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/Editorial/

Vážení čtenáři, milí kolegové!
Před koncem roku 2018 vychází dvojčíslí časopisu Hudební výchova, 
které je velmi pestré ve svém obsahu. Určitě poučí a také bude inspi-
rovat hudební pedagogy od předškolních zařízení až po vysoké školy.

V sekci původních vědeckých statí a výzkumných zpráv se v článku 
Marka Sedláčka seznámíte se stavem i příčinami současných hudeb-
ních preferencí dětí a mládeže a s úkoly předmětu hudební výchova 
v současné době, kdy probíhají revize Rámcových vzdělávacích pro-
gramů. Je to aktuální problematika, které se v časopisu budeme 
průběžně věnovat. Je třeba brát v úvahu především postoje těch, kteří 
jsou s dětmi denně ve styku, tedy vámi, učiteli. Velmi cenná je zpráva 
z výzkumu Barbory Šobáňové, která mapuje aktuální situaci v oblasti 
výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ v podmínkách stávajícího RVP. 
Odhaluje stav a zamýšlí se i nad jeho příčinami. Renovace komplex-
ního výchovně vzdělávacího procesu je v naší společnosti skutečně 
kardinálním úkolem. V redakci uvítáme náměty na toto téma, pozitivní 
příklady, které by bylo možné sdílet atd. V tomto smyslu se nabízejí 
hned dvě ukázky hudebních činností z pera Evy Králové a Miriam 
Lanákové, které se snaží vytvořit příjemnou atmosféru ve školských 
klubech u dětí na počátku jejich školní docházky. Senzitivním (pře-
chodovým, kritickým, transitivním) obdobím dětí budeme v časopisu 
věnovat odpovídající místo. Hudba totiž hraje v těchto obdobích 
nezastupitelnou roli. V předloženém dvojčíslí také představujeme 
vědeckou studii Lenky Přibylové o Paulu Hindemithovi, světovém 
skladateli 20. století, jehož 55. výročí od úmrtí si letos připomínáme. 
Studie akcentuje pohled na skladatele v kontextu jeho obsáhlého hu-
debně pedagogického díla. P. Hindemith velmi podporoval amatérské 
hudební umění, což je z celospolečenského hlediska velmi cenné.

S ohledem na tento fakt je právě důležitá původní didaktická 
studia Stanislava Pecháčka o Jiřím Temlovi a jeho sborové tvorbě pro 
děti. Kromě velmi zajímavých osudů tohoto hudebního skladatele je 
uvedena stručná charakteristika interpretační náročnosti a rozbor děl, 
která jsou v článku řazena chronologicky. Jako původní didaktickou 
studii jsme označili postoje hudebního pedagoga a sbormistra z České 
Lípy Jaromíra Ehrenbergera, který předkládá výsledky svých mno-
haletých zkušeností s hudební výchovou v oblasti rozvoje hudebního 
sluchu. Jeho návrhy jsou originální a jsou podpořeny novými didak-
tickými pomůckami pro školní i mimoškolní vzdělávání. Každopádně 
uvítáme vaši odezvu k této problematice a je možné s autorem rovněž 
vést odbornou komunikaci (kontakt je uveden v textu studie).

V přehledových článcích a studiích má v našem časopisu tradiční 
zastoupení transfer hudby a výtvarného umění z pera Jaroslava Bláhy. 
V předloženém dvojčíslí uvádíme jeho dva články. Autor v prvním 
z nich představuje pozdně barokního malíře Václava Vavřince Reinera 
a skladatele Jana Dismase Zelenku. Ve druhém článku, který uzavírá 
pětiletý cyklus o baroku ve výtvarném a hudebním umění, máte 
příležitost se začíst do uměleckých osudů výtvarného umělce Franze 
Antona Maulbertshe a Georga Friedricha Händela. Osobně se domní-
vám, že konstituování nové vědecké disciplíny, tzv. transdidaktiky, je 
nezbytné pro zlepšení uměleckého klimatu v našem školství. V tomto 
smyslu budeme v příštích číslech časopisu uvádět pozitivní příklady 
z výzkumů a didaktické praxe. Uvítáme i vaše podněty a zkušenosti.

Notovou přílohu připravila Petra Bělohlávková, která aranžo-
vala Pastorellu in G od Jana Josefa Dusíka (1738−1818), učitele, 
varhaníka a skladatele z města Čáslav. Věříme, že příjemně umocní 
letošní vánoční atmosféru.

Pro každého učitele hudby jsou velmi cenné metodické náměty 
a inspirace, zvláště, když jsou založeny na celoživotních pedago-
gických zkušenostech. Slovenský skladatel, vysokoškolský pedagog 
Belo Felix je právě takovým člověkem, jehož slovo dokáže dodat 
energii a inspiraci. Nabízíme vám jeho pedagogické vyznání nazvané 
Učitel hudby a jeho poslání v dobových proměnách. Určitě oceníte 
i v dalších číslech jeho pedagogické mistrovství, které chápeme 
jako důležitý příspěvek k naší československé spolupráci. Těšíme 
se na odezvy učitelů na vynikající příspěvek Hany Váňové, který 
nazvala Janáčkova Bystrouška a dítě předškolního věku. Je milým 
příspěvkem k 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka. Dovedně představuje 
dětem část opery Příhody lišky Bystroušky. Velmi cenné jsou její 
komentáře k činnostnímu pojetí poslechu hudby a průniky do jed-
notlivých vzdělávacích oblastí a rozvoje klíčových kompetencí dětí 
předškolního věku. Tato práce je vhodná i pro počátky školního 
vzdělávání. Zvukové prameny jsou uvedeny. Nepochybuji, že článek 
udělá radost každému učiteli ve školní praxi a případné odezvy 
od vás, čtenářů, rádi Haně Váňové předáme, případně i uveřejníme.

Do jubileí, zpráv, recenzí a stálých rubrik pravidelně zařazu-
jeme článek z cyklu O hudbě anglicky. Vartan Agopian v něm pro-
vádí analýzu a komparaci metody klavírní hry Zdeny Janžurové 
s dalšími světovými klavírními školami. V závěru dvojčíslí ale na-
jdeme i mnohé další zajímavé informace. Určitě k nim náleží člá-
nek Jiřiny Jiřičkové o historicky první Hudební olympiádě České 
republiky, která se uskutečnila v únoru 2018 nebo informační 
článek Mileny Kmentové o 25. ročníku kurzů a festivalu komorní 
hudby Ameropa. V našem časopisu najdete i podnětné recenze 
na publikace o hudbě z teoretického nebo hudebně didaktického 
pohledu. Novou odbornou publikaci Jiřího Lusky o problematice 
hudební percepce a mentálního zpracování harmonických inter-
valů, akordů a harmonie popisuje Monika Vacová. Její název je 
Mental processing of Western music harmony: Some develop-
mental and cognitive aspects. Petra Slavíková rozebírá publikaci 
Mileny Kmentové s názvem Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, 
písničko!, jejímž záměrem je propojit hudební výchovu a logope-
dickou prevenci v předškolních zařízeních a institucích. A konečně 
Kateřina Hurníková představuje recenzí publikace Flautoškolka 
metodický koncept pro skupinovou výuku dětí předškolního věku 
pro hru na zobcovou fl étnu. Naše dvojčíslí vhodně doplňuje rubrika 
Z hudebních výročí (od července do prosince 2018), kterou pravi-
delně připravuje Petra Bělohlávková.

K závěrečným řádkům náleží i slova uznání a poděkování dosa-
vadní šéfredaktorce časopisu Hudební výchova, Petře Bělohlávkové, 
která předala štafetu v tvorbě tohoto časopisu zase dále, tedy nám. 
V časopisu budeme pečovat o vaši informovanost a těšíme se na spo-
lupráci. Vaše názory jsou pro nás opravdu velmi důležité. Náš cíl je 
přece společný − aby dobrá hudba vstoupila do vědomí dětí a mládeže 
jako poselství citu a smyslu pro krásu hudebního umění.

Miloš Kodejška 
vedoucí redaktor, docent na Katedře hudební výchovy PedF UK

Milena Kmentová 
redaktorka, odb. as. na Katedře hudební výchovy PedF UK

korespondenční adresa pro autory a čtenáře: casopishv@email.cz
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/Abstracts/

The content of a two-volume set journal Music Education 
consists of valuable contributions by renowned Czech 
and Slovak authors. We present the abstracts of their 
contributions.

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLES AND RESEARCH REPORTS

SEDLÁČEK, M. The Pupils Cannot Imagine Their Lives 
Without Music: To the Current Issue of Music Education 
for Children and Youth
Abstract: The author of the article focuses on the musical 
preferences of children and youth, the importance and the 
role of the subject of music education under the impression 
of selected results of researches of the Department of 
Music at the Faculty of Education of the Masaryk University 
in Brno.
Key words: music education, musical preferences, music 
listening, classical music.

ŠOBÁŇOVÁ, B. Music Education at Primary School and the 
Educational Programme and Curricula for Primary Education
Abstract: The paper presents the results of the research 
that took place in 2016 and 2017. It was supported by 
the Grant Agency of Charles University (GAUK n.156216). 
The aim of the research is to obtain information about 
the current situation of the music education at primary 
schools in the Czech Republic in terms of current valid 
curriculum (Framework Educational Programme for Basic 
Education − FEP BE)
Key words: research, music education, primary school, tea-
chers, pedagogical faculty, FEP BE.

KRÁLOVÁ, E. − LANÁKOVÁ, M. Music Activities to Optimise 
Class Atmosphere of Pupils during the Transition to Primary 
Education 
Abstract: In the study we focus on the design of music acti-
vities aimed at positive class atmosphere of pupils in af-
ter-school clubs in transition period to primary education. 
We defi ne the basic concepts, specify music activities as a 
means to optimise class atmosphere and give two examples 
of this application aimed at the satisfaction of children.
Key words: class atmosphere, music activities, music deve-
lopment, primary education, educational transition period.

PŘIBYLOVÁ, L. Paul Hindemith − Looking back at the 
Great Master of 20th Century Music, the Author of an 
Extraordinary Music Pedagogical Work
Abstract: P. Hindemith (1895−1963) is one of the greatest 
composers of German and contemporary world music 
of the 20th century. In 2018 we commemorate the 55th 
anniversary of his death. He is the composer with a very 
signifi cant compositional work. He was also known as 
an excellent violist, chamber musician, conductor, pe-
dagogue, music scientist, theorist, editor and musical 
populariser. The so-called Foundation: Paul Hindemith in 
Germany is responsible for the systematic maintenance 
of awareness of the composer´s work in Germany. The 
author created a comprehensive music-pedagogical work. 

The admiration and support for amateur art would plays 
a major role in that. "The play with singing" called We 
build a city from 1930 is considered to be one of the best-
-known works in the Czech country. The composition is 
also referred to as “opera for children”. The contribution 
deals, among other things, with the compositional details 
of this composition.
Key words: Paul Hindemith, Fondation Hindemith, viola, 
We build a city.

ORIGINAL STUDIES − MUSIC DIDACTICS

PECHÁČEK, S. Jiří Teml and His Children´s Choral Music
Abstract: In his article Jiří Teml and His Compositions for 
Mixed Choirs, Stanislav Pecháček provides us with a clear 
overview of Jiří Teml´s life destinies and his work for chi-
ldren´s choirs. The pieces are arranged in a chronological 
order and besides basic factual datas (the year of their 
origin, authors of texts, titles of individual parts, edition), 
the musical characteristic including the diffi culty for in-
terpretation is provided.
Key words: Jiří Teml, choral pieces, children´s choir.

EHRENBERGER, J. Problems of Developing Musical Ear 
 Abstract: The article concerns possible reasons for declining 
level of children’s singing at schools. It denotes several 
didactic stereotypes as ‘myths’ and submits arguments for 
the theses. The work is based on the author’s ten years 
old experience with non-singers at Primary school in Česká 
Lípa. Additionally, the author proposes possible solutions 
and introduces new didactic tools for Music classes. 
Key words: Auditory stimulus, perception, intonation, 
reaction.

SURVEY STUDIES 

BLÁHA, J. Late Baroque VI: Václav Vavřinec Reiner and 
Jan Dismas Zelenka
The author compares the work of the Late Baroque re-
presentatives Václav Vavřinec Reiner (1689−1743) and the 
composer Jan Dismas Zelenka (1679−1745) in the sense of 
the symbiosis of architecture, sculpture, painting and mu-
sic, which are characteristic feature of Baroque Theatrum 
mundi.

BLÁHA, J. Late Baroque V: Franz Anton Maulbertsch and 
Georg Friedrich Händel
The article is devoted to the representatives of Late 
Baroque Franz Anton Maulbertsch (1724−1796) and George 
Friedrich Händel (1685−1759). It closes a fi ve-year cycle 
that we have devoted to Baroque art and music. The 
artistic expression of both artists is an ideal farewell to 
this period.

ANNEX OF SHEET MUSIC

DUSÍK, J. J., arr. BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Pastorella in G
In the annex of sheet music, we introduce Pastorella in G 
major by Jan Josef Dusík (1738−1818), which was arranged 
by Petra Bělohlávková. J. J. Dusík was an organist, com-
poser and teacher from the town of Čáslav. His family is 
famous all over the world by their eldest son, Jan Ladislav 
Dusík. Pastorella in G greatly enhances Christmas time.

METHODOLOGICAL THEMES AND INSPIRATION SOURCES 

FELIX, B. Teacher and his Roles in Period Metamorphosis
Abstract: The article deals with the importance of music for 
the child in the light of new knowledge about the brain as-
sociated with dopamine. With pedagogical insight the author 
views the importance of a music teacher in the present days 
transformation. It represents a workshop of music education.
Key words: child, music, teacher, workshop.

VÁŇOVÁ, H. The Fox Sharp Ear for Music and A Pre-School 
Age Child
The authoress uses the 90th anniversary of the death of 
Leoš Janáček for the didactical presentation of his opera 
The Episodes of the fox Sharp Ear for Music, which he de-
dicates mainly to pre-school children and their teachers 
or parents. She represents the individual stages of how 
to work with children while they are listening to a com-
position. She uses animations of the shortened version of 
the opera, particularly the fi rst scenes from the life of the 
animals in the forest and the discovering the world by the 
fox named Sharp Ear for Music (http://youtu.be/W3quKa-
N0XZQ). It was prepared by the BBC in cooperation with 
the Czech Television and a lot of partners. With the help 
of the visualized part of the opera, pre-school educators 
can make multi-faceted penetrations into all educational 
areas and thus develop key competencies in this work.

JUBILEES, NEWS, REVIEWS, PERMANENT COLUMNS

AGOPIAN, V. A Backward Glance and a Forward Glimpse: 
Janžurová in comparison with the Thompson, Alfred, 
Bastien, Emonts, Chester, and Suzuki methods (part 1) 
− from the cycle About Music in English
Abstract: This work is the third of a series of four articles, 
which deal with a methodological analysis of different 
textbooks for playing the piano. It analyses the method of 
Janžurová in comparison with the methods of Thompson, 
Alfred, Bastien, Emonts, Chester, and Suzuki.
Key words: analysis, methods, pedagogy, piano, textbooks.

JIŘIČKOVÁ, J. The Music Olympiad of the Czech Republic
Abstract: The Music Olympiad of the Czech Republic a com-
petition for musically talented children and young people, 
was held on February 17, 2018. The paper briefl y describes 
the path to the fi rst years of the competition, its course 
and signifi cance.
Keywords: Music competition, pupils and students, versa-
tile talent.

KMENTOVÁ, M. Unbiased Information and a Few Subjective 
Insights from the 25th Year of the courses and the festival 
of chamber music Ameropa 2018
Abstract: The paper presents the history and course of the 
jubilee 25th year of Chamber Music Courses and Festival 
Ameropa. Information is revived by observations of an 
active participant of the courses and her mother.
Key words: chamber music courses, Ameropa.

VACOVÁ, M. The review: Mental Processing of Western 
Music Harmony: Some Developmental and Cognitive 
Aspects
Abstract: The book focuses on the issue of perception and 
mental processing of harmonic intervals, chords, and har-
mony. These musical parameters linked to the Western 
music culture are discussed in terms of psychology of music 
perception and cognitive processing of music in human 
mind. The book turns to several theoretical approaches, 
involving the period of H. Helmholtz´s and Stumpf´s study 
of tone perception, the heritage of the Gestalt psychology 
and the cognitive approach, which dominates this fi eld 
nowadays.
Key words: music perception, mental processing of music, 
harmony, consonance, dissonance, hierarchy.

SLAVÍKOVÁ, P. New Edition with the Themes that Support 
Speech Therapy in Pre-School Children through Music 
Activities
Abstract: The review of a new edition Word, a little word, 
a very little word, hurry up, song! (Kmentová, 2018) pre-
sents the results of the research and experimental coope-
ration of Milena Kmentová with many pedagogues in the 
fi eld of pre-school education and teachers of elementary 
art schools. The work serves as a methodological material 
to be directly applied in pre-school facilities and institu-
tions. Her intention is to link and relate music education 
to speech therapy.
Key words: review, preschool child, music, prevention of 
speech therapy problems.

HURNÍKOVÁ, K. Flautoškolka − Teaching Pre-School 
Children to Play the Flute
Abstract: The contribution introduces the new systematic 
concept of teaching fl ute in a group of preschool children 
entitled Flute School. The textbook that is designed for the 
fi ve-reel recorder, is based on playful forms of teaching and 
focuses on the overall development of musical abilities.
Keywords: fi ve-reel fl ute, fl ute teaching, group lessons.

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. From Music Anniversaries (July to 
December 2018)
In our journal there is a regular column devoted to the 
anniversaries of musicians and music teachers from July 
to December 2018.
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Mnohdy jako důležitý vliv uvádí také 
televizi a hudební výchovu. Vliv hu-
dební výchovy uvedlo 64,44 %. […] 
Žákův vkus ovlivnili především kama-
rádi, rádio, rodina, televize, internet 
a také škola. Vliv těchto překračuje 
50 %, vliv kamarádů uvedlo 62,32% re-
spondentů. Život bez hudby si žák ne-
umí představit.“2 Je optimistické, že 
žáci předmět hudební výchovy sami vní-
mají jako důležitý, který je ovlivňuje, 
orientuje v problematice a přispívá 
k formování jejich hudebního vkusu. 
Je třeba si uvědomit, že je to právě 
škola, kde se žák může setkat s hudbou, 
k níž by si jinak obtížně sám nacházel 
cestu. Žák základní školy „jednoznačně 
preferuje populární hudbu, jeho ob-
líbený žánr je hip hop. Oblíbeného 
interpreta vážné hudby nemá, zato 
má oblíbeného interpreta populární 
hudby. Nejčastěji poslouchá Lady 
Gaga, Rihannu, Miley Cyrus, Beyonce 
a Michaela Jacksona, ale poslouchá 
i mnohé další. Oblíbeného skladatele 
nemá v případě vážné ani populární 
hudby.“3 I když je jasné, že by žáci dnes 

2 CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta 
PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních 
technologií v hudební výchově. Teoretické 
refl exe hudební výchovy, Brno: Masarykova 
univerzita, 2010, roč. 6, č. 1, s. 228.
3 Tamtéž, s. 228. 
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Život bez hudby 
si žáci neumějí představit: 
k aktuální problematice 
hudební výchovy dětí a mládeže

V současné době, kdy je Národním 
ústavem pro vzdělávání připra-
vována revize Rámcově vzdě-

lávacích plánů hudebně vzdělávacích 
programů a jejich standardů pro 
základní a střední školy, je vhodné 
se zamyslet nad důležitostí hudby 
a hudební výchovy tak, jak je vnímají 
samotní žáci a studenti. K tomu mo-
hou vhodně posloužit data hudebně 
sociologických výzkumů, které rea-
lizoval např. výzkumný tým Katedry 
hudební výchovy Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity.

Tento výzkumný tým v letech 
2010−2011 provedl dva rozsáhlé hu-
debně sociologické výzkumy, které pri-
márně zkoumaly využití nových médií, 
multimediálních aplikací v hudební 
výchově na ZŠ a SŠ v České repub-
lice, avšak sekundárně také zkoumaly 
hudební postoje a preference žáků 
a studentů těchto škol.1 Podle těchto 
výzkumů hudba hraje u dětí a mládeže 
důležitou roli v jejich životě.

Typický žák základní školy „má 
hudbu rád, jeho vztah k hudbě ovliv-
nila rodina, ale v těsném závěsu za ní je 
také rádio, internet, kamarádi, škola. 

1 V roce 2010 bylo předmětem výzkumu cel-
kem 532 ZŠ (614 učitelů HV a 1839 žáků ZŠ), 
v roce 2011 celkem 363 SŠ (97 učitelů HV 
a 1189 studentů).

Marek Sedláček

Původní vědecké statě a výzkumné zprávy

velmi pravděpodobně uváděli prefero-
vané hudební žánry a jména interpretů 
jiné, zůstává neměnnou skutečností, že 
se děti školního věku v množství sly-
šené hudby spíše neorientují − za sou-
časnou považují jednoznačně moderní 
populární hudbu (tu, kterou slyší z ko-
merčních rádií), a to zpravidla pouze 
tu, kterou právě aktuálně poslouchají. 
Jejich preference většinově směřují 
do oblasti mainstreamové komerční 
populární hudby, tzv. vážná, artifi ci-
ální hudba je spíše na okraji jejich zá-
jmu. Logický je následně fakt, že „kdo 
preferuje oblast artifi ciální hudby, je 
spíše schopen kladně hodnotit některé 
žánry populární hudby, ale naopak pre-
ference nonartifi ciální hudby vykazuje 
těsnou korelaci s příkrým odmítnutím 
hudby artifi ciální.“4 Artifi ciální hudba 
samozřejmě ve srovnání s populární 
hudbou klade na posluchače zcela jiné 
nároky, vyžaduje od něj duševní aktivitu 
(na niž mladí posluchači při poslechu 
komerční populární hudby nejsou zpra-
vidla zvyklí) a posluchačskou zkušenost.

Jednoznačným, avšak velmi nároč-
ným úkolem všeobecné hudební vý-
chovy je žákům a studentům tento typ 
hudby zprostředkovávat, systematicky 
v nich budovat „hudebně gramotného“ 
posluchače, který bude s to rozlišo-
vat mezi hudbou různých praktických 
či společenských funkcí a estetických 
hodnot. K tomu může napomoci jen 
plnohodnotná, kvalitní školská hu-
dební výchova, která bude vést žáky 
a studenty k hodnotové orientaci, roz-
lišování mezi hodnotami a pseudohod-
notami. V souvislosti s revizemi RVP 
se v této souvislosti nabízí opět otevřít 
téma, po němž učitelé hudebních vý-
chov dlouhodobě a dosud marně volají 
− zda by nebylo možné ze strany MŠMT 
vyhradit místo stávající jednohodinové 
týdenní výukové dotace pro předmět 
hudební výchova na ZŠ hodiny dvě.

