
Kvalita, rozsáhlá síť i finanční dostupnost zá-
kladních uměleckých škol v Česku je v porov-
nání se zahraničím mimořádná. Čechům sice 
přijdou jako samozřejmost, ale v řadě zemí je 
umělecké vzdělání mimo školní osnovy luxus-
ní záležitost. ZUŠ však potřebují zvýšit prestiž 
mezi širokou veřejností, aby byla obecně plně 
uznána a ohodnocena jejich svrchovaná důle-
žitost pro správný vývoj dětí, fungování spo-
lečnosti, spokojený a sebevědomý národ, říká 
světově uznávaná mezzosopranistka Mag‑ 
dalena Kožená, která před třemi lety založila 
s tímto cílem nadační fond.
 
ZUŠ Open jsou tři roky, naplňuje vaše 
očekávání?
Měla jsem štěstí na spolupracovníky, kteří od 
začátku nejen sdíleli mou vizi, ale do společné 
práce si navíc přinesli obrovskou dávku elá-
nu a nadšení. V současné chvíli dobře fungují 
dva projekty Nadačního fondu − ZUŠ Open 
a MenART. Fond se těší skvělému renomé. 
Máme sice už i některé štědré podporovate-
le, ale aby mohl fond i nadále dobře fungovat, 

potřebujeme jich ještě více. A proto chystám pro 
fond benefiční koncert na začátek příštího roku.

S jakou vizí jste fond zakládala?
Vize se nemění. Chceme podporovat výchovu 
k umění pro co nejširší skupinu dětí, z nichž 
se nutně nemusejí stát profesionální umělci, 
ale kterým umění nabyté docházkou do ZUŠ 
výrazně zkvalitní a obohatí život. O smyslupl-
nosti poslání fondu jsem pevně přesvědčena 
a čím dál tím více se utvrzuji ve správnosti jeho 
směřování.
 
Žijete v Berlíně, jak tyto projekty fungují 
v Německu?
V Německu samozřejmě existují různé zájmo-
vé umělecké školy, ale nejsou v každém men-
ším městě jako tady a systém uměleckého 
vzdělávání je tam trochu jiný. Moji dva synové 
se učí hrát na nástroje soukromě. Nemusí ale 
vykazovat výsledky a nemají ani motivaci, že 
se předvedou na koncertě. Kdybychom byd-
leli na menším městě, měli bychom to ještě 
složitější. V hustotě sítě, kvalitě a finanční 

dostupnosti základních uměleckých škol je 
Česko skutečně mimořádné. Nejenže ZUŠky 
objevují a rozvíjejí mladé talenty, ale vychová-
vají i budoucí publikum, a tak vlastně zvedají 
kulturnost národa. Nám to přijde jako samo-
zřejmost, ale není.
 
České ZUŠ tedy mají v cizině prestiž? 
Obrovskou! Existence ZUŠ není v žádném pří-
padě samozřejmá, i když pro Čechy jsou stále 
běžnou součástí dětských mimoškolních akti-
vit. Jak vyplývá z výše řečeného, v zahraničí 
se umění mimo školní osnovy věnuje méně 
dětí, v řadě zemí je to svým způsobem luxusní 
záležitost. A to je právě to, na co chci činností 
svého fondu upozorňovat nejvíce: važme si 
ZUŠek, využívejme jejich vysoce kvalitní, ši-
roce přístupné služby s vědomím, že v nich 
máme opravdový unikát.
 
Co nejvíce potřebují?
ZUŠky potřebují pomoci zvýšit prestiž mezi 
širokou veřejností. Potřebují, aby byla obecně 
plně uznána a ohodnocena jejich svrchovaná 

důležitost pro správný vývoj dětí, pro správné 
fungování společnosti, pro spokojený a sebe-
vědomý národ. Pokud se ptáte na fungování 
základních uměleckých škol, vnímáme, že 
stejně jako celé školství řeší podobu moder-
ních přístupů ke vzdělávání. Prostřednictvím 
fondu se snažíme ukazovat příklady dobré 
praxe a inspirovat. Propojování výuky s praxí 
i uznávanými profesionály a podporu talentů 
na bázi ročního mentorského programu nabí-
zí náš projekt MenART.

