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Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Vzdělávací obor Umění a kultura 

ICT= Předmět/Téma Hudební výchova/Hudební styly 

Očekávaný výstup Žák získává přehled o vzniku, vývoji jazzu a jeho představitelích. 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova jazz - džez, spiritual, dixieland, swing 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – 2. stupeň 

Typická věková skupina 11 - 12 let /6. ročník 

Období tvorby DUM 5/2013 

 



pravděpodobné vysvětlení názvu –  
 

počeštěný název 

zkomolená zkratka 
JAS(MINE) v narážce na 
jasmínový parfém 
populární v New Orleans 
okolo roku 1915 



 vycházel z černošských 
worksongů, gospelů a 
spirituálů(duchovní písně) 

 hlavně ale z blues –
zpívaný černošský 
projev(zvolání-odpověď) 

 

 samostatná součást 
popové hudby určená 
k zábavě a tanci 

 dnes je širokým 
pojmem s obtížně 
určeným společným 
znakem 

 různé jazzové odnože 



 specifické rytmické cítění (důraz na 2. a 4. dobu) 

 částečná disharmonie not 

 opakující se melodie 

 fráze s možností  

     improvizace 

 nástroje 

saxofon, trubka 

pozoun, klarinet, 

klavír, kytara,  

kontrabas, housle, 

bicí, 

zpěv 



zrušením otroctví se černoši 
přesídlovali z venkova do měst 

  centra průmyslu 
a pracovních příležitostí 

zajímali se o hudbu bílých lidí 
levně kupovali vyřazené nástroje vojenských kapel 
kapely hrály v barech, pochodovaly po ulicích na 
pohřbech afro-americké komunity : ,,Zemřelý 
přichází do nebe s hudbou!“ 



new orleanský tradiční jazz  
                            – sekce žesťová, saxofonová a rytmická (bicí) 



chicagský (bělošský) styl 
    - dixieland, který vycházel z hry černošských orchestrů  
    - swing, který byl taneční hudbou a živě se vysílal v rádiu po celé Americe 
                      



Benny Goodman Glenn Miller 

Duke Ellington 

Louis Armstrong 
KRÁL JAZZU 



1. Které město bylo kolébkou jazzu? 
2. Co bylo příčinou vzniku jazzu a kdo jej začal hrát? 
3. Na jaký nástroj hrál Louis Armstrong? 
4. Jak se nazývá taneční hudba vycházející z jazzu? 
5. Jaké nástroje používají jazzmani? 
6. Proč jsou pohřby v afro-americké komunitě  
      ve své podstatě velmi radostné? 
7. Kdo je nazýván KRÁL JAZZU? 
 

 
 New Orleans  zrušení otroctví v Americe – černoši  trubka  swing pozoun, trubka, 

klarinet, saxofon, basa, housle, bicí  mrtvý má jít do nebe, kde bude očištěn  
od strastí s radostí, kterou hudba přináší  Louis Armstrong 



Uveřejněné odkazy [cit. 2013-05-26].  Dostupné pod licencí  Wikipedia  a Commons Wikimedia na WWW: 

 

jazz znak:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jazzstubartwork.svg?uselang=cs.> 

Louis Armstrong:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_Armstrong_restored.jpg> 

jazz orchestr:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CarterAndKingJazzingOrchestra.jpg?uselang=cs> 

Fullersjazz:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fullersjazz2.jpg?uselang=cs> 

Jazzband:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_Toros_de_Albacete,_Banda_de_m%C3%BAsicos_de
_Jazz_antes_de_su_actuaci%C3%B3.jpg?uselang=cs> 

Duke Ellington:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duke_Ellington_restored.jpg> 

Benny Goodman:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BennyGoodmanStageDoorCanteen.jpg> 

Glenn Miller:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glen_miller.jpg> 
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