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Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA - 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je 

vyučován ve všech ročnících 2. stupně ZŠ jednu vyučovací hodinu týdně. Jeho obsahem je 

naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru hudební výchova stanovených 

Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy 

průřezových témat. Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali 

svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí 

a kultivuje v provádění hudebně výchovných činnostech s širším záměrem obohacovat 

a rozvíjet estetické vnímání a prožívání světa. Hudební výchova se uskutečňuje 

prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností, 

které jsou navzájem propojeny a doplňují se. Prostřednictvím těchto činností žák může 

uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své 

individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své 

pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána 

příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého 

i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby 

areagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní 

vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 

stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. Hudba je 

osvojována při vyučování, návštěvou hudebních představení a koncertů, na besedách o hudbě 

i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 žák rozvíjí dovednosti potřebné ke kultivaci v oblasti hudebního sluchu, zpěvního 

hlasu, smyslu pro rytmus, melodického i harmonického cítění, hudební paměti, 

představivost a fantazie 

 žák se seznamuje s hudebními termíny souvisejícími s probíraným učivem 

 žák systematicky hledá a ukládá informace související s učivem 

 žák samostatně porovnává a kriticky posuzuje hudebně vyjadřovací prostředky hudby 

a společenské funkce hudby jednotlivých uměleckých epoch  

 žák samostatně vyvozuje jednotlivé hudební epochy, získané výsledky porovnává 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žák vyhledá informace vhodné k tvorbě různých způsobů doprovodu písní 

jednotlivých stylových období, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá 

se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 

logické a empirické postupy 

 

Kompetence komunikativní 

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v rámci probíraných hudebních 

žánrů a hudebních slohů 

 vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v pěveckém projevu 

 naslouchá hudebnímu projevu druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

dokáže dle svých možností objektivně posoudit pěvecký a instrumentální výkon 

druhého, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 využívá získané hudebně komunikativní dovednosti k vytváření esteticky hodnotných 

vztahů mezi spolužáky a k spolupráci s ostatními lidmi  
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Kompetence sociální a personální 

 žák umí spolupracovat v menší i větší pracovní skupině, spolupracuje i v rámci celé 

třídy, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 vlivem esteticky a emocionálně působící motivace si vytváří pozitivní představu 

o sobě samém, zvyšuje svoji sebedůvěru, ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby 

dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

 

Kompetence občanské 

 respektuje názory a přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje 

si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění 

 

Kompetence pracovní 

 používá bezpečně a účinně hudební nástroje a hudební vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla práce při práci v hudební výchově  

 

 


