověk: 
scholastika, tomismus, Augustius Aurelianus 
Tomáš Akvinský 
Renesance: 
R.  Decartes 
Novověk: 
Empirismus, . Locke, D. Hume, G.W.Leibniz  
Ch. Darwin 
Reflexologie:I. 
Behaviorismus: n 
Neobehaviorismus:  
Psychoanalýza: Id-Ego--Superego 
Fenomenologická psychologie 
Humanistická psychologie 
Kognitivní  psychologie 

 
6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 

− charakterizuje předmět hudební 
psychologie 

− charakterizuje základní hudební 
schopnosti 

− vysvětlí podstatu psychických 
mechanizmů hudebního vnímání a 
apercepce 

− ovládá psychologický základ 
hudebních činností 

− ovládá psychologii hudebních 
schopností 

− zná zásady BOZP v uměleckém 
školství 

− hudební psychologie, pojem, metody, 
terminologie 

− hudební schopnosti, klasifikace, 
vlohy, talent 

− hudební vnímání, percepce, 
apercepce, recepce 

− vznik dynamického stereotypu, 
transfer interference 

            hudební schopnosti – klasifikace. 
- učení, podmínky a styly učení z 

hlediska umělecké praxe; 
- sebereflexe a motivace při rozvíjení 

kreativity žáka 
- zásady BOZP v uměleckém 

vyučovacím procesu. 
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Učební osnova vyučovacího předmětu PEDAGOGIKA 

 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět PEDAGOGIKA je součástí vzdělávacího okruhu Umělecko-
pedagogická příprava. Předmět je vyučován ve  5. – 6. ročníku studia a to dvě 
hodiny týdně, Celkový rozsah 4 hodiny.  
 
Pojetí předmětu: 
Předmět poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti, které 
představují nezbytný základ umělecko-pedagogického vzdělávání potřebného pro 
výkon pedagogických činností. Formuje pedagogické myšlení žáků a přispívá k 
celkovému rozvoji jejich osobnosti. Charakter předmětu je zaměřen na propojení 
poznatků z hudební pedagogiky a hudební psychologie do hudebně vzdělávací a 
výchovné praxe.Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se 
zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné 
vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Úkoly hudební pedagogiky spočívají v rozvoji poznání, estetického cítění, výchově 
k hudbě a výchově hudbou k estetickému vnímání a utváření etických postojů. V 
oblasti hudební pedagogiky si žáci osvojí soubor základních poznatků z obecné 
pedagogiky, seznámí se z historického pohledu s koncepcí hudební pedagogiky jako 
vědního oboru, s jejími hudebně výchovnými metodami a hudební 
diagnostikou.Předmět připravuje žáky na profesi učitele hudby. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do 
souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. Učitel 
dle ŠVP vypracovává pro každý soubor celoroční plán práce. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí,  průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost vyučovat a využít praktických zkušeností.   
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládání nečekaných překážek 
a volba vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – svým chováním přispívat k vytváření 
harmonických mezilidských vztahů, ke vztahu učitele a žáka  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
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respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
 
Průřezová témata: 
V předmětu Pedagogika se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Pedagogika má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika 
a praxe hudební nauky, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a 
literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, 
Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Metodika hlavního oboru, Psychologie,  Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu PEDAGOGIKA 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák: 
− má základní přehled o dějinách 

pedagogiky a  jejím současném 
pojetí 

− používá správně odbornou 
terminologii, vysvětlí základní 
pedagogické pojmy 

− vysvětlí funkci a význam výchovy a 
vzdělávání 

− Má přehled o jednotlivých typech 
speciálně pedagogických disciplín 

−  
− charakterizuje základní metody 

pedagogické diagnostiky 
− má přehled o základních 

legislativních normách týkajících se 
vzdělávání 

Úvod do pedagogiky: 
− předmět metody, terminologie 
− problematika výchovy a vzdělávání 
− pedagogická diagnostika, typy metod 
− základní legislativní normy týkající se 

vzdělání 
− speciální pedagogika, předmět, 

metody 
− základní disciplíny speciální 

pedagogiky 
−  
− školský zákon, vyhlášky ke 

školskému zákonu 
− teoretická a prognostická funkce 

pedagogiky 
Dějiny pedagogiky: 
Antika: 
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− má přehled o dějinném vývoji 
pedagogiky od antiky po současnost 

− vyjmenuje význačné představitele 
jednotlivých pedagogických směrů a 
stručně charakterizuje jejich přínos 
pro obor 

− Sokrates, Platón, Aristoteles 
− Quintilianus 

Středověk: 
− rozvoj univerzit 
− Scholastika a Tomismus – Tomáš 

Akvinský 
Renesance: 

− Erasmus Rotterdamský a Francis 
Bacon 

− Jan Hus, Jan Amos Komenský 
Novověk: 

− J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. 
Pestalozzi, J. F. Herbart, L. N. Tolstoj 
aj. 

− Pragmatismus, positivismus 
− John Dewey, Herbert Spencer 
− reformismus 
− Ellen Keyová, Maria Montessori, 

Ovide Decroly, Eduard Claparede 
− představitelé novodobého českého 

pedagogického myšlení 
G. A. Lindner, T. G. Masaryk, O. Chlup. V. 
Příhoda 

 
 

6. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělání Učivo – tematické celky 

Žák: 
− ovládá základní charakteristiku 

předmětu hudební pedagogika a 
didaktika 

− užívá odbornou terminologii 
− charakterizuje hudební pedagogiku a 

její postavení ve struktuře systému 
společenských věd 

− charakterizuje cíle, obsah a 
prostředkyhudebního vzdělávání 

− pracuje s pedagogickou dokumentací 

Úvod do předmětu hudební pedagogika: 
− metody hudební pedagogiky 
− terminologie 

- Didaktika 
- základní didaktické pojmy 
- strategie vyučovacího procesu 
- osobnost uměleckého pedagoga 

− vazba hudební pedagogiky na ostatní 
humanitní disciplíny, vztah hudební 
pedagogiky a psychologie 

− cíle hudebního vzdělávání, metody 
hudebního vzdělávání, determinace 
hudebně výchovného procesu, 
princip aferentace v hudebním 
vzdělávání 

 - základní pedagogická dokumentace, 
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SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD 
 
 

Učební osnova předmětu POVINNÝ KLAVÍR 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět POVINNÝ KLAVÍR zasahuje do okruhu HUDEBNÍ PŘÍPRAVA a 
ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  je vyučován individuálně  v 1. – 5.  ročníku v rozsahu 1 
hodiny.  Celkový rozsah 5 hodin. 
 
Pojetí předmětu  
Úkolem vzdělávání je naučit žáka číst a správně realizovat notový zápis, prokázat při 
hře základní technickou zběhlost a úhozovou kulturu, interpretovat technicky 
dostupné skladby různých období a žánrů, improvizovat, používat základní odbornou 
terminologii. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
 Hlavním cílem předmětu je získání technických a interpretačních dovedností ve hře 
na klavír v rozsahu potřebném pro prezentaci výsledků práce v oboru a pro zvládnutí 
lehčích doprovodů při práci pedagoga na ZUŠ. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty 
školy), na základě výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku 
vykoná žák komisionální zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle 
jednotlivých ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro 
každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Povinný klavír  rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost využít ke svému 
učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; schopnost 
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého tvůrčího vývoje (učení), přijímat 
hodnocení od jiných lidí; potřeba dále se vzdělávat, znalost možností dalšího 
vzdělávání; naslouchat hudbě v kontextu vědomostí o technice hudební řeči, 
skladateli a době vzniku 
komunikativní kompetence - volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení 
problémů 
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personální a sociální kompetence – reálné posouzení svých duševních možností; 
schopnost stanovit si cíle podle svých osobních možností a zájmové orientace; 
adekvátní reakce na hodnocení, radu, kritiku; potřeba ověřovat si získané poznatky a 
kriticky zvažovat názory či postoje jiných lidí 
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
tolerantní přístup k identitě druhých; uznání a podporování hodnot místní, národní, 
evropské i světové kultury 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; přehled o možnostech 
uplatnění ve svém oboru, schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
profesní a vzdělávací dráze; schopnost vhodné komunikace s potenciálními 
zaměstnavateli, prezentace vlastního odborného potenciálu 
 
Průřezová témata  
V předmětu „povinný klavír“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – vede žáka, aby hledal rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností; byl přiměřeně kritický a dostatečně tolerantní;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
 
Předmět  Povinný klavír má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Komorní hra, Intonace, Harmonie, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj. 
 
Učební osnova předmětu POVINNÝ KLAVÍR 
 
 

1. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- zvládá nejzákladnější orientaci na 
klaviatuře a v notovém zápise 
- udržuje správné postavení ruky a celého 
těla při hře 

Evropská klavírní  škola, Klavírní škola pro 
SPŠ a podobné materiály pro začátečníky 
Etudy a přednes podle schopností a 
pokročilosti žáka 

2.pololetí 
Žák  
- dokáže interpretovat a odlišit základní 
druhy úhozů,  
- zvládá hru stupnic v rozsahu 2 oktáv 
každou rukou zvlášť  
- ovládá  k daným stupnicím i hru 3- hlasých 
akordů rozloženě, též každou rukou zvlášť. 
Žák si osvojuje základy pedalizace. 

Pokračování výběru ze zmíněných materiálů 
– etudy a přednesové skladby dle 
pokročilosti žáka 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
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- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 
Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, 
náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
9 skladeb instruktivní literatury 
 
 

2. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
-  upevňuje a prohlubuje orientaci na 
klaviatuře a pracuje na rozvíjení technických 
dovedností, 
 - ovládá hru  durových i mollových stupnic a 
akordů dohromady v protipohybu  

Evropská klavírní  škola 
Knížka polyfonní hry… 
Klasikové a jejich současníci   
Výběr z romantické či soudobé literatury na 
podobné technické úrovni 

2. pololetí 
Žák : 
- si osvojuje práci s dynamikou  
- pracuje s jednoduchou polyfonií, 

Výběr z výše jmenovaných materiálů, 
případně jiných na stejné technické úrovni 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, 
náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
1-2 skladby z EKŠ 
1 skladba z Knížky polyfonní hry 
1 skladba z romantické či soudobé literatury 
2 skladby obdobné technické úrovně 
 
 

3. ročník – očekávané  výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1. pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- rozvíjí prstovou techniku, 
- stupňuje tempo u stupnic a akordů a  
- zvládá zvýšené nároky na výraz 

Album etud 2, 
Lemoin-Dětské etudy op.37… 
J.S.Bach-Knížka skladeb pro AMB, 1.a2. 
knížka pol.  
Klasikové a jejich současníci 1 a2… 
Výběr z romantické či soudobé literatury-
podobné technické úrovné 

2.pololetí 
Žák : 
- zvládá rozlišení kantilény a doprovodu a 
stylovost hry různých období 

Album etud 2a3,C. Czerny-op.261… 
 Pokračování výběru ze zmíněné či podobné 
literatury 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
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- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 
Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, 
náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
3. ročník 
3 etudy 
1 skladba J. S. Bacha 
1 skladba klasická 
2 skladby romantické či soudobé 
 
 

4. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1.pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák  
- dále rozvíjí technické a výrazové 
dovednosti 

Album etud 3,  
Křížková Vlková-2. knížka pol.hry… 
klasická a soudobá literatura-podobné 
technické úrovně-výběr 

2. pololetí 
Žák: 
-  pěstuje herní pohotovost a emotivní 
prožitek při hře 

Album etud 3,  
Křížková Vlková-2. knížka pol.hry… 
klasická a soudobá literatura-podobné 
technické úrovně-výběr 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, 
náročnější literatura je možná. 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
4. ročník 
3 etudy 
2 skladby barokní nebo klasické 
2 skladby podobné technické úrovně 
 
 

5. ročník – očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
1.pololetí 

Očekávané  výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák: 
- studuje doprovody  z pěvecké z literatury  
- pokračuje ve zvyšování technické úrovně 
hry 

Album etud  4, 
výběr z polyfonních skladeb 
Klasická a soudobá literatura –výběr dle 
technické ú rovni žáka 

2. pololetí 
Žák: 
- používá transpozice,  
 - improvizuje 

Album etud 5, 
výběr z polyfonních skladeb 
Klasická a soudobá literatura –výběr dle 
technické ú rovni žáka 

Ročníková zkouška: 
- 1 stupnice Dur a stejnojmenná moll, akordy Dur a moll 
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- 3 skladby různých slohů, popř. různých charakterů 
- (1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

Skladba (skladby), která zazní na interním koncertě, nemusí (ale může) 
být hrána u ročníkových zkoušek. Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, 
náročnější literatura je možná. 
 
MINIMÁLNÍ PENZUM PROBRANÉ LÁTKY 
4. ročník 
3 etudy 
2 skladby barokní nebo klasické 
2 skladby podobné technické úrovně 
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Učební osnova předmětu  VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ 
ODBORNÝ ZÁKLAD,  je vyučován skupinově v  1. ročníku v rozsahu 3 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu všeobecná hudební nauka zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
procvičovací. Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení logických principů vykládané 
látky v souvislosti se sluchovou zkušeností. Procvičovací stránka výuky by měla vést 
k jejich osvojení, rychlosti orientace v nich a jejich následnému použití v praxi i při 
studiu návazných hudebně-teoretických předmětů.  Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP. 
   
