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Antonín Dvořák a jeho Novosvětská symfonie jako lekce IVU

Růžena Matěnová

S přestěhováním do nové budovy knihovny v březnu 2013 se ukázalo, že i možnosti lekcí informačního vzdělávání 

žáků a studentů se rozšiřují. Jednalo se hlavně o větší prostory, možnost rozdělit při lekci uživatele do skupin a 

pracovat s nimi diferencovaně a interaktivně. Ten rok jsme si připomínali 120. výročí od premiéry Novosvětské 

symfonie A. Dvořáka (16. 12. 1893, New York) a protože tato Dvořákova symfonie svou krásou a nápaditými

melodiemi zaujme i ty posluchače, kteří běžně klasickou hudbu neposlouchají, zvolila jsem právě ji za hlavní téma 

lekce.

Lekci jsem vytvořila pro žáky a studenty 2. stupně ZŠ, středoškoláky a studenty ZUŠ. Je v ní počítáno s různou 

úrovní studentů: některé těžší úkoly lze vypustit a více prostoru věnovat např. poslechu.

Cílem lekce je seznámení s osobností a s dílem A. Dvořáka se zaměřením na zmíněnou symfonii. Při poslechu 

hudby pak dát prostor nápaditosti, promyšlenosti a kráse díla (pracujeme s uměním!).

Rozvíjení kritického myšlení se s postavením rozsáhlého fondu do volného výběru (jsme jednou z největších 

hudebních knihoven v republice) přímo nabízelo. Hledání v knihách: porovnávání tří knih při vyhledání Dvořákova 

výučního listu. Která kniha působí nejdůvěryhodněji a proč? Hledání na webu: informace o Novosvětské symfonii.

Podle čeho poznáme důvěryhodný web? Hledání v encyklopedické hudební databázi Grove: co jsou databáze, 

proč informacím v nich lze věřit? Studijní poslech skladby se zaměřením na práci dirigenta, hudební nástroje apod.

Jakým způsobem jsem postupovala při přípravě

Především bylo třeba si zjistit faktické informace o skladateli a díle (výsledkem pak byla prezentace, konkrétní 

vyhledané knihy, témata, hesla v databázích, CD, web…). Následně jsem si musela promyslet práci ve skupinách: 

časové rozvržení, otázky, místa, kde budou skupiny hledat, a vytvořit pracovní listy. Pro studijní poslech 

v poslechových místech jsem se musela rozhodnout, jakou část skladby zvolit a jak má být ukázka dlouhá. Závěr 

lekce jsem věnovala krátké diskusi nad otázkami z PL a poslechu vybraných částí symfonie z databáze Classical 

Music in Video, tentokrát již zaměřenému na umělecký a emoční zážitek z krásné hudby.

Pro lekci jsem si vytvořila následující schéma včetně časového rozvržení (celková délka: 2 hodiny):

I. Knihovna, katalog, prezentace o A. Dvořákovi, co jsou databáze

1. Stručná exkurze po knihovně, prohlídka hudební knihovny; co je katalog, signatura: ukázka hledání díla A. 

Dvořáka; cca 20 min.

2. Prezentace o životě a díle A. Dvořáka se zaměřením na Novosvětskou symfonii; poslechový sálek; cca 20

min.

3. Co jsou hudební databáze: ukázka poslechové databáze Naxos a encyklopedické databáze Grove: 

poslechový sálek; cca 10 min.

4. Rozdělení studentů na 2 skupiny A/B; půjčovna; plnění úkolů v PL; cca 25 min. + 25 min. = 50 min.

 A/B

II. Hledání tří knih o A. Dvořákovi v katalogu

III. Práce s těmito knihami

1. Vyhledání knih ve volném výběru: porovnání obsahu na dané téma: plnění úkolu v PL

2. Hledání hesla „A. Dvořák“ v databázi Grove: co je biografie, co bibliografie

B/A

IV. Hledání Novosvětské symfonie na dvořákovském webu a poslech začátku symfonie z CD



1. Web: vyhledání informací o inspiračních zdrojích, premiéře a dalších osudech Novosvětské 

symfonie: plnění úkolů v PL

2. Vyhledání nahrávek symfonie v katalogu KMHK a ve volném výběru

3. Poslech začátku symfonie z CD: poslechová místa; plnění úkolů v PL

Všichni

V. Diskuse nad úkoly: poslechový sálek; cca 10 min.

VI. Poslech Novosvětské symfonie z databáze Classical Music in Video: poslechový sálek; cca 10 min.

Zkušenosti a závěr: lekce byla realizována se žáky ZUŠ. Schéma, volný výběr a velký prostor knihovny se

osvědčily, učitelům i studentům se lekce líbila a zaujala je. Zároveň ale odhalila malou schopnost studentů 

vyhledávat dané informace z textu a interpretovat je, tedy poučeně číst.

S odstupem času se ukázal ještě jeden nedostatek, který vypadá jako těžko řešitelný. Učitelé ZŠ a SŠ vinou

špatně nastavených pracovních podmínek nemohou přijít do knihovny na více než 1 hodinu (1 hodina HV týdně), 

tedy pouze na tu, kterou sami učí. Dvouhodinová lekce se tak obtížně realizuje, přestože je z hlediska programu 

ideální. Poněkud schůdnější je možnost exkurzí; těch však mají školy povolen jen určitý počet do roka a ne vždy 

preferují právě knihovnu. Více času hudebnímu oddělení zpravidla věnují mimohradecké školy, které mají kvůli 

dojíždějícím žákům jinak uspořádaný rozvrh. Takto jsem realizovala některé svoje pořady přímo u nich ve škole a 

mám přislíbeno, že učitelé se žáky přijedou v průběhu roku i k nám do knihovny.

O lekci vyšel článek v časopise ZUŠ Střezina 2013/6. 
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