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5.3  Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

 

Učební plán: 

Předmět  

Přípravné 
studium 

I. stupeň  

Přípravné 

studium II. 

stupně 

II. stupeň 

1. 2. 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 

Hra na zobcovou 
flétnu  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka    1 1 1 1 1   2     

Komorní hra*      1 1 1 1  1 1 1 1 

Sborový zpěv*   1 1 2 2 4 4 4  4 4 4 4 

Přípravná 
hudební výchova 

1 1             

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 předmět Hra na zobcovou flétnu je vyučován jednak individuálně, a do 4. ročníku I. stupně 

také ve skupině dvou žáků 

 předmět Hudební nauka je vyučován formou kolektivní výuky v počtu max. 20 žáků 

 předmět Komorní hra je vyučován skupinově v počtu max. 6 žáků 

 předmět Sborový zpěv je vyučován formou kolektivní výuky 

 předmět Přípravná hudební výchova je vyučován formou kolektivní výuky v počtu max. 20 

žáků 

 předmět Hra na zobcovou flétnu předpokládá, že se žák během svého studia seznámí s 

hrou alespoň na tři typy zobcových fléten. Začíná s hrou na sopránovou flétnu a dle jeho 

schopností, dovedností a především tělesné vyspělosti jsou přidávány další flétny -  altová, 

tenorová, popř. basová či sopraninová 

 doporučení pro zákonného zástupce žáka: uvědomit si, že dítě studuje v základní 

umělecké škole a je proto třeba pořídit kvalitativně dostačující nástroj 

 

* Žák povinně absolvuje od 4. ročníku I. stupně jeden z předmětů podle svých preferencí a 
schopností 
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Vzdělávací obsah předmětu HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

Přípravné studium 1. ročník 

Žák 

 formou nápodoby opakuje činnosti učitele: postoj, držení nástroje, dýchání, správné    

    umístění nástroje v ústech 

 je seznámen se základním artikulačním modelem (správné vyslovování) 

 v rozsahu tří tónů g1 po h1 zahraje jednoduchou melodii nebo říkadlo 

 učí se orientovat v notovém zápise, zná houslový klíč, notovou osnovu, noty celé, půlové, 

čtvrťové 

 

Přípravné studium 2. ročník 

Žák 

 formou nápodoby opakuje činnosti učitele: postoj, držení nástroje, dýchání, správné 

umístění nástroje v ústech 

 je seznámen se základním artikulačním modelem (správné vyslovování) 

 v rozsahu od g1 po d1 (popř. e1) zahraje jednoduchou lidovou píseň nebo skladbu 

 orientuje se v notovém zápisu, zvládne nakreslit houslový klíč, ví kolik linek a mezer má 

notová osnova, rozezná notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou 

Postupová zkouška – zahraje 2 jednoduché skladby (2 lidové písně nebo 1 lidová píseň + 1 lehký 

renesanční tanec). 

 

Studium I. stupně 

1. ročník 

Žák 

 popíše jednotlivé části nástroje, umí nástroj složit 

 je seznámen s jeho zacházením a údržbou   

 získává základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem)   

 zahraje noty od d1 – d2 

  dbá na tón, dechovou techniku, intonaci 

  sluchem rozezná charakter skladby: rychlá x pomalá; náladu skladby: smutná x veselá   

 podle individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

 absolvuje první veřejné vystoupení  

Postupová zkouška – zahraje 2 skladby s doprovodem klavíru/cembala (2 lidové písně; 1 lidová 
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píseň + 1 renesanční tanec; 1 barokní tanec + 1 renesanční tanec). 

 

2. ročník 

Žák 

 dbá na kvalitu nasazení a kulturu tónu 

 upevňuje dýchání, kontroluje a dodržuje postoj při hře a správné návyky při držení    

     nástroje   

 hraje tenuto a legato, rozeznává dynamické rozdíly: forte x piano 

 zdokonaluje prstovou techniku v pomalém tempu 

 hraje jednoduchou skladbu z not nebo zpaměti s doprovodem  

 dbá na pravidelnou domácí přípravu, sluchovou a vizuální kontrolu u zrcadla 

 veřejně vystupuje 

Postupová zkouška – zahraje 2 skladby s doprovodem klavíru/cembala (2 lidové písně; 1 lidová 

píseň + 1 renesanční tanec; 1 lidová píseň + 1 barokní tanec; 1 barokní tanec + 1 renesanční 

tanec). 