Obecné cíle a didaktické zásady  
Předmět Všeobecná hudební nauka poskytuje studentům hudebních oborů základní 
znalosti hudební teorie. Na vzdělávací obsah předmětu a jeho výuku přímo navazuje 
výuka dalších hudebně-teoretických předmětů: „Harmonie“, „Kontrapunkt“ a „Hudební 
formy“.  
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, dedukce, 
srovnávání aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 
principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 

Hlavním cílem je důkladné osvojení základních znalostí i logických principů hudební 
teorie a jejich využití při praktické umělecké činnosti i k dalšímu studiu.  
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení i písemných testů. Při 
hodnocení se sleduje schopnost abstraktního myšlení, jistota orientace v systému 
probrané látky a úroveň osvojených znalostí. To vše v souvislosti se schopností 
sluchové představivosti i sluchové analýzy.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět všeobecná hudební nauka rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii 
komunikativní kompetence - volba správné terminologie 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
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myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí;  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; přijímat a plnit 
úkoly 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
 
Průřezová témata  
V předmětu Všeobecná hudební nauka se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je připravit žáky na nutnost rozšiřovat si kvalifikaci a 
celoživotně se vzdělávat 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Všeobecná hudební nauka má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Hlavní obor, 
Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu  VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA 
 

1. ročník- očekávané výsledky vzdělávání rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- vysvětlí principy notového zápisu a 

jeho náležitosti, popíše základní rysy 
vývoje notového písma, čte a 
zapisuje noty 

- popíše dynamické, tempové a 
přednesové označení 

- vysvětlí fyzikální a fyziologické 
základy hudební akustiky 

- ovládá pravidla tvorby stupnic 
(modů), intervalů a akordů, rozlišuje 
jejich druhy 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1.Úvod: 
Tón a hluk, vlastnosti tónu tónová soustava 
a oblast, celý tón a půltón 
2. Hudební písmo a názvosloví: notová 
osnova, tvary not, klíče, tóny základní a 
odvozené, posuvky. Stručný vývoj notace. 
Dynamika a agogika. Přednesová označení, 
zkratky hudebního písma, melodické 
ozdoby. 
3.Stupnice a tónina: 
Staré stupnice (Řecko, středověk), 
diatonické stupnice dur/moll. Citlivý tón 
přirozený a umělý. Stupnice paralelní, 
stejnojmenné. Stupnice chromatické, 
exotické. 
4.  Intervaly: základní a bližší určení 
intervalů, převraty intervalů, intervaly 
rozšířené, enharmonické. Konsonance a 
disonance. Transpozice. 
5. Akordy: Souzvuk a akord. Kvintakordy, 
septakordy a jejich obraty. Základní 
informace o jiných typech akordů. 
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6. Základy hudební akustiky:  
Harmonická řada částkových tónů, tónové 
soustavy, ladění. 
7. Časové poměry v hudbě: rytmus, 
pravidelné a nepravidelné dělení rytmických 
hodnot. Metrum, druhy taktů, tempo. 
8. Úvod do návazných hudebně 
teoretických předmětů: harmonie, 
kontrapunkt, hudební formy. 
9. Pěvecké hlasy a hudební nástroje.  
Orchestry, komorní soubory, sbory. Partitura 
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Učební osnova předmětu  NAUKA O HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH (NHN) 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět NAUKA O HUDEBNˇICH NÁSTROJÍCH zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ 
ODBORNÝ ZÁKLAD, je vyučován skupinově v  1. ročníku v rozsahu 1 hodiny. 
Předmět pomáhá studentům získávat širší povědomí o hudebních nástrojích, které je 
potřebné k jejich budoucí kariéře hudebníka či skladatele.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu dějiny nástrojů zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou 
spojenou s praktickými ukázkami různých nástrojů. Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení, že tradice řemeslného umu při výrobě nástrojů byla vázána na určité 
prostředí, dobu a ve většině případů odrážela myšlení společnosti i její poptávku. 
Proto je třeba výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. Poslechová stránka 
výuky je spojena také s důrazem na schopnost identifikovat nástroje i celé skupiny 
nástrojů nejen v sólových výstupech, ale i v celé šíři zvuku symfonického orchestru. 
Proto volba rozdělení hudebních nástrojů je vedena nejen podle způsobu tvorby 
tónu, ale především podle uspořádání běžné partitury či obsazení symfonického 
orchestru. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na život profesionálního 
hudebníka orientujícího se i v širší rovině než skýtá jeho studovaný obor (hudba či 
zpěv).  
Seznamování s hudebním odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou 
orientaci žáků  kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Učí je také chápat 
souvislost mezi hodnotovým systémem, společenským a ekonomickým stavem 
společnosti a uměním dané doby. Širší kulturní povědomí a vhodné vystupování jak 
na pedagogické platformě tak na hudebním poli. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a aktivity při výuce. 
Zvláště potom podle kvality zpracování seminární práce, rozsah vlastního vkladu a 
práce s dostupnými medii.  
Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí i poslechové zkušenosti, 
schopnost uvádět učivo do souvislostí. Hodnotí se i slovní projev a správné 
vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět dějiny hudebních nástrojů rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost naslouchání hudbě její barevnosti v kontextu vědomostí o 
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jednotlivých nástrojích a době jejich vzniku 
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládat nečekané překážky a 
volit vhodný způsob jejich překonání 
personální a sociální kompetence – zařadit se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost. 
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny hudebních nástrojů se výuka dotýká rovněž témat:  
člověk v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní 
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Nauka o hudebních nástrojích má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, , Povinný klavír, 
Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná 
hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj, Hlavní obor. 
 
Učební osnova předmětu  NAUKA O  HUDEBNÍCH  NÁSTROJÍCH 



130 
 

 
 

1. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
 
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů, 
poznává aktivně jednotlivé nástroje 
aktivním způsobem při praktických 
ukázkách  

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění v návaznosti nástrojů 
projevujících se v tomto vývoji 

- identifikuje jednotlivé hudební nástroje 
podle způsobu tvoření tónu, rozliší bicí 
nástroje na melodické a rytmické 

- jmenuje jednotlivé nástroje, identifikuje je 
podle dělení v orchestru, rozlišuje 
základní smyčcová komorní tělesa 

- vyjmenuje  významné nástroje drnkací, 
rozdělí je na mimoevropské, evropské a 
na současné v klasické i moderní 
(elektronické) 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti těchto 
nástrojů, nejpodrobněji se věnuje klavíru 
historii i současným produktům, 
návštěvou dílen se podrobně seznamuje 
s mechanikou nástroje,  

- seznamuje se i prakticky s nástroji ve 
skupině dřev v symfonickém orchestru, 
včetně jejich dělení, obecně poznává 
historický vývoj této skupiny 

- poznává slavnou historii těchto nástrojů, 
dokáže vyjmenovat nástroje 
v jednotlivých podskupinách v žestích SO 

- tyto nástroje, zvláště varhany a akordeon 
poznává z praktických ukázek setkání 
s profesionálním varhaníkem u varhan na 
kostelním kůru a ukázkou různých druhů 
akordeonu u spolužáků. 

Nejstarší hudební kultury: Indie, Čína,  
Egypt, Izrael, 
antický Řím, počátky křesťanství 
 
Rozdělení hudebních nástrojů podle tvoření 
tónu.  
 
 
Další možnosti dělení.  
 
 
Partitura – chordofony - vývoj 
 
Nástroje samozvučné a blanozvučné. 
Rozdělení bicích v orchestru  
 
Chordofony strunné – smyčcové 
 
Chordofony strunné – drnkací   
 
 
Chordofony strunné - úderné 
 
 
 
 
 
Areofony – ústní a jazýčkové 
 
 
Areofony – nátrubkové  
 
 
 
 
Areofony – vícehlasé, akordeon 
varhany 
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Učební osnova předmětu DĚJINY HUDBY 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět DĚJINY HUDBY zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ estetické 
vzdělávání,  je vyučován skupinově od 1. do 4. ročníku po 2 hodinách týdně, tedy 
v celkovém rozsahu 8 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu dějiny hudby zahrnuje v sobě stránku výkladovou a poslechovou. 
Při výkladu je třeba vést žáky k pochopení, že umělecké dílo vzniká v určitém 
prostředí, v určité době a ve většině případů odráží myšlení společnosti a odpovídá 
na její poptávku. Proto je třeba výklad zarámovat do širších dobových souvislostí. 
Poslechová stránka výuky by měla výklad doplňovat a vést k pochopení estetických 
principů, kterými se každá doba i každé prostředí prezentovaly. 
Poslech skladeb je spojen také s poukazem na osobní vklad interpreta a jeho 
možnosti.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecným cílem vyučovaného předmětu je: umět se správně orientovat 
při vykonávání své profese. Seznamování s hudebním odkazem minulosti pozitivně 
ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků a  kultivuje jejich historické i estetické vědomí. 
Učí je také chápat souvislosti mezi hodnotovým systémem, společenským a 
ekonomickým stavem společnosti a uměním určité doby. Vzdělávací obsah předmětu 
a jeho výuka počítají s propojováním vědomostí s dalšími souvisejícími předměty, 
jako je např. Hudební nauka, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Dějepis, Základy společenských věd apod. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení a písemných prací. Při 
hodnocení se sleduje nejen hloubka teoretických vědomostí o konkrétní epoše, 
osobnosti a díle, ale i poslechové zkušenosti, schopnost uvádět učivo do souvislostí 
s dobou vzniku díla a jejím myšlením a hloubka porozumění estetickým principům 
daného období. Hodnotí se i slovní projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět dějiny hudby rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost naslouchání hudbě v kontextu vědomostí o skladateli a době 
vzniku 
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
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kompetence k řešení problémů - schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; zvládnutí nečekaných překážek 
a volba vhodného způsobu jejich překonávání 
personální a sociální kompetence - zařazení se na správné místo v pracovním 
kolektivu; svým chováním přispívat k vytváření harmonických mezilidských vztahů  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
jednání v souladu se zásadami společenského chování; dodržování zákonů a 
respektování obecně platných morálních principů; s tolerancí přistupovat k identitě 
druhých; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním 
programovým vybavením počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost; 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny hudby se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; aby byli 
přiměřeně kritičtí a dostatečně tolerantní; aby byli schopni odolávat myšlenkové 
manipulaci a dovedli se orientovat v mediálním světě; aby v případě vzniklého 
problému nacházeli přiměřený kompromis  
člověk a životní prostředí – vést žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání, aby si osvojili principy odpovědného přístupu k životnímu prostředí, aby 
respektovali principy udržitelného rozvoje, aby chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
dovednosti a schopnosti a uměli je náležitým způsobem nabídnout ve světě tržní 
ekonomiky 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny hudby má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební 
nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
Český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  DĚJINY HUDBY 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva  
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu,  

Periodizace dějin hudby 
a charakteristika společenskohistorického 
vývoje hudebního umění 
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vysvětlí jeho souvislosti se vznikem a 
vývojem hudebních nástrojů a hlasových 
technik 

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev probraných 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby dosud 
probraných historických období, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění  

-  

 
- Starověké  hudební kultury: 

Mezopotámie, Egypt, hudba starověkých 
Židů, antické Řecko a Řím, Čína, Indie, 
Japonsko  
Středověký jednohlas v evropské hudbě  

- liturgická hudba – Starořímský chorál, 
Gregoriánský chorál a paragregoriánské 
chorální tradice Západu 

- duchovní zpěvy 
- liturgické drama 
- světská hudba – dvorská lyrika, hrdinská 

epika, žákovské zpěvy, lidový zpěv a 
tanec, Meistergesang, hudba v Čechách, 
neumová a chorální notace 

- středověký vícehlas –  
- improvizované a komponované organum, 

klášterní školy - pařížská „Notre Dame“, 
Ars antiqua, Ars nova  

- Vývoj vícehlasého myšlení a hudebních 
forem.  

- Italské trecento a anglický vícehlas 
- Česká hudba 12.-14.století 
- Renesance, franko-flámská polyfonie – 

vznik a charakteristika nového stylu, 
formy renesančního vícehlasu, 
menzurální notace, hlavní osobnosti 
(Dufay, Binchois, Ockeghem aj.) 

- Období vrcholné a pozdní renesance  
- italská hudba -  Benátská škola, Římská 

škola 
- hlavní osobnosti (Josquin Desprez, A. 

Willaert, G.Pierluigi da Palestrina, 
Orlando di Lasso, C. Gesualdo da 
Venosa aj).  

-    anglická hudba 
-    hudba v českých zemích 15.a 16. století 

 
2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a 
hlasových technik 

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev probraných 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby dosud 
probraných historických období, 

Baroko – doba vzniku, základní 
charakteristika stylu, nové žánry 
Italské baroko  
- Opera - Florentská camerata, C. 

Monteverdi, římská, benátská a 
neapolská operní škola a jejich 
představitelé 

- Duchovní tvorba, oratorium (G. 
Carrissimi), kantáta 

- Instrumentální hudba – žánry, osobnosti 
(G. Frescobaldi, A. Corelli, A. Vivaldi aj.) 

Francouzské baroko, rokoko  
- Opera, balet (J. B. Lully, J.Ph. Rameau 

aj.) 
- tvorba pro clavecin (F. Couperin) 
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charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění  
 

Německé baroko 
- katolické a protestantské prostředí, 

specifické žánry  
- hlavní osobnosti (protestantská část - H. 

Schütz, J. Pachelbel, D. Buxtehude, 
J.S.Bach, G.F.Händel aj., katolická část – 
H. I. Biber, J. J. Fux aj.) 

Anglické baroko –  
-    vývoj, klíčové osobnosti 
České baroko  
- Vývoj, klíčové osobnosti (A. Michna, P. J. 

Vejvanovský, J.D.Zelenka aj.) 
Klasicismus 
- Doba vzniku – osvícenství, racionalismus 
- Základní charakteristika stylu, nové žánry 

a formy 
- Mannheimská škola (J. V. Stamic aj.) a 

stará vídeňská škola (Wagenseil, Monn), 
severoněmecký klasicismus (J. A. Benda 
aj.) 