Situace u studentů na střední škole 
je podle výsledků výzkumu obdobná 
jak jejich pozitivním vztahem k hudbě, 
tak akcentací moderní populární hudby 

4 Tamtéž, s. 247.

z pohledu hudebních preferencí: 
„Typický student má hudbu rád, jeho 
vztah k hudbě ovlivnila nejvíce rodina, 
zatímco jeho hudební vkus ovlivnili 
nejvíce kamarádi. Studentův vztah 
k hudbě HV spíše neovlivnila (převaha 
této volby není však přesvědčivá). 
Student si nedovede představit život 
bez hudby. Nejčastější hudební aktivi-
tou studenta je poslech hudby, zpěvu 
se student věnuje spíše denně, nepů-
sobí ve sboru, orchestru, skupině nebo 
taneční skupině, nenavštěvuje ZUŠ 
nebo učitele hudby, neskládá písně ani 
texty, hudbu poslouchá, a to denně, 
poslouchá ji záměrně i jako zvuko-
vou kulisu, hudbu si nejčastěji pouští 
na www.youtube.com apod. nebo si ji 
stahuje z internetu. Nejoblíbenějšími 
žánry jsou rock a pop, nemá oblíbe-
ného skladatele ani interpreta vážné 
hudby, spíše má oblíbeného interpreta 
populární hudby, ale nemá oblíbeného 
skladatele populární hudby. Student 
navštěvuje jakékoliv koncerty, a to ně-
kolikrát ročně, vybírá si je sám podle 
svého vkusu.“5

Pokud studenti střední školy vů-
bec uvedli jméno svého oblíbeného 
skladatele, největší zastoupení měli 
skladatelé celosvětově nejproslulejší: 
W. A. Mozart (81 výskytů), J. S. Bach 
(54) a L. van Beethoven (43), nicméně 
i tak vzhledem k celkovému počtu re-
spondentů byly tyto výskyty spíše mar-
ginální. U moderní populární hudby 
uváděli níže uvedené interprety, čímž 
se ve dvou případech přiblížili hudeb-
nímu vkusu žáků ZŠ z předchozího vý-
zkumu: Green Day (17), Tomáš Klus (21), 
Lady Gaga (14), Lavigne Avril (11), 
Linkin Park (23), Nightwish (14), Pink 
(17) a Rihanna (16).6

Odraz všeobecné hudební výchovy 
na ZŠ a SŠ se potenciálně mohl také 
projevit u výzkumu vysokoškolských 

5 CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta 
PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních 
technologií v hudební výchově na středních 
školách. Teoretické refl exe hudební výchovy, 
Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, 
č. 1, s. 200-201.
6 Tamtéž, s. 192.

studentů ČR realizovaném v roce 20127, 
jenž implicitně potvrzuje účinnost 
hudební výchovy ve smyslu systema-
ticky budované posluchačské průpravy 
umocněnou zájmem a zkušenostmi 
studujícího, který tak dokáže doce-
nit posluchačsky náročnou artifi ciální 
hudbu. Varujícím signálem zde může 
být na druhou stranu jistá nekritič-
nost u většinového posluchače hudby, 
který není z hlediska svých hudebních 
postojů nijak zvlášť vyhraněn a takto 
akceptuje většinu slyšené hudby: 
„V obecné rovině výsledky výzkumu 
potvrdily závěry výzkumů posledních 
desetiletí, že míra předchozích zkuše-
ností s určitým typem hudby je přímo 
úměrná jeho přijímání a kladnému 
nebo zápornému hodnocení (to, čemu 
posluchač rozumí, přijímá a zpravidla 
považuje za hodnotné, to, čemu nero-
zumí, odmítá a za hodnotné nepova-
žuje). Ani v prezentovaném výzkumu 
se neobjevila tendence jednoznačné 
preference nebo jednoznačného od-
mítnutí všech zastoupených žánrů. 
V poměru mezi vztahem k jedné nebo 
druhé oblasti se však potvrzuje cel-
kové upřednostňování artifi ciální 
hudby u těch recipientů, kteří byli 
s tímto typem hudby seznamováni 
i po dokončení hudební výchovy 
na základní škole (ZUŠ, profesio-
nálové). Průměrný posluchač tedy 
na jedné straně zcela neodmítá, ale 
současně ani nepreferuje všechno 
z žánrů jedné nebo druhé oblasti. Lze 
však předpokládat, že míra hudebně 
receptivních zkušeností respondentů, 
na kterých je hladina preferencí bez-
prostředně závislá, je nepoměrně 
větší v oblasti nonartifi ciální hudby, 
což logicky zakládá vyšší preferenční 
potenciál jejích žánrů[…] V populaci 
se začíná rodit nový typ nikoli po-
sluchače, ale unifi kovaný typ uni-
verzálního mediálního konzumenta 
hudby, kterému většinou nevadí žádný 
ze stylů a žánrů obou sfér hudby, je 
k nim tolerantní, nevadí mu, že je 

7 Výzkum byl realizován v roce 2012, výbě-
rový soubor tvořilo 1278 respondentů ve věku 
19-26 let.
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neumí žánrově a stylově identifi ko-
vat a zařadit, některé se mu líbí více, 
jiné méně, prostě chápe hudbu jako 
relativně příjemnou, samozřejmou 
a nedílnou součást okolního světa a ži-
votního prostředí (80% respondentů).“8

Učitel všeobecné hudební výchovy 
na základních a středních školách by 
měl znát hudební vkus a hudební pre-
ference svých žáků a studentů, jako 
důležité východisko pro účinnou 
hudebně vzdělávací a výchovnou 
činnost. V tomto směru jsou na něj 
v současnosti kladeny vysoké nároky 
nejen na znalost oblasti artificiální 
hudby, ale také terénu moderní po-
pulární hudby, aby i zde byl schopen 
kriticky hodnotit a reflektovat kvali-
tativní úroveň hudební produkce to-
hoto okruhu.

Doba postmoderní, v níž žijeme 
od 70. let minulého století, která je 
v umění typická svou otevřeností k mí-
sení nejrůznějších stylů a žánrů, zvy-
šuje nároky na orientaci v tradičním 
umění. Tím, že kombinuje tradiční 
nebo starší vyjadřovací prostředky 
s novými, anebo klade tradiční prvky 
vedle sebe netradičním způsobem, vy-
žaduje znalost původních kontextů − 
jedině tak jí lze adekvátně porozumět. 
Od kvalitní hudební výchovy se tak 
očekává, že učitel bude žáky a stu-
denty náležitě seznamovat s kontexty 
jak hudby artifi ciální, tak nonartifi ci-
ální (folklor, tradiční a moderní po-
pulární hudba a jazz), nacházet mezi 
nimi paralely a specifi ka a poukazovat 
v souvislostech na aspekty esteticky, 
umělecky nebo kulturně přínosné.

8 CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal 
KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta 
PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí 
vysokoškolské mládeže. Brno: Masarykova 
univerzita, 2012, s. 153-154. O výzkumech 
hudebních preferencí vysokoškolské mládeže 
v ČR, EU a členských státech ISME bylo blíže 
pojednáno ve starším čísle tohoto časopisu: 
SEDLÁČEK, Marek a Renata HORÁKOVÁ. K vý-
zkumům hudebních preferencí vysokoškolské 
mládeže. HUDEBNÍ VÝCHOVA − časopis pro hu-
dební a obecně estetickou výchovu školní a mi-
moškolní, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
2016, roč. 24, č. 4, s. 9-11. ISSN 1210-3683.

Výzkumy potvrzují, že hudební 
výchova má jednoznačně nezastu-
pitelnou úlohu v otázce formování 
hudebního vkusu dětí a mládeže, 
který bývá výrazně ovlivněn soudobou 
masmediální kulturou, komerčním 
hudebním průmyslem. Prvořadý úkol 
učitele hudební výchovy je přede-
vším vychovat kvalitního posluchače 
hudby, artifi ciální i nonartifi ciální, 
v ideálním případě aktivního hudeb-
níka. Z hlediska cílů hudební výchovy, 
vzhledem k pokrytí vzdělávací oblasti 
obou funkčně rozdílných a obsahově 
rozsáhlých výše uvedených hudebních 
typů, bylo by vhodné uvažovat u to-
hoto předmětu o zvýšení hodinové tý-
denní dotace na ZŠ i SŠ.

●
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osobnosti člověka již od útlého věku, 
dokáže dávat odpovědi na nevyslo-
vené otázky, které například v mlad-
ším školním věku děti nedokáží ani 
formulovat, natož je položit. Existuje 
mnoho dalších důvodů, proč je hudební 
výchova neobyčejně cennou součástí 
rozvrhu hodin každého žáka. Přestože 
si to učitelé uvědomují, ve skutečnosti 
je tento předmět téměř vždy kladen 
až na poslední místo - vedením školy, 
rodiči, společností, ale nikoli dětmi. 
Zajímalo mne, proč tomu tak je. Z vel-
kého množství získaných dat vybírám 
pro tento článek pouze tu část, která 
se týká Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání (RVP 
ZV), jelikož vyjádření učitelů k tomuto 
tématu považuji za velmi přínosné 
v období, kdy probíhají revize RVP ZV. 

Oslovila jsem téměř všechny 
základní školy v České republice. 
Dotazníkového šetření se nakonec 
zúčastnilo 451 respondentů, učitelů 
pro 1. stupeň ZŠ, což je mimořádný 
úspěch zvláště v době, kdy jsou učitelé 
enormně přetíženi administrativou. 
Z celkového počtu bylo 196 učitelů 
začínajících (ukončili své studium 
na vysoké škole ukončili mezi lety 2010 
a 2015). Odpovědi těchto respondentů 
byly klíčové pro vyhodnocení odpo-
vědí na otázky, které se týkaly obsahu 
vzdělávání v hudebně výchovných 
předmětech na jimi vystudovaných 
pedagogických fakultách. Tito učitelé 

/Anotace/
Příspěvek prezentuje výsledky výzku-
mu, který probíhal v roce 2016 a 2017 
a byl podpořen Grantovou agenturou 
Univerzity Karlovy (GAUK č.156216). 
Klade si za cíl zmapovat současnou 
situaci v oblasti výuky hudební výchovy 
na 1. stupni základních škol v České 
republice v podmínkách nastavených 
Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání (RVP ZV).

/Klíčová slova/
Výzkum, hudební výchova, 1. stupeň ZŠ, 
učitelé, univerzitní pedagogické fakulty, 
RVP ZV.

/Autorka/
Mgr. Barbora Šobáňová je doktorandkou 
na katedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzita Karlovy.

Hudební výchova na 1. stupni ZŠ 
a Rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání

V následujícím článku se poku-
sím stručně prezentovat dílčí 
výsledky dotazníkového šetření 

mezi učiteli 1. stupně základních škol 
v České republice, které probíhalo 
v roce 2016 a 2017. Cílem bylo získat 
informace o současném stavu výuky 
hudební výchovy na základních ško-
lách (ZŠ) v České republice, konkrétně 
na 1. stupni ZŠ. Dlouhodobě jsou znát 
smíšené pocity mezi učiteli, kdykoli 
se otevře téma hudební výchovy na zá-
kladní škole. Obecné názory a výroky 
jednotlivců však nestačí k pochopení 
celkově širšího problému. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodla seskupit ná-
zory, zkušenosti, postoje a myšlenky 
co největšího počtu učitelů, kteří vy-
učují hudební výchovu. Zaměřila jsem 
se na učitele žáků 1.−5. ročníku ZŠ, 
protože právě tito učitelé utváří zá-
klady pro budoucí postoje, cit a pří-
stup k hudební výchově na dalších 
stupních vzdělávání a samozřejmě 
vztah k hudbě jako takové. Na dobrém 
začátku hodně záleží, a proto považuji 
tuto skupinu učitelů za mimořádně vý-
znamnou v celém edukačním systému. 
Je potřeba se o ně zajímat, zjišťovat 
jejich potřeby a hledat společně cesty 
k jejich podpoře. Hudba je svou pod-
statou nositelkou významných hodnot, 
které se nedají jinak získat či naučit 
než prožíváním, sdílením, tvořením či 
„pouhým“ setkáním s ní. Představuje 
skvělou příležitost pro utváření 

Barbora Šobáňová 
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totiž prošli současným systémem vzdě-
lávání na vysoké škole, který by již 
měl zohledňovat kromě nových trendů 
ve vzdělávání také podobu státního ku-
rikula, tedy Rámcového vzdělávacího 
programu. 

Zde uvádím vyhodnocení odpovědí 
195 respondentů, kteří získali aprobaci 
pro výuku všech předmětů na 1. stupni 
ZŠ, tedy i hudební výchovy a své stu-
dium pro tuto aprobaci ukončili mezi 
lety 2010 a 2015. Dotazník vyplnila 3 % 
mužů a 97 % žen. Většina respondentů 
vyučuje na běžné základní škole (84 %) 
a na malotřídní škole (13 %). Asi 3 % 
dotazovaných vyučuje na ostatních ty-
pech škol − církevních, soukromých, 
sportovních, speciálních, jazykových 
apod. 

Nejvíce odpovědí bylo zazname-
náno od učitelů, kteří své studium uči-
telství pro 1. stupeň ZŠ ukončili v roce 
2015 (55 %), nejméně odpovědí naopak 
uvedli respondenti, kteří své studium 
ukončili v roce 2011 (6 %). Tento jev 
se dá vysvětlit současným trendem, 
kdy nejvíce začínajících učitelů zů-
stává v praxi v prvním a druhém roce 
a následně své povolání opouštějí.

Obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
bez specializace pro hudební výchovu 
studovalo 89 % dotázaných. 11 % re-
spondentů tvořili učitelé se speciali-
zací pro výuku hudební výchovy. Čili 
dá se předpokládat, že v praxi většina 
učitelů hudební výchovy na 1. stupni 
ZŠ nemá specializaci pro výuku hu-
dební výchovy.

Otázky dotazníkového šetření byly 
tematicky rozděleny na několik částí, 
zejména na obsah studia na vysoké 
škole (pedagogické fakultě) a násled-
ného uplatnění získaných znalostí 
a dovedností v praxi, vše se zaměře-
ním na hudební výchovu na 1. stupni 
ZŠ. Podrobné výsledky výzkumu bu-
dou zpracovány v mé disertační práci. 
V tomto příspěvku bych se však chtěla 
zaměřit na část dotazníku, která byla 
určena porozumění obsahu Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání, oblasti Umění a kultura, 
konkrétně předmětu hudební výchova. 

Odpovědi na otázku „Do jaké míry 
jste byli na vysoké škole seznámeni 
s obsahem Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání 
v oblasti hudební výchovy pro 1. stu-
peň ZŠ?“ ukazují, že obsahu kurikula 
je v hudebně výchovných předmětech 
na vysoké škole věnována pozornost 
pouze částečná. Respondenti měli mož-
nost označit odpověď na škále vůbec − 
málo − v dostatečné míře − podrobně. 
52 % učitelů odpovědělo vůbec a málo, 
zatímco 48 % odpovědí znělo v dosta-
tečné míře a podrobně. Sám o sobě by 
tento fakt znepokojivý nebyl, pokud 
by studenti a tedy následně učitelé 
na 1. stupni ZŠ bez problémů a zcela 
rozuměli obsahu RVP ZV v oblasti pro 
hudební výchovu i bez předchozího se-
známení s jeho zněním během studia 
na vysoké škole. Podíváme-li se však 
na odpovědi na následující otázku 
„Do jaké míry rozumíte požadavkům 
RVP pro ZV předmětu HV na 1. stupni 
ZŠ?“ zjistíme, že by bylo třeba se již 
na vysokých školách více věnovat ob-
sahu kurikula v oblasti hudební vý-
chovy. Největší procento odpovědí 
nenalezneme na pravé straně spek-
tra, které se vyznačuje porozuměním 
RVP ZV, ale uprostřed. Zcela rozumí 
požadavkům na předmět hudební vý-
chova v RVP ZV pouze 14 % dotázaných, 
spíše rozumí 32 %, ale největší podíl 
42 % označilo odpověď, která je přesně 

uprostřed. Ta naznačuje, že respon-
denti ne zcela rozumí obsahu RVP ZV 
v oblasti hudební výchovy. Dále 11 % 
dotázaných odpovědělo, že spíše nero-
zumí a 1 % nerozumí vůbec obsahu ku-
rikula v oblasti hudební výchovy (graf 
č. 1). Otázkou je, jak se tedy může 
dařit naplňovat obsah RVP ZV těm 54 % 
učitelům, kteří mu nerozumí nebo ro-
zumí nedostatečně? 

Pro zajímavost uvádím výsledky 
odpovědí učitelů, kteří si ke svému 
studiu vybrali specializaci pro hu-
dební výchovu. Zde je patrné, že na-
výšení počtu hodin hudební výchovy 
při studiu na vysoké škole znamená 
také lepší porozumění obsahu stát-
ního kurikula v daném oboru. 82 % do-
tázaných odpovědělo, že zcela nebo 
téměř zcela rozumí požadavkům RVP 
ZV pro předmět hudební výchova a jen 
18 % označilo, že jim ne zcela rozumí. 
Odpovědi vůbec nerozumím nebo té-
měř nerozumím nebyly označeny ani 
jednou (graf č. 2).

Zajímavá jsou však také data, která 
zahrnují odpovědi všech 451 respon-
dentů − učitelů, kteří momentálně 
působí na 1. stupni ZŠ bez ohledu 
na délku praxe a období, ve kterém 
studovali na vysoké škole svoji apro-
baci (graf č. 3). Ukazuje se, že porozu-
mění obsahu RVP ZV je podobné, jako 
u čerstvých absolventů vysokých škol. 
Tento jev je velice zajímavý a zároveň 

znepokojující. Můžeme se domnívat, 
že čerství absolventi pedagogických 
fakult zatím zřejmě nepřicházejí s jas-
ným porozuměním obsahu státního 
kurikula v oblasti hudební výchovy. 
Předpokládáme však, že s přibývající 
praxí se mu naučí rozumět. Nicméně 
ani jejich zkušenější kolegové nejsou 
v této oblasti více znalí, neboť by to 
muselo předchozí data významným 
směrem posunout a ne více méně ko-
pírovat. Znamená to, že máme v praxi 
zhruba 50 % učitelů, kteří ne zcela ro-
zumí základnímu kurikulárnímu doku-
mentu, podle kterého následně tvoří 
obsah svých vlastních vzdělávacích 
plánů v hudební výchově.

Nesnáze s porozuměním požadav-
kům RVP ZV se netýkají jen hudební 
výchovy. Například Lucie Zelená v zá-
věrech svého výzkumu uvádí: „Pro vel-
kou část pedagogů je současný systém 
v důsledku vyšší autonomie poskyt-
nuté školám a školským pracovníkům 
méně srozumitelný a chaotický, což je 
současně vede k jakémusi odvolávání 
se na původní systém osnov, jenž stále 
valná část z nich považuje za lepší 
variantu pro práci ve svém oboru.“ 
Nebo také „…, že celkové přijetí kuri-
kulárních změn se odehraje (odehrává) 
pouze na formální rovině.“ 1 Věřím, že 

1 ZELENÁ, Lucie. Postoj učitelů k nové kuriku-
lární reformě. Praha, 2011. Diplomová práce. 

při revizích RVP ZV budou tyto názory 
učitelské veřejnosti brány v potaz a re-
vidované české státní kurikulum bude 
v oblasti hudební výchovy srozumitel-
nější a jasnější pro všechny vyučující. 
Myslím, že by to mohl být první krok 
na cestě ke zlepšení výuky hudební vý-
chovy na základních školách.

Nakonec bych zde ráda srdečně po-
děkovala všem učitelům za čas, který 
věnovali vyplnění dotazníku a také 
za jejich upřímnost v odpovědích 
na otevřené otázky.

Článek byl vytvořen s podporou 
Grantové agentury Univerzity Karlovy 
− GAUK č. 156216.

●
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Hudobné činnosti 
na optimalizáciu atmosféry 
u žiakov v období prechodu 
do primárneho vzdelávania

Úvod

Keďže z predmetu hudobná vý-
chova sa na Slovensku stal okra-
jový predmet, vychovávatelia 

majú, v porovnaní s učiteľmi hudobnej 
výchovy, viac priestoru integrovať hu-
dobné činnosti do prostredia školského 
klubu detí (ďalej ŠKD) už od nástupu 
dieťaťa do prvého ročníka základnej 
školy (ďalej ZŠ). V tranzitívnom období 
do primárneho vzdelávania je možné za-
merať hudobné činnosti na sociálne as-
pekty a na úvodné zoznámenie sa žiaka 
s prostredím, spolužiakmi a učiteľmi. 
Vychovávatelia môžu využiť hudobné 
činnosti ako autonómno-podporné ak-
tivity na zvýšenie miery samostatnosti 
žiakov, ktoré M. O'Kane (2016) považuje 
za dôležitejšie ako dôraz na edukačné 
aktivity a výkon žiakov.

Edukačné tranzitívne obdobie 
a atmosféra v triede

J. Čáp a J. Mareš (2007) považujú ná-
stup do školy za dôležitý sociálny medz-
ník, tzv. obdobie ofi ciálneho vstupu 
do spoločnosti. Škola podľa nich kladie 
na dieťa postupne zvyšujúce sa požia-
davky, s dôrazom na rozvíjanie všetkých 
aspektov osobnosti − senzomotoriky, 

Eva Králová − Miriam Lanáková 
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intelektu, pamäti, estetických predpo-
kladov, pozornosti, sebaovládania, vy-
trvalosti, zodpovednosti. Pri priaznivej 
emočnej atmosfére a adekvátne uspo-
riadanom vyučovaní, dieťa v školskej 
triede uspokojuje svoje potreby, najmä 
potrebu činnosti, zvedavosti, radosti, 
úspechu a pozitívneho uznania za ním 
podaný výkon.

ŠKD je podľa B. Hájeka (2011) dôle-
žité zariadenie na výchovu detí v čase 
mimo vyučovania. Jeho úlohou je 
nielen plniť vzdelávacie ciele, ale aj 
rozvíjať špecifi cké nadanie detí a po-
máhať im prekonávať problémy. ŠKD 
teda prispieva k rozvoju osobnostných 
a sociálnych kompetencií a k preven-
cii negatívnych sociálnych javov. Plní 
viacero funkcií, z ktorých kľúčové sú 
výchovné, vzdelávacie a sociálne.

Edukačné tranzitívne obdobie ne-
možno vnímať len ako prechod z jed-
ného sociálneho prostredia do iného, aj 
keď tranzícia v kontexte edukácie zahr-
ňuje „presun“. K. Ecclestone (2007) ho 
defi nuje ako zmenu a posun v identite 
a schopnostiach ako jedinci napredujú 
počas edukačného procesu. V tomto 
období je dôležité ako si deti poradia 
v novom sociálnom prostredí mimo 
svojej rodiny. Aby sa dieťa v novom 
prostredí úspešne adaptovalo, potre-
buje sa v ňom cítiť dobre a potrebuje 

vedieť, že tam patrí (D. Čechová, 
2016). Pre zvýšenie kvality života detí 
E. Králová (2015) odporúča podporné 
hudobno-činnostné aktivity pri pre-
chode z jednej etapy života do druhej.

Školskú pripravenosť vníma M. 
Vágnerová (2001) ako predpoklad 
úspešne vykonávať školskú činnosť. 
Prechod z materskej školy (ďalej MŠ) 
do 1. ročníka zaťažuje nervovú sústavu 
dieťaťa, aj napriek tomu, že dieťa 
sa v MŠ sústavne pripravuje na prácu 
v škole. Záťaž stupňujú zvyšujúce sa 
nároky na vzdelávanie a pracovnú vý-
konnosť. Na vstup do školy dieťa po-
trebuje zrelosť na zvládanie školskej 
záťaže; rozvinutú motoriku, zrakové 
a sluchové vnímanie; primeranú úro-
veň rozvoja poznávacích procesov; roz-
vinuté rečové schopnosti; dostatočnú 
motiváciu a primerané správanie.

Z hľadiska socializácie je zbližo-
vanie sa s určitým dieťaťom väčšinou 
výsledkom náhodného vplyvu, napr. 
sedia spolu v jednej lavici, postupne 
však získava rôzne roly, ktoré signali-
zujú, aký bude jeho/jej pravdepodobný 
budúci sociálny status. Od 1. ročníka 
ZŠ sa v školskej triede vytvára sociálna 
atmosféra, ktorú žiaci prežívajú ako 
subjektívne priaznivú alebo nepriaz-
nivú, teda ako spokojnosť alebo ne-
spokojnosť, spoluprácu alebo trenice 
(H. Lukášová, 2010). Jej prežívanie je 
obsahovo spojené aj s tým, ako žiaci 
zvládajú učenie sa. Sociálnu priprave-
nosť charakterizuje D. Čechová (2016) 
tak, že dieťa je pripravené pracovať 
v skupine, tvoriť vzťahy so spolužiakmi 
a prispôsobovať sa kolektívu. Osvojenie 
si pracovných a spoločenských návykov 
umožňuje žiakom ľahšie sa zapájať 
do pracovných, sociálnych a hrových 
interakcií v triede.

V ŠKD je dôraz kladený na výchovu, 
na rozdiel od školy, kde je kladený 
na vzdelávanie. J. Dravecký (2011) 
považuje uplatňovanie prístupov 
na tvorbu pozitívnej atmosféry v ŠKD 
za dôležitý predpoklad úspešného vý-
chovného pôsobenia vychovávateľa 
v ŠKD, ktorý pomáha konštituovať so-
ciálne vzťahy medzi deťmi navzájom. 

Podľa S. Kikušovej (In Z. Koláriková − 
B. Pupala, 2001) atmosféra triedy je 
komplexná sieť sociálnej interakcie 
a konania subjektov v triede, ktorá 
odzrkadľuje kvalitu uprednostňova-
ných hodnôt a mení sa v závislosti 
od zmien sociálnej a morálnej reality. 
Tento mnohotvárny jav tvoria mnohé či-
nitele a má vplyv aj na správanie žiakov, 
ich motiváciu k výkonu, priebeh učenia 
a učebné výsledky, ale aj na psychiku 
vychovávateľov, ich pracovnú spokoj-
nosť, motiváciu, kreativitu a na ich 
postoj k edukácii. Pri optimalizácii at-
mosféry v ŠKD môže vychovávateľom 
pomôcť týchto 5 krokov, ktoré zostavil 
J. S. Cangelosi (In J. Hanuliaková, 2008) 
a vychovávateľ v ŠKD ich dokáže dobre 
uplatniť: 
1. Využiť nový školský rok alebo pol-

rok k vytvoreniu podmienok pre 
spoluprácu.

