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 0 ÚVOD 
 

Témou dizertačnej práce je hudba v prostredí evanjelického 

školstva na území Slovenska od obdobia reformácie v 16. storočí aţ po 

súčasnosť. Téma spája oblasť histórie, hudby a pedagogiky. Túto tému 

sme si zvolili na základe osobnej skúsenosti s hudobnými aktivitami 

v oblasti evanjelického vzdelávania. Hudba je pre evanjelickú konfesiu 

esenciálnou súčasťou vyjadrenia viery. Evanjelická cirkev preniesla 

dôrazy reformačnej teológie aj do formy bohosluţby a hudbu vnímala 

ako nástroj šírenia nového učenia vychádzajúceho z evanjelia. 

Reformátor Martin Luther bol presvedčený, ţe hudbe treba učiť deti uţ  

od malička a mládeţ musí dostať poznanie umenia, pretoţe jej to 

umoţní stať sa ľuďmi s etickou hodnotou. V evanjelickom vzdelávaní 

preto tvorí hudba neodmysliteľnú súčasť špecifických aktivít škôl, ako 

sú školské sluţby Boţie a hodiny evanjelického a. v. náboţenstva.  
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1 CIELE PRÁCE 
 

Práca je určená pedagógom, zodpovedajúcim za spôsob a 

úroveň stvárnenia týchto aktivít, teda učiteľom evanjelického 

náboţenstva, duchovným správcom škôl a učiteľom iných predmetov, 

ktorí sa podieľajú na príprave bohosluţobných stretnutí a vedú hudobné 

aktivity ţiakov zamerané na prípravu sluţieb Boţích. Títo učitelia 

potrebujú rozumieť základným dôrazom reformačného učenia a úlohe 

hudby v jeho šírení a upevňovaní. Zároveň je pre nich nevyhnutná 

orientácia v postmodernej pluralitnej spoločnosti, kam chcú prinášať 

nemenný obsah metódami, ktoré sa musia neustále vyvíjať a reagovať 

na potreby cieľových skupín. Preto v empirickej časti predstavujeme 

hudobno-dramatický projekt, ktorý sa realizuje v niektorých 

evanjelických školách. Projekt Story si za jeden z cieľov kladie 

odovzdať posolstvo vychádzajúce z evanjelického učenia hudobnými 

a dramatickými formami blízkymi ţiakom realizujúcim projekt 

a oslovujúcimi dnešného človeka. 

Práca má historicko-teoretickú a empirickú časť a je rozčlenená 

do šiestich kapitol.  

Cieľom historicko-teoretickej časti je opísať vývoj 

evanjelického vzdelávania na území Slovenska s dôrazom na úlohu 

hudby v edukačnom procese v časovom období od reformácie v 16. 

storočí po súčasnosť. Empirická časť pozostáva sa z dvoch častí. 

Cieľom prvej časti je formou prieskumu porovnať hudobné aktivity 

v rôznych formách stvárnenia špecifických predmetov v školských 
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vzdelávacích programoch evanjelických škôl. Druhá časť má charakter 

prípadových štúdií. Predstavujeme v nej realizáciu hudobno-

dramatického projektu Story. Cieľom tejto časti je analyzovať dopad 

jeho realizácie na postoje ţiakov k predmetu umenie a kultúra a ich 

motiváciu pre prácu v hudobných aktivitách neformálneho vzdelávania.  

 

2 STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

 
Problematika úlohy hudby v edukačnom procese evanjelických 

škôl v sebe spája oblasti evanjelickej cirkevnej histórie, pedagogiky 

a hudby. Aj keď jednotlivé oblasti alebo ich kombinácia v určitom 

historickom období, či na vybranom území, boli predmetom výskumu 

viacerých autorov, v tomto spojení sa nimi ešte nikto nezaoberal 

v takomto rozsahu.  

Poznatky pre pochopenie reformačných princípov uplatnených 

v bohosluţbe sme čerpali z práce A. Leavera Luther's Liturgical Music. 

