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Hudební výchova pro 1. ročník 
gymnázia podle ŠVP 

 
 

IX.-X. Zpíváme v lidovém dvojhlasu 

Jak „funguje“ hudba (hudební výrazové prostředky) 

Když se sejdou housle s basou (hudební nástroje v lidové hudbě) 
 
 
 

XI.-XII. Co je to partitura aneb všechny nástroje v jedné 
knížce Když se něco obměňuje, může to být variace 
Zpěvácké intermezzo: Vánoce 
Akord, terciová stavba akordu 

 
 
 
 

I.-II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.-IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.-VI. 

 

Křížek, bé či odrážka není žádná překážka 

Zpěvácké intermezzo: Barvy 

Hrajeme a zpíváme ve dvou, třech, čtyřech… 

Stupnice moll melodická 
 
 
 
 

Píseň a její hudební forma 

Proměny písně ve staletích 

Hudba na jevišti (opera, opereta muzikál, hudební revue) 

Ta naše opera česká 

Zpěvácké intermezzo: Přátelé 
 
 
 
 

Hudba a tanec (balet, výrazový tanec) 

Hudba a slovo (melodram, scénická hudba) 

Hudba, kam se podíváš 
Zpěvácké intermezzo: Nakonec 



 

ÚVOD DO PŘEDMĚTU 

výstupy učivo 

 

využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 

kvalitní vokální projev druhého 

• základní pojmy v hudebním umění 

 

HUDEBNÍ ABECEDA 

 výstupy učivo 

 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 

kvalitní vokální projev druhého 

• zvuk, tón, hudební písmo, klíče, ladění 

 

TVOŘIVÉ HUDEBNÍ ČINNOSTI 

 výstupy učivo 

 

reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i částí 

skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace 

realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 
 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

• vokálně instrumentální aktivity individuální 

a společné, 

• hlasová hygiena 

• rytmické a melodické zákonitosti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - PH, K, PL 



 

ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE 

výstupy učivo 

 

orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, 

chápe jejich význam v hudbě a na základě 

toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 

logicky utvářenému celku 
 

zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období a porovnává ji 

z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 

• notový záznam, jeho proměny vzhledem k 

žánru a charakteru hudby 

• hudební dílo a jeho autor, doba vzniku, 

život autora 



 

Hudební výchova pro 2. ročník 
gymnázia podle ŠVP 

 
 
 

IX. - X. Putování za lidovou písní (a nejen 

naší) O lidském hlase 

Harmonická moll aneb bez legrace… 

Polyfonie neboli vícehlas (kánon a fuga) 
 
 
 
 

XI. - XII. To je koncert! 

Nešvary v hudbě 

O sonátě a sonátové formě 

Zpěvácké intermezzo: O lásce 
 
 
 
 

I. - II. My jsme hráli na cimbály, všechny myši 
tancovaly Symfonie, symfonická báseň 
Zpěvácké intermezzo: Na cestě 
Duchovní a světská hudba (kantáta a oratorium) 

 
 
 
 

III. - IV. Kucmoch, kucmoch, ten já ráda…(opakování 
taktování) Hudební přehrávače a nosiče 
Muzikál 

 
 
 
 

V. - VI. O tvorbě skladatele, skladatelských 
technikách Interpret a jeho místo v 
hudebním umění 
Zpěvácké intermezzo: Na rozloučenou 



 

HUDEBNÍ ABECEDA 

výstupy učivo 

 

reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i částí 

skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace 

• tempo, dynamika, rytmus, stupnice, intervaly 

 

TVOŘIVÉ HUDEBNÍ ČINNOSTI 

 výstupy učivo 

 

využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 

kvalitní vokální projev druhého 
 

realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

• tóniny, hudební improvizace, dynamika 

a její proměny 

• rytmické a melodické zákonitosti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - RSP, MV, HPPE 

 

DUCHOVNÍ A SVĚTSKÉ UMĚNÍ 

 výstupy učivo 

 

rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k 

poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období a porovnává ji 

z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění 

• světské umění (pojetí Aristotela, věda 

a umění, realismus a naturalismus v 

umění) 