- Gluckova operní reforma a opera období 
klasicismu  

- Vídenští klasikové (J. Haydn, W. A. 
Mozart, L. v. Beethoven) 

- Česká hudba období klasicismu (F. X. 
Brixi, J. J. Ryba aj.), česká emigrace 

 
3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a 
hlasových technik 

- objasní vzájemné souvislosti probraných 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev probraných 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby dosud 
probraných historických období, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- orientuje se v základních hudebních 
žánrech 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění  

-   
 

Romantismus a hudba 19.století 
- Základní charakteristika, obecně 

umělecké rysy epochy – 
historické, filosofické, psychologizující a 
estetické vlivy a souvislosti 

- Raný romantismus – charakteristika, 
nové hudební druhy, osobnosti: F. 
Schubert,  C. M. von Weber  

 F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann,  F. 
Chopin) 
- Novoromantismus – programní hudba, 

nové druhy programní hudby – 
symfonická báseň, hudební drama aj. 
osobnosti (H. Berlioz, R. Wagner, F. Liszt) 

- Vrcholný romantismus – tzv. klasicko-
romantická syntéza  

      absolutní hudba,  osobnosti (J. Brahms, 
C. Franck, A. Bruckner) 
-  
- Hudba tzv. národních škol  

Rusko, Polsko, severské země,  
- osobnosti (Mocná hrstka, P.I.Čajkovskij, 

S. Moniuszko, E. Grieg aj.) 
- Italská opera – G.Rossini, G.Donizetti, 

V.Bellini, G.verdi, 
- Francouzská opera – opéra comique, 
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lyrická opera, Velká opera (G.Meyerbeer), 
opéra bouffe (opereta) aj. 
Opera v Německu. 
 

- Česká hudba 19.století 
-  
- Předsmetanovská hudba 
- B.Smetana, A.Dvořák, Z.Fibich 
- Pozdní romantismus – G.Mahler, 

R.Strauss  
-  

 
4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák:  
- popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, vysvětlí jeho souvislosti se 
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a 
hlasových technik 

- objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 
vývojových etap společnosti a tendencí 
hudebního umění projevujících se 
v tomto vývoji 

- identifikuje hudební projev jednotlivých 
historických období podle jeho 
základních znaků  

- vyjmenuje významné představitele 
evropské hudební tvorby jednotlivých 
historických období a současnosti, 
charakterizuje jejich stěžejní díla a 
poslechem je identifikuje 

- popíše vývoj a současné tendence 
v oblasti hudební tvorby a interpretace 

- orientuje se v hudebních žánrech 
- má přehled o žánrové rozmanitosti 

dnešní hudební produkce využívá všech 
dostupných zdrojů pro získávání 
přehledu v oblasti hudebního umění  

Hudba 20. století  
1. polovina 20. století 

- Impresionismus – stylová charakteristika, 
vazby umění, osobnosti (C. Debussy, M. 
Ravel) 

- Operní verismus (G.Puccini, P.Mascagni 
aj.) 

- Expresionismus – 2.vídeňská škola, 
estetická východiska a cíle, 
charakteristika stylu a kompoziční 
technika (A. Schönberg, A.Berg, A. 
Webern) 

- Neoklasicismus - estetická východiska a 
cíle, charakteristika stylu, představitelé (I. 
Stravinskij, S. Prokofjev, Pařížská šestka, 
D. Šostakovič); Nová věcnost a osobnosti 
z neoklasicismu vycházející (P. 
Hindemith, B. Britten, B. Bartók, C. Orff 
aj.)  

- Česká hudba 1. Poloviny 20. století – 
skladatelé vycházející z romantismu 
(J.Suk, V.Novák, J.B.Foerster aj.), 
L.Janáček, B. Martinů, A. Hába, J.Ježek, 
I.Krejčí aj.  

- Nové stylové tendence 30. a 40. let  - 
modalita (O. Messiaen aj.), nová 
tóničnost ve francouzské a americké 
hudbě (E. Varése, Ch. Ives aj.) 

Nástin tendencí vývoje hudby ve 2. polovině 
20. Století 
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Učební osnova předmětu  HUDEBNÍ FORMY 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HUDEBNÍ FORMY zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  
je vyučován skupinově od 2. do 4. ročníku 1 hodinu týdně, tedy v celkovém rozsahu 
3 hodin.   
 
Pojetí předmětu 
Předmět Hudební formy vysvětluje obecné rysy skladeb všech formových typů, 
principy hudebního myšlení a konkrétní formální strukturu hudebních děl. Je 
vyučován paralelně s harmonií a kontrapunktem, s nimiž se jeho obsah prolíná a na 
něž navazuje. Znalosti hudebních forem jsou základem pro studium předmětu 
„rozbor skladeb“. 
Při výuce se uplatňuje výklad učiva vždy spojený s ukázkami příslušných jevů na 
klavíru a ze zvukových záznamů ve spojení se studiem notových materiálů. Aplikace 
nabytých vědomostí při analýze vybraných ukázek z literatury by měla postupně 
dovést k chápání vzniku skladby nikoli jako bezduchého naplnění určitého formového 
schématu, ale jako výsledku tvůrčího procesu.  
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – třídění, srovnávání aj.  
2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 

principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 
Hlavním cílem je teoretické ovládnutí základních formových schémat, zobecňujících 
množiny konkrétních skladebných tvarů, s nimiž se setkáváme zejména v hudbě 
baroka, klasicismu a romantismu i objasnění některých formálních principů 
hudebního myšlení 20. století. Podstatné je seznámení s uplatněním hudebních 
forem v jednotlivých hudebních žánrech.     
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě písemných testů a ústního zkoušení 
spojeného s  analýzou vybraných ukázek z literatury. Při hodnocení se sleduje 
úroveň osvojených znalostí i jejich praktická aplikace při analýze. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět hudební formy rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
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komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce 
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rolišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu HUDEBNÍ FORMY se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Hudební formy má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický seminář, 
Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný nástroj, 
Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  HUDEBNÍ FORMY 
 

3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

- Žák  
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- orientuje se v základních hudebních 

formách a druzích (malé formy, velké 
formy) 

- určí a analyzuje probrané hudební 

- Úvod do studia hudebních forem – 
pojem hudební forma/druh, složky a 
stránky hudebního projevu, struktura 
a faktura, druhy faktur, skladba a její 
části, funkce částí a funkční typy 
hudby 

- Prvky hudební formy – motiv, téma, 
motivická/tématická práce; metrické 



138 
 

formy v ukázkách z literatury 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

prvky hudební formy (dvoutaktí, 
třítaktí) 

- Věta a spojování vět – perioda, 
neperiodická věta, dvojperioda 

- Malé formy – dvoudílná a třídílná 
-  Velké formy – dvoudílná a třídílná 

- Žák  
- používá systematicky základní 

odbornou terminologii 
- orientuje se v základních hudebních 

formách a druzích (malé formy, velké 
formy, variace, passacaglia, fuga, 
sonátová forma) 

- určí a analyzuje probrané hudební 
formy v ukázkách z literatury 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

- Variace – druhy variací (kompoziční, 
kontrapunktické aj.), téma a způsob 
zpracování variačních dílů, průběh a 
zakončení variační formy; uplatnění 
variací v literatuře 

- Kontrapunktické formy a druhy 
barokní hudby – preludium, invence, 
toccata, chorálová předehra, fuga 

- Sonátová forma – charakteristika, 
struktura, vývoj, uplatnění 

 

 
 

4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 
- orientuje se v základních hudebních 

formách a druzích (malé formy, velké 
formy variace, passacaglia, fuga, 
sonátová forma, rondo, cyklické a 
kombinované formy, tzv. volná forma) 

- určí a analyzuje probrané hudební formy 
v ukázkách z literatury 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Rondová forma – charakteristika, malé 
rondo, velké rondo, nižší a vyšší sonátové 
rondo, uplatnění v hudebních druzích 
2. Cyklické formy – druhy cyklů – suitový, 
sonátový aj.  
3. Kombinované formy, volné formy 
4. Kompoziční druhy vokální, instrumentální, 
vokálně-instrumentální a jevištní hudby 
5. Vývoj formálního myšlení ve 20. století 
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Učební osnova předmětu  HARMONIE 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HARMONIE zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově od 2. do 4. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 6 
hodin.   
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu harmonie zahrnuje v sobě stránku výkladovou, poslechovou a 
následně praktickou aplikaci nabytých vědomostí (vypracovávání úkolů číslovaného 
basu a modulačních vět, harmonizace melodií, harmonická analýza). Při výkladu je 
třeba vést žáky k pochopení historických souvislostí vykládané látky, objasnit, že 
pravidla nejsou odrazem samoúčelné svévole, ale stylových znaků a estetických 
principů určité historické epochy. Zvláště u zrakově postižených žáků je důležité 
vědomí, že znalost harmonie kompenzuje zrakové nedostatky a v praxi napomáhá 
hlubšímu pochopení díla. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět Harmonie je založen na tonálně – funkční harmonii klasicko – romantické a 
doplňuje se výkladem o historickém vývoji harmonie předklasické a poromantické. 
Navazuje na znalosti všeobecné hudební nauky, vytváří předpoklady pro studium 
kontrapunktu, hudebních forem a rozboru skladeb. Studium harmonie je 
předpokladem pro úspěšné zvládnutí intonace, hlavního oboru (např. při hře zpaměti, 
odhalování  chyb při souhře) a improvizace. 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, dedukce, 
srovnávání aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 
principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 

Hlavním cílem je vypěstovat harmonické cítění, chápání harmonie jako prvku 
formotvorného a charakterizujícího slohová období, vypěstovat schopnost 
harmonizovat melodii a analyzovat skladby všech historických etap. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě písemných testů, vypracovávání 
písemných úloh a ústního zkoušení spojeného s harmonickou analýzou vybraných 
ukázek z literatury. Při hodnocení se sleduje schopnost abstraktního myšlení, jistota 
orientace v systému probrané látky a úroveň osvojených znalostí. Hodnotí se i slovní 
projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „Harmonie“ rozvíjí především tyto kompetence: 
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kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
v písemné podobě dodržovat základní zásady notografie v černotiskovém i bodovém 
písmu; schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost 
mluveného i písemného projevu 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce 
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Harmonie se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Harmonie má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  HARMONIE 

2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 

1.Harmonie, její vývoj a význam 
2.Hlavní kvintakordy a jejich funkce  -
čtyřhlasá úprava, citlivý tón, rozvody, 
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- ovládá pravidla tvorby akordů, rozlišuje 
jejich druhy 

- harmonizuje melodii a bas na principu 
klasicko-romantické harmonie 

- provede harmonickou analýzu ukázek 
z literatury  

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

melodické vedení hlasů, příbuznost, přísné a 
volné spojení příbuzných, spojení 
nepříbuzných kvintakordů, kadence 
3.Číslovaný bas a jeho značky 
4.Akordické a melodické tóny průchod, 
střídavý tón, následný akordický tón, 
harmonizace melodie hlavními kvintakordy 
5.Vedlejší kvintakordy v durových a 
mollových tóninách  - úprava, spoje a užití, 
míšení tónin 
6.Sekvence – jejich druhy a užití 
7.Obraty hlavních a vedlejších kvintakordů  - 
sextakordy, jejich úprava a užití, 
kvartsextakordy, jejich druhy, úprava a užití  
8. Závěry – druhy a užívání závěrů 
9. Charakteristická disonance dominantní – 
dominantní septakord s obraty, úprava, 
poloha a nástupy, rozvody a spoje 

 
3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 
Žák – 

- používá systematicky základní 
odbornou terminologii 

- ovládá pravidla tvorby akordů, 
rozlišuje jejich druhy 

- harmonizuje melodii a bas na 
principu klasicko-romantické 
harmonie 

- provede harmonickou analýzu 
ukázek z literatury  

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Charakteristická disonance 
subdominantní – mollová subdominanta 
s přidanou spodní septimou (zmenšeně malý 
septakord II. stupně) – obraty, úprava, 
polohy, nástupy, rozvody a spoje 
2. septakord VII. stupně (zmenšený, 
zmenšeně malý) - obraty, úprava, polohy, 
nástupy, rozvody a spoje 
3. Charakteristické disonance pětizvuké 
(malý a velký dominantní nónový akord, 
nónový akord II. a VII. stupně) - obraty, 
úprava, polohy, nástupy, rozvody a spoje 
4. Vedlejší disonance čtyř- a pětizvuké 
5. Šesti- a sedmizvuké disonance 
6. Melodické tóny – průtah, předjímka, 
prodleva, figurace hlasů, stylizovaný 
doprovod 
7. Modulace, vybočení, tóninový skok 
8. Diatonická modulace 
9. Úvod do chromatiky 
10. Mimotonální dominanty a subdominanty 
 

 
4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tématické celky 
Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 
- ovládá pravidla tvorby akordů, rozlišuje 

jejich druhy 
- harmonizuje melodii a bas na principu 

klasicko-romantické harmonie 
- provede harmonickou analýzu ukázek 

1. Akordy chromatické terciové příbuznosti 
2. Frygický a lydický kvintakord, jejich 
sextakordy a užití v harmonické větě 
3. Alterace – její druhy, rozvody a spoje, 
dvojsměrná alterace 
4. Chromatická, enharmonická a 
kombinovaná modulace 
5. Melodické tóny chromatické 
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z literatury  
- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

- vysvětlí základní principy harmonického 
myšlení 1. poloviny 20. století 

6. Úvod do harmonie 20. století – základní 
harmonický materiál, základní pravidla 
vedení hlasů, rozšířená tonalita a volná 
atonalita, serialita, modalita 
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Učební osnova předmětu  KONTRAPUNKT 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět KONTRAPUNKT zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově od 3. do 4. ročníku 1 hodinu týdně, tedy v celkovém rozsahu 2 
hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu „kontrapunkt“ zahrnuje v sobě stránku výkladovou, poslechovou a 
následně praktickou aplikaci nabytých vědomostí (analýza vybraných ukázek 
z literatury a vypracovávání písemných úkolů). Při výkladu je třeba vést žáky 
k pochopení historických souvislostí vykládané látky, K pochopení rozdílů mezi 
slohem vokálním a instrumentálním – jak v použitých skladebně-technických 
prostředcích, tak i v rozdílných výrazových prostředcích a formách, v nichž se odráží 
charakter jednotlivých vývojových etap evropské hudební kultury. Je třeba i objasnit, 
že pravidla kontrapunktu nejsou samoúčelná, ale odrážejí stylové znaky a estetické 
principy určité historické epochy.  
Zvláště u zrakově postižených žáků je důležité vědomí, že znalost kontrapunktu 
kompenzuje zrakové nedostatky a v praxi napomáhá hlubšímu pochopení díla. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět Kontrapunkt navazuje na znalosti všeobecné hudební nauky a harmonie. 
Prolíná se s předměty „hudební formy“ a „dějiny hudby“. Na studium kontrapunktu 
navazuje předmět „rozbor skladeb“ a jeho znalosti jsou velmi podstatné v hlavním 
oboru (orientace v polyfonní faktuře, nástupy jednotlivých hlasů, hra zpaměti atd.). 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1.  rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, dedukce aj. 
2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 
principy a elementárními sluchově-estetickými  vjemy 

Hlavním cílem je poznání forem a teoretických zásad kontrapunktu s důrazem na 
jeho hlavní vývojová období. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě písemných testů, vypracovávání 
písemných úloh a ústního zkoušení spojeného s harmonickou analýzou vybraných 
ukázek z literatury. Při hodnocení se sledují teoretické vědomosti i jejich praktická 
aplikace. Hodnotí se i slovní projev a správné vyjadřování. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět kontrapunkt rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
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hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
v písemné podobě dodržovat základní zásady notografie v černotiskovém i bodovém 
písmu; schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost 
mluveného i písemného projevu 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce 
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu kontrapunkt se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Kontrapunkt má  vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba. 
 