Reformy vo vzdelávaní a hudbe v ňom, ktoré realizoval Filip 

Melanchthon, sme podali na základe monografie Philip Melanchthon: 

Theologian in Classroom, Confession, and Controversy (Irene Dingel - 

J. Wengert). Daniel Veselý podrobne opisuje šírenie reformačných 

myšlienok z Nemecka na územie Slovenska a vznik prvých 

evanjelických cirkevných zborov v knihe Dejiny kresťanstva 

a reformácie na Slovenska. O tomto období sa dozvedáme aj z knihy 

Ľudovíta Neckára Dejiny kresťanskej cirkvi a veľmi významným 

zdrojom informácií je práca Jána Kvačalu Dejiny reformácie na 
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Slovensku 1517 - 1711. O vývoji bohosluţobného ţivota píše Ján Petrík 

v diele Dejiny slovenských evanjelických a. v. sluţieb Boţích. Za 

najstarší dokument, ktorý sa zaoberá bohosluţobným poriadkom  

evanjelikov na našom území sa povaţujú  Prešovské články, v ktorých 

sa okrem iného zdôrazňuje, ţe sa sluţby Boţie majú konať 

v materinskej reči, ktorej všetci rozumejú. Na zostavovaní Prešovských 

článkov, ktoré sú dokončením spolupráce s Filipom Melanchtonom, sa 

podieľal aj Leonard Stöckel. Podrobnejšie sa ţivotom a dielom 

Leonarda Stöckela zaoberá František Matúš v diele Leonard Stöckel 

a reformácia v strednej Európe, tieţ Andrej Hajduk v publikácii 

Leonard Stöckel – Ţivot a dielo a Karol Medňanský v práci Leonard 

Stöckel (1510-1560) - zakladateľská osobnosť hudobnej pedagogiky na 

území Slovenska. Veľmi významným zdrojom informácií 

o evanjelických školách je dielo Jána Rezika: Gymnaziológia. Situáciu 

evanjelických škôl v obdobie 18. storočia opisuje Eva Kowalská v 

publikácii Kontúry politického zápasu o charakter protestantského 

školstva v období osvietenstva. Dôleţité informácie sme čerpali z prác, 

ktoré sa venujú evanjelickému školstvu a úlohe hudby v ňom v určitých 

oblastiam na území Slovenska. Čerpali sme z vedeckých štúdií Janky 

Petӧczovej, ktorá sa zameriava na vývoj hudobného ţivota na Spiši 

v diele Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. 

Vývoju evanjelickej cirkvi a školstva v meste Prešov a v oblasti Šariša 

sa venujú zborníky Petra Konyu a Reného Matloviča Acta Collegii 

Evangelici Prešoviensis. Históriou evanjelickej školy v Banskej Bystrici 
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opisujú J. Alberty a P. Martuliak v publikácii Banská Bystrica 

v znamení kalicha. 

 
Informácie pre analýzu aktuálneho stavu v evanjelických 

školách sme získali z pedagogických a legislatívnych dokumentov 

slovenských evanjelických škôl a evanjelickej cirkvi. Formou 

dotazníkov sme oslovili duchovných správcov a pedagógov 

evanjelických škôl, aby sme zistili ďalšie potrebné informácie pre 

zmapovanie aktuálnej situácie v oblasti hudobného stvárnenia školských 

sluţieb Boţích a postavenia hudobných činností vo vyučovaní 

evanjelického a. v. náboţenstva. 

 

3 METÓDY  
 

V historicko-teoretickej časti, ktorú tvoria kapitoly 1. aţ 4., sme 

vyuţívali literárnu metódu, historicko-deskriptívnu metódu, na ktorú 

nadväzovala analyticko-syntetická metóda a metóda komparácie. Pri 

štúdiu odbornej literatúry bola pozornosť sústredená najmä na slovenské 

a zahraničné odborné publikácie, zborníky, časopisy a internetové 

stránky, ktoré sa venujú histórii evanjelickej cirkvi, jej školstva a úlohe 

hudby v ňom. V tejto časti práce sme neformulovali hypotézy.  