• aplikace (poslech-srovnání) 
• duchovní umění (pojetí Platóna, abstraktní 

a volná kompozice, křesťanství a hudba  

• aplikace (poslech-

srovnání) 



 
 

pokrytí průřezových témat MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - LV , PM 

přesahy do: 

VV (sekunda): Duchovní a 
světské umění 
přesahy z: 
ČJL (sekunda): Literatura, VV (sekunda): Duchovní a světské umění 

 

ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE 

výstupy učivo 

 

orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, 

chápe jejich význam v hudbě a na základě 

toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 

logicky utvářenému celku 

• módnost a modernost 

• notový záznam, jeho proměny vzhledem k 

žánru a charakteru hudby 

• analýza významných prvků skladby 

• hudební dílo a případně její autor, doba 

vzniku, život autora 



 

Hudební výchova pro 3. ročník 
gymnázia podle ŠVP 

 
 
 
 

IX.-X. Úvod aneb zase ta škola 

Co je artificiální a nonartificiální hudba 

Letem hudebními dějinami: Původ hudby, pravěk a 
starověk 

 
 
 
 

XI.-XII. USA jako kolébka jazzu a moderní populární 
hudby Stupnice, tónina, modální stupnice 
Letem hudebními dějinami: Středověk-gotika 

 
 
 
 

I.-II. Letem hudebními dějinami: Renesance 

Za tajemstvím akordových (kytarových) značek 

Rock and roll a country and western v USA 50. let 

Letem hudebními dějinami: Baroko 
 
 
 
 

III.-IV. Anglie jako vstupní brána moderní hudby do 
Evropy a rock 60. let 

Letem hudebními dějinami: Klasicismus 

Moderní hudební nástroje 
Letem hudebními dějinami: Romantismus 

 
 
 
 

V.-VI. Vážná (artificiální)hudba20. století (1.) 

70. a 80. léta v moderní populární a rockové hudbě 
Vážná (artificiální) hudba 20. století (2.) 



 

HUDEBNÍ ABECEDA 

výstupy učivo 

 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 

kvalitní vokální projev druhého 

• souzvuky - akordy, obraty, harmonie 

 

TVOŘIVÉ HUDEBNÍ ČINNOSTI 

 výstupy učivo 

 

využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

• pohybové vyjádření hudby v návaznosti na 

sémantiku hudebního díla - pantomima, 

improvizace  

• vokálně instrumentální aktivity 

individuální a společné 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - KD 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - FVM 

přesahy z: 

NJ (tercie): To jsem já, moje rodina, třída, město, domov, NJ (tercie): Orientace v čase a v 
místě 

 

LIDOVÉ UMĚNÍ A JEHO PROJEVY 

 výstupy učivo 

 

reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i částí 

skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace 
 

rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k 

poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

• putování za lidovou písní 

• tematické rozrůznění lidové 

hudby 

• výrazné oblasti lidového 

umění 

pokrytí průřezových témat 



 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - EP 

přesahy do: 

VV (tercie): Lidové umění a jeho 
projevy přesahy z: 

ČJL (tercie): Literatura, VV (tercie): Lidové umění a jeho projevy, Ze (kvarta): 
Cestovní ruch 

 

DĚJINY HUDBY 

výstupy 
 

učivo 
 

 

orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, 

chápe jejich význam v hudbě a na základě 

toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 

logicky utvářenému celku 

zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období a porovnává ji 

z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 
 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

• umění středověku, renesance, baroka a 

klasicismu 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH - ES 

přesahy z: 

ČJL (tercie): Literatura, D (tercie): 2.polovina, 17.století - konec 
18.století, D (tercie): Novověk od konce 18.stol do r.1914. 