Učební osnova předmětu  KONTRAPUNKT 
 
 

3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 

1. Historický úvod k vícehlasému myšlení  - 
polyfonní slohy 
2. Základní pojmy – kontrapunkt a jeho 
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- popíše a analyzuje kontrapunktické 
techniky 

- uplatňuje techniku kontrapunktické práce 
v praktických dvojhlasých cvičeních  

- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

druhy 
3. notace a tónový materiál vokální polyfonie 
– neumové a mensurální písmo, staré 
stupnice a tóniny 
4. Struktura vokální melodie, stavba cantu 
firmu 
5. Harmonie vyspělé vokální polyfonie 
6. Dvojhlasý kontrapunkt – stejný a nestejný, 
synkopický a smíšený, volný polyfonní 
dvojhlas, imitační technika dvojhlasého 
kontrapunktu 
7. Tříhlasý kontrapunkt 
stejný a nestejný, synkopický a smíšený, 
volný polyfonní tříhlas, imitační technika 
tříhlasého kontrapunktu 
8. Čtyřhlasý a vícehlasý kontrapunkt 
9. Převratný kontrapunkt – dvojitý, trojitý a 
čtyřnásobný 
10. Stručný přehled vzniku a vývoje 
skladebné techniky, forem a teorie vokální 
polyfonie 

 
 

4. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák – 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 
- popíše a analyzuje kontrapunktické 

techniky 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 
teorie 

1. Instrumentální polyfonie a její podstata 
2. melodika a rytmika instrumentální 
(bachovské) polyfonie 
3. Bachovský kontrapunkt dvoj- a vícehlasý 
4. Kánon – dvojhlasý přímosměrný v různých 
intervalech, v protipohybu, augmentaci, 
diminuci; račí, zrcadlový, nekonečný, 
kruhový, hádankový; kánon troj- a vícehlasý, 
kánon dvojitý 
5. Barokní kontrapunktické variace 
6. Barokní fuga – stavba jednoduché 
instrumentální fugy dvoj- a vícehlasé, fuga 
se stálou protivětou, v protipohybu, chorální, 
vokální, dvojitá, vícenásobná; fughetta, 
fugato 
7. Vývoj a technika pobachovského 
kontrapunktu –  
klasicismus, romantismus, 20. st.  
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Učební osnova předmětu INTONACE 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět INTONACE  zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  je 
vyučován skupinově od 1. do 3. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 6 
hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka probíhá formou průběžného procvičování zápisu, analýzy a reprodukce 
melodických, rytmických a akordických útvarů. U nevidomých je zapotřebí zohlednit 
rychlost čtení i zápisu kvůli jejich způsobu zápisu not (zejména u rytmu). Součástí 
výuky může být i poslech nahrávek – sluchová orientace ve formě, ve zvuku 
hudebních nástrojů aj. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro 
žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je 
nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný 
prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který 
umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Vyučovaný předmět je zaměřen převážně prakticky. Rozvíjí sluchové dispozice žáků 
pomocí intonačních (tonálních i intervalových) a rytmických cvičení. Důležitou 
součástí výuky je sluchová analýza melodie, akordů, rytmů a jejich zápis. Výuka 
intonace úzce souvisí s předměty „Všeobecná hudební nauka“, „Harmonie“, 
„Improvizace“, „Sborový zpěv“ a především s výukou hlavního oboru. Nepřímo na ni 
navazují všechny ostatní hudebně-teoretickými předměty (např. „Rozbor skladeb“ 
nebo „Dějiny hudby“). 
Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, srovnávání 
aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků uvádět v souvislost získané znalosti se sluchovými 
vjemy a sluchovou představivostí 

Hlavním cílem je rozvoj sluchových dispozic žáků, schopnost zazpívat zapsanou 
melodii (event. rytmus) a z toho vyplývající uplatnění ve školním sboru atp. Dalším 
cílem je schopnost sluchové analýzy - zapsat slyšenou melodii, rytmus, akord atd. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni zejména na základě ústního zkoušení. U chlapců je 
zapotřebí zohlednit případnou probíhající hlasovou mutaci a z ní vyplývající intonační 
omezení. Lze přihlédnout též k písemným projevům a jejich úrovni. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět intonace rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - schopnost uvádět v souvislost získané poznatky se sluchovým 
vjemem a s představivostí  
komunikativní kompetence - volba správné terminologie 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
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myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí;  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; přijímat a plnit 
úkoly 
Průřezová témata 
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat;  
 
Průřezová témata  
V předmětu kontrapunkt se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Intonace má  vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, 
Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe 
hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního 
oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Kontrapunkt. 
 
Učební osnova předmětu  INTONACE 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- intonuje intervaly;  
- intonuje akordy; 
- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 
- rozpoznává a zapisuje akordy; 
- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  
- zpívá lidové písně; 
- interpretuje rytmická cvičení; 
- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 
- učebnice J. Kofroně 
- výběr lidových písní 
- výběr klasických skladeb 
 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 
- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  
- zápis rytmu 
 

 
 

2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
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Žák:  
- intonuje intervaly;  
- intonuje akordy; 
- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 
- rozpoznává a zapisuje akordy; 
- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace intervalů 
- nácvik intonace akordů 
- nácvik rytmických modelů 
 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  
- zpívá lidové písně; 
- interpretuje rytmická cvičení; 
- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 
- učebnice J. Kofroně 
- výběr lidových písní 
- výběr klasických skladeb 
 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 
- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  
- zápis rytmu 
 

 
3. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák:  
- intonuje intervaly;  
- intonuje akordy; 
- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace složitějších intervalů 
- nácvik intonace akordů a neakordických 

souzvuků tří a více tónů 
- nácvik složitých rytmických modelů 
 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 
- rozpoznává a zapisuje akordy; 
- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace složitějších intervalů 
- nácvik intonace akordů a neakordických 

souzvuků tří a více tónů 
- nácvik složitých rytmických modelů 
 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  
- zpívá lidové písně; 
- interpretuje rytmická cvičení; 
- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 
- učebnice J. Kofroně 
- výběr lidových písní 
- výběr klasických skladeb 
 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 
- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  
- zápis rytmu 
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Učební osnova předmětu  HISTORICKO – ESTETICKÝ SEMINÁŘ 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HISTORICKO-ESTETICKÝ SEMINÁŘ zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ 
ODBORNÝ ZÁKLAD,  je vyučován skupinově v 5. a 6. ročníku studia po 2 hodinách 
týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodin. 
 
Pojetí předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají s návazností na předměty 
související obsahem buď přímo (Dějiny hudby, veškeré hudebně teoretické předměty 
– zejména rozbor skladeb, Český jazyk a literatura, Dějepis, Základy společenských 
věd aj.) nebo nepřímo (např. výuka cizích jazyků).  
Historicko-estetický seminář je samozřejmě přínosem i pro studium hlavního oboru 
žáka, neboť témata diskusí, písemných prací i závěrečné práce mohou mít s hlavním 
oborem úzkou souvislost 
Předmět „Historicko-estetický seminář“rozvíjí především schopnost žáků utvářet 
vlastní estetické postoje, srozumitelně a výstižně formulovat vlastní myšlenky a 
obhájit je v diskusi. Důraz je kladen na písemný projev. Žáci se naučí vyhledávat 
prameny a pracovat s nimi i obhájit výslednou podobu textu. Závěrečným výstupem 
je vytvoření absolventské práce, jež je obhajována při zkoušce, která je nedílnou 
součástí absolutoria.   
Výuka předmětu „Historicko – estetický seminář“ je veden především formou 
estetických diskusí nad tématy, která přinášejí žáci i pedagog. Nedílnou součástí je i 
tvorba textů – kritik, referátů, úvah aj. Ty jsou dále předmětem diskuse. Při nich je 
třeba zdůrazňovat souvislosti historické, ale i např. filosofické, náboženské nebo 
např. sociologické. Součástí výuky je i poslech, který je opět tématem k diskusi. 
Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
  
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na smysluplný umělecký 
život v kulturně různorodém prostředí. Poznatky o kulturním odkazu minulosti i 
současnosti prohlubují jejich pohled na svět, který je obklopuje a motivuje je 
k dalšímu poznávání. Vedou k otevřenosti vůči neznámým kulturním hodnotám i 
k prohloubení vztahu k hodnotám již poznaným. Schopnost vlastního kritického 
myšlení je pro umělecké i pedagogické uplatnění velmi důležitá, protože vede ke 
kultivaci i upevnění estetických postojů vlastních a potažmo s tím i budoucích žáků.  
Historicko – estetický seminář také odhaluje podstatné souvislosti mezi 
společenským, politickým a ekonomickým stavem společnosti a uměním. To 
absolventům může výrazně prohloubit jejich interpretační (výrazové) kvality a zvýšit 
možnosti uplatnění. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě vytvořených textů i přínosu k diskusím o 
jednotlivých tématech. Při hodnocení se sleduje hloubka vědomostí, schopnost 
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formulovat své postoje i schopnost uvést dílo do souvislostí s prostředím vzniku díla 
a specifiky myšlení jejího autora. 
 
Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat 
Předmět „historicko – estetický seminář“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; trpělivost při vyhledávání 
informací; schopnost naslouchání hudbě v kontextu vědomostí o skladateli a době 
vzniku; schopnost s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, 
přednášku atd.), pořizovat si poznámky; 
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu ústního i písemného 
kompetence k řešení problémů – schopnost týmové práce při řešení problémů, 
využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; vyhledávání informací a jejich 
aplikování při zpracovávání odborného textu;  
personální a sociální kompetence – kriticky zvažovat názory a postoje jiných lidí; 
adaptovat se na měnící se životní podmínky  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
schopnost vystoupit proti nesnášenlivosti a xenofobii; uvědomovat si svou identitu a 
s tolerancí přistupovat k identitě druhých; podporovat hodnoty místní, evropské i 
světové kultury a mít k nim pozitivní vztah;  korektní přístup k užívání textů a hudby 
jiných autorů (citace); 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; přehled o možnostech pracovního 
uplatnění ve svém oboru; schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
budoucí profesní a vzdělávací dráze 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; práce se standardním 
programovým vybavením počítače; rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost; 
 
Průřezová témata  
V předmětu Historicko – estetický seminář se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní; byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a dovedli 
se orientovat v mediálním světě; byli schopni diskutovat o různých tématech z oblasti 
umění, historie, politiky atd.; byli ochotni přijímat jiné názory; 
člověk a svět práce – v rámci diskusí je žák připravován na budoucí život, tj. pracovní 
uplatnění, interpretační i pedagogickou činnost atd.;  
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. Žák se učí pracovat 
se základními počítačovými programy, pomocí nichž se dostane k písemným 
informacím (digitalizované texty aj.); vyhledává informace o zadaných tématech na 
internetu; zrakově postižený žák používá osobní počítač k zapisování poznámek i 
práci s texty; 
 
Předmět Historicko estetický seminář,má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
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společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Metodika a praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, 
Vyučovatelský seminář hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný 
klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, 
Rozbor skladeb, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
 

5. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák  
- používá systematicky odbornou 
terminologii 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění i ostatních uměleckých oborů 
- formuluje a v diskusi obhajuje vlastní 
estetické postoje, reaguje na odlišné názory, 
přesvědčivě argumentuje 
- charakterizuje vyslechnutou hudbu i 
interpretační výkon – ústně i písemně 
- objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 
vývojových etap lidské společnosti a vývoje 
umění 

1. Diskuse o tématech týkajících se hudby, 
umění, historie, současného života, 
organizace hudebního života, systému 
uměleckého školství atd. 
2. Přednášky a následné diskuse o 
vybraných tématech z oblasti nové hudby, 
etnomuzikologie, o non-artificiální hudbě atd. 
3. Seznámení se základními pojmy a 
pravidly tvorby odborného textu – 
bibliografický údaj, citace, odborná literatura, 
pramen atd.  
4. Zaměření a formální podoba odborného 
textu (kritika, recenze, referát, esej aj.).  
5. Hudební periodika a jejich zaměření 
6. Vyhledávání pramenů, jejich ověření a 
práce s nimi. Mediální gramotnost. Tvorba 
krátkých textů různého zaměření a diskuse o 
nich.    