 

3. ročník 

Žák 

 fixuje základní návyky a dovednosti 

 využívá probrané technické prvky hry 

 dbá na rytmus, bystří hudební paměť   

 zdokonaluje se v intonaci, snaží správně tvořit crescendo a decrescendo  

 zná základy tvorby staccato a jeho hry  

 je schopný zahrát v tónovém rozsahu od c1 po d3 

 dbá na pravidelnou domácí přípravu, sluchovou a vizuální kontrolu u zrcadla 

 veřejně vystupuje 

Postupová zkouška – zahraje 2 obtížnější skladby s doprovodem klavíru/cembala (barokní či 

renesanční tanec, soudobá hudba – např. černošský gospel, A. Davis, B. Bonson, G. Heyens, 

atp.). 

 

4. ročník 

Žák 

 kontroluje zvukovou kulturu, dbá na tónovou vyrovnanost všech výškových poloh nástroje 

 dle svých schopností zdokonaluje prstovou techniku, je schopen zahrát sklad v tónovém 

rozsahu od d3 výš 
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 dbá na domácí přípravu 

 hraje složitější rytmické útvary a skladby 

 využívá práci s tónem od piana po forte a zpět  

 pravidelně vystupuje 

 účastní se komorní či orchestrální hry  

Postupová zkouška – zahraje 2 skladby odlišného charakteru s adekvátním doprovodem (lehčí 

barokní sonátu nebo část ze suity) s patřičnými ozdobami a frázováním, renesanční tanec, 

soudobou skladbu nebo vhodnou transkripci. 

 

5. ročník 

Žák 

 využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na kvalitu 

tónu  

  využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje   

 interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylových období a žánrů  

 dle svých schopností zvládá samostatné nastudování skladby, která odpovídá jeho 

hudebním dovednostem  

 účastní se komorní či orchestrální hry 

 zvládá hru z listu jednoduchých skladeb 

Postupová zkouška – zahraje 2 skladby odlišného charakteru s vhodným doprovodem 

(náročnější renesanční či barokní tanec – obojí s adekvátním zdobením, soudobou skladbu nebo 

vhodnou transkripci). 

 

6. ročník 

Žák 

 dbá na zvukovou kulturu nástroje 

 rozšiřuje tónový rozsah po h3 

 kontroluje prstovou techniku, její vyrovnanost 

 kontroluje, zda jsou prsty v koordinaci s prací jazyka, správně artikuluje 

 upevňuje čistotu nasazení 

 dle svých schopností nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, kde uplatní získané 

dovednosti 

 má vytvořeny základní pracovní návyky pro studium hry na nástroj 

 pravidelně vystupuje jako sólový hráč, v komorních či orchestrálních tělesech 

Postupová zkouška – zahraje 2 skladby odlišného charakteru s vhodným doprovodem (koncert, 

suita, soudobá hudba nebo vhodná transkripce). 
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7. ročník 

Žák 

 při hře využívá doposud získané technické i výrazové dovednosti 

 klade důraz na kvalitu tónu 

 pracuje s dynamikou, tempem, orientuje se ve frázování 

 dle svých schopností interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

 učí se základy kadencí  

 studium I. stupně ukončí závěrečným absolventským vystoupením 

Absolventský koncert – nastuduje minimálně 4 skladby různých stylových období. 1 – 2 skladby 

může zahrát v komorním uskupení. 

 

Přípravné studium II. stupně 

Očekávané výstupy žáků pro PS II. Stupně vycházejí ze stanovených požadavků v rámci PS I. 

Stupně. Učitel vždy vychází z daných počátečních dovedností a individuálních schopností žáka. 

1. ročník 

Žák 

 je seznámen se základními technickými prvky hry na zobcovou flétnu – postoj, držení 

nástroje, dýchání, správné umístění nástroje v ústech 

 je seznámen se základním artikulačním modelem a nadále se v artikulaci rozvíjí na 

základě svých možností 

 osvojuje si frázování a jednoduché ozdoby daného období dle svých možností 

 orientuje se ve složitějších rytmických útvarech 

 zahraje dle svých možností tóny po d3 

 zahraje skladby odlišného charakteru 

 

 

Studium II. stupně 

1. ročník 

Žák 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti  

 je schopen samostatně pracovat, kriticky přistupovat k výstupu své práce 

 je schopen vyslovit svůj názor na vyslechnuté skladby různých stylových období a žánrů  

 dále se rozvíjí v sólové, komorní či orchestrální hře 

 je schopen samostatného studia 
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2. ročník 

Žák 

 dbá na uvolnění prstů při hře technických pasáží 

 zdokonaluje hru melodických ozdob  

 kontroluje intonaci, kvalitu a barvu tónu  

 kombinuje hru klasických skladeb a jazzových, rozlišuje rozdílnost frázování 

Postupová zkouška 1. – 2. ročník – nastuduje 3 skladby různého stylového období, povolena je i 

vhodná transkripce.  