 

Hudební výchova pro 4. ročník 
gymnázia podle ŠVP 

 
 
 
 

IX.-X. Letem hudebními dějinami-Počátky našich hudebních dějin 
Česká populární (nonartificiální) hudba (úvodní přehled) 
Rytmus, metrum, tempo (opakování a prohloubení znalostí) 

 
 
 
 

XI.-XII. Letem hudebními dějinami-Hudební renesance v Čechách 

Jazz a swing v české hudbě 

Letem hudebními dějinami-České hudební baroko 
 
 
 
 

I.-II. Trampská píseň 

Něco z harmonie- harmonizace (část první) 

Letem hudebními dějinami- Český hudební klasicismus 
50. a 60.léta- divadla malých forem 
Technika v hudbě- nahrávací technika 

 
 
 
 

III.-IV. Letem hudebními dějinami-Český hudební romantismus 
Něco z harmonie- harmonizace (část druhá) 
60. léta- big beat 

 
 
 
 

V.-VI. Letem hudebními dějinami- 

20. století v české vážné (artificiální) hudbě 

70. a 80. léta v české moderní populární hudbě 

90. léta-a co dál? 



 

HUDEBNÍ ABECEDA 

výstupy učivo 

 

rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k 

poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 
 

zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období a porovnává ji 

z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 

• druhy hudby: 

formy vokální 

formy instrumentální 

formy smíšené 

 

TVOŘIVÉ HUDEBNÍ ČINNOSTI 

 výstupy učivo 

 

využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 
 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 

kvalitní vokální projev druhého 

reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i částí 

skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace 

• vokálně instrumentální aktivity 

individuální a společné 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - KČPPMS , IVMSR 

 

UMĚLEC A JEHO MÍSTO VE SPOLEČNOSTI 

 výstupy učivo 

 

realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, 

• osobnost umělce, různé přístupy k umělci, 

umělec a společnost 

• umělec a umění (význam umění) 



 

chápe jejich význam v hudbě a na 

základě toho přistupuje k hudebnímu 

dílu jako k logicky utvářenému celku 

 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - SaS 

přesahy do: 

D (tercie): 2.polovina 17.století - konec 18.století, VV (kvarta): Umělec a jeho místo ve 
společnosti 
přesahy z: 

D (kvarta): Moderní doba - svět 1914-1939, ČJL (kvarta): Literatura, VV (kvarta): Umělec 
a jeho místo ve společnosti 

 
 
 
 

DĚJINY HUDBY 
 

výstupy učivo 
 

orientuje se v proudu znějící hudby,vnímá 

užité hudebně výrazové prostředky a 

charakteristické sémantické prvky, chápe 

jejich význam v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 

utvářenému celku 
 

zařadí na základě individuálních schopností 

a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 

stylového období a porovnává ji z hlediska 

její slohové a stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 
 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

umění romantismu, umění 2. pol. 19. století, 

směry 20. stol. 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH -
OES 

přesahy z: 
D (kvarta): Svět ve 2.polovině 20.století, ČJL (kvarta): Literatura, Ze (kvarta): Praha 



 

Hudební výchova pro 5. ročník 
gymnázia podle ŠVP 

 
 
 
 

IX.-X PERIODIZACE DĚJIN HUDBY 
Pravěk, starověk, středověk 
Novověk-renesance, baroko, klasicismus, romantismus 

Hudba přelomu 19. a 
20.století Hudba 20. století 

 
 
 

XI.-XII. PRAVĚKÉ A STAROVĚKÉ UMĚNÍ 

Vývoj notace 

STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ 

Gregoriánský chorál 

Staré církevní stupnice 

Nástrojová gotická hudba 
 
 
 
 

I.II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.-IV. 