6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák  
- používá systematicky odbornou 
terminologii 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudebního 
umění i ostatních uměleckých oborů 
- formuluje a v diskusi obhajuje vlastní 
estetické postoje, reaguje na odlišné názory, 
přesvědčivě argumentuje 
- charakterizuje vyslechnutou hudbu i 
interpretační výkon – ústně i písemně 
- objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 
vývojových etap lidské společnosti a vývoje 
umění 
- vytvoří odbornou práci středního rozsahu 

1. Diskuse o tématech týkajících se hudby, 
umění, historie, současného života, 
organizace hudebního života, systému 
uměleckého školství atd. 
2. Přednášky a následné diskuse o 
vybraných tématech z oblasti nové hudby, 
etnomuzikologie, o non-artificiální hudbě atd. 
3. Struktura a kultura ústního projevu (tvorba 
přednášky, rozhlasového pořadu aj.). 
4. Tvorba závěrečné absolventské práce 
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Učební osnova předmětu  ROZBOR SKLADEB  
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD a HUDEBNÍ TEORIE. Je vyučován skupinově od 5. do 6. ročníku 2 hodiny 
týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodin.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět „Rozbor skladeb“ ověřuje, shrnuje a završuje poznatky z hudební teorie 
z předešlého studia. Jedná se o předmět syntetické povahy, navazuje zejména na 
výuku předmětů „Harmonie“, „Kontrapunkt“ a „Hudební formy“. Součástí výuky je 
výklad doplňovaný ukázkami z literatury – na klavíru a poslechem nahrávek (s 
partiturou a klavírním výtahem). Žáci píší v 5. i 6. ročníku samostatnou písemnou 
práci, která obsahuje rozbor zadané skladby. Problematika skladeb určených 
k rozboru je pravidelně se žáky konzultována. Obsah je společný pro žáky se 
zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 
zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním 
jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, 
dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit 
individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň 
danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Obecným cílem vyučovaného předmětu je rozvoj myšlenkových operací žáků – 
analytického a syntetického myšlení, vyhledávání souvislostí aj.  
Odborným cílem je dosažení samostatné orientace žáků v kompoziční struktuře 
skladeb všech slohových epoch evropské hudby. Dále se jedná o hlubší propojení 
estetických vjemů s racionálními principy sledovatelnými v kompozičních strukturách 
a jeho uplatnění při interpretaci. Pozornost je věnována zejména žákům, kteří se 
nemohou orientovat v běžném notovém zápisu, a proto jsou odkázáni převážně na 
sluchovou orientaci. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni jednak na základě ústního zkoušení a průběžných 
diskusí při analýze skladeb, jednak na základě ročníkové práce. Při hodnocení se 
přihlíží jak k věcnému, tak k jazykovému zpracování včetně užívání správné 
terminologie. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „Rozbor skladeb“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
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své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace;  využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí; schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; 
navrhnout způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost 
zvoleného postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Rozbor skladeb se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Rozbor skladeb má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských 
věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Historicko estetický 
seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na příbuzný 
nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
 

5. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- používá systematicky základní odbornou 
terminologii 
- určí a analyzuje hudební formy v ukázkách 
z literatury 
- provede analytický výklad skladby 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební teorie 

1. Baroko  
- neperiodický způsob rozvíjení hudební 
plochy 
- instrumentář barokní hudby 
- stylistika barokních skladeb 
 
2. Klasicismus 
- periodicita v klasické hudební větě 
- drobnější klasické formy a druhy 
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- harmonické prostředky klasicismu 
- cyklické formy a vývoj sonátového cyklu 
3. Romantismus 
- výrazové prostředky romantismu 
- uplatnění forem v programní hudbě a vznik 
nových druhů 
4. Pozdní romantismus  
- časové rozrůstání tradičních klasicko-
romantických forem 
- vývoj a rozklad tonálního myšlení 

 
 

6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- používá systematicky základní odbornou 
terminologii 
- určí a analyzuje hudební formy v ukázkách 
z literatury 
- provede analytický výklad skladby 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební teorie 

1. Tektonika (výklad pojmu a využití při 
praktickém rozboru) 
- čas v hudbě, hudební myšlenky, bloky 
hudby, tektonické funkce, kontrasty a 
scelovací prostředky  
2. Impresionismus 
- výrazové prostředky (rušení funkčních 
vztahů v tónině, nové barevné kombinace) 
3. Hudba 20. století 
- vzrůstající úloha rytmu 
- modální principy a rozšířená tonalita 
- atonalita a dodekafonie 
4. Poválečná hudba  
- postwebernovský multiserialismus 
- témbrová hudba 
- minimalismus 
- spektralismus 
- stylové syntézy a postmoderna 
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Učební osnova předmětu  METODIKA A PRAXE HUDEBNÍ NAUKY 
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD a HUDEBNÍ TEORIE. Je vyučován skupinově v 6. ročníku 1 hodinu týdně, 
tedy v celkovém rozsahu 1 hodiny.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět „Metodika a praxe hudební nauky“ připravuje žáky na výuku hudební nauky 
na ZUŠ. Navazuje na znalosti získané v předmětech „všeobecná hudební nauka“, 
„intonace“, „sborový zpěv“, „povinný klavír“, „dějiny hudby“, „hudební formy“ a 
„harmonie“. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem je vychovat z žáků odborné, kvalifikované pedagogy pro předmět „hudební 
nauka“ na ZUŠ a seznámit je se speciálními didaktickými pomůckami pro jejich práci. 
Výklad seznamuje žáky se základními metodickými postupy vyučovacího procesu. 
Východiskem jsou poznatky získané v předmětu „všeobecná hudební nauka“ a 
v RVP pro ZUŠ. Vhodným doplňkem jsou náslechy v hodinách hudební nauky na 
základních uměleckých školách. 
  
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě jednak ústního zkoušení či písemných 
testů, jednak vlastních pedagogických výstupů, při kterých se hodnotí nejen názorný 
a věcně správný výklad zvoleného tématu, ale i slovní projev a celkové vystupování. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět „Metodika a praxe hudební nauky“ rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; 
schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; navrhnout 
způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu  
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personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu „Metodika a praxe hudební nauky“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Metodika a praxe hudební nauky, má vazbu na předměty Dějepis, Základy 
společenských věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního 
oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  METODIKA A PRAXE HUDEBNÍ NAUKY 
 
 

6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- používá systematicky odbornou 
terminologii 
- analyzuje a zhodnotí pedagogický výstup 
při náslechu 
- dokáže obhájit svůj názor v diskusi 
- vyloží a vysvětlí věcně, srozumitelným a 
metodicky i jazykově správným způsobem 
naukový či sluchově intonační problém 
- využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti hudební teorie, 
psychologie a pedagogiky 
- podle možností využívá audiovizuální 
techniku 

1. Seznámení s osnovami ŠVP hudební 
nauky na ZUŠ 
2. Význam a provádění průzkumu 
hudebnosti dětí 
3. Učebnice, učební materiály a pomůcky. 
Aplikace Orffových nástrojů při výuce 
4. Plánování učiva, struktura a druhy 
vyučovacích hodin, stavba vyučovací hodiny 
a vlastního pedagogického výstupu 
5. Klasifikace žáků a jejich hodnocení 
6. Hledání nových způsobů práce (např. 
návštěvy koncertů, divadel atd.) 
7. Seznámení s administrativní prací učitele, 
vnitřní organizací ZUŠ a s pracovním řádem 
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8. Náslechy v hodinách hudební nauky 
9. Vlastní pedagogické výstupy žáků, jejich 
hodnocení a diskuse  
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Učební osnova předmětu SBOROVÝ ZPĚV  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD. Je vyučován skupinově v 2. - 5. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém 
rozsahu 8 hodin v zaměření klasický zpěv a v 2. - 5. ročníku 1 hodinu týdne, tedy 
v celkovém rozsahu 4 hodiny v zaměření populární zpěv.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět Sborový zpěv připravuje žáky na práci ve větším hudebním tělese. Učí žáky 
zacházet s hlasem, prohlubuje jejich znalosti z oblasti komorní a souborové 
hry.Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením 
či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, 
které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 
úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 
zvládnout studijní náplň danou   ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem je získání praxe ve sboru, které pomůže žákovi v orientaci při působení ve 
větších tělesech a poskytne mu možnost pracovat pod vedením sbormistra nebo 
dirigenta. 
  
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě práce v hodinách, přípravy na hodiny a 
výkonu při vystoupení. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Sborový zpěv rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; 
schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; navrhnout 
způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
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tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Sborový zpěv se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět  Sborový zpěv má vazbu na předměty Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí 
jazyk, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, 
Hudební formy, Všeobecná hudební nauka, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu  SBOROVÝ ZPĚV 
 

2. – 5.  ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- zvládá zpěv jedno/dvojhlasých skladeb, 
kánonů 
-zvládá a používá hlasová cvičení k 
vytvoření hlavového tónu a resonanční 
cvičení 
- rozumí základům správného pěveckého 
dýchání, dýchání při interpretaci písně 
- orientuje se v klasifikaci rozdělení 
jednotlivých typů hlasů 
- zvládá zásady správné pěvecké výslovnosti 
a vyrovnávání vokálů 
- ovládá motoricky taktovací techniku 2/4 
taktu 

Jednohlasé skladby, kánon 
Jednoduché dvojhlasé lidové písně 
Určování hlasových skupin 
Hlasová, intonační, dechová, rytmická 
cvičení 
Artikulace 
Vokalizace 
Taktovací technika 2/4 taktu 
Nástupy jednotlivých hlasů 
 
Vybrané skladby 16. - 20. století 

- zvládá zpěv jednoduchých jedno/dvoj/ 
trojhlasých skladeb  
- zvládá a používá další hlasová, dechová a 
intonační cvičení pro zdokonalování 
kultivovaného pěveckého projevu 
- využívá správného pěveckého dýchání při 
interpretaci písně 
- využívá zásady správné pěvecké 
výslovnosti a vyrovnávání vokálů při 
interpretaci sborových skladeb 

Trojhlas 
Harmonické cítění 
Hlasová, intonační, dechová, rytmická 
cvičení 
Artikulace 
Vokalizace 
Taktovací technika ¾ taktu 
Vícehlasý zpěv jednoduchých skladeb 
různých období a žánrů 
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- ovládá motoricky taktovací techniku 3/4 
taktu 

Vybrané skladby 16. - 20. století 
 

Žák: 
- zvládá zpěv jednoduchých 
jedno/dvoj/trojhlasých skladeb  
-zvládá a používá další hlasová, dechová a 
intonační cvičení pro zdokonalování 
kultivovaného pěveckého projevu 
- využívá správného pěveckého dýchání při 
interpretaci písně 
- využívá zásady správné pěvecké 
výslovnosti a vyrovnávání vokálů při 
interpretaci sborových skladeb 
- ovládá motoricky taktovací techniku 4/4 
taktu 

Hlasová, intonační, dechová, rytmická 
cvičení 
Artikulace 
Vokalizace 
Taktovací technika 4/4 taktu 
Vícehlasý zpěv snazších skladeb různých 
období a žánrů 
 
Vybrané skladby 16. - 20. století 
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Učební osnova předmětu DĚJINY KULTURY 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti SPOLEČNÝ ODBORNÝ 
ZÁKLAD A ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován skupinově v 5. - 6.  ročníku 2 
hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodiny.   
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmět Dějiny kultury dává žákům přehled o vývoji a charakteristických znacích 
jednotlivých kulturních období, seznamuje je s typickými projevy kulturních epoch. 
Seznamování s kulturním odkazem minulosti pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci 
žáků a kultivuje jejich historické i estetické vědomí. Učí je také chápat souvislosti 
mezi hodnotovým systémem, společenským a ekonomickým stavem společnosti a 
uměním určité doby. Vzdělávací obsah předmětu a jeho výuka počítají 
s propojováním vědomostí s dalšími souvisejícími předměty. Vzhledem k tomu, že 
žáci absolvují předmět Dějiny hudby samostatně a dějiny literatury jsou součástí 
předmětu ČJL, je výuka Dějin kultury zaměřena převážně na výtvarné umění a teorii 
kultury. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou ŠVP.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady  
Cílem předmětu je získání přehledu o projevech kultury a umění od historie po 
současnost. Tento přehled je součástí odborného vzdělávání žáků a připravuje je na 
práci v oblasti kultury a odborného vzdělávání. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni základě práce v hodinách, přípravy na hodiny a podle 
ústních i písemných výsledků zkoušení. Při hodnocení se sleduje hloubka 
teoretických vědomostí a schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy, 
logické myšlení a správné vyjadřování.  
Při hodnocení žáků se vychází z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
  
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Dějiny kultury rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení – kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si 
vhodný studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a 
hodnotit pokrok učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními 
estetickými kritérii; využívat ke svému učení různé informační zdroje 
komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
schopnost volit správnou terminologii a dbát o jazykovou správnost mluveného i 
písemného projevu; účastnit se aktivně diskusí, schopnost formulovat a obhajovat 
své názory 
kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a 
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ověření jeho správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody 
myšlení a myšlenkové operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí; 
schopnost týmové práce; získat informace potřebné k řešení problému; navrhnout 
způsob řešení problému a zdůvodnit jej; vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu  
personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; schopnost 
pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly 
občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, samostatně s 
dodržováním zákonů a respektem k platným morálním principům; schopnost 
tolerantně přistupovat k identitě druhých; vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci; uznávat hodnoty a tradice minulosti 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi – schopnost práce s osobním počítačem a získávání nových 
informací prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; schopnost 
rozlišovat věrohodnost informačních zdrojů  
 
Průřezová témata  
V předmětu Dějiny kultury se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí 
zároveň dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností;  
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Dějiny kultury má vazbu na předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, 
Dějiny hudby, Základy společenských věd. 
 