2. Starostlivo pripravovať a organizo-
vať edukáciu.

3. Skrátiť prechodové časy na mini- 
mum.

4. Používať priateľský a bezpečný ko-
munikačný štýl.

5. Jasne stanovovať pravidlá a požia-
davky na správanie.

Hudobné činnosti ako 
prostriedok optimalizácie 
atmosféry v ŠKD

V ŠKD je možné aplikovať všetky 
hudobné činnosti: vokálne, inštrumen-
tálne, hudobno-pohybové, percepčné, 
hudobno-dramatické a reprodukovanú 
hudbu ako kulisu ku kresleniu, relaxá-
cii, k hrovým aktivitám či tvorivým čin-
nostiam. Možno ich realizovať v rámci 
esteticko-výchovných záujmových 
činností, ktoré B. Hájek, et al. (2011) 
a J. Pávková, et al. (2002) diferencujú 
na odpočinkové a relaxačné činnosti; 
rekreačné a záujmové činnosti; a prí-
pravu na vyučovanie.

Režim dňa a usporiadanie činností 
v ŠKD musí podporovať zdravý telesný, 
duševný a sociálny vývin dieťaťa; má 
deťom prinášať radosť, podporovať 

a rozvíjať vzájomné vzťahy, zvyšovať 
ich sebavedomie a sebaúctu. Správne 
usporiadanie režimu dňa zohľadňuje 
krivku výkonnosti, ktorá u detí klesá 
napr. ráno, vo večerných hodinách 
a v čase po obede. Z toho dôvodu sú 
podľa toho zaradené v ŠKD činnosti od-
počinkového a relaxačného charakteru. 
Najvyššia výkonnosť u detí nastáva 
v čase medzi 15. až 17. hodinou, kedy 
deti vykonávajú prípravu na vyučovanie 
(J. Pávková, 2002).

Hudobné činnosti sú v ŠKD zame-
rané na: 
• Posilňovanie základov hudobnosti 

detí.
• Pestovanie vzťahu detí k spevu 

a hudobnosti. 
• Rozvíjanie speváckych zručností, 

hudobných predstáv a tvorivosti. 
• Prebúdzanie záujmu detí o spev 

a hudobné umenie (V. Bláha, 1984).

Z. Jabczunová (2014) vidí hudobné 
činnosti ako vhodný motivačný a te-
rapeutický prvok, lebo dokážu oživiť 
náladu, prispieť k uvoľneniu a relaxá-
cii detí a vychovávateľov. Majú byť pre 
deti najmä hrou a podnetom na este-
tický zážitok. Ak sú hudobné činnosti 
vhodne zvolené, pozitívne pôsobia 
na atmosféru v triede, na náladu detí 
a na ich vzájomné interakcie (E. Králová 
− M. Lanáková, 2016).

Praktické hudobno-činnostné 
námety na optimalizáciu 
atmosféry v ŠKD

Z teoretických východísk vyplýva, 
že atmosféru v ŠKD je možné optimali-
zovať zameraním na reguláciu spokoj-
nosti, konfl iktov a nezhôd, súdržnosti 
a sociálneho neuspokojovania. Pri ná-
vrhu hudobných činností sme zvolili 
hrový charakter, lebo hra prináša de-
ťom radosť a pozitívne pôsobí na ich 
povahu, náladu a sklony. Tiež podne-
cuje ich pohybovú aktivitu, nenásilne 
umožňuje získavanie nových poznat-
kov, skúseností, schopností a zruč-
ností. J. Pávková (2002) odporúča hru 
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aj preto, že sa v nej oceňujú kvality 
jednotlivca a celej skupiny, čo deti mo-
tivuje k súdržnosti, spolupráci a uve-
domeniu si vzájomnej závislosti. Ďalej 
uvádzame dva návrhy hudobných čin-
ností zameraných na reguláciu spokoj-
nosti detí v ŠKD.

ČARBANIE DO RYTMU HUDBY 
(E. Králová, 2015) 

Cieľ: Odreagovať sa od napätia, 
posilniť dôveru v seba, zažiť radosť 
z práce.

Pomôcky: Magnetofón, baliaci pa-
pier, farbičky. Hudobná ukážka: Podľa 
aktuálnej nálady a rozpoloženia žia-
kov v triede. Pre deti unavené z ko-
gnitívnej práce je vhodná ukážka N. 
R. Korsakova Čmeliak. Pre deti, ktoré 

mali dostatok príležitostí vybehať sa, 
odporúčame valčík F. Chopina Waltz, 
č. 7, cis mol, č. 2.

Postup: Deti môžu voľne stáť, se-
dieť, ležať v priestore triedy alebo sa 
pomaly prechádzať. S pomocou žiakov 
vychovávateľ/ka pripevní na stenu 
veľký baliaci papier, ak to priestory 
dovoľujú. V menšom priestore, položí 
papier na podložku. Deti, ktoré majú 
chuť čarbať (alebo ich aktivita zau-
jala), si zoberú do oboch rúk farby 
alebo kriedy. Podľa rytmu a melódie 
kreslia, čarbú na papier až pokiaľ 
hudba neprestane hrať. Potom sa 
vzdialia od plochy papiera a po pre-
zretí svojich kresieb rozprávajú voľne 
o svojich dojmoch (obr. 1).

TICHÉ A HLASNÉ TÓNY 
(A. Ekkert, 2011)

Cieľ: Rozvíjať u detí citlivosť na vní-
manie svojich pocitov; rozlišovanie 
medzi príjemnými a nepríjemnými po-
citmi; a schopnosť slobodne vyjadriť 
svoje pocity.

Pomôcky: Magnetofón, inštrumen-
tálna hudba a rôzne predmety z triedy.

Postup: Deti môžu sedieť na stolič-
kách, kreslách alebo koberci a počúvať 
spočiatku ticho znejúcu hudbu, ktorá sa 
pozvoľne zosilňuje. Keď je sila zvuku 
deťom nepríjemná, zodvihnú ruku a vy-
chovávateľka hudba stíši. Ruku držia 
hore dovtedy, pokiaľ im je sila zvuku 
nepríjemná. V okamihu, keď sa dieťa 
cíti dobre, dá ruku dolu. Keď nie je 
žiadna ruka hore, deti si môžu medzi 
sebou vymieňať skúsenosti z takého 
počúvania hudby.

„Aká hlasitosť hudby ti je prí-
jemná?“ „Aká hlasitosť hudby ťa skôr 
obťažuje?“ 

„Ako zareaguješ, keď ťa hlasná 
hudba ruší?“

„Čo presne ti počúvanie hlasnej 
hudby spôsobuje?“

„Čo urobíš pri počúvaní hlasnej 
hudby, aby si sa cítil/a lepšie?“

Po ukončení rozhovoru sa môžu 
deti zahrať nejakú obľúbenú hru, napr. 
Skrytý predmet, v ktorej rozvíjajú spo-
luprácu v skupine. Vylosujú jedno dieťa, 
ktoré pôjde za dvere triedy. Ostatné 
deti ukryjú predmet, na ktorom sa 
spoločne dohodnú. Keď dieťa za dve-
rami vstúpi do triedy, začne sa po nej 
pohybovať a hľadať predmet. Ostatné 
deti mu hrou na tele naznačujú, kde 
sa predmet nachádza. Ak sa pohybuje 
v dobrom smere, deti vyvíjajú rýchlejší 
a intenzívnejší rytmus, napr. dupú. Ak 
sa dostáva od hľadaného predmetu 
ďalej, tempo je pomalšie a sila hry je 
slabšia. Keď dieťa nájde predmet, určí 
samo svojho nasledovníka, ktorý pôjde 
hrať. Namiesto hry na tele môžu deti 
aj spievať piesne − hlasnejšie, tichšie.

●
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Každé životní jubileum velkých 
osobností se vždy stává důvodem 
k zastavení, zamyšlení, ohlédnutí 

za mimořádným tvůrčím odkazem. Paul 
Hindemith se řadí k největším posta-
vám německé a současně světové 
hudby 20. století, v letošním roce si 
připomínáme 55. výročí jeho úmrtí. 
Narodil se 16. listopadu 1895 v Hanau, 
poblíž Frankfurtu nad Mohanem, zemřel 
28. prosince 1963 na následky záchvatu 
mrtvice, rovněž ve Frankfurtu, kde je 
též pohřben. Snad nelze docenit šíři 
Hindemithových uměleckých aktivit, 
neboť je znám jako skladatel s neuvě-
řitelně bohatým kompozičním dílem, 
ale též coby vynikající violista, komorní 

Paul Hindemith − 
ohlédnutí za velkým mistrem hudby 20. století, 
autorem mimořádného hudebně pedagogického díla

Lenka Přibylová

Psáno u příležitosti letošního 55. výročí Hindemithova úmrtí

/Anotace/
P. Hindemith (1895-1963) je jedním 
z největších skladatelů německé a sou-
časně světové hudby 20. století. V roce 
2018 si připomínáme 55. výročí jeho 
úmrtí. Jedná se o skladatele s velmi 
bohatým kompozičním odkazem, byl 
ale znám též coby vynikající violista, 
komorní hráč, dirigent, pedagog, hu-
dební vědec, teoretik, publicista i hu-
dební popularizátor. O dnešní všestran-
né systematické udržování povědomí 
o Hindemithově díle dbá v Německu 
Fondation Hindemith. Autor vytvořil 
mimo jiné obsáhlé hudebně pedagogic-
ké dílo, jeho součásti ve smyslu skladeb 
či teoretických prací si zaslouží stálou 
popularizaci. Velkou roli zde hraje ze-

jména Hindemithův obdiv a podpora 
amatérského umění. U nás patří prav-
děpodobně k nejznámějším dílům toho-
to typu „hra se zpěvy“ Stavíme město 
z roku 1930, skladba je označována též 
jako „dětská opera“. Předložená studie 
se věnuje mimo jiné kompozičním de-
tailům této kompozice.

/Klíčová slova/
Paul Hindemith, Fondation Hindemith, 
viola, Stavíme město

/Autorka/
doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. je 
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hráč, dirigent, pedagog, hudební vě-
dec, teoretik i publicista a rovněž na-
dšený hudební popularizátor. Rok 1963 
ostatně přinesl  v Hindemithově životě 
mnoho důležitého, příkladně v New 
Yorku měl po otevření nové koncertní 
síně v Lincolnově centru pod skladate-
lovou taktovkou premiéru Hindemithův 
varhanní koncert, krátce před smrtí 
sám dirigoval ve Vídni své poslední do-
končené dílo, Mši pro smíšený sbor.

Často pokládanou otázkou dnes 
zůstává frekvence interpretace a pro-
pagace skladeb současných autorů. 
Lze říci, že v Hindemithově rodném 
Německu je o jeho odkaz příkladně 
postaráno. Krátce po Hindemithově 
smrti založila v roce 1967 jeho man-
želka Gertrud nadaci, jejímž úkolem 
se stala péče a stálé zviditelňování 
skladatelova odkazu. Ofi ciálně na-
zvaná Fondation Hindemith je dnes 
rozdělena do tří institucí. Centre de 
Musique Hindemith Blonay slouží ze-
jména pro pěstování hudební a peda-
gogické praxe. Ve švýcarském Blonay, 
ve vile, kde manželé Hindemithovi žili 
po návratu ze Spojených států americ-
kých v roce 1953, jsou pořádány různé 
mistrovské kurzy pro studenty, hudební 
workshopy či muzikologická sympozia. 
Další součástí Fondation Hindemith je 
Hindemith Institut Frankfurt, kde je 
soustředěn hindemithovský badatelský 
výzkum, publikační a celkově popu-
larizační dění. V roce 2011 byl ote-
vřen Hindemith Kabinett, dnes třetí 
součást nadace, a to ve zcela rarit-
ním prostředí, v Kuhhirtenturm, kde 
v jedné z věží středověkého opevnění 
Frankfurtu od roku 1923 Hindemith 
se svou rodinou žil. Věž je dnes vy-
užívána zejména k výstavním a též 
koncertním účelům. Ve čtvrtém po-
schodí se nachází jeden z nejmenších 
koncertních sálů na světě, nabízí 25 
míst k sezení, zaznívají zde především 
skladby P. Hindemitha.

V českém koncertním životě se se-
tkáváme s tvorbou Paula Hindemitha 
zřídka, ačkoliv Hindemitha v průběhu 
jeho života pojilo pevné přátelství s řa-
dou českých skladatelů i interpretů, 

příkladně uveďme Aloise Hábu, 
Bohuslava Martinů či vynikajícího vio-
listu Ladislava Černého1. K výjimečným 
dramaturgickým počinům současnosti 
v naší vlasti patří uvedení Hindemithovy 
opery Cardillac s premiérou dne 23. 
června 2011 v Národním divadle morav-
skoslezském v Ostravě2. Ostatně opery, 
symfonická, vokální, koncertantní a ko-
morní díla tvoří podstatu Hindemithova 
kompozičního odkazu.

Soustřeďme se však na Hindemithovo 
hudebně pedagogické dílo, které 

1 PŘIBYLOVÁ, Lenka. Paul Hindemith 
a české země. Ústí nad Labem: Univerzita 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, 
ISBN 978-80-7414-011-2.
2 PŘIBYLOVÁ, Lenka. Úspěšný Hindemithův 
Cardillac v Ostravě. In: Opus musicum, 2011, 
roč. 43, č .5, s. 59−63, ISSN 0862-8505. 

můžeme rozdělit do několika specifi c-
kých oblastí:
• vlastní pedagogická činnost ve smy-

slu výuky skladby a hudební teorie,
• autorství učebnic − hudebně teore-

tických textů,
• kompozice skladeb s hudebně peda-

gogickým posláním,
• předpoklad růstu interpretačních 

zkušeností zúčastněných.

Z jednotlivých okruhů zdůrazňu-
jeme při této příležitosti pouze nej-
důležitější aktivity a konkrétní práce, 
a to vzhledem k rozsahu Hindemithova 
přístupu k dané problematice.

O šíři a úskalích pedagogického 
působení sám napsal řadu úvah fi lozo-
fi ckého, psychologického, estetického 
i hudebně prakticistního rázu, tyto své 

názory shrnul zejména v knize Paul 
Hindemith. Skladatelův svět. Jeho ob-
zory a hranice3.

Po politicky motivovaném odchodu 
z vysoké hudební školy v Berlíně v roce 
1934 Hindemith pedagogicky působil 
na řadě univerzit, za stěžejní možno 
označit jeho post profesora kompozice 
na Yale-Univerzity v New Havenu v le-
tech 1940-1953, do roku 1957 potom 
působil jako profesor hudební teorie, 
skladby a hudební pedagogiky na uni-
verzitě ve švýcarském Curychu.

Dílčí aspekty hudebně pedagogické 
práce zmapoval prostřednictvím autor-
ství řady učebnic, mezi nimiž je třeba 
zvláště zdůraznit Nauku o kompozici4.

Skladbám s hudebně pedagogickým 
posláním se autor věnoval již v období 
přelomu dvacátých a třicátých let 
20. století. Velkou roli přitom hraje 
jeho obdiv a podpora amatérského 
umění. Zásadním způsobem zde vystu-
puje pětidílný cyklus vytvořený v letech 
1928-1930 s názvem Hudba ke zpěvu 
a hře pro amatéry a přátele hudby5. 
Dominantu skladby nesporně tvoří vo-
kálně-instrumentální vstupní kantáta 
s názvem Paní Hudba6 na text Martina 
Luthera. Nelze opomenout skutečnost, 
že v partituře americké verze (z roku 
1944) této skladby je zařazen také 
zpěvní part pro publikum ve smyslu 
vytváření přímého kontaktu poslu-
chače s prováděnou skladbou. U nás 
se pravděpodobně nejznámějším dí-
lem z této oblasti stala “hra se zpěvy“ 
Stavíme město7, skladba fi gurující 
též pod označením „dětská opera“, 
napsaná v roce 1930 na text Roberta 
Seitze pro Dny komorní hudby v Berlíně 

3 Viz český překlad. Praha: Amu, 2008. 
ISBN 978-80-7331-132-2. V německém ori-
ginále Paul Hindemith. Komponist in seiner 
Welt. Weiten und Grenzen. Mainz: B. Schott´s 
Söhne, 1959. 
4 Třídílná práce vydaná v německém originále 
jako Unterweisung im Tonsatz v Mohuči v roz-
mezí let 1937-1970, anglické překlady prvních 
dvou dílů vyšly v letech 1941 a 1942. 
5 Sing- und Spielmusik für Liebhaber und 
Musikfreunde, op. 45
6 V německém originálu Frau Musica. 
7 V německém originálu Wir bauen eine Stadt.

a zde též 21. června téhož roku pre-
miérovaná. V Čechách potom zazněla 
roku 1934 v Petřvaldu u Ostravy, v roce 
1970 pořídila fi rma Supraphon gramona-
hrávku uvedené skladby v nastudování 
Dětského sboru Československého roz-
hlasu v Praze pod taktovkou Bohumila 
Kulínského8. V Německu je tato skladba 
oblíbeným repertoárovým dílem, ne-
sporně také díky své interpretační snad-
nosti. Skladba je kompozičně tvořena 
instrumentálními částmi, písněmi, tanci 
i deklamovanými vstupy, interpretačně 
nekomplikovaným jedno- až tříhlasým 
dětským pěveckým sborem s jednodu-
chými sólovými hlasy, malým instrumen-
tálním souborem a klavírem. Hindemith 
na své cestě za interpretem i poslucha-
čem umožňuje i některé části vynechat 
či měnit, nejmenším počtem zúčast-
něných instrumentalistů jsou tři hráči. 
Dosud dostupný notový materiál z roku 
19309 představuje partituru zjednodu-
šenou do dvouřádkové podoby klavírního 
notového zápisu a je členěn do deseti 
částí průměrně v rozsahu dvou noto-
vých stran. Po stručném Hindemithově 
teoretickém úvodu nastupuje první 
část označená jako Pochod, s podtitu-
lem Děti přicházejí husím pochodem. 
Horní řádek klavírního zápisu zahrnuje 
vlastní nástrojové party označené jako 
„vysoké hlasy“. Spodní řádek, který je 
určen ve dvojhlase jakoby pro levou 
ruku klavíristy, nese označení „střední 
a hluboké hlasy“. Na další stránce po-
kračuje zápis třílinkovým systémem, 
kdy svrchní linka je věnována vstupní 
vokální melodii dětí s upřesněním 
„všechny děti“ a vstupním textem My 
stavíme nové město10. Ve druhé části 
jsou děti rozdělené do dvou střídajících 
se skupin a zpívají většinou ve dvoj-
hlase, kdy nástroje mohou hrát unisono 
se zpěvem. Třetí část je ryze instru-
mentální a je vybavená jednoduchým 

8 Vydáno in: Hudební geniové dětem, gramo-
deska mono 012 0710, stereo 112 0710, Praha: 
Supraphon, 1970. 
9 Mainz: B. Schott´s Söhne, 1930. Dostupné 
in: Národní knihovna České republiky, Praha. 
10 V německém originále Wir bauen eine neue 
Stadt.

ostinátním rytmem s názvem Touto 
hudbou je představeno budování11. 
Obdobným způsobem pokračuje kompo-
ziční koncepce dalších částí. V kontextu 
s Hindemithovým názorem již záleží 
na detailním přístupu pedagoga, který 
uvedené dílo s dětmi studuje a pří-
padně upravuje. Předpokládané trvání 
provedení je 20 minut. Ve smyslu didak-
tických možností využití svých skladeb 
vytvořil Hindemith v několika případech 
zjednodušené, pouze klavírní, úpravy 
kompozic. Zde se konkrétně jedná 
o jednoduché zpracování melodického 
materiálu skladby s názvem Stavíme 
město, Klavírní kusy pro děti12. Úprava 
vznikla v roce 1931, předpokládané tr-
vání jednoduchého kompozičního ře-
šení tohoto drobného klavírního cyklu 
o šesti částech je 5 minut. Nezbývá než 
vyjádřit lítost nad obtížnou dostupností 
notových materiálů těchto půvabných 
skladeb, které by nesporně obohatily 
repertoár mladých klavíristů.

Hindemithovo hudebně pedagogické 
úsilí o růst interpretačních zkušeností 
amatérů i studentů, příštích profesio-
nálů, průběžně prostupovalo jeho kom-
pozičním dílem. Sám jako vynikající 
violista se nevěnoval výuce hry na violu 
či jiný nástroj. Kromě výše uvedených 
skladeb napsal řadu dalších děl věno-
vaných rozkvětu interpretačních schop-
ností amatérů − děti i dospělých. Pro 
příští výkonné umělce vytvořil množství 
zejména nástrojových sonát a další só-
lové a koncertantní literatury.

Věřme, že v budoucnu naleznou hu-
dební pedagogové a jejich žáci nové 
cesty k této široce vrstevnaté oblasti 
Hindemithova díla a budou odtud čer-
pat niterné hudební zážitky v duchu 
Hindemithovy snahy a lásky k vše-
stranné hudební výpovědi.

●

11 V německém originále Zu dieser Musik wird 
das Bauen dargestellt.
12 V německém originále Wir bauen eine 
Stadt. Klavierstücke für Kinder.
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abstraktní informace: sluchovou a zra-
kovou. Pro využití zrakové informace 
je třeba umět potlačit vnímání jejího 
nositele a vyčlenit podstatnou vlastnost, 
tj. výšku. Abstrakci výšky je pak nutné 
spojit s informací sluchovou. Teprve tím 
dojde ke vzniku nového poznání: Tento 
tón je v této výšce. Uvedený proces je 
výsledkem formální operace se symboly, 
kterou ovšem u dětí mladšího školního 
věku nelze očekávat ani vyžadovat. 
Schopnost takových operací se dosta-
vuje až v další fázi kognitivního vývoje 
ve věku kolem dvanácti let. Největší 
problémy s abstraktními operacemi jsou 
samozřejmě v matematice, ale proje-
vují se obecně. Prakticky to znamená, že 
všechna pouze pozorovaná znázornění 
tónů (intonační schody a další symboly, 
v různých výškách pověšená klubíčka, 
mávání učitele rukou ve vzduchu apod.), 
neplní pomocnou funkci tak, jak před-
pokládáme. Děti při jejich spatření ne-
vnímají souvislost se zvukem, při tomto 
pozorování nevzniká u nich žádná doved-
nost, která by je vedla v orientaci mezi 
sluchovými vjemy. Proto nelze hovořit 
o bezprostředním, vědomém, používání 
zrakové informace pro identifi kaci tónů. 
K takovému vnímání symbolů musíme 
děti nejdříve dovést. Cesta vnímání 
zvuků ovšem začíná, jako u všech ja-
zyků, vnímáním podvědomým.

Mýtus intonace

Z běžné představy o účinnosti zra-
kového názoru se zrodilo před padesáti 
lety učení, které tvrdí, že pomocí kla-
sických intonačních metod lze přispět 
k základnímu rozvoji sluchu. Téma je 
natolik kontroverzní, že by zasluhovalo 
samostatný rozbor. Zde pouze připo-
mínám, že intonační metody vznikaly 
za zcela jiným účelem a principi-
álně se schopností zpěvu již počítají. 
Nelze je tedy zařazovat před postupy 
imitační, jejich technika nemůže na-
hrazovat prvotní sluchové vjemy. 
Jestliže dítě neumí obyčejně zpívat, 
nemůže být na klasickou intonaci ani 
pomyšlení. Proto je „intonačním mý-
tem“ tvrzení, že pomocí symbolů, které 

Mýtus zrakového názoru 

K rozvoji vnitřních sluchových 
představ úspěšně používáme spojení 
zrakových a sluchových podnětů s po-
hybem. Znázorňování průběhu melo-
die pohybem podle slovního návodu 
a předvedení je srozumitelné zejména 
u velkých výškových rozdílů − vysoký, 
nízký a střední tón. Problém nastává 
v okamžiku, kdy potřebujeme zjemnit 
citlivost sluchu tak, aby dokázal rozli-
šovat jednotlivé sousední tóny. Pohyby 
rukou, kterými kopírujeme melodii, 
stávají se méně výrazné, jsou neukot-
vené v prostoru. Jejich význam dále 
klesá, když děti ukazují na symboly 
tónů na dálku. Ve chvíli, kdy se děti 
přestanou pohybovat podle melodie, 
dochází ke klíčově změně: zrakový vjem 
přestává být propojený s informací 
sluchovou a přestává plnit podpůrnou 
funkci. Pro vysvětlení musíme nahléd-
nout do teorie kognitivního vývoje dětí.