V empirickej časti sme v piatej kapitole opísali realizovaný 

prieskum. Prieskum, zameraný na zistenie aktuálneho stavu postavenia 

hudby v evanjelických školách na Slovensku v edukačnom procese, sme 

realizovali metódou dotazníkov. Vyuţívali sme aj analyticko-syntetickú 
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metódu pri práci s pedagogickými a legislatívnymi dokumentmi týchto 

škôl. Predmetom prieskumu bola hudba v špecifických aktivitách 

vychádzajúcich z evanjelickej konfesie v evanjelických školách na 

Slovensku. Cieľom prieskumu bolo zistiť a analyzovať postavenie 

hudby v bohosluţbe evanjelických škôl na Slovensku:  

- zistiť a analyzovať podiel hudobných zloţiek v bohosluţbe 

evanjelických škôl; 

- zistiť a analyzovať formu stvárnenia hudobných častí 

poriadku sluţieb Boţích v evanjelických školách vo vzťahu 

k Agende ECAV. 

Objektom prieskumu boli pedagogickí zamestnanci 

evanjelických škôl zodpovedajúci za stvárnenie sluţieb Boţích 

a vyučovanie evanjelického náboţenstva. Do tejto skupiny patria: 

duchovní správcovia evanjelických škôl, učitelia, ktorí sa podieľajú na 

príprave a realizácii hudobného stvárnenia sluţieb Boţích, učitelia 

evanjelického náboţenstva a ţiaci súťaţiaci v speváckej súťaţi 

Duchovná pieseň.  

V piatej kapitole sme formulovali tri hypotézy: 

H1: Hudobné zloţky v bohosluţbe evanjelických škôl, ktoré nie sú 

stvárnené podľa Agendy ECAV, nenapĺňajú ňou poţadované 

kvalitatívno-kvantitatívne kritéria. 



 

11 
 

H2: Hudobné vzdelanie učiteľov evanjelického náboţenstva priamo 

ovplyvňuje počet piesní nacvičených na hodinách evanjelického 

náboţenstva; 

H3: Hudobné vzdelanie učiteľov evanjelického náboţenstva priamo 

ovplyvňuje úspešnosť ţiakov v speváckej súťaţi evanjelických škôl. 

V šiestej kapitole opisujeme  prípadové štúdie na dvoch školách, 

v Martine a v Tisovci, realizované formou kombinovaného 

kvantitatívno-kvalitatívneho výskumu. Cieľom výskumu bolo zistiť: 

-  v ktorej zo skúmaných škôl sa počas realizácie projektu Story 

dostane ku hudobným aktivitám vyšší podiel ţiakov v ročníku; 

-  ako sa zmení postoj ţiakov k predmetu umenie a kultúra 

a k účasti na ďalších hudobných aktivít neformálneho vzdelávania počas 

realizácie projektu Story.  

Predmetom výskumu boli ţiaci a ich postoje k hudobným 

činnostiam v projekte, k predmetu umenie a kultúra a k hudobným 

aktivitám neformálneho vzdelávania. 

Objektom prieskumu boli ţiaci, ktorí v školských rokoch 

2013/2014 aţ 2015/2016 absolvovali projekt Story na evanjelických 

gymnáziách v Martine a v Tisovci. 

H4 Osnovy predmetu umenie a kultúra na Evanjelickom gymnáziu 

v Martine  vytvárajú priestor na rozvoj hudobných kompetencií pre 
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vyššie percento ţiakov prvého ročníka ako na Evanjelickom gymnáziu 

v Tisovci. 

H5 Počet ţiakov, ktorí navštevujú hudobné aktivity neformálneho 

vzdelávania  sa počas realizácii projektu Story zvýši. 