Učební osnova předmětu  DĚJINY KULTURY 
 
 

5. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
 se orientuje v nabídce kulturních institucí; 
 porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území; 
 popíše vhodné společenské chování v 

dané situaci 
 objasní vzájemné vztahy mezi vědou, 

technikou, filosofií, estetikou a uměním; 
 vyjmenuje jednotlivé druhy umění, popíše 

jejich vztah a vzájemnou podmíněnost; 
 rozliší syntakticko-sémantická specifika 

jednotlivých druhů umění, umělecké styly a 
žánry; 
 objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 

 Kulturní instituce v ČR a v regionu 
 Kultura národností na našem umění 
 Společenská kultura - principy a normy 

kulturního chování, společenská výchova 
 Kultura bydlení, odívání 
 Lidové umění a užitá tvorba 
 Estetické a funkční normy při tvorbě a 

výrobě předmětů používaných v běžném 
životě 

 Ochrana a využívání kulturních hodnot 
 Funkce reklamy a propagačních 

prostředků a její vliv na životní styl 
 Vývojové etapy jednotlivých druhů umění, 

jejich společensko-historické souvislosti s 
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vývojových etap společnosti a jednotlivých 
druhů umění ve vztahu k vývoji hudebního 
umění; 
 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl; 
 samostatně vyhledává informace v dané 

oblasti; 
 využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti uměleckých 
oborů a jejich vazeb na hudební umění. 

 

vývojem hudebního umění: 
o Pravěk 
o Starověk 
o Románské umění 
o Gotika 
 

 
6. ročník - očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 
Žák: 
 objasní vzájemné vztahy mezi vědou, 

technikou, filosofií, estetikou a uměním; 
 rozliší syntakticko-sémantická specifika 

jednotlivých druhů umění, umělecké styly a 
žánry; 
 objasní vzájemné souvislosti jednotlivých 

vývojových etap společnosti a jednotlivých 
druhů umění ve vztahu k vývoji hudebního 
umění; 
 zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl; 
 samostatně vyhledává informace v dané 

oblasti; 
 využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti uměleckých 
oborů a jejich vazeb na hudební umění. 

 

 Kultura a umění 
 Ochrana a využívání kulturních hodnot 
 Vývojové etapy jednotlivých druhů umění, 

jejich společensko-historické souvislosti s 
vývojem hudebního umění: 
o Renesance 
o Baroko 
o Rokoko 
o Klasicismus 
o Empír 
o Romantismus 
o Polovina 19. století až 1. světová 

válka 
o Doba meziválečná 
o Doba po druhé světové válce 

 Funkce reklamy a propagačních 
prostředků a její vliv na životní styl 
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Učební osnova předmětu  SOUDOBÁ HUDBA 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět SOUDOBÁ HUDBA zasahuje do okruhu SPOLEČNÝ ODBORNÝ ZÁKLAD,  
je vyučován skupinově v  5. ročníku v oboru skladba v rozsahu 2 hodin.  
 
Pojetí předmětu 
Výuka předmětu „soudobá hudba“ zahrnuje v sobě stránku výkladovou a 
poslechovou. Při výkladu je třeba zdůraznit, že umělecké dílo vzniká v prostředí 
podobném tomu, v němž sami žijí. Je tedy dokladem často velmi nekonformních 
vztahů k hodnotám i estetických hledisek. Proto je třeba zdůrazňovat souvislosti 
historické, ale i filosofické nebo náboženské. Poslechová stránka výuky by měla 
výklad doplňovat a vést k pochopení estetických principů daného stylu i diskusi o 
nich. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 
postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 
podmínky, které  zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium 
zadaných úkolů, případně vytvořit individuální  studijní plán, který umožní žákovi 
kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Obecným cílem vyučovaného předmětu je připravit žáky na smysluplný umělecký 
život v neustále se kulturně měnícím prostředí. Poznatky o hudebním odkazu naší 
doby prohlubují jejich pohled na svět, který je obklopuje a motivuje je k dalšímu 
poznávání. Vedou k otevřenosti vůči neznámým kulturním hodnotám i ke schopnosti 
vlastního kritického myšlení a tím ke kultivaci i upevnění vlastních estetických 
postojů. Učí je také chápat souvislost mezi myšlením, společenským, politickým a 
ekonomickým stavem společnosti a uměním. Otevřenost i znalost nového umění 
absolventům výrazně prohlubuje jejich interpretační (výrazové) kvality a zvyšuje 
možnost uplatnění. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení i písemných testů. Při 
hodnocení se sleduje hloubka vědomostí teoretických i poslechových, schopnost 
uvádět učivo do souvislostí s prostředím vzniku díla a specifiky myšlení jejího autora; 
hodnotí se i slovní projev a správné vyjadřování 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět Soudobá hudba rozvíjí především tyto kompetence: 
kompetence k učení - kladný vztah k učení a vzdělávání; umění porozumět 
mluvenému projevu a dělat si poznámky; trpělivost při vyhledávání informací; 
schopnost naslouchání hudbě v kontextu vědomostí o skladateli a jeho postojích  
komunikativní kompetence - srozumitelné a souvislé formulování svých myšlenek; 
volba správné terminologie; kultura projevu 
kompetence k řešení problémů – využívání již dříve nabytých zkušeností 
a vědomostí;  
personální a sociální kompetence – kriticky zvažovat názory a postoje jiných lidí; 
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adaptovat se na měnící se životní podmínky  
občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání; 
schopnost vystoupit proti nesnášenlivosti a xenofobii; uvědomovat si svou identitu a 
s tolerancí přistupovat k identitě druhých; podporovat hodnoty místní, evropské i 
světové kultury a mít k nim pozitivní vztah 
kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení 
a přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám; schopnost vhodné 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli; přehled o možnostech pracovního 
uplatnění ve svém oboru; schopnost cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
budoucí profesní a vzdělávací dráze 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací 
prostřednictvím internetu; komunikace elektronickou poštou; práce se standardním 
programovým vybavením počítače; rozlišování věrohodnosti různých informačních 
zdrojů a mediální gramotnost; 
 
Průřezová témata  
V předmětu „Soudobá hudba“ se výuka dotýká rovněž témat:  
občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby dovedli jednat s lidmi; 
aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností; byli přiměřeně 
kritičtí a dostatečně tolerantní; byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a dovedli 
se orientovat v mediálním světě;  
člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 
jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, 
aby respektovali principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a 
vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 
člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli  dobře prezentovat své 
schopnosti a nabídnout je k pracovnímu uplatnění 
informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního 
programového vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby 
dalšího vzdělávání a získávání nových informací ve svém oboru. 
 
Předmět Soudobá hudba má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských 
věd, Dějiny hudby, Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a 
praxe hudební nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář 
hlavního oboru, český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, 
Intonace, Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, 
Historicko estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, 
Hra na příbuzný nástroj. 
 
Učební osnova předmětu  SOUDOBÁ HUDBA 
 
 

5. ročník  - očekávané výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- Popíše vývoj hudebního myšlení a 

projevu, jeho souvislosti s rozvojem 
nástrojových a hlasových technik a 
s rozvojem technických možností 
hudby  

1. Úvod - Stylová východiska hudby po II. sv. 
válce 
hudba II. vídeňské školy, seriální myšlení, 
punktualismus, A. Webern. Nové barevné 
možnosti, počátky elektroakustiky, E. 
Varése. Princip stylové koláže, Ch. Ives. 
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- Objasní vzájemné souvislosti mezi 
hudebním uměním a vývojem 
společnosti v nové době 

- Identifikuje hudební projev 
jednotlivých stylů podle základních 
znaků 

- Vyjmenuje významné představitele 
poválečné světové hudební tvorby, 
charakterizuje jejich stěžejní díla 
včetně stylového zařazení 

- Využívá všech dostupných zdrojů pro 
získávání přehledu v oblasti 
hudebního umění 

Modalita 20. století, O. Messiaen.  
 
2. Serialita, strukturalismus 
Darmstadt 50. let, vývoj stylu do dnešní 
doby. P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono, I. 
Xenakis, G. Benjamin 
3. Aleatorika 
 
Velká aleatorika, J. Cage. 
Řízená aleatorika, polská škola, W. 
Lutoslawski 
 
Vývoj stylu do dnešní doby, konceptuální 
kompozice, grafické partitury. 
4. Témbrová hudba 
60. léta, G. Ligeti, W. Lutoslawski. Témbrová 
hudba dnešní doby, H. Lachenmann, S. 
Sciarrino.    
 
5. Minimalismus, americká hudba 
60. léta v americké hudbě a další vývoj, S. 
Reich, Ph. Glass, T. Riley. Minimalistické 
tendence v evropské hudbě. 
 
Americká hudba 70. a 80. let, princip stylové 
koláže (G. Crumb), psychologizace 
hudebních prostředků (M. Feldman) 
 
6. Elektroakustická hudba 
konkrétní hudba a elektroakustická tvorba, P. 
Schaffer, P. Boulez, P. Henry, L. Nono, K. 
Stockhausen, polská škola. 
 
7. Spektralismus   
Analýza zvuku, tónu a její vliv na ladění, 
využití počítačových technologií. G. Grisey, 
T. Murail, K. Saariaho 
 
8. Postmoderní tendence   
Stylové syntézy západoevropské hudby, L. 
Berio, J. Harvey. Polystylovost, H. Goebbels 
aj. 
Východoevropská hudba – vliv politiky. 
Polystylovost, A. Šnitke, S. Gubajdulina, H. 
Górecki. Pobaltská hudba, L. Sumera, A. 
Pärt.   
9. Asijská hudba  
T. Takemitsu, T. Hosokawa, I. Yun 
10. Česká hudba po II. sv. válce 
Vliv komunistického režimu, doznívání 
neoklasicismu. Modálně-strukturální myšlení, 
M. Kabeláč, skupina „A“ (M. Ištvan). 
Témbrové inspirace, lyrická tvorba, M. 
Kopelent. Současnost, M. Smolka, P. Zemek 
aj.   
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, PŘEDMĚTY SPECIÁLNÍ 

PŘÍPRAVY 
 

Učební osnova předmětu BRAILLOVO PÍSMO A BODOVÝ NOTOPIS 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět BRAILLOVO PÍSMO A BODOVÝ NOTOPIS jsou vyučovány jako 
nepovinné předměty nevidomých žáků. Předmět je vyučován individuálně v 1.  a 2. 
ročníku  v hodinové dotaci 1-2 hodiny týdně.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět  je přidělován podle zjištěných dovedností jednotlivých žáků. Předmět je 
určen žákům se zrakovým postižením, kteří, vzhledem ke své zrakové vadě, musí 
užívat při svém vzdělávání a bodový notopis. V odůvodněných  případech je možné 
výuku tohoto předmětu prodloužit ještě o rok, a to s dotací 1 hodina týdně ve třetím 
roce studia. Vznikne-li však nenadálá potřeba tohoto vzdělávání, která může být 
způsobena, např.  progresivní zrakovou vadou žáka, může být výuka tohoto 
předmětu přidělena i v pozdějších ročnících.   
Cílem předmětu je naučit těžce postižené žáky braillovo písmo a bodový notopis tak, 
aby byli schopni používat notový zápis a zápis textu. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových 
hodinách a aktivity při výuce, na schopnosti prezentace svých znalostí v ústním a 
písemném zkoušení. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP  dle jednotlivých 
ročníků a podle schopnosti žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka 
CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět bodové písmo a bodový notopis souvisí s těmito klíčovými kompetencemi: 
Kompetence k učení – žák je schopen samostatně číst i psát, je plně gramotný a 
může samostatně studovat text i notový materiál; 

- zpracovává psané informace; 
- vytváří vlastní systém získávání informací; 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák porozumí zadávanému úkolu a řeší jej za pomoci speciálních dovedností; 
Komunikativní kompetence 

- je schopen se orientovat v textu i v notovém materiálu, tudíž i komunikovat se 
spoluhráči i budoucími žáky; 

-  prokazuje svou gramotnost ve čtení a psaní; 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  
- žák se samostatně orientuje v přizpůsobených psaných dokumentech a 

notovém materiálu; 
- - uplatňuje své získané dovednosti při pedagogické práci či dalším studiu; 
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Kompetence   využívat   prostředky   informačních   a komunikačních   technologií a 
pracovat s informacemi 

- žák užívá bodové písmo při práci s počítačem a k němu příslušnými 
kompenzačními pomůckami; 

- - je schopen zpracovat za pomoci kompenzační techniky text do podoby, která 
je pro něho čitelná;  

 
Průřezová témata 
Člověk a svět práce: 
Žák získává základní dovednosti, které mu umožní získat samostatné pracovní 
uplatnění. Žák bude schopen získat pracovní uplatnění, neboť nebude k práci 
potřebovat asistenci při čtení a psaní not i textu.  
Informační a komunikační technologie: 
Žák bude schopen pracovat s počítačem za pomoci hmatového výstupu. Toto mu 
umožní lepší kontrolu textu i případného notového zápisu. Žák bude moci ovládat 
hudební software, který nebude založen pouze na sluchové kontrole, ale bude 
využívat i kontrolu hmatovou, tj. braillský display.  
 
Předmět má vazbu na předměty Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny hudby, 
Hudební formy, Cizí jazyk, Metodika hlavního oboru, Metodika a praxe hudební 
nauky, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovatelský seminář hlavního oboru, 
český jazyk a literatura, Hlavní obor, Povinný klavír, Komorní hra, Intonace, 
Harmonie, Kontrapunkt, Hudební formy, Dějiny kultury, Rozbor skladeb, Historicko 
estetický seminář, Psychologie, Pedagogika, Všeobecná hudební nauka, Hra na 
příbuzný nástroj, Nauka o hudebních nástrojích, Soudobá hudba, Intonace. 
 