Naše odbočka do tohoto oboru 
se bude týkat pouze schopností ab-
strakce a abstraktního myšlení. Zatímco 
přijetí symbolu pro věc nebo známou 
činnost nedělá dětem velké problémy 
(písmena, číslice), operace se symboly 
je záležitost obtížnější a závisí na stupni 
kognitivního vývoje. Děti na prvním 
stupni ZŠ procházejí obdobím konkrét-
ních operací, jejich poznání je vázáno 
na činnost. Jestliže se při poslechu tónů 
a pozorování symbolů přestanou pohy-
bovat, je zároveň přerušeno jejich po-
znávání. Vnímají pouze dvě oddělené 

/Anotace/
Článek se zabývá možnými příčinami kle-
sající úrovně dětského školního zpěvu. 
Označuje několik didaktických stereotypů 
jako „mýty“ a předkládá argumenty pro 
toto tvrzení. Autor vychází ze svých zku-
šeností z desetileté práce s nezpěváky 
na ZŠ Špičák v České Lípě. Uvádí také 
návrhy řešení a nové didaktické pomůcky 
pro hudební výchovu.

/Klíčové slova/
Sluchový podnět, počitek, intonace, 
reakce.

/Autor/
Jaromír Ehrenberger vyučuje na ZŠ 
v České Lípě, řídí Českolipský pěvecký 
sbor.

Problémy rozvoje 
hudebního sluchu

Vymezení problému

Je to marné, je to marné, je to 
marné. Když připustíme, že lidská 
schopnost zpěvu se za posledních 

šedesát let nemohla změnit, že každá 
zpívající maminka dokáže zcela intu-
itivně naučit zpívat své dítě, aniž by 
cokoliv věděla o hudební psychologii, 
pedagogice, neurologii…, dostaneme 
se do pasti. Tou druhou stranou, která 
nás v ní uzavírá je skutečnost, že hu-
dební výchova na školách znamená 
velký problém. Pádných důkazů je 
mnoho, tím posledním jsou občasné 
úvahy o zrušení hudební výchovy jako 
samostatného předmětu. Hledání vý-
chodiska z této situace může být ob-
tížné i nepříjemné, ale logika úsudku je 
neúprosná. Samozřejmě i pro nás platí 
to, co říkáme dětem u špatně spočí-
taného příkladu: Máš tam chybu! Mezi 
všeobecně uznávanými a používanými 
postupy musí být slabý článek, který 
nám brání naučit děti takové samozřej-
mosti, jakou je zpěv. Hledat příčiny sice 
znamená zpochybňovat hodnoty vyte-
sané do kamene, ale tak je tomu přece 
v podobných situacích vždycky.

Při své desetileté činnosti s ne-
zpěváky jsem se řídil tímto názorem 
a průběžně jsem se snažil vyznat 
se v postupech, které na děti neúčin-
kovaly. Pro sebe jsem je nazval „didak-
tické mýty“ a popis některých z nich 
vypadá následovně:

Jaromír Ehrenberger
nejsou hlasovou zkušeností připojeny 
k výšce konkrétních tónů, může dojít 
k nápravě nezpěvnosti.

Zpět na začátek

Základem rozvoje hudebnosti zů-
stává samozřejmě poslech tónů a vytvo-
ření počitků výšky ve sluchové paměti. 
Frekvenčně čistá nápodoba tónu je 
výsledek koordinované spolupráce slu-
chového nervu s hlasivkami a dochází 
k ní spontánně při výchově v rodině. 
Přirozená lehkost hudebního rozvoje 
ale dostává trhliny, jestliže k němu 
dochází až ve školním věku. Dětem 
chybí tisíce tónových podnětů, které 
potřebují k rozvoji sluchového analy-
zátoru. Ve škole jsou ovšem podstatně 
jiné poměry než v rodině: Místo jed-
noho dítěte − plná třída školáků, místo 
tichého prostředí postýlky − kolektivní 
společenství plné energie, místo pravi-
delných večerů − jedna hodina týdně, 
místo odevzdaného robátka − děti s roz-
vinutým myšlením a s vlastními postoji. 
Bez ohledu na tyto složité podmínky 
platí, že děti musejí projít přirozeným 
stadiem rozvoje sluchu, poslechem 
tónů. Je však obtížné zaujmout je krá-
sou hudebních myšlenek, když je ještě 
neumějí vnímat. Navíc sluch přináší jen 
kolem šesti procent celkově vnímaných 
informací. Převážnou většinu dodává 
zrak a odvádí dětskou pozornost jiným 
směrem. Když k tomu přidáme bezděč-
nou schopnost soustředění, je zřejmé, 
že samotný poslech tónů není dostateč-
nou náplní činnosti třídy, nedokáže děti 
upoutat. To je pádný důvod k tomu, 
abychom přidali do sluchové výchovy 
další úkoly, k jejichž zvládnutí využi-
jeme schopností a životní energii dětí. 
Tady jsme ovšem na křižovatce, kde ne-
správné rozhodnutí končí karambolem.

Mýtus zpěvu písní

Samozřejmým předpokladem 
ke zpěvu písní je dovednost naladit 
hlasem potřebné tóny. Zpěv odposlou-
chaných tónů byl pro děti samozřej-
mostí až do poloviny minulého století. 

V průběhu následujících desetiletí 
se v populaci schopnost napodobovat 
slyšené tóny významně snížila. Pro 
dnešní školu to znamená, že nemůže 
u dětí počítat s žádnou dovedností 
a musí začít s hudební výchovou jinak, 
než bylo zvykem v dobách dávno minu-
lých. Prvním úkolem je umožnit dětem 
naposlouchání tónů až do schopnosti 
jejich nápodoby. Jestliže není paměť 
pro intervaly mezi tóny vycvičena, ne-
může si dítě tóny představovat, správně 
ovládat hlasivky a dobře zpívat. Zpěv 
s připojeným textem je proto úkol ne-
přiměřený jeho schopnostem: má zpívat 
ve správném pořadí tóny, které neumí 
zazpívat. Když učitel nerespektuje 
tento fakt a vyžaduje zpěv písně, řeší 
dítě situaci po svém. Při podvědomém 
rozhodování o tom, co bude sledovat, 
je jeho pozornost přirozeně přitaho-
vána k tomu, co umí: mluvit s použitím 
řečové intonace. Přitažlivost takového 
konání je pro čistý zpěv osudová. Jeho 
vlivem není výšková kvalita tónů vy-
slechnuta a ve výsledku je ignorována. 
Pokud tento stav připustíme, stává 
se normou. Děti jsou přesvědčeny, že 
zpívají dobře a my je s vnitřními výhra-
dami v tomto domnění ponecháváme. 
Pokud bychom je začali opravovat, 
zpívat přestanou, protože nevědí, jak 
s hlasem zacházet.

Jak najít východisko z této situ-
ace? Nejprve je třeba připomenout, že 
esencí hudby jsou tóny, a proto k roz-
voji hudebního sluchu není slov zapo-
třebí. Můžeme naopak tvrdit, že slova 
tomuto procesu překážejí. I malá sku-
pina slov má svůj význam, který může 
upoutat pozornost a překrýt tónovou 
informaci. Odstraněním textu zbavíme 
operační paměť zpěváka úkolu vyhledá-
vat slova, správně je řadit a artikulovat. 
Kapacita paměti je uvolněna pro příjem 
tónových podnětů, děti si začnou tónů 
všímat. Největším problémem je tedy 
přerušit „mýtus zpěvu písní“, tradici 
vycházející z jiných poměrů. Ke slucho-
vému rozvoji v kolektivu totiž zpěv písní 
neslouží dobře, protože děti ještě ne-
zpívají čisté tóny. Z nečistého poslecho-
vého vzoru nelze odvodit jednoznačný 
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tóny, můžeme výukovou metodu TPR ap-
likovat v hudební výchově následovně: 

Dovednost, kterou potřebujeme 
u dětí vycvičit, je rozpoznávání změn 
výšky tónů. Protože výška tónů je pouze 
sluchová informace, musíme ji pro další 
smysly přizpůsobit. K praktickému pro-
vádění je nutné:
• vytvořit výškový model tónové řady 

včetně adresáře,
• poskytnout dětem dostatečný ča-

sový prostor pro přijímání a po-
hybové kopírování informací, 
obsahujících adresu tónu i jeho 
výšku,

• činnost musí probíhat hravě a nezá-
vazně, hlasové projevy se vybavují 
postupně.

Uvedeným procvičováním vytvoří 
se v paměti zásoba výškově orientova-
ných počitků tónů, která je podmínkou 
pro následné laděné zpívání.

Výškový model tónové řady − 
tělová stupnice

Poslechovou činnost potřebujeme 
prohloubit ve smyslu „slyším a reaguji“. 
Vznikající počitky tónů orientujeme tak, 
že jsou připojovány ke srozumitelné 
výškové představě. Takovou představu, 
vyplývající z dětské zkušenosti, splňuje 
ruka vztahující se vzhůru. Dítě během 
svého růstu postupně rukama dosahuje 
úrovně židle, stolu, poličky. Této zkuše-
nosti využijeme a stoupající tónovou řadu 
budeme připojovat k pohybu ruky. K vy-
jádření relativní polohy tónů použijeme 

počitek. Proto bychom se na oné po-
myslné křižovatce sluchové výchovy 
neměli rozhodovat pro zpěv písní, ale 
činnost přiměřenou našim potřebám. 
Proto je účelné nahradit zpočátku úlohu 
vokální motoriky jinými způsoby mode-
lování výškových vztahů.

Metoda tělesných reakcí

Rozvoj hudebního sluchu spočívá 
v první řadě na schopnosti rozlišování 
výšek tónů. Na tomto místě si dopřejme 
malou odbočku do podobného procesu 
rozpoznávání zvuků řeči.

Spojování sluchových a zrakových 
informací je základní intuitivní způ-
sob vzájemného dorozumívání rodičů 
a dětí. Dochází k němu na základě 
tělesné reakce připojované ke zvuko-
vému podnětu a sdílené zrakem oběma 
účastníky komunikace. Společné tě-
lesné reakce vedou postupně u dětí 
k samostatným reakcím na zvukové 
signály pro věci a činnosti. Popsaný 
způsob je typický pro období počátků 
porozumění řeči a jeho obecné zásady 
popsal Dr. James Asher jako metodu 
Total Physical Response (TPR-1977). 
Metoda celkové fyzické odezvy zahr-
nuje tyto body:
1. V přirozeném procesu učení je 

na počátku dlouhé období naslou-
chání tónům řeči.

2. K správnému vnímání významu slov 
je nezbytné spojení s fyzickým 
pohybem − tělesnou reakcí. Tuto 
činnost pozoruje kontroluje pravá 
mozková hemisféra. Levá hemi-
sféra stínově sleduje činnost pravé 
strany a informaci si zapamatuje 
a ukládá až se zpožděním, po do-
statečném ověření pravdivosti.

3. Učení má probíhat bez nátlaku, 
neboť ten způsobuje omezování 
procesu vnímání.

V průběhu učení se v paměti vytváří 
pasivní zásoba slov, k nimž si dítě při-
pojí význam ještě dlouho před zaháje-
ním vlastních pokusů o jejich vyslovení.

Při vědomí, že zpěv je vyjadřování 
hudebních myšlenek a řečí hudby jsou 
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pohybu ruky od připažení do vzpažení. 
Dráhu rozdělíme na sedm přibližně stej-
ných částí ohraničených osmi konkrét-
ními body na těle. Vznikne tak tělová 
stupnice, kterou budou děti procházet 
rukama v souladu se znějícími tóny. Pro 
označení tónů používáme další dětskou 
zkušenost spojenou s pocitem výšky, a to 
je znalost stoupající číselné řady.

Tělová stupnice je nový intonační 
model, který pomáhá jak při lokalizaci 
tónových podnětů a tvorbě paměťo-
vých stop, tak při opačném ději − vyba-
vování tónů podle zrakové informace. 
Jeho používání tedy v sobě spojuje 
postupy imitační a intonační podle 
dávného snu hudebních psychologů.

Nápodoba tónů pohybem je po-
čátkem operací jedince s hudebními 
představami. Ve stadiu jejich vzniku 
jde o činnost refl exní, neuvědomělou, 
stojící nutně na počátku objevování 
hudby a umožňující vnímání výškového 
pohybu tónů. Proto by tato dovednost 
měla být mezi prvními z těch, které 
budeme s dětmi nacvičovat. Proces 
ukládání výškově orientovaných pod-
nětů do paměti je třeba opakovat tak 
dlouho, až sluchová informace vymo-
deluje počitky tónové soustavy. Vzniklá 
pasivní tónová zásoba (hudební abe-
ceda) je základem pro další činnost, 
hlasovou nápodobu tónů. Důležitá je 
úroveň tónové jistoty ve sluchovém 
analyzátoru. Za přirozených okolností 
postupuje jedinec intuitivně, nezačne 
tóny napodobovat dříve, než alespoň 
trochu netuší, co s hlasem udělat. 
Provádí zpětnou kontrolu výšky svého 
tónu podle poslechového vzoru a potře-
buje čas k dolaďování. Do tohoto děje 
bychom neměli vstupovat a netrpělivě 
ho urychlovat. Procvičenými reakcemi 
kosterního svalstva na výšku tónů jsou 
dříve či později uvedeny do souladné 
činnosti také svaly hlasového orgánu. 
Kombinací tělesných reakcí na tóny 
a pozvolných vokalizačních pokusů o je-
jich napodobení, dosáhnou děti během 
několika týdnů až měsíců dovednosti 
svůj hlas naladit. Pozpěvování melodií 
písní ve třídách, to by měl být náš první 
cíl. Jeho dosažení je podmíněno naší 

trpělivostí a důkladnou metodickou pří-
pravou. Nelze také opomenout druhou 
základní příčinu nezpěvnosti, spojenou 
s nevyváženou funkcí hrtanu.

Didaktické pomůcky

V průběhu své práce s dětmi jsem 
vymýšlel a vyráběl pomůcky, které by 
pomohly dětem i učitelům při rozvoji 
hudebního sluchu. Požadavky jsou 
značně rozdílné − to, co může pomá-
hat v mateřské škole, je nepoužitelné 
ve školní třídě. Učitelce, která se po-
hybuje v neúprosném kolečku den-
ního rozvrhu, nejvíce pomůže, když 
bude mít po ruce fungující metodiku. 
Metodou tělesných reakcí je možné do-
brat se rozvoje sluchu jenom s holýma 
rukama a zkušeným hlasem učitelky. 
Je to způsob nejvíce podobný intui-
tivnímu chování maminky, která zpívá 
svému dítěti. O potřebné metodice, 
pomůckách a také o dalších problé-
mech, založených na nerespektování 
rozdílů mezi dětmi a dospělými, by 
bylo možné pojednat jindy.

Závěr 

Hlavní příčinou dětské nezpěvnosti 
je nezpěvnost rodičů. Jde pouze o je-
den z mnoha projevů a nezvládnutých 

důsledků civilizačního pokroku. I když 
víme, že tento vývoj v zásadě nemů-
žeme zvrátit, přesto má naše snažení 
smysl. Jde o pocit uspokojení při 
pohledu do šťastných dětských očí. 
Takové okamžiky může hudba přinášet, 
a to je důvod, proč bychom vždy s pří-
chodem nových školáčků měli nejdříve 
začít juchat, výskat a hlaholit.

●
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POZDNÍ BAROKO IV: 
VÁCLAV VAVŘINEC REINER 
A JAN DISMAS ZELENKA

Jaroslav Bláha

míra pochybností ve spojení s rokokem 
souvisí jak se specifi ckým charakterem 
německého rokoka, který jsme blíže 
charakterizovali v předcházejícím me-
dailonku, tak i s odlišným přístupem 
spojeným s koherentním principem 
zásadně přehodnocujícím vývojové 
peripetie pozdního baroka a vlastně 
baroka vůbec. Bratři Asamové vy-
kazují ve svém uměleckém projevu 
zajímavé souvislosti se svým gene-
račním vrstevníkem V. V. Reinerem, 
což se zdánlivě týká staršího z bratrů, 
Cosmase Damiena, který se proslavil 
především jako proslulý malíř fresek, 
obdobně jako Reiner. Pro oba navíc 
platí, že se v tomto v baroku tak do-
minantním malířském oboru nepro-
sadili jen ve své vlasti, ale i mimo 
její hranice − C. D. Asam, obdobně 
jako jeho bratr, dokonce i v českých 
zemích (navíc i přímo v Praze ve vý-
zdobě císařského sálu v Břevnově), V. 
V. Reiner v dolnorakouském klášteře 
v Gamingu. Ovšem jisté, a především 
částečné, sblížení s Cosmou Damianem 
sice vykazují některé Reinerovy fresky 
druhé poloviny dvacátých let a začátku 
třicátých let 18. století − nikdy však 
nepřijal jeho rokokově pestrý kolorit 
a světelnost, a zvláště pak dekora-
tivní aspekty jeho obrazové koncepce. 
A právě koncepčně, především berni-
niovskou expresivitou a vitální dyna-
mičností, byl Reinerovi bližší mladší 
z obou Asamů, vynikající sochař Egid 

Quirin (příloha 2, HV 2018/č. 1, obr. 5, 
6), jemuž jsme právě v komparaci s J. 
S. Bachem věnovali pozornost v před-
cházejícím medailonku. Ve freskové 
malbě byl pro V.V. Reinera rozhodující 
vliv průkopníka české barokní nástěnné 
malby, Jana Kryštofa Lišky, který sice 
navázal na rubensovsky hybný a dra-
matický styl svého nevlastního otce 
M. L. Willmanna, ale narouboval na něj 
italské vlivy, především šťavnatou, 
kontrastně vypjatou barevnost a uvol-
něnost štětcové techniky.

Předchozí stručná analýza ukázala 
ambivalentnost vztahu mezi dvěma 
klíčovými představiteli freskové 
malby pozdního baroka v Německu 
a v českých zemích, C. D. Asama 
a V. V. Reinera. Platí adekvátní 
vztah i mezi Johannem Sebastianem 
Bachem a Janem Dismasem Zelenkou? 
Celkem oprávněně se vžilo označení 
J. D. Zelenky jako „českého Bacha“, 
které však bývá většinou zkresleně in-
terpretováno. Zelenka rozhodně ne-
byl Bachovým epigonem. Společným 
jmenovatelem jejich kompozičního 
mistrovství bylo bravurní ovládání imi-
tačního kontrapunktu, jehož vrcholnou 
a nejfrekventovanější hudební formou 
byla fuga a schopnost tektonicky vir-
tuózně koncipovat rozsáhlé vokálně 
instrumentální cyklické formy jako je 
mše, oratorium atd. Tento společný 
jmenovatel však zároveň vykazuje i zá-
sadní rozdíly, a to jak v architektonické 
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výstavbě zmíněných cyklických vokálně 
instrumentálních skladeb, tak i v tek-
tonických aspektech fugy, která je 
v Zelenkově tvorbě organickou součástí 
těchto chrámových skladeb, zatímco 
u J. S. Bacha převládají samostatné 
fugy pro varhany nebo klavír, jejichž 
vrcholnou demonstrací je Umění fugy. 
Z toho vyplývá i odlišné tektonické 
strukturování formového schématu 
fugy. Adekvátní odlišnost cyklických 
vokálně instrumentálních skladeb obou 
autorů spočívá především ve výrazně 
odlišné liturgii: katolické, pro kterou 
byly určeny chrámové skladby J. D. 
Zelenky, a protestantské liturgii v lip-
ském kostele sv. Tomáše, kde jako kan-
tor působil J. S. Bach. Navíc neexistuje 
žádný doklad o vlivu Bachovy hudby 
na hudební projev Zelenky, naopak je 
ale doloženo svědectví Bachova syna 
Wilhelma Friedemanna, že jej otec 
pověřil pořízením opisu Zelenkova 
Magnifi cat D dur pro kostel sv. Tomáše 
v Lipsku.

Dominantní pozornost bychom 
však měli věnovat komparaci výtvar-
ného projevu V. V. Reinera a hudby 
J. D. Zelenky. Již několikrát jsme zdů-
raznili Gesammkunstwerk − organickou 
symbiózu architektury, sochařství, ma-
lířství a hudby − jako charakteristický 
projev barokního Theatrum mundi. 
Na něm se dramaticky podílejí cha-
rakteristické rysy baroka, především 
jeho radikálního proudu: aktivní vztah 
tvaru, prostoru a hudebně strukturního 
času v kontrapunktu jejich vzájemného 
prolínání, v těsné provázanosti s dyna-
mičností, monumentálností, okázalostí 
a iluzívností. A právě iluzivní efekty, 
strhující harmonie barev a tónů, oká-
zalost zvukového témbru a výrazová 
naléhavost nástěnných, a především 
nástropních maleb a cyklických fo-
rem vokálně instrumentální chrámové 
hudby jsou jedním z nejúčinnějších pro-
jevů barokního Gesammkunstwerku. 
Fresky V. V. Reinera a chrámová hudba 
J. D. Zelenky představují nesporný vr-
chol barokní „rétoriky“ první poloviny 
18. století nejen v českých zemích, ale 
v celé habsburské říši. Oba protagonisty 

českého pozdního baroka nespojuje 
jen virtuózní zvládnutí kontrapunktu 
forem, ale i zodpovědnost, díky které 
se vyhnuli laciným efektům, k nimž 
někdy barokní „divadlo světa“ svádí. 
Při vší rafi nované složitosti a výrazové 
naléhavosti vždy zachovali uměřenost 
a smysl pro řád. Jako konkrétní pří-
klad poslouží Reinerova freska Poslední 
soud v kupoli křížovnického kostela sv. 
Františka Serafi nského v Praze (příloha 
3, HV 2018/č. 1, obr. 8) a závěrečné 
Amen z Magnifi cat D dur J. D. Zelenky.

Reinerovo strhující drama 
Posledního soudu v kupoli kostela sv. 
Františka na Starém Městě (1722−23) 
je vrcholnou ukázkou „kontrapunk-
tické“ virtuozity složité „polyfonní“ 
kompozice spojující michelangelov-
skou plasticitu postav s rubensovskou 
dynamičností iluzivní plochy kupole 
přeplněné postavami. Ty však nejsou 
strženy pro Rubense typickým vířivým 
pohybem rozvíjející se spirály, ale 
v klidnějších kruhových pásech mo-
delovaných oblaky − do jisté míry tak 
připomíná Gaulliho nástropní malby 
z římského kostela Il Gesú.

Obdobnou zvukovou monumentál-
ností a okázalostí působí i již zmíněný 
Zelenkův Magnifi cat D dur (1725), 
který oceňoval i J. S. Bach. Dovršením 
tohoto vokálně instrumentálního dra-
matu je závěrečné Amen (http://www.
youtube.com/watch?v=LZek0HeLAqo), 
které ve strhujícím prestu rozvine fas-
cinující kontrapunkt dvojité fugy, je-
jíž výrazová naléhavost je postavena 
na lapidárně stručných tématech v dy-
namické gradaci těsny a na úchvatné 
okázalé zvukové alchymii vokální a in-
strumentální složky tohoto monumentu 
chrámové hudby. V neposlední řadě 
je třeba zdůraznit i symbiózu obsahu 
a formy, které zde Zelenka dosáhl.

I když těžištěm Reinerovy tvorby 
byla fresková malba, vynikajících vý-
sledků dosáhl i v krajinomalbě. I zde 
byly důležitým východiskem heroické 
krajiny P. P. Rubense. Tento vliv však 
nebyl přímý, ale zprostředkovaný prů-
kopníkem rubensovského proudu české 
barokní malby M. L. Willmannem. 

Typickým příkladem Reinerových he-
roických krajin jsou Horské krajiny 
ze zámku v Rožmberku, zejména pak 
Hornatá krajina s mužem ženoucím 
soumary z roku 1725 (příloha 3, HV 
2018/č. 1, obr. 9). S Rubensovými he-
roickými krajinami je spojují drama-
ticky rozeklané skály, prudké bystřiny 
a větrem rozevláté stromy. Willmannův 
vliv je zřetelný ve stafáži lidí a zvířat, 
barevném ladění atd.