Jak přilákat k výuce mladé učitele?
To je velká výzva. V rámci ZUŠ Open se mj. 
snažíme oceňovat práci pedagogů tím, že 
maximálně zviditelňujeme jejich žáky a krás-
né výkony, o akci se píše v tisku, hovoří v rá-
diu a v televizi... Pokud mladý hudebník nebo 
výtvarník vidí, že práce s dětmi je společností 
oceňována, samotné děti umění ohromně 
baví a jako pedagog se může smysluplně rea-
lizovat, třeba nabídka vyučovat na ZUŠce pře-
váží nad lukrativnější prací v reklamce nebo 
nad možností účinkování v showbyznysu…
 
Proč je důležité na umělecké vzdělávání 
upozornit?
Umělecké školství je nenahraditelnou sou-
částí procesu dětského zrání. Kromě výuky 
uměleckých oborů ZUŠky objevují a pěstují 
v dětech potenciál osobní tvorby a citlivého 
uměleckého vnímání, který potom mohou 
zúročit v mnoha oblastech života. Děti tráví 
v ZUŠ volný čas dobrovolnou smysluplnou 
činností a pravidelnou letitou docházkou roz-
víjejí svůj talent postupně a komplexně.  

Do ZUŠ Open je zapojena většina ZUŠek 
v ČR, čekala jste to?  
Nečekala. Mám velikou radost. Aktivní jsou 
jednak samotné školy, ale obrovskou úlohu 
v úspěchu pilotního nadačního projektu ZUŠ 

Open hrají moji kolegové z fondu v čele s Ire-
nou Pohl Houkalovou, která je opravdu nezdol-
ným zdrojem energie. Objíždí celou naši vlast 
a o jednotlivé ZUŠky se osobně stará. Vedení 
škol tento upřímný zájem dobře pociťuje a na 
jejich žádost se letošní ročník projektu koná už 
ne v jednom, ale ve dvou dnech.
 
Mohla byste závěrem zavzpomínat na své 
dětství?
Odmalička bylo mým snem umět hrát na kla-
vír. Do tohoto nástroje jsem se zamilovala už 
v mateřské škole, kde nám na něj paní učitelka 
často hrála. Od té doby jsem chtěla být klavírní 
virtuoskou a moji rodiče mě v tom mimořádně 
podporovali. Poměrně dlouho šetřili na nový 
automobil, ale peníze nakonec investovali do 
klavíru. Na doby v „lidušce“ vzpomínám s nos-
talgií. Na tehdejší Lidové škole umění v Brně 
(dnešní ZUŠ Vranovská) jsem měla skvělou 
učitelku klavíru Jarmilu Martínkovou, se kterou 
jsem se ráda vídala ještě dlouho poté, co jsem 
z hudební školy odešla.

ZUŠ Open tentokrát dvoudenní 
Více než tisíc koncertů, výstav, divadelních a tanečních představení a dalších akcí nabídne 

po celém Česku letošní celostátní happening ZUŠ Open. Třetí ročník se uskuteční 31. května  
a 1. června a nově díky velkému zájmu škol potrvá dva dny. Svůj talent veřejně představí žáci ze 
420 základních uměleckých škol, oproti loňsku se jich do projektu přihlásila další dvacítka. Na open 
air koncertech, v průvodech, zahradních slavnostech a dalších místech po celé České republice tak 
lidé mohou zhlédnout zajímavé kulturní programy, které budou zcela zdarma.  

Projekt, který zastřešuje Nadační fond Magdaleny Kožené, chce veřejnost upozornit na význam 
uměleckého vzdělávání, náročnou a trpělivou práci učitelů i nadání českých dětí. 

Ze ZUŠ Open se tak stává tradice, díky níž mohou malí umělci prezentovat, co se naučili. A spo-
lečně se svými učiteli se o radost z umění podělit.

Happening navazuje na tradici českého uměleckého školství, která sahá až do 19. století. Právě 
české základní umělecké školy jsou v Evropě stále jedinečné. Známé lidové školy umění začaly 

v bývalém Československu systematicky fungovat v 60. letech minulého století. Poté v roce 
1988 dostaly od státu název základní umělecké školy a svou kvalitu i tento název si udržely i po 
sametové revoluci.