H6 Realizácia hudobno-dramatického projektu Story prinesie zvýšenie 

podielu ţiakov s pozitívnym postojom k predmetu umenie a kultúra. 

 

4 VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Hypotéza H1 bola potvrdená. Sluţby Boţie sa podľa Agendy 

ECAV realizujú iba na niektorých školách. Aj keď väčšina škôl 

vychádza z poriadkov v Agende, upravuje svoj program podľa 

priestorových a personálnych moţností. Podiel hudobných zloţiek 

programu nad 50% v bohosluţbe má polovica evanjelických škôl. 

Týmito zloţkami sú piesne, liturgické prvky a hudobné vystúpenia 

formou programu tried, speváckych zborov a hudobných skupín. 14% 

škôl má podiel hudby na sluţbách Boţích pod 25%. Zvyšných 36% škôl 

zaraďuje do programu bohosluţby hudbu na úrovni 25% aţ 50%. 

Priemerný podiel hudobných zloţiek programu bohosluţby 

v evanjelických školách na Slovensku je 42%. Počet piesní 

z Evanjelického spevníka v programe školských sluţieb Boţích je niţší 

ako počet piesní z iných spevníkov. Partitúra k Evanjelickému spevníku 

a liturgii sa pouţíva minimálne, rovnako ako organový sprievod.  
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Hypotéza H2 bola potvrdená. Počet piesní zaradených do 

vyučovania evanjelického náboţenstva je vyšší na školách s vyšším 

koeficientom priemernej úrovne hudobného vzdelania učiteľov 

evanjelického náboţenstva.  

Hypotéza H3 bola potvrdená. Koeficient priemernej úrovne 

hudobnej vzdelanosti učiteľov evanjelického náboţenstva v jednotlivých 

školách korešponduje s koeficientom úspešnosti jednotlivých škôl 

v hudobných súťaţiach evanjelických škôl. Najúspešnejšími školami sú: 

Evanjelická spojená škola Martin, Evanjelické gymnázium Banská 

Bystrica a Evanjelické gymnázium Košice.  

Hypotéza H4 bola potvrdená. V kaţdom školskom roku 

v období určenom pre porovnanie bolo percento ţiakov prvého ročníka, 

ktorí sa venovali v rámci realizácie projektu Story rozvoju hudobných 

kompetencií vyššie na Evanjelickom gymnáziu v Martine ako na 

Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. 

Hypotéza H5 bola potvrdená. Aktívna účasť ţiaka na projekte 

ho motivuje k dodatočným hudobným aktivitám v neformálnom 

vzdelávaní. Porovnanie údajov z dotazníkov na začiatku a konci 

realizácie projektu Story ukázalo nárast percenta ţiakov, ktorí sa 

venovali aktivitám rozvíjajúcim hudobné kompetencie na konci obdobia 

realizácie projektu Story oproti stavu na začiatku realizácie projektu. 

Hypotéza H6 bola potvrdená. Vyhodnotenie odpovedí 

z dotazníkov ukázalo, ţe postoj ţiakov k projektu Story ako aj 
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k predmetu umenie a kultúra sa v priebehu trvania hudobno-

dramatického projektu zmenil. Pribudol počet ţiakov s pozitívnym 

postojom a zníţil sa počet ţiakov s negatívnym postojom.  
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ZÁVER 
 

Na základe hĺbkovej historicko-teoretickej analýzy postavenia 

hudby v evanjelickom školstve sme mohli lepšie pochopiť východiská 

reforiem, ktoré sa v evanjelickom vzdelávaní udiali ako dôsledok 

reformácie. Prieskum aktuálneho stavu v evanjelických školách nám 

pomohol zorientovať sa v aktuálnych potrebách pedagógov, ktorí vo 

svojich špecifických podmienkach zodpovedajú za hudobné 

stvárnenie sluţieb Boţích a hudbu vo vyučovaní evanjelického 

náboţenstva. To nám umoţňuje zlepšiť našu prácu v oblasti tvorby 

osnov, štandardov, učebníc a metodických príručiek evanjelického a. 

v. náboţenstva a pripraviť podklady pre Školský výbor evanjelickej 

cirkvi a Výbor cirkevnej hudby, aby sme začali s prípravou 

chýbajúcich didaktických materiálov, ďalších školení pedagógov 

a úpravou legislatívy, ktorá sa týka cirkevných škôl.   