Učební osnova předmětu BRAILLOVO PÍSMO A BRAILLŮV NOTOPIS, BODOVÉ 
PÍSMO A BODOVÝ NOTOPIS 
 

1. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- seznámí se se základními znaky 

bodového písma; 
- zvládne dobrou techniku čtení písma; 
- spojuje jednotlivá písmena a slova; 
- seznamuje se s Pichtovým psacím 

strojem; 
- píše písmena a slova na Pichtově 

psacím stroji; 
- zvládá čtení písmen, číslic a dalších 

základních znaků; 
- zapisuje všechny znaky, které je 

schopen přečíst; 
- opisuje text na Pichtově psacím 

stroji. 
- Plynule čte text, jenž je zprvu psán 

obřádkově, posléze i text se 
standardním odstupem řádků; 

- seznamuje se se základními znaky 
not a pomlk; 

- čte základní noty a pomlky; 

Bodové písmo: 
Výuka bodového písma bude probíhat 
pouze u žáků, kteří tento systém 
neovládají. Důvodem může být, např. 
špatná příprava ve škole, z níž žák na 
konzervatoř přišel. Dalším důvodem 
může být progresivní zraková vada, která 
žákovi znemožňuje čtení černotiskového 
písma.  
Žák získává základní znalosti bodového 
písma a bodového notopisu. Postup je 
dán výchozí úrovní žáka. 
 

 
 
 
 
 
 
Bodový notopis: 
Pokud již žák ovládá bodové písmo, je výuka 
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- čte i zapisuje znaky not, pomlk, 
oktávové klíče, označení taktů, posuvky, 
artikulační znaménka;  
- orientuje se v jednoduchém 
jednohlasém zápise; 
- reprodukuje jednoduchý notový zápis 
na hudebním nástroji;  
- zapisuje noty, pomlky i další základní 
znaky na Pichtově psacím stroji; 
- orientuje se ve snadném tištěném 

zápise jednohlasu se všemi 
zmíněnými typy znaků; 

- seznamuje se se zápisem vícehlasu; 
- rozpoznává jednotlivé znaky intervalů 

a interpretuje je na hudebním 
nástroji; 

- poznává přímé souvislosti bodového 
- notopisu s hudební teorií; 
- zapisuje intervaly i akordy; 

 
 

zahájena seznámením s bodovým 
notopisem 
 
Notové znaky 
Klíče 
Pomlky 
Posuvky 
Artikulace: legato, staccato ad. 
 
Čtení notového zápisu 
 
 
Zápis vícehlasu 
 
 
Zápis intervalů 
 
Zápis akordů 

2. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- čte a zapisuje snadný vícehlasý 

úsek; 
- užívá znaky intervalů ve dvojhlasu; 
- čte a zapisuje akordy; 
- seznamuje se se zápisem polyfonie; 
- vysvětlí využití různých typů 

hlasových svor; 
- prakticky ovládá užití hlasových svor; 
- naučí se zpaměti snazší vícehlasý 

úsek not; 
- vytváří správný zápis polyfonního 

vícehlasu za pomoci hlasových svor; 
- seznamuje se se specifickými znaky 

užívanými pro zápis hudby pro svůj 
nástroj; 

- seznamuje se se zvláštními typy 
zápisu (komorní hudba, orchestrální 
partitura, soudobá hudba atd.); 

- seznamuje se se základními 
odlišnostmi zápisu hudby v zahraničí; 

Braillův notopis 
Vícehlas a akordy 
 
 
 
 
Polyfonní zápis 
 
Hlasové svory 
 
 
 
 
Zápis nástrojových partů 
 
 
Partitura 
 
 
Typy bodových notací v zahraničí 
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Učební osnova předmětu  PROSTOROVÁ ORIENTACE 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí a je důležitou 
součástí vzdělávání nevidomých nebo těžce zrakově postižených žáků. Pomáhá 
žákům v samostatnosti a nezávislosti a tím kladně ovlivňuje jejich psychický stav. 
Mobilita je základním předpokladem samostatnosti a integrace člověka se ZP - jeho 
socializace. Předmět je vyučován individuálně podle potřeby v 1. - 6. ročníku 
v rozsahu 1 - 2 hodin týdně. 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter. Výuka prostorové orientace 
a samostatného pohybu lze rozdělit do tří základních oblastí. Jde o zvládnutí všech 
následujících dovedností pro získání co nejvyššího stupně mobility a plné začlenění 
do společnosti. Jsou to: 
 1) prvky POSP ZP, kam patří rozvíjení přirozených pohybově orientačních 
schopností žáků se ZP a techniky pohybu bez hole, dále  
2) technika dlouhé hole  
3) orientační analyticko-syntetická činnost. 
V předmětu se věnujeme též výcviku praktických činností a nácviku sebeobsluhy. 
Kladen je důraz na to, aby zrakově postižený žák prošel všemi stádii.  Při výuce se 
hodinová dotace v 1. i 2. ročníku pohybuje v rozmezí 1 - 2 hodiny týdně dle potřeb, 
podle již dosažené úrovně prostorové orientace a samostatného pohybu a vzhledem 
k hloubce zdravotního postižení žáka.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Cílem předmětu je dovést těžce zrakově postižené žáky k co nejvyššímu stupni 
mobility a samostatnosti, která je předpokladem pro zdárné začlenění do společnosti. 
Vzdělávání směřuje k překonání zrakového handicapu (vytvoření sociálních 
a komunikačních zábran), a tím se podílí na rozvoji osobnosti žáka a jeho dalším 
uplatnění ve společnosti a v profesním životě.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence: 
Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení,  rozvíjet přirozené pohybově 
orientační schopnosti, samostatnost a sebeobsluhu, porozumět abstraktním pojmům 
pomocí konkrétních situací, pochopit vzájemné prostorové a časové souvislosti a 
následné návaznosti, posilovat paměť, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů 
svého učení, přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí,  vytvářet správné 
představy o společnosti atd. 
Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat informace 
potřebné k jeho řešení, využít všech dostupných prostředků, techniky dlouhé hole a 
kompenzačních pomůcek pro adekvátní řešení jakékoliv situace či problému při 
orientaci.  
Komunikativní kompetence – v mluvených projevech se vyjadřovat cíleně a přesně 
pro správné porozumění situace, naučit se vhodně a přiměřeně popsat vzniklý 
problém, formulovat srozumitelně své myšlenky, pozorně naslouchat druhým, 
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správně pochopit nabízenou pomoc, vystupovat v souladu se zásadami kultury 
projevu a chování. 
Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní 
možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, 
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 
jiných lidí, přijímat radu i kritiku; rozvíjet schopnost pracovního uplatnění ve 
společnosti, snažit se o samostatnost nejen v osobním životě, ale i v praktických 
situacích, naučit se umění adekvátně reagovat na životní situace, přispívat 
k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a 
diskriminaci. 
Občanské kompetence a kulturní povědomí  – jednat v rámci možností odpovědně a 
samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, jednat v souladu s morálními 
principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot 
demokracie, uznávat hodnotu života a uvědomovat si za něj odpovědnost, mít úctu 
k majoritní společnosti a respektovat kulturní, etnické i jiné odlišnosti minoritních 
skupin společnosti. 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a 
aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace, získávat 
informace z otevřených zdrojů, především s využitím internetu.  
 
Průřezová témata  
Předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP přispívá k tématu Občan v 
demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru 
sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, vážili si materiálních 
a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat 
pro budoucí generace společnosti v rámci plné sebeobsluhy a samostatnosti, dále 
jsou vedeni k jednání s lidmi, k diskusím, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení 
zásad správného jednání s lidmi, k plnému začlenění do společnosti . 
V tématu Člověk a svět práce – vede žáky k optimálnímu využití osobnostních a 
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění v práci i osobním životě,  k 
odpovědnému rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací. 
Informační a komunikační technologie – v tomto tématu se jedná o práci 
s informačními a komunikačními technologiemi, které učí žáky využívat všech 
dostupných informací k zvládnutí situací běžného života, např. čtení textů, psaní 
s vidící populací (úřady, státní instituce atd.), získávat informace ve všech oblastech 
prostřednictvím internetu, použitím kompenzačních pomůcek při orientaci na trase 
apod.  
 
Předmět Prostorová orientace má vazbu na všechny předměty vyučované ve škole.  
 
Učební osnova předmětu     PROSTOROVÁ ORIENTACE 
 

1. -  6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- zvládá chůzi s vidícím průvodcem; 
- je schopen bezpečného pohybu bez hole 

v interiéru; 
- zvládá bezpečnostní postoje 

Seznámení s terminologií prostorové 
orientace 
Základní technika pohybu bez hole 
-    chůze s vidícím průvodcem; 
- bezpečnostní držení; 
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- je schopen na kratší vzdálenost udržet 
přímý směr 

- umí odhadnout danou vzdálenost a má 
vytvořenou správnou představu o úhlech; 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při 
ztrátě orientace;  

- je schopen základní dovednosti při 
sebeobsluze. 

 
 

- kluzná prstová technika; 
- odhad úhlů a vzdáleností; 
- omezování odchylek od přímého směru; 
- výchova ke vnímání sklonu a zakřivení  

dráhy; 
- rozvoj sluchové orientace; 
- rozvíjení „smyslu pro překážky“; 
- chůze po schodišti; 
- posilování stability ZP žáka; 
- sebeobsluha. 

Žák: 
- je schopen využít techniky dlouhé hole 

při pohybu v externím prostředí (město, 
MHD, parky atd.); 

- umí použít techniku dlouhé hole při 
složitějších situacích (přechody, 
obcházení překážek, orientace ve 
vestibulech metra atd.); 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při 
ztrátě orientace; 

- umí se sám o sebe postarat. 
 
 

Technika dlouhé hole 
- seznámení s funkcí slepecké hole; 
- základní postoj; 
- základní držení hole; 
- tužkové držení hole s přechodem do 

základního držení a zpět; 
- kluzná technika; 
- kyvadlová technika; 
- diagonální technika; 
- chůze po schodech s holí; 
- používání techniky na eskalátorech; 
- používání techniky při přecházení ulic; 
- používání techniky při obcházení  

překážek; 
- sebeobsluha a praktické činnosti. 

Žák: 
- zvládá trasy dle zadaného popisu; 
- umí se orientovat na modelech 

a pláncích a dle správně vytvořené 
představy je schopen zvládnout trasu;  

- je schopen nalézt daný cíl; 
- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při 

ztrátě orientace; 
- zvládá plně sebeobsluhu a praktické 

činnosti potřebné pro budoucí 
samostatný život. 

Orientační analyticko-syntetická činnost 
- rozeznávání orientačních bodů a znaků; 
- orientace na modelech, pláncích a 

náčrtcích; 
- příprava na pocit psychické 

osamocenosti na trase; 
- zvládnutí trasy dle zadaného popisu; 
- vyřešení situace při ztrátě kontaktu 

s vodící linií; 
- praktické činnosti a plná  samostatnost 

při sebeobsluze. 
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Učební osnova předmětu PRÁCE S KOMPENZAČNÍ TECHNIKOU 
 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí, neboť je 
podmínkou všeobecné i hudební gramotnosti u žáků nevidomých nebo těžce zrakově 
postižených.  
 
Pojetí vyučovacího předmětu 
Předmětu jsou vyučováni  těžce zrakově postižení žáci, kteří nejsou schopni pracovat 
s materiálem psaném v černotiskovém písmu nebo s jeho zvětšenou kopií.  
Vzdělávací obsah předmětu spočívá v práci s notebookem a screenreaderem 
(hlasovým odčítačem) nebo zvětšovacím programem, braillským řádkem a braillskou 
tiskárnou. Předmět je vyučován podle individuálních potřeb žáka.  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Úkolem předmětu je dovést těžce zrakově postižené a nevidomé žáky k 
soběstačnému ovládání počítače (notebooku), zejména hlasového výstupu 
(screenreaderu), kancelářských aplikací (MS Office), využívání služeb elektronické 
komunikace. Jeho smyslem je překonat zrakový handicap a pomoci dalšímu 
uplatnění ve společnosti a  profesním životě.  
Cílem předmětu PKT je dokonalá orientace na klávesnici, schopnost menších 
zásahů v softwaru a hardwaru na bázi poučeného uživatele, schopnost vytváření 
dokumentů a jejich překlad do bodového písma. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence: 
Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení,  rozvíjet přirozené pohybově 
orientační schopnosti, samostatnost a sebeobsluhu, porozumět abstraktním pojmům 
pomocí konkrétních situací, pochopit vzájemné prostorové a časové souvislosti a 
následné návaznosti, posilovat paměť, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů 
svého učení, přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí,  vytvářet správné 
představy o společnosti atd. 
Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat informace 
potřebné k jeho řešení, využít všech dostupných prostředků, techniky dlouhé hole a 
kompenzačních pomůcek pro adekvátní řešení jakékoliv situace či problému při 
orientaci.  
Komunikativní kompetence – v mluvených projevech se vyjadřovat cíleně a přesně 
pro správné porozumění situace, naučit se vhodně a přiměřeně popsat vzniklý 
problém, formulovat srozumitelně své myšlenky, pozorně naslouchat druhým, 
správně pochopit nabízenou pomoc, vystupovat v souladu se zásadami kultury 
projevu a chování. 
Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní 
možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, 
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 
jiných lidí, přijímat radu i kritiku; rozvíjet schopnost pracovního uplatnění ve 
společnosti, snažit se o samostatnost nejen v osobním životě, ale i v praktických 
situacích, naučit se umění adekvátně reagovat na životní situace, přispívat 
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k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a 
diskriminaci. 
Občanské kompetence a kulturní povědomí  – jednat v rámci možností odpovědně a 
samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, jednat v souladu s morálními 
principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot 
demokracie, uznávat hodnotu života a uvědomovat si za něj odpovědnost, mít úctu 
k majoritní společnosti a respektovat kulturní, etnické i jiné odlišnosti minoritních 
skupin společnosti. 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a 
aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace, získávat 
informace z otevřených zdrojů, především s využitím internetu.  
 