Nadační fond Magdaleny Kožené díky ZUŠ Open otevírá také příležitosti pro vzájemnou spoluprá-
ci základních uměleckých škol i jejich propojení s profesionálními umělci. Letos se tak spojily ZUŠ 
téměř ve všech regionech a připravily společné projekty v nebývalém měřítku.  

Magdalena Kožená osobně zavítá do tří krajů. Happening ZUŠ Open zahájí v Karlovarském kraji, 
kde program ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem vyvrcholí společnou akcí škol 
na Mlýnské kolonádě. Poté zamíří do Plzně na společnou akci ZUŠ Plzeňského kraje. Na závěr 
si zazpívá s dětmi v Českých Budějovicích, kde společný program na náměstí připravuje třicítka 
základních uměleckých škol. 

Pražský ZUŠ Open symbolicky odstartuje v pátek 31. května na největším tuzemském festivalu 
klasické hudby Pražském jaru koncertem mladých talentů programu MenART. Den dětí v hlavním 
městě vyvrcholí tradičně opět v senátních prostorách Valdštejnské zahrady a zakončí ho koncert pod 
patronací režisérky Alice Nellis. Na celodenním programu se podílejí zástupci ZUŠ ze všech krajů.
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 „ZUŠka pro mne 
byla místem, kde 
jsem mohla být sama 
sebou. A věřím, že ta-
kové místo potřebuje 
každé dítě.“

– Alice Nellis

 „V dětství pro mne 
Liduška byla zásad-
ním a určujícím mís-
tem, které mne na-
směrovalo do dalšího 
života.“

– Maxim Velčovský

„ZUŠky považuji 
za skvělé odrazové 
můstky. Pro mnoho 
dětí to je místo, kde 
rozvinou svůj talent, 
navážou přátelství 
a začnou rozumět 
i sami sobě.“

– Jan Kodet

Češi mají být na co hrdí, protože 
tuzemské základní umělecké ško-
ly patří již půl století k evropské 
špičce. Zatímco v ostatních ev-
ropských zemích hrají děti výbor-
ně na nástroje jen na vrcholové 
úrovni, v Česku jsou vynikající 
i průměrní žáci, říká prezidentka 
Asociace základních uměleckých 
škol Jindřiška Kudrlová. Rozdíl je 
i v přístupu rodičů. Ti čeští na roz-
díl od evropských chtějí podle ní 
vidět poctivé řemeslo. Aby se dítě 
hře na nástroj poctivě nauči-
lo, dodala Kudrlová, která 
vede Základní umělec-
kou školu v Písku 
a je také členkou 
správní rady Na-
dačního fondu 
Magdaleny Ko-
žené, který ZUŠ 
Open pořádá.
 
Zvyšují se počty 
žáků na ZUŠ?
Na ZUŠ dochází 
zhruba 15 až 20 
procent z celkového 
počtu žáků základních 
škol a čísla se stále drží. 
Je to maximální hranice. My 
vzděláváme děti, které pro hudbu, ta-
neční a výtvarné umění mají nadání. 
Rodiče si myslí, že procento by mělo 
být větší, ale víc Mozartů mezi námi 
opravdu nechodí.
 
Změnil se přístup k výuce?
Naučit dítě hrát na nástroj, recitovat, 
tancovat, malovat, je pořád stejné. 
Řemeslo se nezměnilo, ale možnosti 
ano. Ovlivnila to samozřejmě techni-
ka. Svět se nám otevřel, stejně jako 
možnosti v nástrojích, u nichž si mů-
žeme nové techniky vybírat. Dnes se 
už nejde cestou, aby se dítě od pěti 
let jen drilovalo, ale na začátku ho 
chceme k umění přitáhnout a vnést 
prožitek. Víte, po roce 1990 se najed-
nou začaly hledat alternativy a vše 
zavedené bylo najednou špatné. 

Uběhlo pár let a rodiče zjistili, že kva-
litu máme stále stejnou. Čeští rodiče 
na rozdíl od evropských chtějí řemes-
lo. Chtějí vidět, že se dítě dobře naučí 
hrát na nástroj a dobře umí kreslit.
 