Obdobně i těžiště Zelenkovy hudby 
spočívalo ve velkých vokálně  instru-
mentálních cyklických formách chrá-
mové hudby. Zároveň však v jeho 
odkazu najdeme i vynikající světskou 
instrumentální hudbu. Skutečnými kle-
noty jsou jeho triové sonáty a do „me-
zery“ mezi J. S. Bachem a italskými 
mistry pozdního baroka − Correllim, 
Vivaldim ad. − lze zařadit jeho kon-
certantní skladby, z nichž jsem vybral 
cyklickou skladbu typu concerta grossa 
severoněmeckého typu Sinfonia a 8 
concertanti a moll. Zejména 1. věta 
Allegro připomíná slavné Braniborské 
koncerty J. S. Bacha. Zároveň svou 
vypjatou dramatičností a strhujícím 
tempem nabízí i jisté analogie s výše 
uvedenými heroickými krajinami 
V. V. Reinera.

●

/Autor/
Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D., vyuču-
je na katedře výtvarné výchovy Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy. Je 
autorem několika monografi í, mj. Kři-
žovatka geneze moderního malířství 
a hudby: [Picasso, Stravinskij, Kan-
dinskij, Schönberg] (2007) a Výtvarné 
umění a hudba. I, Tvar, prostor a čas 
(2012−2013).

Porovnání tohoto medailonku vě-
novanému českému pozdnímu 
baroku reprezentovanému ma-

lířem Václavem Vavřincem Reinerem 
(1689−1743) a skladatelem Janem 
Dismasem Zelenkou (1679−1745) 
s předcházející komparací předsta-
vitelů německého pozdního baroka, 
bratrů Asamových − sochaře a archi-
tekta Egida Quirina (1692−1750) a ma-
líře a architekta Cosmase Damiena 
(1686−1739) − a skladatele Johanna 
Sebastiana Bacha (1685−1750), je 
přesvědčivou demonstrací internaci-
onálního charakteru baroka a zároveň 
výrazných individualit jednotlivých 
tvůrců. Ovšem obdobně zajímavých 
souvislostí se nabízí bohatá škála na-
zíraná z různých úhlů pohledu. Tím 
prvním zorným úhlem je generační pří-
slušnost. Všichni výše uvedení umělci 
jsou generačními souputníky, což by 
samo o sobě nebylo až tak zásadní. 
Daleko důležitější a zajímavější je, jak 
se jejich příslušnost k téže generaci 
projevila v adekvátních tendencích 
jejich uměleckého projevu a zároveň 
v osobitosti a originalitě výrazných 
tvůrců.

Sledovaní protagonisté pozdního 
baroka − a to jak německého, tak 
i českého − představují dovršení této 
vývojové fáze baroka, zároveň však 
nepatří mezi průkopníky nových ten-
dencí, spojených především s klasicis-
mem a do jisté míry s rokokem. Jistá 
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Pozdní baroko V: 
Franz Anton Maulbertsch 
a Georg Friedrich Händel

Medailonek věnovaný Franzi 
Antonu Maulbertschovi 
(1724−1796) a Georgu 

Friedrichovi Händelovi (1685−1759) je 
nejen labutí písní pozdního baroka, ale 
zároveň i uzavírá pětiletý cyklus vě-
novaný baroknímu výtvarnému umění 
a hudbě. Nejen generační příslušnost, 
ale především umělecký projev obou 
umělců je ideálním symbolickým roz-
loučením se slohovým obdobím, jehož 
hodnocení procházelo dramatickými 
peripetiemi v bohaté škále od odmí-
tání, až nekompromisního odsouzení 
k nadšené glorifi kaci. Hlavní příčinou 
tak vyhroceného názorového kontra-
punktu bylo vytržení barokního umění 
z jeho společensko-historického 
kontextu.

Franz Anton Maulbertsch patřil 
k nejvýraznějším osobnostem nejen 
rakouského, ale i středoevropského 
malířství druhé poloviny 18. století 
− tedy vývojové fáze, která se v line-
árním pojetí dějin umění spojovala 
s rokokem a nastupujícím klasicismem. 
A právě Maulbertschův umělecký odkaz 
jasně demonstruje slabiny tohoto již 
překonaného přístupu, který nedokázal 
odhalit složitý vývojový kontrapunkt 
tendencí napříč několika staletími − 
jinak řečeno koherentní princip vý-
voje ve spirále oprávněně nahradil 
překonaný lineární princip vývojové 
chronologické přímky. Jednou z příčin 
koncepční rozmanitosti, která není 

Jaroslav Bláha

− převažují ve freskové malbě ještě 
i ve druhé polovině 18. století výše 
akcentované charakteristické rysy ba-
rokní malby, a to přesto, že tradiční 
periodizace vycházející z lineárního 
přístupu tuto vývojovou fázi jedno-
značně zařazuje buď k rokoku, nebo 
klasicismu. Samozřejmě rokoko i klasi-
cismus představují nastupující progre-
sivní tendence − ty však neznamenají 
nekompromisní vývojový mezník vy-
mezující konec jedné epochy a nástup 
epochy druhé. I v Maulbertschově ma-
lířském projevu se prosazují určité 
rokokové znaky − především v tiepo-
lovské barevnosti a světelnosti i v jisté 
míře dekorativnosti (vliv C. D. Asama) 
− dominantní roli však stále hraje 
baroko.

Obdobnou pozici má v kontrapunktu 
vývojových tendencí hudby 18. století 
i Georg Friedrich Händel. Z hlediska 
mezinárodního věhlasu byl i podstatně 
úspěšnější než Maulbertsch. Händel byl 
− i ve srovnání s J. S. Bachem, který 
neopustil hranice Německa − skuteč-
ným světoběžníkem, který jak v Itálii, 
tak především v Anglii výrazně ovliv-
nil národní styl a dovedl jej k vrcholu. 
V jeho osobitém hudebním projevu 
se zkušenosti světoběžníka prosadily 
i v symbióze specifi ckých rysů různých 
národních stylů − např. italského con-
certa grossa, francouzské ouvertury 
či německého oratoria. Zároveň však 
byl i svědkem nástupu nových tendencí 
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determinována časem, jsou speci-
fi cké znaky a aspekty různých malíř-
ských technik − v souvislosti s barokem 
především freskové malby na jedné 
straně a olejomalby na straně druhé. 
Nástěnné − a v baroku především ná-
stropní − malby byly vždy podstatně 
narativnější, tedy daleko důslednější 
ve vyprávění příběhu, pro jehož vý-
razovou naléhavost jsou důležité ilu-
zivní prostorové efekty. Z výrazových 
prostředků se nejzřetelněji prosazuje 
světlo, především jeho prostorové 
aspekty, a barva, která je se svět-
lem těsně propojená. Kompozice je 
plně podřízena sugestivním účinkům 
iluzivních efektů. Olejomalba pra-
cuje se světlem především ve spojení 
s modelací tvaru, která je − na rozdíl 
od fresky − postavena na valéru, tedy 
na přidávání černé či jiné tmavé barvy 
do stínu. Proto je barevnost pláten ze-
mitější a často se uplatňuje tonální 
harmonie s dominantním postavením 
„galerijní hnědě“. Odlišná je i role ob-
rysové linie důsledněji vymezující pev-
něji vystavěný tvar. Většinou pravoúhlý 
geometricky striktní formát obrazu si 
vyžaduje i přísnější, důsledněji promy-
šlenou kompozici. Důležitou roli hraje 
i odstup diváka od díla − oproti de-
sítkám metrů u nástropní malby těsný 
odstup od olejomalby atd. A právě 
v souvislosti s klíčovými znaky − monu-
mentálností, dynamičností, okázalostí, 
iluzívností a rétorickou narativností 

spojených s italským galantním stylem, 
francouzským rokokem a raným klasi-
cismem − tedy obdobná situace jako 
ve výtvarném umění 18. století. Přitom 
nejvýraznější osobnosti galantního 
stylu, Domenico Scarlatti (1685−1757), 
který se narodil ve stejném roce jako 
J. S. Bach a Händel, a Giuseppe Tartini 
(1692−1770) se stále zařazují k ba-
roku − přesto, že Scarlattiho sonáty 
a Tartiniho koncerty či sinfonie se vy-
značují řadou raně klasicistních rysů. 
Zato francouzští clavecinisté, přede-
vším Francois Couperin (1668−1733) 
a Jean-Philippe Rameau (1683-1764), 
jsou oprávněně zařazeni k rokoku, ač-
koli byli starší, obzvláště Couperin, 
než Bach a Händel.

A obdobně jako v zařazení vý-
tvarných děl, konkrétně v malířství, 
k pozdnímu baroku nebo k rokoku či 
ranému klasicismu hrály důležitou roli 
specifi cké znaky a aspekty různých ma-
lířských technik, tak je tomu i v hudbě 
18. století. Zde je nejzřetelnější rozdíl 
mezi cyklickými vokálně instrumentál-
ními formami chrámové hudby, např. 
oratoriem, kde se často ještě ve 2. 
polovině 18. století udržuje typický 
pozdně barokní charakter, a komorní 
světskou hudbou, např. sonátou, kde 
dochází k procesu od redukce poly-
fonní faktury k faktuře homofonní atd.

Názorným příkladem výše uvede-
ných rozdílů malířských technik ve 2. 
polovině 18. století je srovnání ná-
stropní fresky Kristus a Bůh Otec z roku 
1758 z farního kostela ze Sümegu 
(www.wga.hu) a olejomalby Poslední 
večeře z roku 1754 (příloha 4, HV 
2018/č. 1, obr. 11) − tedy z rané 
fáze Maulbertschovy tvorby. Na svět-
lomodré obloze s šedobílými mraky 
na nástropní malbě z farního kostela 
jsou nepravidelně rozmístěny éterické 
postavy, které jsou téměř zbaveny tíhy 
hmoty, což ještě umocňuje oslabení 
obrysové linie spojené se světlým ko-
loritem fresky. Všechny výše uvedené 
znaky nástropní malby přímo sugerují 
spirituální atmosféru theatrum sancti 
(svaté divadlo). O něco mladší plátno 
Poslední večeře názorně demonstruje 

důsledky malého odstupu diváka, který 
se projevuje akcentací předního plánu. 
Jeho mělkost je ještě opticky umoc-
něna rembrandtovským temnosvitem, 
který zároveň oslabuje obrysové linie 
výrazným potlačením světelného a ba-
revného kontrastu za přispění uvolněné 
štětcové techniky. Redukce prostorové 
hloubky i světelného a barevného 
kontrastu se projevuje i v oslabení 
kompozice.

Zároveň ale může malířská tech-
nika, která je pro autora těžištěm 
jeho tvorby, ovlivnit jinou techniku, 
což však většinou bývá spojeno se zra-
lou vývojovou fází umělce. To se týká 
právě Maulbertsche, pro kterého 
byla jednoznačným těžištěm fres-
ková malba, jejíž specifi cké znaky 
postupně „prosákly“ i do olejomalby. 
Názorným příkladem je srovnání ob-
razu Poslední večeře z rané fáze 
Maulbertschovy tvorby s plátnem 
Svatá Trojice ze Szépúverzzeti Muzea 
v Budapešti (www.wga.hu) z posled-
ních let umělcova života. Přenesení 
rafi novaně iluzivních prostředků fresky 
do olejomalby vyvolá efekty, z nichž 
ve voleném obrazu vynikne především 
iluze monumentálních rozměrů spo-
jených s okázalostí. Přitom rozměry 
obrazu jsou více než komorní: 62,5 x 
33 cm. Originální symbiózou techniky 
olejomalby a iluzivních prostorových 
vlastností fresky je triumfální Vítězství 
sv. Jakuba z Compostely (příloha 4, HV 
2018/č. 1, obr. 12) − olejomalba na kar-
tonu obrovských rozměrů umístěného 
na strop sálu vídeňského Belvederu.

Ve srovnání s velkolepou syn-
tézou dosavadního vývoje barokní 
hudby v odkazu J. S. Bacha spočívá 
Händelův přínos v symbióze typických 
prvků národních stylů a osobité, navý-
sost originální muzikální invenci, kte-
rou Händel „narouboval“ na národní 
kmen italské, ale především anglické 
hudby. Proto jej Angličané považovali 
za svého nejvýznamnějšího národního 
skladatele barokní epochy. Händel 
žil v Anglii od roku 1711 a jako velký 
syntetik obohatil původní anglickou 
barokní hudbu akcentující domácí 

tradici o podněty osobitého „koncepč-
ního kontrapunktu“ německé, italské 
a částečně i francouzské hudby pozd-
ního baroka. Tato syntéza se zřetelně 
prosazuje jak v instrumentální hudbě 
ve formě Concerta grossa či v orche-
strálních suitách, tak i ve velkých vo-
kálně instrumentálních formách, opeře 
a především v oratoriu. Obdobně jako 
u Maulbertsche vyjdeme i u Händela 
ze srovnání dvou odlišných hudebních 
žánrů − concerta grossa a oratoria. 
Concerto grosso je původem italská 
forma a je předchůdcem pozdějšího 
koncertu pro sólový nástroj a orchestr 
a jeho podstatou je soupeření skupiny 
sólových nástrojů (ripelino, concer-
tino, soli) s orchestrem (tutti, grosso, 
ritornel). Koncepčně vyšel Händel 
z konzervativnějšího correlliovského 
čtyřvětého modelu, jehož východiskem 
bylo concerto chiesa. Tento tradiční 
model Händel obohatil o škálu typic-
kých forem různých národních stylů, 
ovšem v jeho osobitých „mutacích“: 
italské triové sonáty, sinfonie či bel-
cantových operních árií, francouzské 
ouvertury, „německé“ fugy, a různých 
dobových tanců. Nejvelkolepějším 
cyklem Concerti grossi je opus 6, který 
obsahuje dvanáct skladeb této formy. 
My se zaměříme na analýzu concerta 
grossa č. 2 F dur (https.//www.you-
tube.com/watt?v=g4QXMJQe9w1).

Úvodní Andante larghetto je vzne-
šené, se širokodechou volně plynoucí 
melodií a bohatou harmonií. Odpovědi 
sólových smyčcových nástrojů con-
certina jsou vlastně jen dynamicky 
odlišnou “ozvěnou“ úvodního tutti 
(orchestru). Druhou větou je Allegro 
v d moll, v typicky italském kontra-
punktu triové sonáty. Notová ukázka 
začátku 3. věty Largo (příloha 4, HV 
2018/č. 1, obr. 13) je typickým příkla-
dem lapidární corelliovské homofonie 
v organickém propojení s tečkovaným 
rytmem a dalšími charakteristickými 
znaky hudebního projevu nejslavněj-
šího anglického skladatele, Henryho 
Purcella. Čtvrtá věta začíná čtyřhlasou 
fugou orchestru v tradičním němec-
kém kontrapunktu. Ta je přerušovaná 
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kontrastní mezihrou concertina (soli), 
kdy se v pianu nad opakovanými akordy 
rozvíjí v melodické arabesce sólových 
nástrojů lyrické téma v pomalém 
tempu. Toto lyrické téma pak ve druhé 
části 4. věty tvoří kontrapunktující 
protihlas k původnímu tématu fugy.

Předchozí analýza Concerta grossa 
č. 2, op. 6 ukázala, že osobité sladění 
národních stylů nebylo spojeno jen 
s originalitou Händelova hudebního my-
šlení, ale i s návraty do minulosti − ov-
šem s nezbytnými dobovými mutacemi.

Uvedená notová ukázka z Concerta 
grossa č. 2, op. 62 (příloha 4, HV 2018/č. 
1, obr. 13) demonstruje homofonní 
část jako typický příklad vlivu italské 
barokní hudby Corelliho či Vivaldiho − 
zároveň se zde uplatňuje i tečkovaný 
rytmus a další znaky charakteristické 
pro hudební projev nejslavnějšího an-
glického skladatele Henryho Purcella.

Nu17 G. F. Händel: Concerto 
grosso č. 2 F dur, op. 6, 3. věta, Largo 
(začátek)

V následující hudební ukázce − 
A tempo giusto z Concerta grossa č. 
6, op. 6 − se naopak zřetelně prosa-
zuje vliv německé polyfonie pozdního 
baroka připomínající Braniborské kon-
certy J. S. Bacha.

Hu28 G. F. Händel: Concerto grosso 
č. 6 g moll, op. 6, 2. věta, A tempo gi-
usto (začátek) 01:33

Nejvýznamnější odkaz, který Händel 
zanechal v Anglii, kde strávil většinu 
svého tvůrčího života, znamenala jeho 
operní tvorba. Händel byl nejvýznam-
nějším protagonistou opery séria ne-
jen v Anglii, ale v celé střední a severní 
Evropě. Dokázal originálně asimilovat 
podněty pozdně benátské, neapolské 
a francouzské opery v úctyhodném po-
čtu 42 oper. Nejznámější z nich, Xerxes 
(1738), proslavená zejména belcanto-
vou (bel canto = „krásný zpěv“ typický 
pro árie italské opery 17. a 18. století) 
árií Ombra mai fu, je stále na reperto-
áru operních scén celého světa.

●

Händel, Concerto grosso F dur, op.6, č.2, 3.v.

/Autor/
Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D., vyuču-
je na katedře výtvarné výchovy Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy. Je 
autorem několika monografi í, mj. Kři-
žovatka geneze moderního malířství 
a hudby: [Picasso, Stravinskij, Kan-
dinskij, Schönberg] (2007) a Výtvarné 
umění a hudba. I, Tvar, prostor a čas 
(2012−2013).
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Jiří Teml 
a jeho sborová tvorba 
pro děti

Jiří Teml se narodil v roce 1935 
ve Vimperku v rodině krejčího. 
Rodiče byli jeho hudebnímu vzdě-

lávání příznivě nakloněni, a tak docházel 
od šesti let na hodiny klavíru k míst-
nímu regenschorimu. Protože rodina 
zůstala po zabrání Sudet ve Vimperku, 
navštěvoval Teml do roku 1945 němec-
kou školu. Po válce a předčasném úmrtí 
obou rodičů strávil dva roky v iuvenátě 
řádu redemptoristů v Libějovicích 
u Vodňan, kde studoval na klášterním 
gymnáziu a dále se učil hře na klavír 
a na varhany. Základní vzdělání do-
končil v rodném městě na Masarykově 
střední škole (1948−1950) a poté absol-
voval dvouletou Hospodářskou školu. 
Až do roku 1976 byl zaměstnán jako 
úředník s ekonomickou specializací, nej-
prve v Karlových Varech, poté v Plzni; 
mezitím si doplnil vzdělání na Vyšší 
hospodářské škole ve Vimperku, kde 
maturoval v roce 1960.

O hudbu se zajímal od dětství, ale 
až do čtyřiceti let na amatérské úrovni. 
Hlubší znalosti hudební teorie získal 
soukromým studiem u Bohumila Duška, 
který tehdy působil na Pedagogickém 
institutu v Karlových Varech. V mládí 
jej lákal hlavně jazz a populární hudba; 
s několika vlastními jazzovými sklad-
bami se uplatnil i v pražském rozhlase, 
kde se seznámil se skladatelem Jiřím 
Jarochem. Stal se jeho soukromým 
žákem a od roku 1965 za ním téměř 
deset let dojížděl z Karlových Varů 
do Prahy; díky němu se od konce 60. 

Stanislav Pecháček

let začal systematicky věnovat kompo-
zici artifi ciální hudby. Temlova komorní 
a orchestrální díla se začala objevo-
vat na koncertních pódiích především 
v Plzni a v dalších městech západočes-
kého regionu.

V roce 1976 opustil úřednické místo 
a nastoupil jako hudební dramaturg 
a vedoucí hudebního vysílání do plzeň-
ské stanice Československého rozhlasu. 
Z Plzně přešel v roce 1980 do Prahy 
na místo dramaturga symfonické, vo-
kální a komorní hudby. I po odchodu 
do důchodu v roce 2000 s rozhlasem 
nadále spolupracuje, především jako 
autor hudebních pořadů; z nich nejvý-
znamnější byly cykly Musica moderna 
a Hudební fórum s Jiřím Temlem. Dlouhá 
léta se věnuje také hudební publicistice 

/Anotace/
Studie seznamuje přehlednou formou 
s životními osudy hudebního skladatele 
Jiřího Temla a s jeho tvorbou pro dět-
ské pěvecké sbory. Skladby jsou řazeny 
chronologicky a vedle základních fak-
tografi ckých údajů (rok vzniku, autoři 
textových předloh, v případě cyklů ná-
zvy jednotlivých částí, tiskové vydání) 
je podána jejich stručná hudební cha-
rakteristika včetně stupně interpretační 
náročnosti.

/Klíčové slova/
Jiří Teml, sborová tvorba, dětský pěvecký 
sbor

/Autor/
Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. pů-
sobí na katedře hudební výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 
Je autorem monografi í Česká sborová 
tvorba 1800−1950 (2002), Lidová píseň 
a sborová tvorba (2010), Czeska twór-
czość chóralna (2011), Česká sborová 
tvorba II − baroko a klasicismus (2012), 
Česká sborová tvorba III/A − od poloviny 
20. století (2017) a devíti vysokoškolských 
skript.

Původní didaktické studie
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a recenzní činnosti, především pro ča-
sopisy Hudební rozhledy a Harmonie. 
Organizačně je činný ve výborech 
Společnosti skladatelů, Přítomnosti, 
v Nadaci Bohuslava Martinů a v umě-
lecké radě HAMU.

Temlův kompoziční styl prošel v prů-
běhu desetiletí svébytným vývojem. 
V počátcích navázal na klasiky 20. stol., 
především na Stravinského, Prokofjeva, 
Hindemitha, Bartóka, z českých autorů 
jej nejvíce ovlivnili Janáček, Martinů 
a Kabeláč. V 70. letech začal soustavně 
studovat kompoziční techniky sklada-
telů tzv. polské školy (Lutoslawski, 
Penderecki, Górecki) a Ligetiho a pod 
jejich vlivem dospěl k zásadní změně 
svého stylu. Obecně jej lze charak-
terizovat zvýrazněním barevné složky 
hudby (netradiční kombinace hudeb-
ních nástrojů, kontrast mezi jednotli-
vými nástrojovými sekcemi, originální 
nástrojová artikulace); v mnoha dílech 
uplatnil aleatorní techniku; pracuje 
s netradičními tónovými řadami − vy-
tváří vlastní originální mody, v nichž 
se nepravidelně střídají celé tóny 
a půltóny, v řadě děl je patrná inspirace 
folklorem. Vliv neoklasicismu se proje-
vuje smyslem pro humor. Ke své kom-
poziční metodě se skladatel vyjádřil: 
„Jako výchozí materiál si zvolím něko-
lika tónový základ, který stále existuje 
− vyčerpává se, neustále probíhá, ať 
už v původní podobě, ve všech druzích 
obměn nebo i v aleatorní ploše (…). 
Aleatorní postupy vyvinuté především 
polskou skladatelskou školou vstou-
pily v současné době do období infl ace 
a skladba založená pouze na spojování 
byť zvukově sebezajímavějších a kon-
trastních aleatorních plošek vedle sebe 
působí staticky. Já se domnívám, že hu-
dební proud by měl vždy odněkud ně-
kam směřovat a tady se nemohu obejít 
bez melodiky − jde ovšem o ten pro-
blém přijít s melodikou nového typu, 
melodikou netradiční.“1

Proměna Temlova kompozičního stylu 
se odehrávala v oblasti instrumentální 

1 BOKŮVKOVÁ, V. Mezníky v životě a tvorbě, 
Opus musicum,1980 č. 3, s. 85.

hudby. Mezi jeho stěžejní díla patří tři 
symfonie, tři concerta grossa, řada ná-
strojových koncertů; komorní tvorbu 
reprezentují četné skladby pro jednot-
livé nástroje (klavír, cembalo, varhany, 
strunné nástroje, harfa, akordeon, kla-
rinet) i jejich kombinace, a především 
pět smyčcových kvartet.

Druhou linii Temlovy tvorby před-
stavují skladby sborové. Stejně jako 
jiní skladatelé jeho generace (např. 
Jiří Laburda) v nich respektuje inter-
pretační možnosti amatérských těles, 
jimž jsou většinou určeny. Z tohoto 
důvodu v nich zůstává spjat s tradič-
ními kompozičními technikami a vyhýbá 
se na rozdíl od instrumentální tvorby 
experimentálním výbojům. Častým vý-
chodiskem je pro něho folklor. Největší 
část své sborové tvorby věnoval Teml 
dětem, a to od jednoduchých písniček 
pro soubory předškoláků, až po inter-
pretačně náročné sbory koncertní; 
velký ohlas získaly i jeho dětské opery. 
Dále jsou bohatě zastoupeny skladby 
pro sbory smíšené, podstatně méně 
jsou frekventované sbory ženské 
a mužské. Mimořádně početné jsou 
Temlovy úpravy lidových písní, jejichž 
větší část vznikla ve spolupráci s pl-
zeňským rozhlasem pro pořad Hrají 
a zpívají Plzeňáci. K těmto úpravám 
se vyjádřil P. Skála: „jde o příklady 
vkusného, citlivého a zejména muzi-
kantsky přitažlivého dotváření lidových 
hudebních projevů ze západočeského 
regionu. Teml v těchto úpravách nejde 
dál přes základní harmonické funkce, 
nepřekombinovává, nekomplikuje 
fakturu, ale soustřeďuje se na práci 
s barvou, na instrumentaci.“2 Mnoho 
Temlových sborových skladeb získalo 
ocenění v tradičních soutěžích sborové 
tvorby na festivalech v Jihlavě, Jirkově 
a Olomouci.