Průřezová témata  
Předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP přispívá k tématu Občan v 
demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru 
sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, vážili si materiálních 
a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat 
pro budoucí generace společnosti v rámci plné sebeobsluhy a samostatnosti, dále 
jsou vedeni k jednání s lidmi, k diskusím, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení 
zásad správného jednání s lidmi, k plnému začlenění do společnosti . 
V tématu Člověk a svět práce – vede žáky k optimálnímu využití osobnostních a 
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění v práci i osobním životě,  k 
odpovědnému rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací. 
Informační a komunikační technologie – v tomto tématu se jedná o práci 
s informačními a komunikačními technologiemi, které učí žáky využívat všech 
dostupných informací k zvládnutí situací běžného života, např. čtení textů, psaní 
s vidící populací (úřady, státní instituce atd.), získávat informace ve všech oblastech 
prostřednictvím internetu, použitím kompenzačních pomůcek při orientaci na trase 
apod.  
Předmět Práce s kompenzační technikou má vazby se všemi předměty vyučovanými 
na škole 
 
Učební osnova předmětu     PRÁCE S KOMPENZAČNÍ TECHNIKOU 
 

1. - 6. ročník  - očekávané  výsledky vzdělávání  a rozpis učiva 
Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- Se orientuje na klávesnici notebooku i 

stolního PC 
- ovládá důležité klávesové zkratky pro 

systém Windows 
- zvládne vytvořit textový dokument a jeho 

typografickou úpravu 
 

Práce s notebookem 
- seznámení s rozložením klávesnice, 

rozlišení klávesnice stolního PC a 
notebooku       

- klávesové zkratky (Windows) 
- pravidla psaného textu, typografická 

pravidla, interpunkce, mezery. 
- Klávesové zkratky sady MS Office  

- zvládá používání hlasového výstupu 
- je schopen přizpůsobit funkci hlasového 

výstupu jednotlivým aplikacím 

Práce s hlasovým výstupem a 
zvětšovacím programem (screader JAWS, 
NVDA, HAL, ZOOMTEXT, SNOVA) 

- seznámení s pravidly  při používání 
- klávesové zkratky, spuštění, vypnutí, 
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ovládání, přizpůsobení, konfigurační 
manažer (Jaws) 

-  
- je schopen používat program pro převod 

černotiskového dokumentu do bodového 
písma pomocí programu WinBraille 

- se orientuje v ovládání a klávesových 
zkratkách programu WinBraille 

- zvládá ovládání braillské tiskárny 
(zapnutí, vypnutí, založení papíru) 

Práce s braillskou tiskárnou a braillským 
řádkem 
- WinBraille (program pro převod 

černotisku do bodového písma) 
- klávesové zkratky (WB) 
- ovládání braillské tískárny 
- připojení a ovládání braillského řádku 
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Učební osnova předmětu MATURITNÍ SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA  
 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 Vyučovaný nepovinný předmět MSA zasahuje do vzdělávacích oblastí 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
Výuka předmětu vychází ze zásadního postavení cizího jazyka v systému 
vzdělávání, a je tudíž je koncipována na prohlubování a rozšiřování základního učiva 
předmětu Anglický jazyk. Předmět MSA může být vyučován ve 3. a/nebo 4. ročníku 
po 1 - 2 hodinách týdně podle momentální potřeby školy a žáků. 
 

 
 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které mají vzájemně 
propojený charakter. Učivo je orientováno praktické procvičování jazykových 
dovedností  -  čtení textu s porozuměním, jazykové kompetence, poslechu 
s porozuměním, mluveného projevu a písemné práce v praktických úlohách, jejichž 
charakter odpovídá typu úloh státní maturitní zkoušky z anglického jazyka a měl by 
kromě stávajících Katalogů požadavků zkoušek k SČMZ reflektovat i aktuální změny 
v podobě společné části MZ. 
 
  
Obecné cíle a didaktické zásady 
Předmět MSA jazyk vede žáky k prohloubení praktických řečových dovedností 
anglického jazyka, k využívání jazykových prostředků v situacích každodenního 
osobního i profesního života a vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému 
projevu, rozšiřuje jim poznatky o anglicky mluvících zemích a přispívá k rozšíření 
kulturního rozhledu, také k formování osobnosti žáků a rozvíjí jejich schopnost 
celoživotního vzdělávání. 
Základním cílem nepovinného předmětu MSA je prohloubení a rozšíření znalostí 
učiva předmětu Anglický jazyk, zlepšení schopnosti komunikovat v rámci základních 
témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat všeobecných i 
odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a 
jazykové prostředky, jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; pracovat 
s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako 
zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; pracovat 
se slovníky, odbornými časopisy a s internetem, využívat práce s těmito informačními 
zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovednost. 
Žáci se seznámí v praktických testech s různými typy úloh, na kterých je nová 
maturitní zkouška založena a budou je i opakovaně prakticky procvičovat.  
Součástí semináře jsou i aktuální témata – média a komunikace, moderní 
technologie, problémy současné společnosti a další dle potřeby.  
 
Hodnocení žáků  
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při 
hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a 
schopnost uvádět učivo do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – 
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syntax a výslovnost  
Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových 
vztahů 
 
Nepovinný předmět MSA rozvíjí především tyto kompetence  - k učení , 
komunikativní, k řešení problému, personální a sociální , občanské a kulturní 
povědomí, k pracovnímu uplatnění, k využívání prostředků IKT a práci s informacemi. 
 
Průřezová témata zařazená do výuky MSA 
 
Občan v demokratické společnosti - mediální výchova, orientace v masových 
médiích, 
mediální gramotnost, schopnost výběru vhodných a potřebných mediálních produktů, 
osvojení zásad správného jednání s lidmi z jiných kulturních prostředí. 
Člověk a životní prostředí - vztah člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě a 
společnosti 
Člověk a svět práce - žák se verbálně a písemně prezentuje v anglickém při 
základních typech jednání 
Informační a komunikační technologie - využití vědomostí a dovedností získaných při 
výuce IKT - použití základního i aplikačního vybavení počítače při práci s 
informacemi, samostatné vyhledávání a zpracování zdrojů v anglickém jazyce, 
orientace v cizojazyčné odborné terminologii.  
 
Předmět má vazbu na předmět Anglický jazyk 
 
Osnova semináře 
 
Didaktický test  

• Základní informace, rozbor testu, strategie řešení 
• Typy testových úloh a jejich ukázkové řešení 
• Praktický nácvik řešení úloh s následným vyhodnocením 
• Cvičné didaktické testy, oprava testů, rozbor úloh 

 
Písemná práce  

• Základní informace 
• Seznámení s kritérii hodnocení písemné práce 
• Slohové útvary vyskytující se u písemné části MZ 
• Práce s ukázkami písemných prací 
• Vypracování cvičných písemných prací, následný rozbor a hodnocení 

 
Ústní zkouška  

• Základní informace 
• Struktura pracovního listu 
• Nácvik vlastního mluveného projevu 
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Učební osnova předmětu MATURITNÍ SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A 

LITERATURY  
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 Vyučovaný nepovinný předmět MS ČJL zasahuje do vzdělávacích oblastí 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
 Výuka předmětu vychází ze zásadního postavení mateřského jazyka v systému 
vzdělávání, a je tudíž je koncipována jako prohlubování a rozšiřování základního 
učiva předmětu Český jazyk a literatura., tj. celkem 2 hodiny. 
 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen  do několika složek, které mají vzájemně 
propojený charakter. Učivo je orientováno na aplikaci teoretických poznatků v praxi, 
neboť základní učivo předmětu Český jazyk a literatura často počítá pouze s 
teoretickým zvládnutím látky.  
Seminář je zaměřen především na důkladnou přípravu ke státní maturitní zkoušce z 
ČJL a měl by kromě stávajících Katalogů požadavků zkoušek k SČMZ reflektovat i 
aktuální změny v podobě společné části MZ. 
  
 
Obecné cíle a didaktické zásady 
Hlavním cílem výuky v MS ČJL je rozvoj a naplnění všech kompetencí tak, jak jsou 
vymezeny Katalogem požadavků zkoušek k společné části MZ.  
 Základním cílem nepovinného předmětu MS ČJL je prohloubení a rozšíření 
znalostí učiva předmětu Český jazyk a literatura a dosažení kultivovaného ústního i 
písemného jazykového projevu žáků.  
 Seminář je zaměřen nejenom na otázky a okruhy literární, ale stejnou měrou i na 
okruhy jazykové a stylistické. Žáci se seznámí v didaktických testech s různými typy 
úloh, na kterých je nová maturitní zkouška založena a budou je opakovaně prakticky 
procvičovat. Důraz je též kladen na zvládnutí analýzy uměleckých a neuměleckých 
textů z různých úhlů pohledu - jazykového, stylistického i literárně-teoretického. 
 Součástí semináře jsou samozřejmě i nadstavbová témata - filmové, divadelní a 
hudební zpracování literárních předloh, současné trendy komunikace, mediální 
výchova, literární a jazykové prezentace. 
 
 
 Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života.  
 Estetické vzdělávání přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáka ke 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho duševního života a 
osobnosti, včetně jeho tolerance tak, aby správně interpretoval získané informace a 
kultivovaně formuloval objektivní názor.  
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 
Nepovinný předmět MS ČJL rozvíjí především tyto kompetence  - k učení , 
komunikativní, k řešení problému, personální a sociální , občanské a kulturní 
povědomí, k pracovnímu uplatnění, k využívání prostředků IKT a práci s informacemi. 
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Průřezová témata zařazená do výuky MS ČJL 
Občan v demokratické společnosti - mediální výchova, orientace v masových 
médiích, 
mediální gramotnost, schopnost výběru vhodných a potřebných mediálních produktů, 
osvojení zásad správného jednání s lidmi 
Člověk a životní prostředí - vztah člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě a 
společnosti, odraz v literatuře  
Člověk a svět práce - žák se verbálně a písemně prezentuje při nejrůznějších 
jednáních 
Informační a komunikační technologie - využití vědomostí a dovedností získaných při 
výuce IKT - použití základního i aplikačního vybavení počítače při práci s 
informacemi, samostatná realizace jazykových a literárních  prací (referáty, seminární 
práce, projekty, prezentace atd.) 
 
Předmět souvisí s předmětem Český jazyk a literatura. 
 
Osnova semináře 
 
Didaktický test  

• Základní informace, rozbor testu, strategie řešení 
• Typy testových úloh a jejich ukázkové řešení 
• Praktický nácvik řešení úloh s následným vyhodnocením 
• Didaktické testy nanečisto, oprava testů, rozbor úloh 
 

Písemná práce  
• Základní informace 
• Seznámení s kritérii hodnocení písemné práce 
• Slohové útvary, které se vyskytují u písemné zkoušky 
• Práce s ukázkami písemných testů 
• Vypracování písemné práce nanečisto, následný rozbor a hodnocení 
 

Ústní zkouška  
• Základní informace 
• Struktura pracovního listu 
• Nácvik vlastního mluveného projevu 

 
Nadstavbová témata  
( Další konkrétní program semináře je přizpůsoben individuálním potřebám a zájmu 
žáků.) 
Např.: 

• Literatura a film - praktické ukázky 
• Literatura a její hudební zpracování - praktické ukázky 
• Literatura a divadlo – návštěva představení 

Prezentace z různých oblastí kultury a umění 
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6.    VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  
 
Škola v souladu se svou tradicí deklaruje přednostní přijímání zrakově postižených 
uchazečů, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku (viz Směrnice o přijímacích 
zkouškách). Těmto žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků 
s PAS, podle materiálu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2016)   
škola poskytuje k naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění jejich práv 
na rovnoprávném základě s ostatními různou míru podpůrných opatření. 
Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků konzervatoře. Pro žáky 
s přiznanými podpůrnými opatřeními je ŠVP podkladem pro zpracování plánu 
pedagogické podpory (PLPP) nebo individuálního vzdělávacího plánu (IVP).  
Vzdělávání podle IVP je poskytováno na základě rozhodnutí ředitelky školy, které se 
opírá o žádost žáka nebo zákonného zástupce žáka a odborný posudek včetně 
doporučení školského poradenského zařízení.  
Ve všech předmětech je zdůrazněna nutnost vytvořit takové podmínky vzdělávání pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro zrakově postižené, které  
zohlední potřebu adaptace žáka na prostředí školy, poskytnou dostatečný prostor pro 
studium zadaných úkolů, a umožní tak žákovi plně zvládnout studijní náplň 
stanovenou ŠVP.   
Pro žáky zrakově postižené je též určena nabídka nepovinných  předmětů speciální 
přípravy - Braillova písma a notopisu, Prostorové orientace a Práce s kompenzační 
technikou. Tyto předměty představují základ pro kvalitní zvládnutí vzdělávacího 
programu, směřují k samostatnosti a nezávislosti ZP, a tím kladně ovlivňují jejich 
socializaci a integraci do většinové společnosti a možnost pracovního uplatnění ve 
zvoleném oboru. 
Žáci s vysokou mírou podpůrných opatření mají možnost pracovat s asistentem 
pedagoga. O přidělení asistenta pedagoga rozhoduje ředitelka školy na základě 
uděleného souhlasu zřizovatele. Vzhledem k tomu, že vzdělávací program 
konzervatoře obsahuje vysoké procento individuální výuky a žáci jsou s ohledem 
na nároky budoucí profese vedeni k samostatnosti, je působení asistenta pedagoga 
omezeno na specifické potřeby skupinového předmětu nebo žáka nižšího ročníku. 
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