Čím to, že se tak dlouho držíme 
na špičce hudebního školství?
To, čím se můžeme chlubit, je sil-
ný vynikající průměr. V evropských 
zemích hrají děti na nástroje také 
výborně, ale jen ve špičce. Nemají 

takovou síť škol jako 
my. Mohu to 

s r o v n a t , 
protože 

n a š e 

aso-
ciace 

je čle-
nem EMU 

(Evropské unie 
uměleckého školství), 

v rámci níž vidíme, jak si Česká re-
publika stojí. Nejvíce je ZUŠ u nás 
a na Slovensku, ze zemí bývalého 
východního bloku se hudební školství 
snaží udržet i Maďarsko.
 
Nesvazují výuku přece jen povinné 
osnovy?
Dnes už se tomu neříká osnovy, ný-
brž rámcové vzdělávací programy. 
Je to požadavek státu: „Takto my 
chceme, aby základní umělecké 
školy učily a aby tyto kompetence 
děti zvládaly.“ Myslím si, že učitele 
ani děti nesvazují, pouze určují, kam 
by dítě mělo za sedm let dojít a jaké 
zvládnout techniky. První, na co se 
ale bere zřetel, je cesta a prožitek dí-
těte, aby pozitivně přijímalo umění.

Jak se rodiče rozhodují při výběru 
nástroje pro dítě?
Většinou vybírají nástroje podle ro-
dinné tradice. Občas zvolí nástroj, 
který je náročný. Pokud vidíme, že 
dítě pro to nemá předpoklady, dopo-
ručíme jinou volbu. Jsou děti, které 
budou v jednom nástroji živořit a v ji-
ném se „rozlétnou“ a začnou hrát 
sólově. Je to v těch případech, kdy 
mají třeba jiné fyzické předpoklady, 
například na klavír mají malou ruku 
nebo na dechové nástroje malé rty. 
S úzkými rty nemůžete hrát na ná-
stroj, který má nátrubek. Dnes to už 
není o tom, aby dítě denně cvičilo dvě 
hodiny. Samozřejmě ale vyžadujeme, 
aby se žák doma připravoval na výu-
ku nástroje.
 
Je ale nutné chodit na nauku?
Víte, tyto programy jsou založené tak, 
aby do sebe žák dostal nějaké množ-
ství učiva. Jestli to absolvuje během 
čtyř nebo pěti let, je na každé škole. 
Samozřejmě jde ruku v ruce, že po-
kud chce někdo hrát, musí se k tomu 
naučit noty, rytmy a vše, co potřebuje, 
a učitel to nemůže na výuce nástroje 
zvládnout. V nauce pak záleží na uči-
teli, jak je kreativní, aby to děti bavilo 
a na hodiny rády chodily.
 
Pociťujete nedostatek učitelů tak 
jako základní a střední školy?
Ano. Zkuste sehnat dnes klavíristu, 
kytaristu nebo zpěváka. Nevím, kam 
chodí absolventi konzervatoří a aka-
demií múzických umění, ale pro nás 
získat učitele, a navíc kvalitního, je 
velký problém. Učitelů je méně vše-
obecně, ale v ZUŠ to podle mě není 
o platech.
 
Co to znamená?
Jakmile máme dítě, které zahraje, 
nakreslí, zatančí a přednese bá-
seň, tak ihned máme zpětnou vazbu 
a naše práce je oceněna. V hudeb-
ních školách nejsou platy na prvním 
místě, ale samozřejmě, že nároky 
na život jsou čím dál vyšší. Asociace 

musí s odbory a ministerstvem tyto 
problémy řešit. Záleží ale na krajích, 
které jsou zřizovateli, kolik učitelům 
na platy dávají. Pod nimi je 50 pro-
cent ZUŠ. Přestože se platy mírně 
zvýšily, posledních deset let máme 
problémy s financováním.
 
Myslíte si, že absolventi akademií 
a konzervatoří tuto práci nechtějí 
dělat?
Tak napůl. Každý chce být nejprve 
sólovým hráčem, ale když se dosta-
ne k pedagogické práci, zjistí, že ho 
naplňuje. Myslím si, že to není o tom, 
že by učitelé chodili hrát do orchestrů, 
obecně je méně absolventů a zájem-
ců o studium hudebních oborů.
 