Počátky Temlovy tvorby pro dět-
ské sbory spadají do raných 70. let. 
Zahajuje je Pětilístek, pět písni-
ček s doprovodem klavíru (1972. 1. 
Zabloudila můra, 2. Ptačí živobytí, 3. 

2 SKÁLA, P. Nad dílem Jiřího Temla, Hudební 
rozhledy 37, 1984 č. 12, s. 565. 

Krtek, 4. Mamince, 5. Pštros) na verše 
J. Faltuse (č. 1, 3, 5), M. Floriana (2) 
a A. Šafránkové (4). S výjimkou písničky 
Mamince, která se v průběhu let zařa-
dila k Temlovým nejpopulárnějším sbo-
rům pro děti,3 zhudebnil autor poetické 
obrázky ze života zvířat. Převažující 
jednoduchý dvojhlas je harmonicky 
podpořen klavírem, i když melodicky 
je pravá ruka vedena na vokální lince 
nezávisle. Ed. Jirkov: Klub pracujících, 
1973. (Dále jen Jirkov.)

Dalších šest písniček podobného cha-
rakteru obsahuje soubor Vymýšlenky 
na námětově různorodé verše (1972. 
1. Lapkové. J. Pištora, 2. Zatoulaný 
mráz. L. Středa, 3. Oukrop. L. Štíplová, 
4. Stojí vrba u potoka. J. Kožíšek, 5. 
Vymýšlenky. L. Středa, 6. Jede kozel 
na voze. V. Fischer).

Dalšími dvěma cykly obohatil Teml 
repertoár dětských sborů v následují-
cím roce. Písničky z Tramtárie obsa-
hují tři jednohlasé sbory s doprovodem 
houslí nebo klavíru (1973. 1. Hodiny. 
F. Hrubín, 2. Tulení škola. L. Středa, 
3. V Tramtárii. J. Žáček). Hlasovým roz-
sahem a způsobem vedením melodie 
nejsou písně interpretačně jednodu-
ché. Ed. Praha: ÚDPM, bez udání roku.

Cyklus Kalamajka obsahuje tři sbory 
a cap. ve dvoj- až čtyřhlasé faktuře 
(1973. 1. Krocení. J. Štuka, 2. Čtyři 
netopýři. M. Vítková, 3. Kominická. 
L. Štíplová). Především v č. 3 se obje-
vují některé výrazové prostředky, které 
se v budoucnu stanou charakteristic-
kými znaky Temlovy sborové tvorby 
obecně. Vedle zpěvné melodiky, tonální 
harmonie, obohacované různou měrou 
zaostřenými disonancemi, a převahy 
homofonní faktury je to především 
proměnlivost metra, v notovém zápisu 
se projevující střídáním taktů, které 
znepravidelňuje metrorytmickou složku 
hudby. Ed. in Zpívá Dívčí sbor SPgŠ, 
Karlovy Vary, 1980.

Rok 1975 přinesl dokonce čtyři nové 
opusy. Škola s podtitulem Mikrokomedie 

3 „Skloň se ke mně nad postýlku, povídej mi 
ještě chvilku o princezně a o Honzovi, já ti 
také něco povím. Za pohádku − zlatá tečka, 
ty jsi moje maminečka.“ 

pro dva sólové hlasy a dětský sbor 
s doprovodem klavíru zhudebňuje text 
Márie Razusové-Martákové. Hlavní tíha 
spočívá na dětských sólistech, předsta-
vujících malého vrabečka a jeho matku, 
která jej učí létat. Sbor má úlohu vy-
pravěče, sólové vstupy, převážně reci-
tativního charakteru, pak podbarvuje 
brumendovými akordy. Ed. Jirkov, 1976.

Všelijaké písničky obsahují čtyři 
dvou- až tříhlasé sbory s doprovodem 
klavíru (1975. 1. Vsadili se srnci. L. 
Štíplová, 2. Pomněnky. J. Štědronský, 
3. Tuli. J. Hanzlík, 4. Povodeň. M. 
Lukešová). Každý ze sborů upoutá ji-
ným výrazovým prostředkem: v č. 1 
je to proměnlivé metrum; č. 2 se celé 
odehrává na prodlevě, nepravidelné 
tentokrát není metrum, ale frázování; 
rytmicky strhující č. 3 je textově zalo-
ženo na hře se slovy,4 kratičké č. 4 pak 
na stereotypním opakování osminových 
hodnot. Ed. Jirkov, 1976.

Pro dvoj- a trojhlasý sbor s klavírem 
jsou určeny také Tři směšné písničky 
(1975. 1. Indiáni. J. Kainar, 2. Hloupí 
sloni. J. Havel, 3. Hlemýždí železnice. 
L. Středa). Pro všechny písně je cha-
rakteristické melodicky i rytmicky sa-
mostatné vedení klavírního doprovodu, 
v č. 2 má pak navíc i výraznou funkci 
charakterizační, když posiluje exotický 
ráz indické hudby. Ed. Praha: ČHF, 1976.

Rozsahem dosud největší soubor 
dětských písní představuje Sluníčko 
pro sbory dětí předškolního věku s do-
provodem klavíru (1976. 1. Ježci. 
J. Faltus, 2. Počitadlo. F. Hrubín, 
3. Grošovaná pohádka. L. Beneš, 
4. To vám byla rána, 5. Oslí abeceda. 
Obě J. Faltus, 6. Šiška, 7. Čáp. Obě 
J. Balík, 8. Na silnici. F. Uher, 9. Kočka. 
D. Hilarová, 10. Pepíku, Pepíku. Lidová 
poezie, 11. Sloni. J. Žáček, 12. Říkadlo. 
A. Baroch, 13. Tananynky, jen se toč. 
F. Nechvátal, 14. Toníku, Toníku. Lidová 
poezie, 15. Byl jednou. F. Hrubín, 
16. Želva. S. Kadlec). Soubornou cha-
rakteristiku cyklu podala K. Hurníková: 

4 Podle tuli-pán také tuli-paní, kteří se k sobě 
tulí. Pak je z toho tuli-děťátko, tuli-kluk, při-
nesou si tuli-pejska. Žijí v tuli-bytě v samé 
tuli-lásce (volně parafrázováno). 

„Jeho písničky z textové předlohy dů-
sledně vycházejí, a to jak formálně − 
rytmus melodie je odvozován od spádu 
jazyka, tak obsahově − výrazové pro-
středky jsou voleny podle charak-
teru a nálady básně. Autor se dokáže 
podřídit četným limitům, jež jsou při 
tvorbě pro tak malé muzikanty ome-
zující (délka, hlasový rozsah, rytmická 
a formální jednoduchost, snadnost 
klavírního doprovodu). Z melodického 
hlediska písničky vycházejí z několika 
tónového motivu, se kterým však Teml 
dokáže rozmanitě zacházet: využívá 
např. augmentace a taktových změn 
(Želva), zvukomalby (Oslí abeceda) 
a dělí melodický proud kratičkými me-
zihrami klavíru (Počítadlo, To vám byla 
rána). (…); k rozmanitosti přispívají 
i poměrně časté taktové změny (Želva, 
Toníku, Toníku). Protože jeho velkou 
předností je přesné vystižení nálady 
a obsahu textů, má každá píseň jiný 
charakter (…). Klavírní doprovody jsou 
psány ve velmi snadném slohu, přičemž 
pravá ruka důsledně sleduje zpěvní 
melodickou linku. Ale ani tady ne-
chybí nápaditost, projevující se třeba 
v krátkých, často zvukomalebných me-
zihrách.“5 Ed. Praha: Panton, 1984.

Písničky z trávy s doprovodem 
houslí na slova lidové poezie jsou ur-
čeny vyspělejším dětským nebo dívčím 
sborům (1976. 1. Roste, roste řeřicha, 
2. Chodila po roli, 3. V tem plomlov-
skym zámko, 4. Nedávaj ňa, mamko, 
5. Vařila bába knedlíky). Sjednocujícím 
prvkem dvou- až čtyřhlasých sborů je 
užití folklorních modů, především lydic-
kého (č. 1, 2, 3), mixolydického (č. 1) 
a cikánského mollového (č. 4). Střídají 
se plochy recitativní s úseky zakotve-
nými na pevném metrickém podkladě. 
Závěrečné číslo je pojato jako krátká 
rytmická hříčka, zčásti deklamovaná, 
zčásti zpívaná. Ed. Jirkov, 1977.

Pro sbory dětí mladšího školního věku 
je určen cyklus jednohlasých písní s kla-
vírem Mateřídouška (1977. 1. Švestky. 
F. Hrubín, 2. Koleda. Lidová poezie, 

5 HURNÍKOVÁ, K. K sedmdesátinám Jiřího 
Temla. Hudební výchova 13, 2005, č. 3, s. 45. 

3. Ježek na houbách. J. Havel, 4. Jak spí 
malé medvíďátko. J. Kainar, 5. Pacienti 
v ZOO. J. Břicháček, 6. Šlapal chrobák 
do Žatce. L. Štíplová). Do běžných ří-
kadlových melodií, založených často 
na ostinátním opakování motivů, vnáší 
neotřelost a napětí často překvapivá ryt-
mizace textu a proměnlivost metra. Ed. 
Olomouc: Park kultury, 1977.

Pro celostátní sborovou soutěž 
Písně přátelství vznikl soubor Tři má-
jové dětské sbory s doprovodem kla-
víru (1977. 1. Májová. J. V. Svoboda, 
2. Chór. M. Florian, 3. Máj plný šeříků. 
J. Štikař). Všechny tři písně jsou jednak 
oslavou jara, krásy, šťastného života 
v současnosti, jednak také vzpomín-
kou na hrdiny padlé při osvobozování 
Československa v závěru druhé světové 
války. Ed. Praha: ČHF, 1978. 

Písničky na prázdniny i do školy pro 
dětská sóla a dětský sbor a cap. věnoval 
autor Č. Staškovi a Dětskému pěveckému 
sboru Československého rozhlasu (1978. 
1. Netrhej kytičku. A. Šafránková, 
2. Lesní strašidlo, 3. Dopis z tábora. Obě 
L. Štíplová, 4. Září. J. Havel). První tři 
písně vycházejí z prázdninové tématiky. 
(Příroda a její ochrana v č. 1, rozpočita-
dlo pro dětské hry v přírodě v č. 2; zvlášť 
půvabné je č. 3, jehož obsahem je zou-
falý dopis městského chlapce Bohouška 
rodičům, aby si pro něj přijeli, protože 
život v přírodě je pro něho nesnesitel-
nou zátěží.) V závěrečném sboru se děti 
vracejí z prázdnin a nastávají jim opět 
školní povinnosti. Po hudební stránce 
jsou sbory poměrně náročné, převažuje 
troj- a čtyřhlasá faktura, převážně ho-
mofonní, jen v č. 2 se objevují imitační 
postupy, č. 3 je celé založeno na só-
lovém hlase, jejž podbarvuje sborový 
trojhlas. Ed. Jirkov, 1979.

Od dosud převažující linie sborů 
zhudebňujících v naprosté převaze 
hravé, vtipné verše z prostředí dět-
ského světa se skladatel odchýlil v cyklu 
Čtyři písničky pro maminky, tatínky, 
babičky a dědečky (1980. 1. Namaluj 
svět. M. Kratochvíl, 2. Babička a děde-
ček. M. Kratochvíl, B. Bukovská, 3. Táta 
a máma. H. Vrbová, 4. Maminka. 
V. Fischer). Jedná se vesměs o verše 
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vychovávající děti k uvědomění si zá-
kladních životních jistot, bohužel však 
prvoplánově, bez poetické obraznosti či 
vtipné nadsázky. V č. 1 má dítě namalo-
vat svět tak, jak jej vidí. Hlavní nejsou 
věci kolem něj, ale táta a máma, bez 
nichž by tu nic nebylo. Č. 2 je chvá-
lou prarodičů, kteří všechno dovedou 
a dětem se vším pomohou. Č. 3 až ná-
padně připomíná budovatelskou poezii 
50. let.6 Jisté kvality v sobě skrývají 
verše č. 4. Holčička si představuje, 
až bude sama maminkou a bude se sta-
rat o pět dětí. Z hudebního hlediska 
upoutá především neobvyklá rytmizace 
textu s velmi proměnlivými délkami 
jednotlivých slabik. Ed. Jirkov, 1981.

Vyšší interpretační náročností se vy-
značuje malá kantáta Ptačí rozhlásek 
(1980) pro dětská sóla, dětský sbor 
a malý instrumentální soubor na verše 
V. Fischera. Jeho báseň nese původní 
název Koncert ptačího rozhlasu. Je čle-
něna na způsob ronda, v němž hlavním 
tématem je refrén na text „Haló, haló. 
Za svítání, dokud ještě rosa je, uslyšíte 
vysílání pro lesy a pro háje. Ptáci, když 
se úsvit vrací, chtěli by vám povědět 
o své každodenní práci v rozhlasové 
besedě.“ V několika kupletech se pak 
představují jednotliví ptáci či jejich 
skupiny a poetickou formou informují 
o svém životě. Skladatel poněkud 
překvapivě tuto nabídnutou rondovou 
formu nepoužil, úvodní hlášení rozhlasu 
se totiž ve skladbě nevrací. Na druhé 
straně využil maximum možností, které 
mu nabídly dětské hlasy i jednotlivé 
hudební nástroje k zvukomalebné ná-
podobě ptačího zpěvu. Skutečnosti, 
že v této skladbě nejde jen o hříčky 
na dětské veršovánky, ale že je v ní ob-
saženo hlubší poselství, vyjadřují závě-
rečné verše: „A lidé rozumějí té jitřní 
harmonii probuzeného rána. (…) Radost 
i pláč, úzkost i smích, soucit i vzdor, 
beznaděj s vírou, signály hrdélek, které 
zní společnou písní života a krásy.“

6 Ráno, když děti ještě spí, táta již ve slé-
várně přikládá do pece, a když děti snídají, 
máma se již otáčí za pultem. Oba pak večer 
voní chlebem a železem.

Jako miniaturní kantátu označil 
skladatel soubor Moji kamarádi pro dět-
ský dvojhlas a klavír na verše J. Havla 
(1980. 1. Radek, 2. Hanička, 3. Filip, 
4. Honzík, 5. Iva, 6. Věra, 7. Marta, 
8. Vlasta, 9. Gábinka, 10. Lenka, 
11. Pavel, 12. Jitka, 13. Růžena). V roz-
měrném pásmu je všech 13 čísel pro-
pojeno klavírními mezihrami. Obsahem 
krátkých básniček jsou většinou s nad-
sázkou podané drobné příhody dětí, 
které se odehrály v mateřské škole či 
v jeslích. Melodické vedení hlasů není 
náročné, ovšem rozsah sopránu vyža-
duje již vyspělejší sbor. Harmonicky 
jsou popěvky tóninově ukotvené, 
zpestřené jak ve vokálních partech, 
tak v klavíru disonancemi. Pro Temla 
příznačná je skutečnost, že veršovánky 
rytmizuje nikoli říkadlově, ale z hle-
diska tónových délek velmi nepravi-
delně, často s proměnlivým metrem, 
nečekaným umístěním pauz, mnohdy 
nedodržuje syntagmatické větné čle-
nění. Ed.in Sborník vítězných prací IV. 
ročníku skladatelské soutěže. Olomouc: 
PKO, 1982.

Dětskému sboru s doprovodem fl étny 
nebo jiného sopránového nástroje jsou 
určeny Písničky o zvířátkách a metru 
(1981. 1. Sedm koček. M. Kratochvíl, 
2. Ráno u zajíčků. H. Průchová, 3. Krtčí 
metro. M. Kratochvíl). Faktura se pro-
měňuje od jednohlasu k trojhlasu, 
pouze v závěru cyklu se objeví i čtyř-
hlas. Každý ze sborů upoutá jiným 
výrazovým prostředkem. V č. 1 je to 
protiklad imitačního dvojhlasu a přísně 
syrrytmického trojhlasu, a také proměn-
livost tónin. V č. 2 si opět uvědomíme 
neobvyklou rytmizaci textové předlohy, 
která nevychází z přirozené deklamace 
slova, když jednotlivé slabiky jsou pod-
kládány osminovými, čtvrťovými i půlo-
vými hodnotami. Výrazově monotónní 
č. 3 vychází z jednoho čtyřtónového 
motivku, který je traktován ostinátně 
ve vokálním dvojhlase současně v os-
minových a čtvrťových hodnotách, 
a fl étna do toho vstupuje s diminucí 
v šestnáctinách. Ed. Jirkov, 1981.

Rýmovačky s ozvěnou jsou ur-
čeny pro dva dětské sbory a cap. 

Folklorní dětské veršovánky nepřiná-
šejí obsahové sdělení, jsou založeny 
čistě na hře se slovy (1983. 1. Hulu, 
Jaši, hulu, 2. Haju, hajušky, 3. Hulaj, 
dítě, hulaj, 4. Hůlu, hůlu, 5. Hululů, 
6. Koda). Některé mají charakter hale-
kačky (č. 1), některé ukolébavky (č. 2 
a 3). V Temlově tvorbě se zde podruhé 
výrazně projevil vliv folklorních modů. 
Nejčastěji jde o modus lydický (č. 1, 
2, 5), vedle toho se objevuje v č. 3 
frygický a v č. 4 dórský. Vztah obou 
sborů je v jednotlivých částech různý 
− někdy jsou vedeny na způsob střída-
vého dialogu, jindy zaznívají současně, 
např. v č. 4 tvoří druhý sbor ostinátní 
doprovod k prvnímu sboru.

Interpretačně náročnou skladbu 
představuje Vodní muzika, kantáta 
na verše V. Šefl a pro baryton, dětský 
sbor, fl étnu, violu, harfu a bicí nástroje 
(1983. 1. Ráno, 2. Poledne, 3. Večer, 
4. Noc, 5. Ráno). Každá z pěti vět je 
uvedena sólistou, jenž vystupuje jako 
pozorovatel přírodního dění a uvádí 
do příslušné atmosféry v průběhu dne. 
Jednotlivé věty pak quasi dětskými říka-
dly informují o tom, co se děje v rybníce 
a jeho okolí v průběhu dne za různého 
počasí. Vedle reálných zvířat je mezi by-
tosti zařazen i pohádkový vodník.

Tři jednohlasé písničky pro nej-
menší na text V. Fischera obsahuje 
Cirkus Rámus (1984. 1. Cirkus rámus, 
2. Pohádky, 3. Na našem dvorečku). 
Kromě klavíru je možné použít v dopro-
vodu orffovské, ale i improvizované ná-
stroje (pokličky, hrnce, vařečky apod.) 
Ed. Praha: Panton, 1988.

Pět dětských sborů s doprovodem 
bicích nástrojů tvoří cyklus Jak to bylo 
dál (1984. 1. Strašidelný zámek; 2. Jak 
skončila baba čarování, 3. Jak dopadli 
trpaslíci, 4. Jak se řeší problém obří; 
5. Kampak zmizel král). Vtipné verše 
D. Ledečové spojuje pohádková tématika.

Hudebně jsou sbory vystavěny ob-
dobně − vycházejí z říkadlových mo-
tivků; obvykle začínají v jednohlase, 
s postupným narůstáním počtu hlasů 
(v č. 2 až do šesti) se faktura kompli-
kuje. Typická je opět metrická proměn-
livost; rytmizace textu se někdy jeví 

až příliš vzdálená přirozenému spádu 
řeči, když jsou jednotlivé slabiky pod-
kládány v těsném sousedství osmino-
vými, čtvrťovými i půlovými hodnotami.

K Temlovým snadno dostupným dět-
ským sborům patří cyklus Kolotoč, obsa-
hující čtyři písničky pro předškolní děti 
s doprovodem klavíru a dětských hudeb-
ních nástrojů na texty V. Fischera (1986. 1. 
Čáry máry podkočáry, 2. Rozpočítávačky, 
3. Ukolébavka pro panenku, 4. Kolotoč). 
Díky většímu počtu slok jsou písně těchto 
souborů delší, jejich náročnost je však 
stejná jako v stejně zaměřených cyk-
lech Cirkus Rámus či Sluníčko. Ed. Praha: 
Panton, 1988.

Předškolákům byla věnována také 
písnička Vánoční s doprovodem klavíru 
na text M. Drijverové-Otčenáškové. 
Vznikla jako Temlův příspěvek do sou-
boru dvanácti písniček Zpívání jen tak, 
určených pro zpěv rodičů s dětmi, 
které byly jednak uvedeny v televiz-
ním Studiu kamarád v roce 1987, jednak 
postupně otištěny v časopise Sluníčko 
v ročníku 1987−1988.7 Písničky autoři 
vybavili maximálně zjednodušeným 
klavírním doprovodem, aby jej zvládli 
i méně vyspělí pianisté. Ed. In sborník 
Zpívání jen tak. Praha: časopis Sluníčko 
a OKS v Jihlavě.

Počínaje 90. léty se Teml obrá-
til v řadě skladeb pro děti k vánoční 
tématice. V průběhu let vytvořil pět 
pásem sborových úprav koled a vánoč-
ních písní. Zahajuje je soubor Splnilo 
se Písmo svaté z roku 1991, který obsa-
huje 17 známých koled v úpravě pro dět-
ská sóla, dětský sbor, žesťové kvinteto 
a varhany. V roce 1994 vznikl obsáhlý 
soubor 28 nejznámějších českých a mo-
ravských vánočních písní Koledníček. 
V původní podobě byl určen pro začína-
jící klavíristy s tím, že je možné si ko-
ledy současně zazpívat, proto obsahuje 
i jejich texty. Přes přednostní zaměření 
na co nejjednodušší klavírní techniku 
se skladateli podařilo zachovat i přimě-
řenou polohu zpěvního hlasu. Ed. Praha: 

7 Sborník obsahuje dále písničky P. Jurkoviče, 
J. Filase, O. Kvěcha, V. Tichého, J. Gemrota, 
M. Kubičky, J. Uhlíře, Z. Marata, D. Dobiáše 
a M. Dvořáka. 

Editio Bärenreiter, 1999. Později skla-
datel pásmo instrumentoval pro dvoje 
housle (nebo dva klarinety) a violon-
cello. Ed. Praha: Editio Bärenreiter, 
2002. Dvě velká pásma vznikla v roce 
2001. Svatá noc obsahuje 20 písní 
a koled české a moravské provenience 
v úpravě pro dětská sóla, dětský sbor, 
malý orchestr a varhany. Oproti tomu 
do pásma Gloria in excelsis Deo autor 
zařadil vánoční písně a koledy z celého 
světa a jako doprovod zvolil symfonický 
orchestr; v roce 2008 pak z provozních 
důvodů zjednodušil doprovodnou složku 
na harfu (nebo klavír) a drobné bicí ná-
stroje (1. A la nanita nana − španělská, 
2. The First Noël − anglická, 3. Jingle 
Bells − USA, 4. O du fröhliche − ně-
mecká, 5. Deck the Halls − anglická, 
6. Il est né le divin enfant − francouz-
ská, 7. Pásztorok örvendezve − maďar-
ská, 8. Tu scendi dalle stelle − italská, 
9. Quanno nascette − sicilská, 10. Stille 
Nacht, heilige Nacht − rakouská, 
11. O Tannenbaum, 12. Ihr Kinderlein, 
kommet − německé, 13. Adeste Fideles 
− italská). Ed. Praha: Talacko Editions, 
2015 ve verzi pro harfu a malé bicí.8 
V obou souborech převažují aranže pro 
dvojhlas, objevuje se však i troj- a čtyř-
hlas. Po hudební stránce lze všechna 
pásma charakterizovat společně: har-
monizace sborového partu je tradiční, 
respektující latentní harmonii; atrak-
tivnost vtiskuje úpravám instrumentální 
doprovod, a to především většími ba-
revnými možnostmi, než které nabízí 
pouhý klavír. Jednotlivá čísla jsou pro-
pojena instrumentálními mezihrami, 
což však nebrání tomu, aby byly pro 
provedení vybrány jen některé koledy. 
Prozatím posledním souborem tohoto 
typu jsou Koledníci (2008), obsahující 
10 českých a moravských koled a vá-
nočních písní pro dětský sbor a bicí ná-
stroje. Oproti předešlým souborům jsou 
interpretačně podstatně náročnější; 
převažuje v nich troj- a čtyřhlasá sazba, 
vysoké jsou i nároky na hlasový rozsah.

