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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 březnu 2012 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

Hudební výchova 8.ročník 
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Wolfgang Amadeus Mozart  1. 

• Wolfgang Amadeus Mozart (1756 

Salzburg – 1791 Vídeň) byl klasicistní 

hudební skladatel a klavírní virtuos. 

•  Geniální hudebník, který za svého života 

vytvořil 626 děl světského i duchovního 

charakteru – opery, operety, symfonie, 

koncerty, komorní hudbu, mše a chorály. 



Wolfgang Amadeus Mozart  2. 

• V dětství cestoval s celou rodinou na 
dlouhých hudebních turné po metropolích 
celé Evropy. 

• Společně se svou sestrou byli na turné 
představováni jako zázračné děti. 

•  Malý Mozart se svým otcem navštívili také Brno a 
Olomouc. V té době právě u Mozarta propukla nemoc 
černých neštovic. V Olomouci ho vyléčili ze velkého 
přispění olomouckých církevních hodnostářů. 



Wolfgang Amadeus Mozart  3. 

•  V 15-ti letech odchází do Itálie, aby poznal 
operní tvorbu. Zde se setkal s Josefem 
Myslivečkem. 

• V době své dospělosti žil a tvořil W.A.Mozart 
ve Vídni, kde se se také oženil. 



Wolfgang Amadeus Mozart  4. 

• Několikrát navštívil Prahu. Vždy pobýval u manželů 
Duškových ve vile zvané Bertramka. 

• Mozartova opera Figarova svatba patří mezi opery, které si české 
publikum okamžitě zamilovalo. Hrála se ve Stavovském divadle ( 
v té době se nazývalo Nosticovo divadlo). 

• Hlavní hrdina opery je chytrý služebník Figaro, který s humorem 
vyzraje na urozené panstvo. Záletný pan hrabě začal  totiž dělat 
oči na jeho nevěstu, komornou Zuzanku. Mazaný Figaro si s tím 
ovšem poradil s grácií a humorem. V té době si ovšem nemohl 
poddaný služebník toto dovolit ke svému feudálnímu pánovi. 
Např. ve Francii, kde předloha divadelní  hry Figarova svatba 
vznikla, byl tento kus králem zakázán. 



Wolfgang Amadeus Mozart  5. 

• Když se Mozart dověděl, jak velký úspěch jeho 
opera v Praze sklízí, vypravil se zde na 
návštěvu v doprovodu svojí manželky. 

• Pak se odměnil Pražanům tím, že pro ně složil 
další operu DON GIOVANNI. 



Wolfgang Amadeus Mozart  6. 

Byla zkomponována právě pro Prahu a její světová premiéra 
zazněla ve Stavovském divadle. Operu řídil sám Mozart, za 
účasti obrovského množství nadšených posluchačů. 

• Na podzim v roce 1791 se Mozart nakazil infekční 
nemocí a 5. prosince  zemřel. Své poslední dílo 
Requiem již nedokončil (to učinil až jeho žák). 

•  Mozart byl člověk velmi malé tělesné výšky, modrooký, 
světlých vlasů, obličej pouze slabě poďobaný od 
neštovic, v žádném případě se prý nejednalo o nějakého 
výrazně atraktivního krasavce . 



Wolfgang Amadeus Mozart  7. 

• Mozart byl nicméně člověk nesmírně 
společenský a ve společnosti (zejména v té 
dámské) byl velice oblíben pro svoji zvláštní 
povahu, zajímavé na něm je také to, že se 
dokázal pohybovat a být oblíben prakticky ve 
všech společenských vrstvách bez rozdílu.  

• O Mozartovi je známo, že byl vynikajícím 
karetním hráčem a ovládal prý velice 
nadprůměrně až několik desítek různých 
karetních her, vedle samotné hudby prý byly 
karty jeho další velkou osobní vášní . 

 



Wolfgang Amadeus Mozart  8. 

• Mozart měl fenomenální hudební paměť, většinu 
tehdejších hudebních skladeb si dokázal 
kompletně zapamatovat (a to prý už od raného 
dětství) na jediný poslech, tuto skladbu pak 
dokázal velice rychle i zaznamenat v notách.  

• Mozart mluvil plynně několika světovými jazyky . 

• Mozartovo jméno je v Rakousku stále velice 
živé, jsou po něm pojmenovávány nejen 
hudební festivaly, ale i výrobky naprosto 
nehudební (např. cukrovinky) . 
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Portrét Mozarta v době dětství. 

 Již tehdy byl považován za velký talent a objel se svými rodiči půlku Evropy. 
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Malý Mozart s otcem a sestrou 
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Wolfgang Amadeus Mozart ve věku 20. let  
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Wolfgang Amadeus Mozart ve věku 31. let. 
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Rakouské město Salzburg – rodiště W.A.Mozarta 
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Vila Bertramka v Praze na Smíchově v Mozartově ulici 
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Zápis do sešitu : Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756 – 1791) 
• Už od dětství projevoval výrazný hudební talent. Podnikal s Otcem a 

sestrou koncertní cesty. V 15. letech odchází do Itálie studovat 
operu. K Praze měl vřelý vztah, při pobytu zde vždy pobýval ve vile 
Bertramka u manželů Duškových. Umírá ve Vídni v pouhých 35 
letech. 

• Opery : Kouzelná flétna 

•              Takové jsou všechny 

•               Don Giovanni (Džovani) 

•               Figarova svatba 

• Symfonie : Koncertantní 

•                   Jupiterova 

• Serenáda pro smyčce : Malá noční hudba 

• Písně : Touha po jaru 



OPAKOVÁNÍ 



Hudební talent se u Mozarta začal 

projevovat 

• a) V 15. letech. 

 

• b) Již v dětství – byl považován za 

zázračné dítě. 

 

• c) V době plnoletosti – v 18. letech 



Mozart se narodil v rakouském 

městě 

• a) Salzburku 

 

• b) Vídeň 

 

• c) Wels 



Své koncertní cesty podnikal 

• a) Se svým učitelem J.S.Bachem 

 

• b) Se svým bratrem 

 

• c) De svým otcem a sestrou 



V dětství koncertoval také v Čechách, kde onemocněl dětskou nemocí. 

Čeští lékaři ho dokázali vyléčit.Bylo to ve městě  

• a) Praha 

 

• b) Olomouc 

 

• c)  Kroměříž 



V 15. letech odchází Mozart 

studovat hudbu 

• a) Do Německa 

 

• b) Do Itálie 

 

• c) Do Ameriky 



V dospělosti při návštěvě Prahy byl 

vždy ubytován 

• a) Ve vile Barunka u manželů Doškových 

 

• b) V penzionu Bohemka 

 

• c) Ve vile Bertramka u manželů 

Duškových 



Opera, kterou věnoval Mozart 

Praze  

• a) Figarova svatba 

 

• b) Takové jsou všechny 

 

• c) Don Giovanni  (Don džovani) 



Mozartova serenáda pro smyčce 

• a) Malá jarní hudba 

 

• b) Malá ranní hudba 

 

• c) Malá noční hudba 



Mozartovo poslední nedokončené 

dílo 

• a) Requiem 

 

• b) Relikvie 

 

• c) Rekvalifikace 



Wolfgang Amadeus Mozart umírá 

ve Vídni 

• a) V 35. letech 

 

• b) V 70. letech 

 

• c) V 55. letech 
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