Minulý rok jste pro ZUŠ usilovali 
o zvýšení rozpočtu, podařilo se?
Ano. Ministerstvo školství nám pro 
všechny základní umělecké školy do 
rozpočtu v následujících dvou letech 
přidá 570 milionů korun navíc. Chce-
me posílit výuku, zejména tu kolektiv-
ní. Aby vznikaly komorní hry, čtyřruční 
hry na klavír a soubory. Málo se ale 
ví, že rodiče už zhruba deset let ve 
veřejných ZUŠ neplatí výuku a platy 
učitelů. Ta je hrazena státem. Na čem 
se rodiče podílejí, je provoz škol. Aby 
bylo teplo, světlo a pomůcky.

Umění spojuje
Celostátní happening ZUŠ Open je pořádán nejen s cílem 
upozornit na význam uměleckého vzdělávání, ale také pro-
hloubit spolupráci mezi jednotlivými základními uměleckými 
školami i spolupráci s profesionálními umělci. V rámci ZUŠ 
Open tak vznikají krásné společné projekty a setkání, které na 
řadě míst vydají za samostatné festivaly. Na rozsáhlé a pestré 
společné akce ZUŠ se můžeme těšit téměř v každém kraji, 
zaplní náměstí, ulice, zámky, parky a jiná veřejná prostran-
ství. Patronka ZUŠ Open Magdalena Kožená osobní účastí 
podpoří ZUŠ v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji.

Oficiální zahájení ZUŠ Open proběhne v Karlovarském kraji 
na Mlýnské kolonádě pod patronací Karlovarského symfonic-
kého orchestru a za účasti Magdaleny Kožené. Ve dvoudenním 
programu se postupně představí soubory, sbory i sólisté téměř 
všech škol Karlovarského kraje. Jihomoravské Brno oslaví ZUŠ 
Open na Dominikánském náměstí. Malí výtvarníci budou tvořit 
u kostela sv. Michala a na nádvoří Staré radnice Brno. Vrcholem 
celého odpoledne bude vystoupení symfonického orchestru Mla-
dí brněnští symfonikové. Ve Středočeském kraji směřují hlavní 
oslavy Dne dětí celodenním happeningem ZUŠ Open do prostor 
zámku Liteň ve spolupráci s Festivalem Jarmily Novotné. Krá-
lovéhradecký a Pardubický kraj připravují společně celodenní 

sobotní program na poutním místě Neratov, kde uměním ožije 
nejen kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale i celá obec. Po oba 
dny lákají ZUŠ na bohatý program na náměstí Republiky v Plzni. 
Na společném happeningu se představí sbory i sólisté škol z ce-
lého Plzeňského kraje. Malí výtvarníci budou tvořit v Křižíkových 
sadech. V Jihočeském kraji proběhne společný program škol na 
velkém pódiu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. 
V Ústeckém kraji i letos žáci ZUŠ a Konzervatoře Teplice uvedou 
koncert na Mírovém náměstí v Teplicích společně se Severočes-
kou filharmonií Teplice v rámci Mládí s filharmoniky. Na Horním 
náměstí v Olomouci vyroste pódium, kde proběhnou vystoupení 
sólistů a komorních souborů i tanečních oborů ZUŠek Olomouc-
kého kraje. Program se propojí i se Svátky písní a Svátky města. 
V Moravskoslezském kraji bude kromě krajského města i pes-
trý program v Hlučíně, kde děti chystají na Mírovém náměstí 
v rámci festivalu Srdeční záležitost pestrý program plný hudby, 
tance i divadla. Program doplní i velmi úspěšný koncert pro ne-
slyšící publikum Vidět slyšené. ZUŠky Zlínského kraje spolku 
ZUŠKA?ZUŠKA! již tradičně chystají jeden z největších projektů 
v rámci ZUŠ Open ve spolupráci se Zlín Film Festival a Zlínskou 
filharmonií. V Parku Komenského se můžete těšit na celou řadu 
koncertů, divadelních představení a tanečních vystoupení. Děti 
se budou moci zapojit do výtvarných dílen. Akce vznikly za pod-
pory jednotlivých krajů a měst.