8 Vydání obsahuje velké množství chyb, což 
je u tak renomovaného vydavatelství zvlášť 
překvapivé. 

V posledním čtvrtstoletí vytvořil 
Teml také několik souborů úprav li-
dových písní. Půlhodinové pásmo Ta 
naše písnička (1996) pro dětský sbor 
a instrumentální soubor nebo klavír 
obsahuje 25 písní a je tak největším 
Temlovým opusem tohoto typu. Jedná 
se o velmi jednoduché dvoj- a trojhlasy, 
dodržující latentní harmonii. Tři korej-
ské lidové písně pro dětský sbor, klavír 
a bicí (2006 1. Arirang, 2. Doraji, 3. No 
eul) vznikly na podnět J. Chvály pro 
zájezd KDS do jižní Koreje. Prozatím 
poslední Temlovu sbírku úprav lidových 
písní představuje Studynka róbená, 
v níž autor shromáždil 11 vesměs ne-
známých lidových písní; jako doprovod-
nou složku zvolil tentokrát smyčcové 
kvarteto. Stejně jako v předešlých sou-
borech se jedná o velmi jednoduché 
úpravy, jejichž atraktivitu opět zásadně 
povyšuje instrumentální doprovod, 
který však na druhé straně omezuje 
možnosti provedení. Ed. Praha: Český 
rozhlas, 2015.

K tvorbě pro děti na verše soudobých 
českých básníků, která jednoznačně 
převládala v uplynulých desetiletích, 
se Teml vrátil po roce 1989 již jen ojedi-
něle. Do roku 2009 se datuje vznik cyklu 
Pilkovy písničky s doprovodem klavíru 
na verše J. Pilky (1. Mrně v auťáku, 
2. Počasí mně nevadí, 3. Mrně v me-
tru). Převahou dvojhlasé písně jsou sty-
lizovaným pohledem dítěte na moderní 
dopravní prostředky − jaké pocity v nich 
může prožívat, čeho si při cestě všímá, 
jak se dívá na chování dospěláků apod. 
Hudba má motorický charakter, časté je 
stereotypní opakování motivů; v kon-
trastním č. 2 nahlížíme dětskýma očima 
na přírodu, počasí a jejich proměny.

Uměleckým významem a závažností 
patří k vrcholům Temlovy tvorby pro 
dětské interprety jeho dětské opery 
Císařovy nové šaty (2006) a Kocour 
v botách (2009) a muzikál Čert a Káči 
(2011).

●

Původní didaktické studie
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Učiteľ hudby a jeho poslanie 
v dobových premenách

Ak máme uvažovať o poslaní 
učiteľa hudby v dobových pre-
menách, potom sa, ako prvá 

a kardinálny, vynára otázka: Potrebuje 
dieťa hudbu? Lebo ak nie, ak je hudba 
len akýmsi apendixom, „panským hun-
cútstvom“, niečím, čo spolu s maľo-
vaním a čítaním krásnej literatúry iba 
zjemňuje ducha, potom je zbytočné za-
mýšľať sa nad jej učiteľom − tých pár 
piesní ovláda predsa každý a vložiť CD 
do prehrávača by tiež nemal byť veľký 
problém... To predsa zvládne každý uči-
teľ, načo náročné štúdium spevu, hry 
na nástroji, hudobnej teórie!

Zdá sa vám, že preháňam? Koncom 
90. rokov minulého storočia ovládlo 
banskobystrickú pedagogickú fakultu 
nadšenie z holandského projektu 
Zmena. Delegácia pedagógov po ná-
vrate z krajiny tulipánov s obdivom lí-
čila ich výsledky v projekte. A tamojšiu 
hudobnú výchovu nám unisono kládli 
za vzor. Takto treba učiť! Cez prestávku 
sa v hale školy stretli žiaci všetkých tried 
a za sprievodu zobcových fl áut spoločne 
spievali pieseň na úrovni Zlatej brány. 
To sa opakovalo aj na druhý deň, tento-
raz s piesňou ā la Skákal pes přes oves...

V kurikule chystanej školskej re-
formy na Slovensku sa počíta so zara-
dením ďalšej hodiny telesnej výchovy, 
ďalšej (tretej) hodiny dejepisu, ho-
diny mediálnej gramotnosti, fi nančnej 
gramotnosti, oprašuje sa branná vý-
chova... Lenže týždenný počet hodín je 
už naplnený, tak treba niektoré pred-
mety redukovať alebo celkom vynechať 
a presunúť ich do oblasti záujmovej 

Belo Felix

činnosti. Hádajte, ktoré predmety sú 
kandidátmi na tento presun?

Ale nechajme tieto pesimistické 
úvahy a začnime z iného konca. Dovoľte 
mi začať osobným zážitkom, stotožňu-
júc sa s myšlienkou amerického psy-
chológa Carla Rogersa (1902-1987): 
„To, čo je individuálne, je súčasne to 
najvšeobecnejšie.“

Stalo sa to pred pár rokmi. Cestoval 
som z práce v preplnenom autobuse (čo 
znamená, že my − dospelí sme stáli 
a študenti, žiaci a malé deti zväčša se-
deli. Vedľa mňa stála mladá mamička 
a na sedadle sedela − ako som neskôr 
dedukoval − jej asi 5ročná dcéra. 
Atmosféra v autobuse zodpovedala 
faktu, že sa dospelí vracajú z práce, 
študenti a žiaci zo školy: všetci zamĺk-
nutí, zachmúrení, ponorení do seba 
a svojich problémov. Do toho ticha 
zrazu zazvonil čistý hlások onoho diev-
čatka. Spieval o tom, čo jeho nositeľka 
zažila v materskej škole:
• My sme sa dneska hrali s pani uči-

teľkou na schovávačku. A mňa nikto 
nenašiel, lebo som sa schovala 
do prázdneho suda...

V autobuse akoby vyšlo slnko. Tváre 
sa nám rozjasnili, starosti prežitého dňa 
kamsi odleteli a my sme s úsmevom 
očakávali pokračovanie tejto spontán-
nej detskej árie. Čakali sme však 
márne, zasiahla mamička:
• Budeš ticho! − zahriakla malú spe-

váčku, − nevyrušuj dospelých! To 
sa nepatrí!

/Anotácia/
Potrebuje dieťa hudbu? Nové poznatky 
o mozgu − dopamín. Rytmus a zvuk ako 
výsledok pohybu. Zmena paradigmy 
učiteľa − primus inter pares. Tvorivá 
dielňa; zmena Komenského postupnosti: 
ratio − oratio − operatio (rozum − reč 
− konanie) na operatio − ratio − oratio 
(činnosť − myslenie − reč). Úloha učiteľa 
v premenách času.

/Kľúčové slová/
dieťa, hudba, učiteľ, tvorivá dielňa

/Autor/
Belo Felix je emeritním profesorem 
na Univerzitě Máteja Bela v Banskej 
Bystrici, katedře hudební kultury.

Metodické náměty a inspirace

Dievčatko stíchlo, slnko sa skrylo 
za naše zachmúrené čelá a v autobuse 
sa opäť rozhostilo mlčanie. Ale nie na-
dlho. Snaha podeliť sa o svoje zážitky 
prostredníctvom vlastnej hudby bola 
u dievčatka prisilná, a tak tentoraz už 
iba polohlasom pokračovalo:
• A my sme dnes mali lekvárové pa-

lacinky, ja som všetky zjedla a ...

Ale prísna mamička nám opäť 
znemožnila sledovať úžasnú detskú 
skladbu v originálnej interpretácii au-
torky hudby i textu:
• Tak budeš už ticho! Nehanbíš sa?!

Dievčatko zmĺklo, tentoraz defi -
nitívne. A ja som si pomyslel: Možno 
sme prišli o talentovanú hudobníčku 
alebo aspoň o milovníčku hudby. 
Možno vyhasol plamienok tvorivosti... 
Máme však túto, nesporne starostlivú 
a milujúcu mamičku odsudzovať? Veď 
sa správala presne tak, ako často pri-
stupuje k svojim žiačikom škola − ani 
tá zväčša nemá záujem o to, čo jej 
adepti prežili, ako sa cítili. Výstižne 
o tom hovorí už spomínaný Rogers:

„Zúfam si nad tým, ako je dieťa 
od útleho veku vzdelávaním rozde-
ľované; myseľ je v škole vítaná, telo 
si dieťa môže, akoby mimochodom, 
vziať so sebou, ale pocity a emócie 
môže voľne vyjadrovať a prežívať iba 
za školskou bránou.“

Nie som si istý, že takáto argu-
mentácia presvedčí prírodovedne 
orientovaných reformátorov škol-
stva o objektívnej potrebe hudby 
už od predškolského veku. Možno 
zaberie argument, ktorý som našiel 
v skvelej knihe anglickej autorky Sally 
Godard Blythe The Well Balanced 
Child (Movement and early learning) 
− v slovenskom preklade Dieťa v rov-
nováhe − pohyb a učenie v ranom det-
stve (Goddard-Blythe, 2013). Autorka 
tvrdí, že rytmus a zvuk − teda zák-
ladné elementy hudby − vznikajú ako 
výsledok pohybu; pričom rytmus je 
sekvenciou pohybu v čase a zvuk je vý-
sledkom vibrácií. Z toho jej plynie, že 
tam kde je pohyb, tam je frekvencia 

a tam, kde je frekvencia, je aj zvuk. 
Zvuk je teda výsledkom čohokoľvek, 
čo sa hýbe. A pohyb je súčasne atri-
bútom života. Každý z nás má v tele 
zabudovaný stroj, ktorý nám dáva 
impulzy, zdroj pohybu prenášajúceho 
sa do celého nášho organizmu − je 
to naše srdce. A frekvencia jeho im-
pulzov určuje rytmus, pulzáciu, ktorá 
nás charakterizuje. Pokiaľ je pohyb, 
v zhode s Piagetom, základom rozvoja 
senzomotorickej inteligencie a prvou 
komunikačnou úrovňou dieťaťa, po-
tom hudba je tou druhou. Veď čo iné 
ako hudba je detské džavotanie, ktoré 
síce nemá ešte podobu slov, slabík, 
či hlások, ale má určitú výšku tónu, 
intonáciu, rytmus. Akoby si dieťa 
v ranom štádiu vývoja nacvičovalo 
melódiu nejakej piesne, ktorej text 
ešte nevie: melódiu materinskej reči. 
Dávno pred sformovaním prvého slova 
má dieťa odpozorované intonačné 
modely, ktoré sú charakteristické 
pre konkrétny jazyk. Zdá sa, že má už 
vytvorenú akúsi matricu a jeho sluch 
je „vyladený“ na frekvenčnú krivku 
jazyka, ktorý bude neskôr pociťovať 
ako materinský. To čo platí pre jazyk 
môžeme analogicky preniesť aj na ob-
lasť hudby.

Významná česko-slovenská didak-
tička hudby Libuše Kůrková vo svojej 
knihe Dětská tvořivost v hudbě a po-
hybu (1981) dokazuje na rozsiahlom 
výskume, že deti v predškolskom 
veku pri vlastnej tvorbe (zhudobňo-
vanie textov detských riekaniek) nie 
sú vôbec ovplyvnené hudbou, ktorá 
prevláda v médiách i v ich domácnos-
tiach, teda populárnou, resp. rockovou 
hudbou, ale vychádzajú z archetypov 
ľudových riekaniek (napr. typu Zlatá 
brána). Akoby sme to mali „vypálené“ 
v harddiskoch našej emocionálnej pa-
mäti... Ale dajme ešte slovo Libuši 
Kůrkovej (1936-2015): „Žasneme nad 
tou kontinuitou, ktorá spája hudobný 
prejav detí dávnej minulosti a súčas-
nosti, a uvedomujeme si, že v elemen-
tárnej umeleckej tvorbe sa v podstate 
začína stále rovnako.“

Napokon je tu argument z oblasti 
vedy skúmajúcej mozog, neurovedy, 
ktorú zo subjektivizmu naozaj ne-
možno obviňovať. Pravdepodobne 
ste už počuli o látke s názvom dopa-
mín. Je to malá molekula zložená iba 
z 22 atómov − a napriek tomu má pre 
mozog mimoriadny význam: podieľa 
sa na riadení bdelosti, zvyšuje zve-
davosť, schopnosť učenia, fantáziu, 
kreativitu... Dopamín je molekulou 
túžby. Táto látka ovplyvňuje mozog 
troma spôsobmi:
1. aktivizuje, prebúdza, upozorňuje 

na zaujímavé situácie;
2. motivuje mozgové bunky, aby 

si do pamäti vštepili pozitívne 
skúsenosti;

3. dáva signál svalom na vykonanie 
určitých činností, telo sa podria-
ďuje vôli.

Ako to súvisí s hudbou? Počúvanie 
hudby vo veľkej miere stimuluje 
tvorbu molekúl dopamínu. Dokonca 
také isté účinky má už predstava 
počúvania, či aktívneho vytvárania 
hudby spevom, hrou na hudobných (aj 
nehudobných) nástrojoch, kompono-
vanie... Intuitívne sme to tušili, dnes 
nám však neuroveda poskytuje na toto 
tvrdenie exaktné dôkazy.

Myslíme, že sme nad všetky po-
chybnosti dokázali: Dieťa potrebuje 
hudbu, lebo ona je imanentnou sú-
časťou ľudskej existencie už v prena-
tálnom veku. Hudba je teda pre dieťa 
niečím prirodzeným; hovorí o tom čín-
ske príslovie: Vietor fúka, vták lieta, 
človek spieva.

Ako je to s učiteľom? Potrebuje ho 
dieťa? Ak je hudba preň čímsi priro-
dzeným, ak si pospevuje bez toho, aby 
poznalo zákonitosti tvorenia tónu, ak 
„komponuje“ (teda melodizuje vety) 
bez znalosti kompozície, potom ho to 
netreba učiť! Samozrejme, je to hlúpa 
a naivná argumentácia, ale neriadili sa 
podobnými myšlienkami rôzni „refor-
mátori“ (či lepšie deformátori), ktorí 
považovali hudbu (a analogicky aj vý-
tvarné umenie) v školskej edukácii tí-
nedžerov za zbytočný luxus a nahradili 
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ju ďalšou hodinou telesnej výchovy, 
histórie, brannej výchovy, mediálnej 
výchovy, výchovy k fi nančnej gramot-
nosti?! A potom je tu trh práce, ktorý 
tvrdí, že to, čo sa v škole učí, len 
v malej miere súvisí s požiadavkami 
pracovného trhu budúcnosti a zava-
ľuje nás desiatkami „kompetencií“, 
ako napr. kompetencia komunikovať, 
riešiť problémy, schopnosť pracovať 
v tíme, sebaorganizácia... Márne by 
sme tu hľadali radosť z muzicírovania, 
radosť z objavovania toho, čo sklada-
teľ do skladby zašifroval, radosť z im-
provizácie, vlastnej tvorby...

Pravdaže, aj funkcia učiteľa hudby 
(rovnako ako učiteľa iných predme-
tov) sa mení; popri akcentovaní ve-
domostí (hudobná skladba nie je iba 
záležitosť emócií, ale výsledkom ko-
gnitívnych operácií), zručností (ovlá-
danie hlasu, hudobného nástroja...) 
hovoríme dnes o zážitkovom učení, 
o prežívaní hudby, ktorú nie iba vní-
mame, ale sami spoluvytvárame. 
Túto zmenu paradigmy učiteľa dobre 
ilustruje doplnená Komenského myš-
lienka: Povedz mi niečo − a ja to za-
budnem. Ukáž mi niečo − a ja si to 
budem pamätať. Dovoľ mi, aby som 
si vyskúšal na vlastnej koži − a ja to 
budem ovládať. Dovoľ mi, aby som 
to prežil − a ja to budem cítiť a chá-
pať po celý život. Alebo inak, slovami 
amerického spisovateľa a novinára A. 
Warda (1834-1867): Priemerný učiteľ 
rozpráva. Dobrý vysvetľuje. Výborný 
ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.

Nová paradigma defi nuje miesto 
učiteľa v edukačnom procese ako 
Primus inter pares − prvý medzi rov-
nými, rozmiestnenie triedy už nie 
je katedra (učiteľ) − kontra lavice 
(žiaci) ale kruh. Organizačná forma 
sa okrem tradičnej vyučovacej hodiny 
obohacuje o tvorivú dielňu. Súčasti 
Komenského postupnosti ratio − ora-
tio − operatio ( rozum − reč − ko-
nanie) sa tu akoby obrátili: operatio 
− ratio − oratio (činnosť − myslenie 
− reč). Slovenský hudobný skladateľ 
a pedagóg Juraj Hatrík, ktorý sa kon-
cepčne venuje práci s deťmi hovorí 

o hudobnej dielni: „... v hudobnej 
dielni materiál hudby i nástroje 
na jeho > opracovanie < sú dostupné 
všetkým. Najmä deti − skôr než za-
čnú chápať a produkovať − musia byť 
v takejto dielni od hlavy po päty > 
zafúľané < od hudby, jej zvukov, prv-
kov, materiálu.“ (Hatrík, 1997, s. 15)

Mali by sme rekapitulovať. Môžeme 
vôbec hovoriť o poslaní učiteľa v rôz-
nych premenách času? Myslím si, že 
dobrý učiteľ odoláva týmto preme-
nám, pretože: 
• má rád deti a rozumie im;
• má rád hudbu a dokáže ju zdie-

ľať s deťmi ako poslucháč i ako 
interpret; 

• je autentický, jeho žiaci vedia, 
akú hudbu miluje; ale je aj empa-
tický a chápe aj milovníkov iných 
žánrov a druhov hudby;

• dáva svojim žiakom šancu spo-
znať a prežiť najrôznejšie podoby 
hudby a sám je vždy ochotný prijí-
mať nové podnety aj od nich;

• snaží sa, aby jeho hudba spôso-
bovala žiakom radosť a aby aj oni 
svojím muzicírovaním prinášali 
radosť svojim poslucháčom;

• uvedomuje si, že na začiatku kaž-
dej lásky, a teda aj lásky k hudbe, 
nestoja znalosti ani prednášky, ale 
zážitok. Vytvára pedagogické si-
tuácie, aby takýto zážitok deťom 
poskytol.

Mal som takých učiteľov v kaž-
dej fáze svojho života: môjho otca, 
dedinského učiteľa, huslistu a kan-
tora, absolventa Učiteľského ústavu 
v Lučenci, ktorý vo mne prebudil a po-
tom pestoval lásku k hudbe; mojich 
učiteľov na pedagogickej škole, z kto-
rých jeden sa nebál v časoch vrcho-
liaceho stalinizmu vziať celú triedu 
do rímskokatolíckeho kostola a hrať 
nám tam na organe Bachove chorály; 
ale aj v dospelosti osobnosti, ktoré 
ma inšpirovali, ako prof. J. Hatrík, 
E. Langsteinová, L. Zenkl, E. Jenčková, 
J. Jurkovič, H. Váňová, ale najmä 
Jaroslav Herden. Želám aj vám, aby 
ste mali takýchto pedagógov, aby ste 

si z každého z nich dokázali vybrať to 
najlepšie a zostali pritom sami sebou. 
Vystihol to francúzsky básnik Jean 
Cocteau: „Prečo to robíte takto?“, 
pýta sa obecenstvo.

„Lebo vy by ste to robili inakšie,“ 
odpovedá tvorca.

●
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Janáčkova Bystrouška 
a dítě předškolního věku

Leoš Janáček, jehož 90. výročí úmrtí 
jsme si letos připomněli, by jistě byl 
potěšen, kdyby mohl sledovat, jak 

si jeho opera Příhody lišky Bystroušky 
podmaňuje téměř sto let nejenom do-
spělé posluchače, ale promlouvá nyní 
i k dětem předškolního věku. A to díky 
kouzelné animaci zkrácené verze opery, 
kterou připravila BBC ve spolupráci 
s Českou televizí a s řadou dalších part-
nerů (mj. operou Los Angeles).1

Využití zrakových vjemů při poslechu 
hudby (tzv. vizualizace) je moderním 
trendem současné hudební pedagogiky. 
Ovšem za předpokladu, že animace po-
slechových skladeb vychází ze sémantic-
kého sdělení hudby a z její strukturální 
výstavby. Audiovizuální technika posky-
tuje syntézou zrakových a sluchových 
vjemů hudebnímu vnímání dítěte před-
školního věku řadu podpůrných mecha-
nismů i nových emocionálních zážitků. 
Samotné sluchové vnímání má v tomto 
věku svá specifi ka − je zpočátku syn-
kretické, globální, vychází ze zážitko-
vého komplexu a jeho kvalita je závislá 
na postupném rozvoji diferenciační 
a analytické funkce sluchového ana-
lyzátoru. Děti od věku čtyř let dokáží 
reagovat spíše na rytmické, tempové, 

1 Dirigent Kent Nagano, animace Geoff 
Dunbar (vycházel při tom z původních kre-
seb Stanislava Lolka). Česká verze nahrávky 
vznikla v roce 2004 v Brně a v témže roce 
obdržela na mezinárodním televizním festi-
valu Zlatá Praha cenu Zlatý křišťál v kategorii 
Hudební nebo taneční pořady vytvořené pro 
televizi.

Hana Váňová

dynamické či barevné charakteristiky 
hudby než na výškový průběh melodie. 
Jsou též povětšinou již schopny rozpo-
znat ve vnímané hudbě základní emoce 
(veselý, smutný, rozzlobený, polekaný 
apod.). K vyjádření poslechové zkuše-
nosti a vnitřních pocitů jim však chybí 
patřičná slovní zásoba, proto se osvěd-
čuje práce s vizuálními materiály (např. 
dítě ukazuje citový výraz na příslušném 
obrázku lidské tváře, případně vybírá 
vhodný emotikon).

Vizualizace poslechu znamená inte-
grativní přístup k poslechové skladbě 
(integrujeme nejenom smysly, ale zá-
roveň též různé druhy umění). První zku-
šenosti s principem vizualizace poslechu 
v našem školství ukazují, že vizuální 
složka promyšleně navozuje, umocňuje 
a konkretizuje sluchové představy a na-
pomáhá ke zpředmětnění jinak abstrakt-
ních a neurčitých sluchových vjemů. 
Do percepčního procesu jsou tak přes 
zrakové vjemy vtahovány i děti s men-
ším rozvojem hudebnosti, děti s poru-
chami soustředění a hyperaktivní děti, 
jež se při vizualizovaném poslechu po-
většinou zklidní. U většiny dětí působí 
vizualizace motivačně pro získání zájmu 
o poslouchanou skladbu. Nesmí však být 
jediným způsobem prezentace skladby 
a odvádět pozornost dítěte od samé pod-
staty hudby. Východisko (poslech s vi-
zualizací) vede časem k cíli (k poslechu 
bez vizualizace) a poskytuje též výchozí 
zkušenost pro následnou tvořivou čin-
nost dítěte.

/Autorka/
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 
vyučuje na katedře hudební 
výchovy Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy.
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Zahrne-li učitelka mateřské školy 
do vzdělávacího obsahu alespoň část 
animované Janáčkovy opery Příhody 
lišky Bystroušky (jako nejvhodnější 
se jeví její první scéna ze života zví-
řátek v lese a Bystrouščina objevování 
světa − dostupné na http://youtu.be/
W3quKaN0XZQ ), může počítat s mno-
hostrannými průniky do všech vzdělá-
vacích oblastí předškolního vzdělávání. 
Cílem studie je nastínit metodiku 
poslechu této části vizualizované po-
doby Bystroušky a poskytnout pod-
něty k rozmanitým činnostem a hrám 
se zřetelem k dílčím výstupům v jed-
notlivých vzdělávacích oblastech 
a potažmo i k formování klíčových 
kompetencí v předškolním vzdělávání.

Jednotlivé etapy práce 
s poslechovou skladbou:

1. Motivace poslechu − 
rozhovor s dětmi

Navození lesní scenérie. Která zví-
řátka a hmyz mohou děti vidět v lese, 
jak se zvukově projevují (improvizace 
nápodoby hlasů zvířat a hmyzu), jak 
se pohybují (imitace pohybu), čím 
se živí. Znají děti některé písničky nebo 
básničky o zvířátkách žijících v lese? Umí 
je zazpívat nebo zarecitovat? Poznají 
děti jednotlivá zvířátka nebo hmyz po-
dle obrázků?