 

3. ročník 

Žák 

 rozvíjí práci s barvou a dbá na kvalitu tónu a jeho čistotu 

 kontroluje intonaci 

 je schopný hry z listu 

 zná techniky jako například frullato, spiato, glissando atp. a je schopný je interpretovat 

 vystupuje sólově, je aktivní v komorní hře  

 

4. ročník 

Žák 

 je schopný samostatně řešit problematiku nástrojové techniky  

 je schopný samostatného nastudování skladby 

 je schopný vytvořit a rozlišit přístupy zdobení v renesančním a barokním repertoáru 

 interpretuje skladby různých stylů a žánrů 

 studium ukončí absolventským koncertem II. stupně  

Absolventský koncert – nastuduje minimálně 4 skladby různých stylových období, 1 – 2 skladby 

mohou být provedeny v komorním uskupení. 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu HUDEBNÍ NAUKA 

Předmět Hudební nauka (charakteristika, učební plán a vzdělávací obsah) viz 5.5. 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu KOMORNÍ HRA 
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Předmět Komorní hra je realizován ve všech vzdělávacích oblastech individuální výuky. Umožňuje 

žákům lépe uplatnit získané schopnosti a dovednosti v kolektivním seskupení. Zvyšuje možnost 

seberealizace, která bezesporu přispívá k jejich uměleckému růstu. 

Předmět Komorní hra na zobcovou flétnu je realizován podle individuálních schopností žáka od 4. 

ročníku I. stupně. 

 

Studium I. stupně 

4. ročník 

Žák 

 hraje v unisonu společně s ostatními spolužáky, soustředí se na barvu zvuku a čistou 

intonaci 

 hraje v jednoduchých vícehlasech 

 udrží rytmus 

 respektuje společné nádechy, začátky a konce frází 

 dbá na dochvilnost a kázeň 

 

5. ročník  
 
Žák 

 hraje v jednoduchých vícehlasech 

 drží rytmus 

 respektuje společné nádechy, začátky a konce frází 

 dbá na dochvilnost a kázeň 

 společně vystupuje 

 

6. ročník 

Žák 

 dbá na čisté ladění, artikulaci a frázování 

 ve svém partu drží rytmus, tempo 

 je vnímavý k celkovému výsledku společného hudebního vyjádření  

 kolektivně vystupuje 

 

7. ročník 

Žák 

 pečlivě nastuduje svůj part 

 dbá na čisté ladění, artikulaci, frázování a případné dolaďování 
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 je vnímavý k celkovému výsledku společného hudebního vyjádření 

 Absolventský koncert  

 

Studium II. stupně 

1. ročník 

Žák 

 je schopen doladit se ke zbytku spoluhráčů 

 je schopen rychle reagovat na tempové, dynamické či agogické změny 

 umí si věcně vytvořit poznámky v hraném partu 

 pravidelně kolektivně vystupuje 

 

2. ročník 

Žák 

 rychle reaguje na tempové, dynamické a agogické změny 

 slyší intonační nepřesnosti, dolaďuje se 

 je schopen vytvořit si poznámky do hraného partu 

 pravidelně kolektivně vystupuje  

 

3. ročník 

Žák 

 uplatňuje nabyté zkušenosti, zná způsoby doladění nástroje 

 reaguje na tempové, výrazové změny 

 udrží rytmus v komplikovanějších polyrytmických strukturách 

 dbá pokynů vedoucího souboru 

 uplatňuje kolektivní kázeň 

 pravidelně kolektivně vystupuje 

 

4. ročník 

Žák 

 uplatňuje nabyté zkušenosti, zná způsoby doladění nástroje 

 udrží rytmus v komplikovanějších polyrytmických strukturách 

 dbá pokynů vedoucího souboru 

 uplatňuje kolektivní kázeň 

 absolventské vystoupení 