850 účinkujících 
z celé republiky ve 
Valdštejnské zahradě
ZUŠ open symbolicky − na Mezinárodní den dětí 1. června 
− vyvrcholí ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu 
ČR, kde se představí ty nejúspěšnější hudební soubory, 
sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů České 
republiky. Rekordních 850 malých účinkujících zve v Praze 
na nabitý celodenní program plný hudebních i tanečních 
vystoupení, workshopů i tvůrčích dílen pro děti. 

Program začíná již v 10.30 hod. a odstartuje jej společné vy-
stoupení dětských sborů a orchestru ZUŠ Kroměříž. Pěvecké 
sbory za doprovodu orchestru provedou písně z francouzského 
filmu „Slavící v kleci/ Les Choristes“, který je mj. nositelem sil-
ného tématu cesty dětí z nesvobodného prostředí za novou bu-
doucností a změnou života prostřednictvím světa hudby a umě-
ní. V Salla Terena a v dalších prostorách zahrady se v průběhu 
dne vystřídají orchestry, hudební, taneční a divadelní soubory 
ze ZUŠ z celé České republiky. Den zakončí slavnostní gala-
koncert k výročí 30 let od pádu komunistického režimu v ČR 
od 19.30 hod., který se uskuteční pod patronací režisérky Alice 
Nellis. Návštěvníci se mohou těšit i na sólová vystoupení sou-
borů malých talentovaných umělců. Vedle klasických děl v jejich 
podání zazní například i hudba z filmu Jak vycvičit draka. „Díky 
podpoře Senátu Parlamentu ČR se nám už podruhé podařilo 
dát dohromady atraktivní program, ve kterém na výsostné půdě 
Valdštejnské zahrady můžeme představit nejlepší reprezentanty 
a pestrou práci ZUŠ ze všech krajů naší republiky,“ vysvětluje 
dramaturgyně programu Irena Pohl Houkalová a s úsměvem do-
dává: „Program ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě je bezespo-
ru co do počtu účinkujících jednou z největších jednodenních 
pražských kulturních akcí“. 

Program je po celý den přístupný zdarma nejširší veřejnosti 
a nabídne sdílenou radost z umění napříč všemi generacemi. 
Celá akce se koná pod záštitou Senátu Parlamentu ČR.

Když hudba obklopuje děti odmalička, příznivě působí na jejich cítě-
ní, paměť, rozvíjí jejich abstraktní uvažování a inteligenci. Děti, které 
se pak hudbě přímo aktivně věnují, se rychleji učí cizím jazykům 
a jsou kreativnější, což prokázala i řada výzkumů. Hudba posunuje 
emocionální a sociální dovednosti, schopnost vyjádřit sama sebe, 
své pocity i nacházet harmonii ve vztahu k okolnímu světu, připo-
míná dětská psycholožka Veronika Büchler. 

„Mezinárodní výzkumy ukázaly, že i děti, které se nenarodily 
s výrazným hudebním talentem a začaly hrát na nějaký nástroj, 
posílily své schopnosti v jiných oblastech nadání,“ říká Büchler. 
Schopnost muzikálně se vyjadřovat a emocionálně rozumět hud-
bě je podle ní vrozená každému člověku bez ohledu na jeho hu-
dební sluch či hudební nadání. 

Umění jako takové by proto podle Büchler mělo být pevnou 
součástí předškolního a školního vzdělávání. Právě v základních 
uměleckých školách se děti na sobě učí systematicky pracovat, 
což podle zakladatelky projektu ZUŠ Open, pěvkyně Magdaleny 
Kožené, v dnešní době orientované spíše na pasivní zábavu „po-
třebují jako sůl“. „Stejně tak je v době všudypřítomné elektroniky 
důležité dětem ukázat sílu společného uměleckého projevu a ra-
dosti z tvorby jako takové. Dítě získá s uměleckou tvorbou vlastní 
dlouhodobou zkušenost a to promění jeho vnímání umění na celý 
život. Naučí se prakticky trénovat dovednost a zároveň vyjadřovat 
skrze umění svoje pocity a emoce,“ říká. 