 
Odporúčania pre prax 

Nejednotnosť v stvárnení sluţieb Boţích v evanjelických 

školách na Slovensku je spôsobená špecifickou situáciou kaţdej školy, 

jej materiálnymi a personálnymi moţnosťami. Nie je nevyhnutné, aby 

boli sluţby Boţie všade realizované rovnakým spôsobom. Dôleţité je, 

aby napĺňali ciele výchovno-vzdelávacieho procesu evanjelickej 

školy.  
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Evanjelické školy pre napĺňanie kvantitatívno - kvalitatívnych 

kritérií hudobných zloţiek vyučovania evanjelického náboţenstva 

a pre stvárňovanie Sluţieb Boţích nemajú dostatočne vytvorené 

potrebné materiálne ani personálne podmienky. Školské sluţby Boţie 

sa konajú v niektorých školách raz týţdenne, v iných dvakrát 

mesačne, v niektorých len raz v mesiaci. Zriaďovateľ vo svojich 

dokumentoch neupravuje frekvenciu vykonávania školských sluţieb 

Boţích. Okrem ordinačného sľubu duchovných správcov škôl, ktorý 

ich zaväzuje vykonávať bohosluţobné úkony podľa nariadení 

evanjelickej cirkvi, neexistuje dokument s kritériami stvárňovania 

sluţieb Boţích v školskom prostredí. Rámcovo vychádza poriadok 

školských sluţieb Boţích z Agendy ECAV, ale liturgia je vystavaná 

tak, aby umoţnila aktívne zapojenie ţiakov. Aktivita ţiakov spôsobom 

čítania biblických testov a modlitieb vedie k zniţovaniu podielu 

spievanej liturgie v programe. Bilingválne školy v snahe zaradiť aj do 

tohto priestoru pracovný jazyk školy, zaraďujú liturgické prvky 

vychádzajúce najmä z americkej luteránskej tradície. Pre kontrolu 

plnenia špecifických výchovno-vzdelávacích cieľov evanjelických 

škôl je potrebné vypracovanie jasných kritérií hodnotenia. Niektoré 

ciele, týkajúce sa najmä duchovného rozvoja osobnosti ţiaka nie je 

moţné vtesnať do presných kritérií, pretoţe sú nemerateľné. Stále 

však dostáva dosť aktivít, ktorými školy stanovené ciele napĺňajú a 

ktoré merateľné sú.  



 

27 
 

Pre dosiahnutie poţadovanej úrovne hudobných zloţiek špecifických 

predmetov evanjelických škôl je potrebné: 

- Vypracovať poriadky sluţieb Boţích v evanjelických 

školách s alternatívami pre rôzne vekové stupne; 

- pripraviť alternatívnu liturgiu, ktorá by nezniţovala podiel 

spevu na sluţbách Boţích a zároveň by bola prijateľná pre 

dané vekové kategórie, 

- pripraviť poriadky sluţieb Boţích s liturgiu, ktorá by 

zohľadňovala bilingválnosť niektorých evanjelických 

škôl; 

- pripraviť školský evanjelický spevník s piesňami pre 

všetky obdobia cirkevného roka; 

- pripraviť partitúru pre liturgiu a nový školský spevník, 

v ktorej by bol materiál vhodný aj pre iné hudobné 

nástroje ako organ; 

- vypracovať metodické materiály pre hodiny evanjelického 

a. v. náboţenstva s hudobným obsahom; 

- organizovať pravidelné semináre pre pedagógov 

zodpovedných za stvárňovanie školských sluţieb Boţích 

z hudobného hľadiska; 