NOVOVĚK-RENESANCE 
Propojení hudby církevní a světské 
Značky a zkratky notového písma 

ČESKÁ HUDBA NEJSTARŠÍCH DOB DO KONCE RENESANCE 
Česká lidová a světská píseň 
Instrumentální hudba 

 
 
 

BAROKO 

Hudební znaky-koncertantní styl, generálbas 

Opera, oratorium, kantáta 
Vrcholné baroko a jeho nejvýraznější osobnosti 
Interpretace barokní hudby 

 
 
 

V.-VI. ČESKÉ HUDEBNÍ BAROKO Významné 
osobnosti naší barokní hudby 
KLASICISMUS 
Hudební znaky-symfonie, smyčcový kvartet, osobnosti 



T O É M T KÉ O T

 

vý tupy učivo 

 

vy žívá v  i ivi ál í ěvec ý 

o e ciál ři z ěv , ři l v í  ro ev  

ve e v  la  z ěle 
 

vy žívá e o c é a o le vy ave í 

oly i loži ě í e í á ro e 

ey oar y

reag e a  o y e , z vár e i 

ěr ě vý  e í  a o y ov  

c o o e

orie e e v zá i e e o c ýc  

ří a ě i loži ě íc  vo ál íc , 

i r e ál íc  la e

vokální činno ti – kultivace pěveckého a 

hla ového p ojevu, intonační a ytmický 

výcvik, ólový 

a bo ový zpěv, o ientace v notovém 

g a ickém  zápi u vokálních kompozic, 

imp ovizace jednoduché 

vokální kompozice p edvětí a závětí, 

pe ioda

in t umentální činno ti – h a a tvo ba 

in t umentálních dop ovodů ytmicko

melodické dop ovody, 

jednoduchá a anžmá , h a a tvo ba 

jednoduchých in t umentálních kompozic 

hudební věta, malá 

pí ňová o ma, ondo , o ientace v notovém 

a g a ickém zápi e in t umentálních 

kompozic, mode ní 

hudební ná t oje a počítač 

hudebně pohybové činno ti – pohyb hudby a 

ge to, pohybové etudy, tanec jako způ ob 

komunikace 

hudba jako o ganizovaný zvuk – hudební 

dílo – hudební objekt, hudebně vý azové 

p o t edky, hudební 

o ma, hudební znak, o mální t uktu a a 

émantika kladby 

hudební ná t oje, nové technologie v hudbě, 

záznam hudby, p ímá a nep ímá komunikace 

hudby 

pok ytí p ů ezových témat 

B T   C L  C    ,  , o 
E L  C   

 

ře a y 

Z  kvinta : ábožen tví v životě člověka a polečno ti 
ře a y z

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VV (kvinta): Tvořivé a dramatické činnosti, FJ (kvinta): Umístění dějů na časové ose 



 
 

DĚJINY HUDBY 

  
interpretuje hudbu na základě vědomostí a 

individuálních hudebních schopností; 

vytváří vlastní soudy 
 

orientuje se ve vývoji hudebního umění; 

uvědomuje si rozdílnost hudebního 

myšlení 
 

odliší hudbu podle jejího stylového 

zařazení, významu a funkce, rozpozná 

vhodnost či nevhodnost 

vznik a vývoj hudby – hudba vokální a 
 

instrumentální, periodizace hudebního 
 

vývoje (hledisko obecně 
 

historické, kulturně historické, hudebně 

imanentní), charakteristické hudební znaky 

jednotlivých 

slohů, průniky, syntézy, hledání nových 

cest 

hudební skladatel a interpret, interpretace v 
 

hudbě, umělecký provoz 
 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - ES 

přesahy do: 

ČJL (kvinta): Literatura, VV (kvinta): Dějiny 
umění přesahy z: 
VV (kvinta): Dějiny umění 



 

Hudební výchova pro 6. ročník 
gymnázia podle ŠVP 

 
 
 

IX.-X. ČESKÝ HUDEBNÍ KLASICISMUS 
Čechy konzervatoří Evropy 
Česká hudební emigrace 
ROMANTISMUS 

Hudební znaky-umění národní, symfonická báseň 
Zakladatelé a hlavní představitelé romantismu 

 
 
 

XI.-XII. NOVOROMANTISMUS 

Programní symfonie, symfonická báseň 
Významní představitelé novoromantismu 
KLASICKO-ROMANTICKÁ SYNTÉZA 
Rozvoj národních hudebních škol ČESKÁ 
HUDBA 19. STOLETÍ 
České národní obrození v hudbě 
B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich 

 
 