Hudba jako stimul 
mozkových center

Pro vědce jsou hudebníci ideálním příkladem kom-
plexního rozvoje mozku. „Na jejich příkladu proto 
vysvětlujeme způsob, jakým je dítě rozvíjeno, po-
kud se věnuje hudební produkci,“ dodává Büchler. 
Hudba, její poslech i aktivní produkce stimulují 
mozek v obou hemisférách − pravá hemisféra se 
aktivuje při rytmu a taktu, zatímco ta levá při čtení 
not a jejich sekvencí. 

Hudba rovněž aktivuje stejné oblasti mozku, kte-
ré jsou zodpovědné za analytické a matematické 
myšlení. Mozková centra zodpovědná za zpracování 
hudby a řeči, tedy frontální a temporální lalok, se na-
cházejí blízko u sebe a jsou navzájem propojeny. Má-
lokdo však ví, že hudba také aktivuje produkci serotoninu. 
Tento hormon štěstí a radosti, jak se mu přezdívá, ovlivňuje 
naši náladu, emoce, chování, a dokonce údajně i délku našeho 
života. Jeho nedostatek může podle vědců vést ke špatné náladě 
až depresím. Hormonu štěstí se překvapivě nejvíce vyskytuje v trá-
vicím ústrojí kolem střev a pak menší množství i v mozku. Kromě 

pravidelného odpočinku, spánku, se jeho hladina v těle přiroze-
ně udržuje i díky pozitivnímu myšlení a právě to přináší i hudba 
a umění. „Výzkumy prokázaly, že děti, které praktikovaly hudbu 
od raného dětství, měly už v sedmi letech významně zvětšené 
mozkové centrum corpus callosum, které zodpovídá za spojení 
mezi oběma hemisférami. K významným změnám docházelo po 
29 měsících pravidelného tréninku,“ uvádí Büchler. 

Nejen hudba pro 
rozvoj osobnosti
Mozek dítěte se během vývoje „vylaďuje“ pomocí zachování 
a redukce elektrických spojů (tzv. neuroplasticita mozku). Kvůli 
tomu je i velmi zranitelný, ale stejný proces mu umožňuje ob-
rovskou flexibilitu, objasňuje Büchler. „Při správné stimulaci 
mozku ve správném období je proto možné dosáhnout mimo-
řádných výsledků. Zejména u přemýšlivých dětí je rozvoj hu-
debních dovedností klíčový pro komplexní rozvoj osobnosti,“ 
upozorňuje.

Hudba má vliv i na rozvoj motorických schopností a pomáhá 
uvolnit tenzi těla a koordinovat pohyby. Také sluchový nerv ve 

vnitřním uchu může významně ovlivňovat 
mnoho svalů v těle. 

Specifické intelektové schop-
nosti rozvíjí ale i výtvarné, 

taneční a literárně‑drama-
tické umění. Tanec je 

jedním z nejkomplexněj-
ších uměleckých pro-
jevů, který má podle 
výzkumů výrazný vliv 
na zdravý rozvoj cen-
trální nervové sousta-
vy. Tanečníci a lidé, 
kteří se věnují jiným 
druhům umění, rozvíjí 

podle Büchler své emo-
cionální a sociální doved-

nosti a schopnosti vyjádřit 
sama sebe. „Pro mě umění, 

konkrétně tanec, je něco jako 
vzduch. A tak jako vzduch je tanec 

naprosto nezbytnou součástí života, roz-
víjení duše, intelektu a lásky,“ uvedl pro ZUŠ Open tanečník 
a choreograf Jiří Bubeníček.

MenART jako 
příležitost. Mentorský 
program podporuje 
nadané na ZUŠ 
Unikátní roční stipendijní program mentoringu uměleckého vzdě-
lávání  ‑ to je projekt MenART. Před rokem ho spustil Nadační 
fond Magdaleny Kožené a letos zdárně pokračuje. Cíleně pod-
poruje rozvoj mladých talentů ze základních uměleckých škol 
a jejich učitele inspiruje v další práci díky výjimečným setkáním 
s respektovanými profesionály.

Devět osobností umělecké scény v roli mentorů bude v II. roč-
níku reprezentovat pět oborů: klasickou hudbu, autorskou tvorbu, 
výtvarný obor, literárně‑dramatický obor a tanec. 