- zaradiť do prípravy učiteľov evanjelického náboţenstva 

aspoň základnú hudobnú prípravu; 

- vytvoriť v školách pracovnú pozíciu školského hudobníka 
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- kantora so zodpovednosťou za prípravu hudobných častí 

poriadku sluţieb Boţích. 
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RESUMÉ 
 

Témou dizertačnej práce je miesto a úloha hudby v rôznych časových 

obdobiach v evanjelickom školstve na Slovensku od obdobia 

reformácie po súčasnosť. Reformačné učenie vychádzajúc 

z myšlienok Martina Luthera poloţilo na vzdelávanie v oblasti hudby 

veľký dôraz.  Na Slovensku  predstavuje reformačný prúd vo 

vzdelávaní osoba Leonarda Stӧckla, ktorý pod vplyvom reforiem 

Filipa Melanchtona v Nemecku zreformoval mestskú školu 

v Bardejove.  Pod vplyvom protireformácie, maďarizácie čelili 

evanjelické školy mnohým problémom a výzvam. V 

období socialistického štátneho zriadenia prestali existovať. 

Vzdelávacie programy evanjelických škôl po roku 1989 obsahujú 

špecifické vyučovacie predmety, v ktorých je významný priestor pre 

hudbu a aktivity rozvíjajúce hudobné kompetencie ţiaka. Cieľom 

empirickej časti práce je zistiť aký priestor má hudba vo vyučovaní 

evanjelického náboţenstva, v bohosluţbe evanjelických škôl a aké 

hudobné voľnočasové aktivity ţiakom ponúkajú evanjelické škôl. 

Rovnako nás zaujímalo akým spôsobom vplýva hudobné vzdelanie 

vyučujúcich evanjelického a. v. náboţenstva na úroveň hudobných 

aktivít ţiakov. Výsledkom prieskumu realizovanom na týchto školách 

je potvrdenie hypotéz, ţe hudobné vzdelanie učiteľov evanjelického 

náboţenstva ovplyvňuje mnoţstvo a kvalitu hudobných aktivít školy. 

Súčasťou práce je deskripcia a komparácia hudobno-dramatického 

projektu, ktorý sa realizuje na evanjelických gymnáziách v Martine 

a v Tisovci. Výskum potvrdil, ţe vyučovanie predmetu umenie 

a kultúra formou hudobno-dramatického projektu mení postoj ţiakov 

k predmetu pozitívnym spôsobom a motivuje ich ku práci v ďalších 

hudobných aktivitách neformálneho vzdelávania.   
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SUMMARY 
 

The topic of this thesis is the role of music in Lutheran schools in 

Slovakia, from the Reformation period to the present. The Protestant 

Reformation, based on Martin Luther´s thoughts, puts great emphasis 

on music education. The Lutheran reformation in Slovakia was 

represented by Leonard Stӧckel who was influenced by Philip 

Melanchton´s pedagogical reforms in Germany. A pedagogical 

program, similar to that of Melanchthon wears implemented by 

Stöckel in his hometown of Bartfeld. Since that time, Lutheran 

schools in Slovakia have suffered times of persecution and have 

experienced many challenges during the Counter Reformation and 

Magyarization under the Austria-Hungarian Empire. Later, parochial 

schools were outlawed during the socialist era in Czechoslovakia. It 

was not until 1989, after the fall of Communism, that Lutheran 

schools were reopened. The curriculum used by Slovak Lutheran 

schools contains specific subjects that emphasize the role of music and 

promote activities intended to develop students’ musical skills. A goal 

of the research is to define and analyze the role of music in religion 

classes, school church services, and extra curriculum activities. The 

last part of the thesis contains a description and comparison of music 

and drama projects that are implemented in school curriculum used by 

the Lutheran high schools in Martin and Tisovec. The research 

confirms that using music and drama projects, in school curriculum 

changes a students´ attitude towards art and culture subjects in a 

positive way and motivates them to participate in other music 

activities through non-formal education. 

 


