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ANOTACE 

Materiál DUM (digitální učební materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. 

Využít se dá v předmětu Hudební výchova v osmém 
ročníku. Je součástí tématického okruhu Poslechové 
činnosti. 

Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva. 

Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice Hudební výchova pro 8.roč.ZŠ  Jaroslav 
Mihule,Ivan Poledňák, Petr Mašlaň, Nakladatelství 
Fortuna 1994. 

Prezentace vznikla v říjnu 2012. 
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Rocková hudba 

Hudební výchova 8.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Yes_concert.jpg


Rocková hudba 

• Rock je žánr populární hudby, který se do povědomí dostal v 60. 
letech 20. století. 

•  Má kořeny v rock and rollu, country hudbě, ale je také ovlivněn 
folkem, jazzem a vážnou hudbou. 

• Mezi nejčastěji používané hudební nástroje patří elektrická kytara, 
baskytara, bicí nástroje a klávesové nástroje jako hammondovy 
varhany, klavír nebo od konce 60. let syntezátor. 

•  V rocku se často objevují kytarová, ale někdy i klávesová, 
saxofonová nebo harmoniková sóla. 

•  Skupina hudebníků soustřeďujících se na rockovou muziku se 
nazývá rocková kapela.  

• Mnoho rockových kapel se skládá z kytaristy (hrajícího na 
elektrickou kytaru), hlavního zpěváka, basáka a bubeníka, takže 
tvoří kvartet. 
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Kytara typu  Stratocaster 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/FenderStandardStrat.jpg
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Basová kytara 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Fender_Precision_bass.jpg
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Bicí souprava 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Drum_kit_illustration_edit.png
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Velký buben je basový buben, též označován jako kopák, dupák, šlapák, basák atp. 

 Hraje se na něj paličkou nebo pomocí šlapky ovládané nohou. Vycpává se dekou  

nebo molitanem, aby jeho zvuk nepřezníval. Jako všechny ostatní bubny má dvě blány, 

 přičemž do rezonanční blány se v profesionálních soupravách dělá otvor pro mikrofon. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Bass_drum.jpg
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Hammondovy varhany 

Hammondovy varhany jsou elektromechanický hudební nástroj, 

 jejichž první prototyp vyrobil r. 1935 Laurens Hammond. 

 Původním záměrem bylo najít levnější alternativu pro kostelní píšťalové varhany.  

Hammondovy varhany se však využívají hlavně v jazzu, blues, rocku a gospelu. 

Poslední elektromechanické Hammondovy varhany sjely z montážní linky v polovině 

70. let.Brzy se objevily elektronické analogové a později i digitální nástroje  

napodobující zvuk Hammondových varhan.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Hammond_l100.jpg
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Elektrický klavír 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Wurlitzer_200a.png


8 

 

 
Syntezátor nebo syntetizér -  je elektronický hudební nástroj, který tvoří výsledný 

 zvuk syntézou. Může být analogový nebo digitální, je obvykle vybaven klaviaturou. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Micromoog.jpg
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Green Day je americká punk rocková kapela  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/GreenDay21st.jpg
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Bon Jovi je rocková skupina z USA, která prodala celosvětově více jak  

125 000 000 alb. Jedná se zejména o stadiónovou kapelu, jejíž koncerty 

 mohli zhlédnout fanoušci po celém světě . 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Bon_Jovi_1.jpg
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The Rolling Stones je britská rokenrolová 

 skupina v čele se zpěvákem Mickem Jaggerem.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Stones_members_montage2.jpg
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Led Zeppelin - anglická rocková skupina, která se stala jednou z nejvýznamnějších  

a nejúspěšnějších v historii  rockové hudby.Představitelé Hard rocku. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Led_Zeppelin_2007.jpg
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Pink Floyd je anglická hudební skupina – představitelé Art rocku.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Pink_floyd_momentary_lapse_tour_montage.jpg
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Queen je britská rocková hudební skupina – představitelé Art rocku. 

 Je považována za jednu z nejlepších a nejvlivnějších hudebních skupin všech dob.   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Queen_1984_011.jpg
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Genesis je britská art rocková skupina založená v roce 1967. 

 S více než 150 miliony prodaných desek se řadí mezi 30 nejprodávanějších  

skupin všech dob.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/2180_-_Pittsburgh_-_Mellon_Arena_-_Genesis_-_The_Carpet_Crawlers.JPG
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Black Sabbath jsou anglická heavymetalová skupina, považovaná též  

za zakladatele heavy metalu, která prakticky ovlivnila mnoho jiných stylů. 

  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Black_Sabbath_1999-12-16_Stuttgart.jpg
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Ozzy Osbourne je britský zpěvák heavymetalové kapely Black Sabbath. 

 Jedná se o jednoho z nejznámějších, ale také nejkontroverznějších rockových 

 zpěváků současnosti.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Ozzy_Osbourne-2010.jpg


Zápis do sešitu : Rock 

• Padesátá léta přinesla tento hudební proud, který docela pozměnil 
svět populární hudby. Hlučná muzika, pár melodií a akordů, snadno 
se tvořila a hrála. Texty i hudba mnohdy působily jako výraz vzpoury 
mladých vůči dospělým, kteří na světě leccos pokazili. 

• Rock je elektrickou kytarovou hudbou.Jeho základem je blues. 

• Představitelé : Beatles, Rolling Stones 

• Hard rock – tvrdý rock, v němž převládá stránka rytmická nad 
melodickou. (Led Zeppelin) 

• Art rock – je to rock se snahou o umělecké vyjádření.Jsou zde 
delší, komplikovanější skladby, náročnější texty, pódiová provedení, 
zvláštní světelné efekty a kostýmy.(Pink Floyd, Genesis, Queen) 

• Heavy metal – tento hudební styl byl odnoží rocku a punku. Vytváří 
jednotvárný,řinčivý rytmus a tvrdou kytarovou hru. (Black Sabbath, 
Ozzy Osbourne) 



OPAKOVÁNÍ 



Kdy se dostala rocková hudba do 

povědomí lidí ? 

 

• a) V 18.století 

 

• b) V 60. letech 20.století 

 

• c) V 90.letech 20.století 



Kterými hudebními styly je rocková 

hudba ovlivněna ? 

 

• a) Symfonickou hudbou 

 

• b) Melodramem 

 

• c) Rock and rollem,country hudbou, 

jazzem,folkem, blues a také vážnou 

hudbou 



Které hudební nástroje můžeme 

slyšet v rockové hudbě ? 

 

• a) Housle, viola, violoncello 

 

• b) El.kytara,baskytara,bicí,klávesy 

 

• c) Flétna, hoboj,anglický roh,fagot 



Jak se jmenuje skupina, která 

produkuje rockovou hudbu ? 

 

• a) Rocková kapela 

 

• b) Smyčcový kvartet 

 

• c) Kytarové trio 



Vysvětli pojem hard rock 

 

• a) Hudba melodická a veselá 

 

• b) Hudba typu symfonické básně 

 

• c) Tvrdý rock, v němž převládá stránka 

rytmická nad melodickou   



Vysvětli pojem art rock 

 

• a) Rocková hudba se snahou o umělecké 

ztvárnění 

 

• b) Rocková hudba v níž převládá stránka 

melodická nad rytmickou 

 

• c) Rocková hudba ve stylu country 



Vysvětli pojem heavy metal 

 

• a) Rocková hudba s prvky polyfonie 

 

• b) Jednotvárný, řinčivý rytmus s tvrdou 

kytarovou hrou 

 

• c) Rocková hudba se snahou o umělecké 

ztvárnění 
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