
Žák v režimu individuálního studia si zakoupí u učitele hud. nauky pracovní sešit-učebnici  
 Martin Vozar – Hudební nauka pro ZUŠ 5.ročník  

a samostatně během roku vypracuje podle instrukcí zadaná cvičení (sešit bude v dohodnutých 
intervalech předkládat učiteli ke kontrole) 
 
Další doporučené publikace s přehledným výkladem hudební nauky: 

 Luděk Zenkl: ABC hudební nauky 
 Dagmar Lisá: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl 
 Dagmar Lisá: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. díl 
  

K dostání v prodejnách hudebnin (např. Melodie Voříšek, Na Sadech 16, Č.Budějovice) a na internetu. 
 
 
 
 

 

PŘEZKOUŠENÍ Z HUDEBNÍ NAUKY – INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM   
- určeno žákům, kteří mají povolené domácí individuální studium hudební nauky v ZUŠ Č.Krumlov 

5.ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLOLETNÍ ZKOUŠKA 
 
Zkouška se uskuteční začátkem ledna; proběhne formou písemného testu a případných 
doplňujících ústních otázek. Test i ústní otázky budou vycházet z níže uvedené látky. 
 

1) hudební teorie 
stupnice: předznamenání jakékoli durové nebo mollové stupnice s # nebo b 
intervaly základní a odvozené 
akordy: T

5
,  T
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6/4  
ve všech tóninách 

homofonie a polyfonie – umět vysvětlit 

 
3) dějiny hudby 
 
PRAVĚK 
první hudební projevy (jaké a za jakým účelem), primitivní hudební nástroje (jaké) 
 
STAROVĚK (antická kultura) 
časové zasazení tohoto období, stručná charakteristika starořecké hudby a starořeckých hudebních 
nástrojů 
 
STŘEDOVĚK 
ve kterém století vznikl Gregoriánský chorál a co o něm víš? 
z jakých století pochází nejstarší české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny a Sv. Václave? 
jaká stavba v Č. Krumlově nebo jinde v Čechách pochází z období středověku (zjisti z knih nebo na 
internetu) a v jakém slohu je postavena? 
 
RENESANCE 
jak se jmenuje historické období, do kterého patří skladatelé Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi 
da Palestrina a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic?  
jaká stavba v Č. Krumlově nebo jinde v Čechách pochází se stejné doby (zjisti z knih nebo na 
internetu)? 
 
BAROKO 
jak se jmenuje historické období, do kterého patří skladatelé Antonio Vivaldi, Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel, Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Bohuslav 
Matěj Černohorský nebo Jan Dismas Zelenka?  
jaké skladby od těchto skladatelů znáš (nebo jsi hrál) a jaké jsi už slyšel?  
- vyber si některého z těchto skladatelů a řekni, co všechno ses naučil o jeho životě a díle; poslechni si 
jeho skladbu/y na www.youtube.com a popiš ji/je 
jaká stavba v Č. Krumlově nebo jinde v Čechách pochází se stejné doby (zjisti z knih nebo na 
internetu)? 

pokračování… 



 

POSTUPOVÁ ROČNÍKOVÁ ZKOUŠKA – ČERVEN 
 
Zkouška se uskuteční začátkem června; proběhne formou písemného testu a případných 
doplňujících ústních otázek. Požadované znalosti: látka z 1. pololetí a navíc: 

 
 

 
1) hudební teorie 
akordy: dominantní septakord (D

7
) – vysvětli, jak se tvoří a z jakých tercií je postaven, zapiš jej 

v tónině C dur, F dur 

 
2) referát 
PŘEDEM DOMA PŘIPRAVENÝ PÍSEMNÝ REFERÁT NA JEDNO Z NÁSLEDUJÍCÍCH TÉMAT: 
1) MŮJ NÁSTROJ (vznik, popis, užití, významný český nebo zahraniční hráč na tento nástroj, proč 
jsem si zvolil svůj nástroj) 
2) ČESKÁ NEBO SVĚTOVÁ HUDBA (život a dílo jednoho hud. skladatele, proč jsem si jej vybral, čím 
mě zaujal atd.) 
3) MŮJ VELKÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK (z návštěvy koncertu, opery, koncert nebo opera v TV, hudební 
nahrávka …) 
4) MŮJ OBLÍBENÝ HUDEBNÍ UMĚLEC (čím mě zaujala jeho osobnost a interpretace…) 

 
3) dějiny hudby 
- umět časově určit níže uvedené umělecké slohy (v jakých stoletích přibližně probíhaly) 
 
KLASICISMUS 
jak se jmenuje historické období, do kterého patří skladatelé Josef Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven, Jan Václav Stamic, Jiří Antonín Benda, Josef Mysliveček, Jan 
Ladislav Dusík, Antonín Rejcha, Jan Křtitel Vaňhal, František Xaver Brixi a Jan Jakub Ryba?  
jaké skladby od těchto skladatelů znáš (nebo jsi hrál/a) a jaké jsi už slyšel/a? – nauč se a zapamatuj si 
co nejvíce o těchto skladatelích; - vyber si některého z nich a řekni, co všechno ses podrobněji 
naučil/a o jeho životě a díle; poslechni si jeho skladbu/y na www.youtube.com a popiš ji/je 
 
ROMANTISMUS 
Jak se jmenuje historické období, do kterého mj. patří skladatelé Hector Berlioz, Petr Ilji Čajkovskij, 
Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Michail Ivanovič Glinka, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Gustav 
Mahler, Vítězslav Novák, Franz Schubert, Robert Schumann, Bedřich Smetana, Richard 
Strauss, Giuseppe Verdi a Richard Wagner? 
- od kterých z těchto skladatelů dokážeš jmenovat nějakou skladbu? jaké skladby od těchto skladatelů 
už jsi slyšel/a (nebo jsi hrál/a)? - vyber si některého z těchto skladatelů a řekni, co všechno ses 
podrobněji naučil/a o jeho životě a díle; poslechni si jeho skladbu/y na www.youtube.com a popiš ji/je 
 
IMPRESIONISMUS 
kdy, jak a ve které zemi vznikl tento název? jak bys sám popsal impresionismus? jak se jmenuje 
nejvýznamnější představitel hudebního impresionismu? poslechni si jeho skladbu/y na 
www.youtube.com a popiš ji/je, uveď název některé jeho další skladby (skladeb) 
 
ČESKÁ HUDBA NA PŘELOMU 19. a 20. STOLETÍ 
Leoš Janáček - co nejvíce ovlivnilo hudbu Leoše Janáčka? co jsou nápěvky, které L. Janáček často 
využíval při komponování oper?  poslechni si jeho skladbu/y na www.youtube.com a popiš ji/je, uveď 
název některé jeho další skladby (skladeb) 
 
20.STOLETÍ 
Bohuslav Martinů, Arnold Schönberg, Igor Stravinskij - vyber si některého z těchto skladatelů a 
řekni, co o něm víš; poslechni si na youtube některou jeho skladbu a popiš ji 
 
EXPRESIONISMUS 
jaká je expresionistická hudba? co chce vyjádřit? Je veselá, klidná, melodická, má pravidelný rytmus a 
plyne „pohodově“? řekni, co o ní víš 

 