Mentory za klasickou hudbu jsou houslista Jan Fišer, sopranistka 
Kateřina Kněžíková a klavírista Ivo Kahánek a za autorskou tvor-
bu skladatelka a klavíristka Beata Hlavenková a zpěvačka Rad-
ka Fišarová. Výtvarné umění zastoupí grafička Alžběta Skálová 
a sochař Michal Gabriel a přibyl i literárně‑dramatický obor pod 
vedením progresivního slovenského režiséra Viliama Dočolo-
manského a tanec, který připadl choreografovi Janu Kodetovi. 

Ke konkrétnímu mentorovi se mohli přihlásit žáci ze ZUŠ spo-
lečně se svým pedagogem. Povinnou součástí přihlášky byl vždy 
motivační dopis i vyjádření pedagoga ZUŠ a ukázky prací. Men-
toři si své skupiny osobně vybírají a budou se se studenty a jejich 
pedagogy pravidelně setkávat ve školním roce 2019/2020. 

„Inspirativní setkání jsou v životě zásadní”, tak zní motto 
celého programu, které pokračuje vyzdvižením role peda-
gogů: „Za každým výrazným umělcem stojí minimálně jeden 
osvícený pedagog”. „První pilotní ročník ukázal, že setkávání 
s profesionály a jejich pohled na výuku a způsob interpreta-
ce či tvorby je pro studenty i pedagogy nesmírně obohacující 
a přináší všem zúčastněným cenné impulsy,“ shrnuje Dana 
Syrová, zakladatelka programu.

Do stipendijního programu MenART se hlásí žáci ZUŠ z celé 
České republiky, kteří jsou starší deseti let, vždy ve spolupráci 
se svými pedagogy. Pilotním ročníkem prošlo 140 stipendistů. 
Celoroční program je pro žáky i pedagogy zdarma, vyžaduje 
však cílevědomé a soustředěné celoroční nasazení nad rámec 
běžné výuky.

MenART vyvrcholí v pátek 31. května v rámci Pražského jara, 
kdy se talentovaní stipendisté uplynulého ročníku a jejich mentoři 
představí v Anežském klášteře v Praze. Národní festival Smeta-
nova Litomyšl věnuje tématu a stipendistům symbolicky celou 

sobotu 22. června, kdy se představí spolu s mentory v zámecké 
jízdárně na 3 samostatných koncertech. Výtvarná sekce v Li-
tomyšli připravuje samostatnou výstavu stipendistů s mentory. 
„Projekt MenART, který unikátně propojuje ,tvůrčí čtyřúhelníkʼ 
mladý umělec – mentor – pedagog – rodič, již v polovině první-
ho ročníku prokázal, že jde o šťastnou symbiózu. Spojuje totiž 

v sobě prvky výuky, veřejného vystoupení ale i přátelského se-
tkání s lidmi, kteří všichni milují hudbu. Takže mimo veškeré tech-
nické a odborné aspekty se zde společně učíme nejen prostřed-
nictvím hudby mluvit a ideálně také něco říkat, ale hlavně říkat 
něco jeden druhému, a to ve všech významech toho slova…,” 
doplňuje Ivo Kahánek, který v roli mentora pokračuje.

Počet ZUŠ ve školním roce 
2018/2019 - 496 

Většinu ZUŠ zřizují obce a kraje. 
V ČR působí i 55 soukromých ZUŠ, 
4 církevní a jedna ministerská. 
Základní umělecké školy navště-
vuje zhruba čtvrt milionu dětí 
a každoročně přibývají.
ZUŠ nabízejí výtvarný, taneční 
i literárně‑dramatický obor a hu-
dební obor, do něhož chodí dvě 
třetiny žáků.

Zdroj: MŠMT 

VNÍMAT UMĚNÍ UŽ OD PRVNÍCH KRŮČKŮ

SPOLEČNÉ AKCE ZUŠ 
V REGIONECH

„Zejména u přemýš-
livých dětí je rozvoj 
hudebních dovedností 
klíčový pro komp- 
lexní rozvoj osob-
nosti,“ říká dětská 
psycholožka
   – Veronika Büchler

ČEŠTÍ RODIČE CHTĚJÍ PO ZUŠ 
POCTIVÉ ŘEMESLO