I.-II. HUDBA PŘELOMU 19. a 20. STOLETÍ Francouzský 
impresionismus C. Debussy, M. Ravel HUDBA 20. 
STOLETÍ 

Základní umělecké proudy-moderní umění 
Novodobé skladatelské systémy 

Seriální hudba, punktualistická hudba, aleatorní hudba, 
elektronická hudba, konkrétní hudba, grafická hudba 

 
 
 

III.-IV. ČESKÝ REALISMUS A IMPRESIONISMUS 

Přelom 19. A počátek 20. Století J. B. Foerster, V. Novák, J. 
Suk, O. Ostrčil 

Česká hudební moderna- L. Janáček, B. Martinů 
Čtvrttónová hudba-A. Hába 
POPULÁRNÍ HUDBA 
Opereta, muzikál 

 
 

V.-VI. JAZZ –jeho historie, spirituál, balada a blues, ragtime 
Klasický jazz, moderní jazz, swing 
HUDEBNÍ DNEŠEK A JEHO KOŘENY 



 

TVOŘIVÉ DRAMATICKÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 

orientuje se v zápise jednoduchých, 

případně i složitějších vokálních, 

instrumentálních skladeb 
 

vyděluje podstatné hudební znaky z 

proudu znějící hudby, rozpoznává 

hudebně výrazové prostředky 

popíše a na vybraných hudebních dílech 

(částech hudebního díla) ukáže důležité 

znaky tvorby 
 

interpretuje hudbu na základě vědomostí 

a individuálních hudebních schopností; 

vytváří vlastní soudy 

vokální činnosti – kultivace pěveckého a 

hlasového projevu, intonační a rytmický 

výcvik, sólový 

a sborový zpěv, orientace v notovém 

(grafickém) zápisu vokálních kompozic, 

improvizace jednoduché 

vokální kompozice (předvětí a závětí, 

perioda) 

instrumentální činnosti – hra a tvorba 

instrumentálních doprovodů (rytmicko-

melodické doprovody, 

jednoduchá aranžmá), hra a tvorba 

jednoduchých instrumentálních kompozic 

(hudební věta, malá 

písňová forma, rondo), orientace v notovém 

a grafickém zápise instrumentálních 

kompozic, moderní 

hudební nástroje a počítač 

hudebně pohybové činnosti – pohyb hudby a 

gesto, pohybové etudy, tanec jako způsob 

komunikace 

hudba jako organizovaný zvuk – hudební 

dílo – hudební objekt, hudebně výrazové 

prostředky, hudební 

forma, hudební znak, formální struktura a 

sémantika skladby 

hudební nástroje, nové technologie v hudbě, 

záznam hudby, přímá a nepřímá komunikace 

hudby 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - HPPE , PRVO 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - TMS 

přesahy do: 

ČjKv (sexta): ČJ a komunikační 
výchova přesahy z: 
ZSV (sexta): Člověk jako jedinec 

 

DĚJINY HUDBY 

výstupy učivo 

 

orientuje se ve vývoji hudebního umění; 

uvědomuje si rozdílnost hudebního 

myšlení 

vznik a vývoj hudby – hudba vokální a 

instrumentální, periodizace hudebního 

vývoje (hledisko obecně 



 

uvědomuje si roli hudebního průmyslu v 
současném světě; popíše možnosti využití 
hudby 

 

uvědomuje si rozdílnost přístupů 
jednotlivých lidí k hudbě a hudební 
tvorbě, vnímá hudbu jako způsob 

 

upozorní na ty znaky hudební tvorby, které 

s sebou nesou netoleranci, rasismus a 

xenofobii, 

historické, kulturně historické, hudebně 
imanentní), charakteristické hudební 
znaky jednotlivých 

 

slohů, průniky, syntézy, hledání nových 

cest hudební skladatel a interpret, 

interpretace v hudbě, umělecký provoz 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - ŽE 

přesahy do: 

ČJL (sexta): Literatura, D (sexta): Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace 
společnost, VV (sexta): Dějiny umění 
přesahy z: 
VV (sexta): Dějiny umění 

 