2. Vyprávění příběhu malé 
lištičky Bystroušky učitelkou:

V lese nastalo léto. V horkém vzdu-
chu poletují vážky a motýli, bzučí včely 
a od rybníka je slyšet hmyzí kapela. 
Cvrček s kobylkou spustí svou muziku 
a malá lištička Bystrouška se svou ma-
minkou liškou se vydají na lov. Pan revír-
ník, unavený prohlídkou lesa a starostmi 
s pytlákem Haraštou, se pohodlně usadí 
ve stínu stromu a usíná. Komár se na-
pije krve z jeho nosu a potácí se jako 
opilý. Lištička Bystrouška poprvé v ži-
votě vidí malou žabku Skokánka a ptá 
se maminky, co to je a zda se to jí. 
Chce si s ním pohrát, ale Skokánek 

skočí panu revírníkovi přímo na nos. 
Ten se s úlekem probudí a spatří liščí 
mládě, jak na něj důvěřivě kouká. Velká 
ruka pana revírníka popadne Bystroušku 
za kožich a strčí ji do pytle. Pan revír-
ník se smíchem Bystroušku odnáší. Ta 
marně volá svou maminku lišku. V lese 
jako by se setmělo, všechna zvířátka 
hledí za Bystrouškou a les i hudba na-
jednou zní tesklivě. Udivené liščí mládě 
se ocitlo na dvoře hájovny, kde ho čekaly 
neradostné chvíle.

3. První poslech a zhlédnutí
animované ukázky opery 
Leoše Janáčka Příhody lišky 
Bystroušky

Během této aktivity je potřeba 
zajistit, aby některé dítě hlasitým ho-
vorem či jinou nežádoucí činností ne-
rušilo poslech ostatních. Pokud se to 
děje, měla by mít učitelka rozmyšlený 
vhodný motivační prostředek, který vrátí 
dítě k požadované aktivitě. Zároveň je 
třeba pohlídat i technickou stránku věci 
(emocionální prožitek dítěte je závislý 
i na přiměřené síle zvuku z reprodukč-
ního zařízení, na vyhovujícím úhlu po-
hledu na obrazovku apod.).

4. Rozhovor o skladbě, práce 
s hudebními úryvky

Tato fáze poslechu vyžaduje od uči-
telky dostatek zajímavých hudebních 
úkolů pro udržení aktivity dítěte a vede 
k rozvoji hudebnosti dítěte a jeho po-
sluchačských dovedností. Měla by za-
hrnovat věkově přiměřenou analýzu 
sémantického sdělení (jaká je hudba: 
veselá, smutná, strašidelná, naštvaná, 
jemná, dovádivá, roztomilá apod.) 
a odpovídajících použitých hudebně 
výrazových prostředků (co to způso-
buje: hudba zní nahoře, dole, stejně, 
dlouze, krátce, nahlas, potichu, rychle, 
pomalu apod.). Práce je usnadněna pří-
tomností textu a vizuálních prostředků. 
Pro lepší orientaci dítěte je vhodné si 
připravit obrázky s postavami vystupu-
jícími v této ukázce (liška Bystrouška 

a její maminka, kobylka, cvrček, komár, 
skokánek, pan revírník, pytlák Harašta) 
a charakteristické výňatky skladby (oře-
zané audiovizuální ukázky). Při jejich 
opakované demonstraci si dítě zapa-
matuje jejich zvukové charakteristiky 
a může je pak v poslechových hádan-
kách poznávat, přiřazovat k nim ob-
rázky, snažit se slovně vyjádřit jejich 
náladu, případně je v následné tvo-
řivé činnosti napodobovat. Vhodný je 
např. úryvek s dováděním Bystroušky, 
hmyzí koncert, skákání žáby, chycení 
Bystroušky revírníkem apod. Pozornost 
by měla být věnována též Janáčkovým 
nápěvkům mluvy − údiv malé Bystroušky 
při prvním setkání s žábou (mami, co 
je to, mami, jí se to?), revírníkův úlek 
při probuzení Skokánkem (potvoro stu-
dená), křik chycené Bystroušky (mami, 
mami), smích revírníka (cha, cha, cha, 
cha) apod. Tyto momenty jsou vhodné 
k napodobování intonace řeči, případně 
k prvním melodickým improvizacím dí-
těte − např. na tónovém spojení 5.-3. 
stupeň (dětský neboli ku-ku interval). 
Snahou učitelky by mělo být postupně 
dospět k soustředěnému poslechu 
a k poznávání hudebních ukázek bez 
pomocné funkce zrakového analyzátoru, 
tedy bez vizualizace. To je ovšem dlouhá 
cesta, vyžadující upevňování zkušeností 
při opakovaných a motivačně zajíma-
vých setkáních dítěte se skladbou.

5. Opakovaný poslech a vlastní 
dětská hudební, pohybová 
a výtvarná tvořivost

Návraty k poslechové skladbě by měly 
probíhat v duchu neotřelých motivací 
prostřednictvím pro dítě nových úkolů, 
které udrží jeho pozornost a navodí vní-
mání hudby již bez vizualizace, tj. sa-
mostatné vnímání její zvukové složky. 
Může jít o „klidový“ poslech (např. 
vleže se zavřenýma očima), případně 
o poslech doprovázený další aktivitou dí-
těte (nástrojovou, hudebně pohybovou, 
výtvarnou apod.) nebo vlastní následnou 
tvořivostí dítěte v herní situaci. Příklady 
her uvádíme na konci této studie.

Fáze poslechu Dítě a jeho tělo

motivace  Umí dítě koordinovat svou motoriku tak, aby bylo schopno předvést pohyb     
jednotlivých zvířátek?

vyprávění příběhu  Vydrží dítě během vyprávění rovně sedět, nehrbit se, neválet se po zemi?

animovaný poslech  Vykonává dítě bezděčné pohyby těla, provázející aktivní vnímání hudby?

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Dokáže dítě pohybem napodobit některý z poznaných hudebních nástrojů? 

 Umí rukou v prostoru znázornit, zda vnímaný krátký úryvek melodie stoupá      
nebo klesá?

 Dokáže mimikou obličeje vyjádřit náladu úryvků hudby? (viz Hra na smajlíky)

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Dokáže dítě při improvizaci na 5.-3. stupni rukou ukázat, kdy je při zpěvu nahoře 
a kdy dole?

 Podaří se mu výstižně napodobit (viz Hra divadlo) pohyb jednotlivých postav opery?

Fáze poslechu Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč)

motivace  Vyslovuje dítě zřetelně text říkadel a písní o zvířátkách?

vyprávění příběhu  Zná dítě význam slova revírník (myslivec, hajný) a pytlák?

animovaný poslech  Vykazuje dítě neuvědomělé pohyby mluvidel v souvislosti s emocionálně          
vypjatým vnímáním textu opery?

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Podaří se dítěti slovy vyjádřit náladu krátkých ukázek?

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Dokáže dítě tvořit otázky a odpovědi dialogu Bystroušky a její maminky?

(viz Zvědavá Bystrouška)

Fáze poslechu Dítě a jeho psychika (poznávací schopnosti)

motivace  Má dítě dostatečnou představu o tom, jak jednotlivá zvířátka vypadají?           
Jak se chovají, čím se živí, jaké zvuky vydávají?

 Umí dítě zařadit zvíře k danému obrázku, ke zvukovému projevu, k předvedené-
mu pohybu?

 Zná dostatečné množství básniček a písniček o zvířátkách žijících v lese?

 Umí zazpívat i písničky o liškách (Běží liška k Táboru, Sedí liška pod dubem,   
Metla liška pokojíček apod.)? 

vyprávění příběhu  Rozumí dítě sdělovanému obsahu?

 Ví, kde najde hájovnu (myslivnu) a k čemu slouží?
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animovaný poslech  Všimlo si dítě, že kromě hudby zaznívá i zpěv?

 Je zaujato vnímanou hudbou?

 Je zvědavé, jak to s Bystrouškou dopadlo?

 Dožaduje se dalšího pokračování opery?

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Dovede dítě vyjmenovat všechny postavy, které v této části opery vystupují?

 Umí stručně vyprávět děj úryvku?

 Chápe, co jsou vysoké a nízké (hluboké), dlouhé a krátké, silné a slabé tóny?

 Pozná podle zvuku některý z hudebních nástrojů?

 Ví, jak tento nástroj vypadá?

 Rozpozná podle sluchu krátké ukázky a přiřadí k nim správný obrázek?

 Ví některé dítě, co je opera?

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Pozná dítě podle předváděného pohybu (viz Hádanky),                                  
o kterou postavu opery se jedná?

 

Fáze poslechu Dítě a jeho psychika (sebepojetí, city, vůle)

motivace  Má dítě citový vztah ke zvířatům?

vyprávění příběhu  Zaujme vyprávění dítě svým emocionálním obsahem?

 Soucítí dítě s malou Bystrouškou?

 Lituje liščí maminku, která přišla o své mládě? 

 Je dítě soustředěné na příběh, neodbíhá k jiným činnostem?

animovaný poslech  Je ve výrazu tváře dítěte zřetelný stupeň zaujetí pro demonstrovanou hudeb-
ní ukázku? Usmívá se při vnímání pohodových scén slunečného dne, hmyzího      
koncertu nebo toulek malé Bystroušky a její maminky?

 Rozesměje se při výstupu opilého komára a jeho spolknutí a následném vyplivnutí 
Skokánkem?

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Je dítě empatické při nápodobě intonace zpěvu malé Bystroušky                 
(Mami, co je to? Mami, jí se to?) a při jejím naříkání (mami, mami)?

 Dokáže napodobit i rozčilený zpěv revírníka (Potvoro studená)?

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Zapojuje se dítě do aktivit i herních situací se zájmem a s potěšením?

 Dokáže překonat chvilkovou únavu a vrátit se k činnosti?

 Je dítě schopné podřídit svou nástrojovou improvizaci charakteru vnímané hudby 
a pokynům učitelky? (viz Hra na muzikanty)

 

Fáze poslechu Dítě a ten druhý

motivace  Je dítě schopno se podělit o své vlastní zážitky z lesa se svými kamarády?

vyprávění příběhu  Nepošťuchuje dítě během vyprávění své sousedy?

animovaný poslech  Je si dítě vědomo, že při poslechu nesmí rušit další posluchače?

 Je schopno se vžít do příběhu malé lištičky?

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Naslouchá dítě pokynům učitelky?

 Spolupracuje v aktivitách s ostatními dětmi? 

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Předá dítě bez průtahů svůj hudební nástroj dalšímu hráči? (viz Hmyzí kapela)

 Vydrží sledovat pohybové či pěvecké produkce ostatních dětí?

 Neskáče do řeči paní učitelce?

Fáze poslechu Dítě a společnost

motivace  Má dítě povědomí o správném chování v lese?

vyprávění příběhu  Všimlo si, že zvířátka v lese žila v pohodě, nehádala se, neubližovala si navzájem?

animovaný poslech  Uvědomuje si, že tuto hudbu poslouchali již jeho rodiče, prarodiče,               
praprarodiče?

 Je dítě tímto sdělením motivováno k soustředěnějšímu poslechu? 

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Uvědomuje si dítě, že se právě setkalo s dílem slavného pana skladatele?

 Má potřebu sdělit, že již bylo se svými rodiči na opeře v divadle, případně 
na koncertě? 

 Zná pohádkové operky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře?

 Je schopno zanotovat známý úryvek z těchto operek?

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Dokáže dítě místo mluvy spontánně zazpívat rozhovor se svým kamarádem?    
(viz Hra na operku)

Fáze poslechu Dítě a svět

motivace  Ví dítě, že některé druhy zvířat jsou člověkem téměř vyhubeny? Že je třeba    
zvířata ochraňovat, pomáhat jim?

vyprávění příběhu  Malá lištička v doprovodu své maminky objevuje svět − děje se něco podobného 
i v rodině dítěte?

animovaný poslech  Zaregistruje dítě, jak hudba umí vymalovat klid lesa, třepotání vážek,               
let komára, skákání žáby apod.?

 Zlepší soustředěnost jeho vnímání prozrazení, že stejné video sledují            
a poslouchají i děti v jiných zemích?

Metodické náměty a inspirace



4040 41

rozhovor o skladbě,
práce s úryvky

 Ví dítě, kdo se stará o zvířátka v lese?

 Všimlo si dítě, zda pan revírník mluvil nebo zpíval? 

 Chápe, proč chytil malou Bystroušku? Co je to škodná?

opakovaný poslech,
tvořivé aktivity

 Dokáže dítě nakreslit obrázek lesa a zvířátka z poslouchané opery?                      
(viz Hra na malíře)

 Pozná, který z nástrojů Orffova instrumentáře je vhodný k vymalování zvuků 
lesa? (viz Hudební malíř)

Příklady aktivit 
k poslouchané skladbě:

• Hra na divadlo − děti si určí role, 
případně obdrží kartičku s obrázkem 
postavy, kterou budou podle hudby 
pohybem znázorňovat. Zpočátku je 
možné pouštět vizualizovanou verzi 
ukázky (děti napodobují pohyby 
postav podle videa), v další fázi je 
vhodné se řídit jen sluchovými vjemy 
a ponechat dítěti fantazijní prostor 
pro improvizaci vhodného pohybu.

• Hra na muzikanty − dětem jsou 
rozdány nástroje z Orffova instru-
mentáře s instrukcí, kterou postavu 
budou znázorňovat. V průběhu po-
slechu se děti aktivně připojují hrou 
na svůj nástroj a snaží se věrohodně 
vyjádřit charakteristiku postavy. 
Učitelka dětem radí a usměrňuje 
je, aby se hra na nástroje nezvrhla 
v neorganizovaný rámus a nepřehlu-
šila vnímanou hudbu.

• Hra na malíře − při opakovaném 
poslechu dítě maluje les a v něm 
dle svého výběru postavy z poslou-
chaného úryvku opery. V případě 
bezradnosti, jak jednotlivé postavy 
nakreslit, jsou mu inspirací učitel-
činy obrázky (věrnou podobu postav 
je možné získat z videoukázky po-
mocí Print Screen nebo pomocí pro-
gramu Windows Movie Maker).

• Hra na smajlíky − dítě nápodobou 
různých druhů smajlíků vyjadřuje 
mimikou obličeje charakter vnímané 
hudby.

Příklady aktivit po poslechu:

• Hádanky − dítě napodobuje po-
hyb některé z postav (skotačení 
Bystroušky, ostražitou chůzi maminky 
lišky, pohyb skokánka, potácivý let 
komára, našlapování kobylky, una-
venou chůzi pana revírníka apod.), 
ostatní děti hádají, o kterou postavu 
se jedná. Kdo uhodne, dává další 
hádanku.

• Hudební malíř − učitelka zadává 
úkoly (komu se podaří vymalovat 
pomocí hudebního nástroje bzučení 
včeliček, plácnutí skokánkových 
skoků, tiché plížení maminky lišky, 
poskakování Bystroušky, dupání pana 
revírníka apod.?). Úkolem dítěte je 
zkusit zvukové možnosti jednotli-
vých nástrojů, zvolit ten nejvhod-
nější a zvuk improvizovat.

• Hmyzí kapela − skupinka dětí s ryt-
mickými nástroji Orffova instrumen-
táře představuje jednotlivé členy 
hmyzí kapely (cvrčka, kobylku, ko-
mára, vážku, motýla apod.) a snaží 
se rytmicky doprovodit zpěv písně, 
např. Sedí liška pod dubem. Nejlehčí 
je vyťukávat zároveň se zpěvem písně 
její rytmus, těžší je doprovodit zpěv 
jiných dětí jednotaktovými ostinaty. 
K tomu jako opora slouží dítěti opako-
vané vyslovování učitelkou zadaných 
slov (liška, píšťalka, dub apod.). Děti 
se ve svých úlohách střídají.

• Zvědavá Bystrouška − jedno z dětí 
představuje Bystroušku, druhé její 
maminku. Ostatní děti pantomimou 
postupně předvádějí další postavy 
z opery. Bystrouška zpívá dotazy 
(možno spontánně nebo se upevňuje 

vazba 5. − 3. stupeň), maminka liška 
na ně odpovídá (Mami, kdo je to? To 
je motýl. Mami, co dělá? Poletuje 
po louce. Mami, kdo to skáče? To je 
žába. Mami, jí se to? Raději ne).

• Hra na operku − děti místo mluvy zpí-
vají své rozhovory. Jde o spontánní 
a emočně exponovanou improvizaci 
textu na dané téma a jeho současnou 
melodizaci bez jakýchkoliv pravidel. 
Důležité je děti do tvořivosti nenu-
tit, povzbuzovat je a chválit za se-
bemenší pokusy a jít jim příkladem, 
pokud si nevědí s úkolem rady.

Lze si jen přát, aby vizualizace 
Janáčkovy Bystroušky v praxi mateřských 
škol zdomácněla. Na základě vlastní zku-
šenosti mohu potvrdit, že i malé děti jsou 
schopny ve spojení s videem soustředěně 
vnímat a zapamatovat si typické úseky 
hudby. Díky různorodým aktivitám si 
vybaví hlavní postavy Janáčkovy opery 
lépe než leckterý dospělý návštěvník 
divadel a po čase jim nepřijde divné, 
že tyto postavy místo mluvení zpívají. 
Probuzený zájem dítěte o animovanou 
operu se po vstupu do školy může stát 
základem pro přijetí její jevištní podoby. 

●
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A Backward Glance 
and a Forward Glimpse: 
Janžurová in comparison with the Thompson, Alfred,
Bastien, Emonts, Chester, and Suzuki methods (part 1)

Vartan Agopian

A backward glance and a forward 
glimpse! I do realize that I have 
gotten myself into an alpha and 

omega kind of trap, and now that I have 
set such a long-stretched title to the 
last two articles of these series, I have 
to talk about the Janžurová of today in 
light of the Thompson, Alfred, Bastien, 
Emonts, Chester, and Suzuki of yester-
day (or yesteryear), while offering sug-
gestions of what I think tomorrow could 
hold. But I am given two generous double 
spreads, and, having surveyed all these 
books meticulously, I owe the reader 
(and myself) such an exploratory paper, 
to take a backward glance, compare and 
contrast, point out strength and limita-
tions, and suggest an eclectic approach 
for the future. My focus will be on Nová 
Klavirní Škola by Janžurová and Teaching 
Little Fingers to Play by Thompson, while 
throwing a backward glance at the other 
methods listed above.

The very fi rst blue book of the Nová 
Klavirní Škola series by Janžurová and 
Borová, is said to be for children aged 
4-7, and therefore, I will refrain from 
talking about the audience of this book. 
It is a long and full book, and it would 
surely take two academic years to fi n-
ish it, if not more. But Janžurová has 
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thought of everything: the immedi-
ate sequel to this book is also blue in 
color, but it is addressed to 7-9-year-
olds. The content is almost exactly the 
same (same songs, for instance), but 
it’s really tailored for later beginners. 
So, whether you start at 4, or whether 
your parents decide to involve you in 
extracurricular activities after you es-
tablish yourself in Grade school, these 
books have something for you. It’s as 
if it was the same book with the same 
methods, but at a more advanced level. 
There are two major differences in the 
second book: fi rst, there are writing 
and reading assignments, as by this 
age children are old enough to read and 
write. Also, on page 35 we have theory, 
meaning that although theory does ex-
ist in this book, it comes after 34 pages 
of experimentation and development 
of mental representations. It doesn’t 
take a music education professor writ-
ing an article to immediately contrast 
this to the Alfred and Thompson meth-
ods where students are bombarded with 
logistics and theory on page 1. Have 
you taken a look at the fi rst 10 pages of 
Chester? I can imagine a 5-year-old lis-
tening to the teacher as the latter goes 
on babbling about lines and spaces, 
about positions, pedals, and what not. 
Thompson claims his preparatory book 
is for 5 or 6-year-old children, but 
the beginning has a lot of explanation 
about hands, positions, the staff, etc. 
Children at this age don’t read, hence 
the teacher should explain and be very 
hands-on about it; otherwise, it will go 
in one ear and out of the other. 

So what does Janžurová start with? 
First, let’s talk about the layout. With 
some similarities to Chester, Thompson, 
and Emonts, the book has pages (or 
parts) for students and others for teach-
ers. The difference, however, is that the 
Czech book has the text and notes on 
the left-hand side page for the teacher, 
and the right-hand side page, which is 
for the student, contains only pictures: 
of cows, bears, meadows, houses, lit-
tle boys and girls, etc. Unlike the “note 
for teacher” sections of Thompson or 

Alfred, this book literally segregates 
what is for the teacher from what is for 
the student, and students are not to 
see any musical fi gures or writing until 
later in the book (to be discussed later). 
At this point I would like to point out 
that Thompson’s newer edition is only 
the change of layout, where pictures 
are added, as content stays absolutely 
the same.

What do we do with only pictures? 
Mental representations! As we step into 
the 21st century, people are being con-
vinced that teaching “music” should 
be the primary concern of pedagogues, 
and teaching the “instrument” should 
be a follow-up. That’s why Janžurová 
starts with sound and wants children to 
create mental representations. These 
pictures help children develop inter-
nal mental representation. As they see 
the picture and hear the teacher play 
a pattern, a certain rhythm, or some 
clusters (which reminds me of Emonts), 
they make associations and develop sen-
sitivity to the sound and the ability to 
create internal mental representations. 
So when you ask your student to sound 
like a butterfl y while playing Chopin 
Prelude in A Major, they wouldn’t ask 
you if it’s in C position! 

None of the other methods start 
this way. None! True, Suzuki encour-
ages playing by ear, Chester has the 
blue sight-reading pages, and Emonts 
does start with clusters being played on 
the whole keyboard, but the audacity 
of providing only pictures for over 20 
pages is something new (and daring). 
I can imagine parents complaining that 
their children still do not know where 
middle C is written while their neigh-
bor’s son can read the fi rst 4 notes. This 
idea is infuriating! Not only the idea of 
parents treating their children like race 
horses, but also the idea of learning how 
to read the fi rst 3 or 4 notes. Thompson 
does this! He introduces the notes (in 
pomp and splendor) one by one. What 
puzzles me is, why not to teach them 
about lines and spaces and then allow 
them to fi gure out how to read any note 
they want and in any clef they want! 

Try to have a pianist read two bars of 
alto clef! 

Back to the Czech book: students 
listen to silence (after all, “silent” and 
“listen” have the same letters). This 
book doesn’t start with the theory or 
logistics, but with sound: listening to 
silence, listening to sound. As I said, 
music comes fi rst, and sound is the 
smallest unit of music; therefore, to 
know anything else, one has to know 
sound. This book gives students the ex-
perience of experimenting with sound. 
And this is where the pictures come in 
handy: the teacher can ask the student 
to imitate sounds that the kid already 
knows (bird, cat, dog, etc.) on different 
registers of the piano, playing the same 
note or playing the different notes. 
A couple of years ago, against my will, 
I was “coerced” into giving a master 
class to my mother’s youngest piano 
students. A 6-year-old girl by the name 
of Arel was my fi rst student, and I was 
trying to develop in her some mental 
representations and experimentations 
with sound, so I told her that in order 
to say her name “A-rel” I would play 
two notes (say G and E) on the higher 
register of the piano. Then I asked her 
to play my name on the piano, “Var-
tan”. She played the same two notes 
in the same register. Assuming that she 
had missed the whole point, I tried to 
point out that I have a deeper voice, 
being a man, and hence perhaps she’d 
like to consider a lower register on 
the piano. To this she replied, “but if 
it’s your name, then I am calling you, 
and I have a voice like this register of 
the piano”. Children naturally have 
a built-in awareness and sensitivity to 
sound. How wonderful it would be to 
develop that during the fi rst couple 
of weeks of piano instruction. Suzuki 
would fully agree, and I believe he’d 
appreciate the 21st century touch that 
Janžurová has added to his method of 
playing by ear. Students will not know 
the 5-fi nger C position by the end of 
their fi rst month, to the dismay of Mr. 
Bastien, but they will have learned 
things they will cherish for the rest of 

their lives, enrich their musicality, and 
help them become better performers. 
I love the piece about young and old 
frogs by Thompson, where young frogs 
are played on the higher register of the 
piano, while old frogs are on the lower 
register. Both frogs are played by the 
right hand, which has to cross over the 
left one to play the old frogs. Speaking 
of Thompson, he starts his book dif-
ferently, although, it is still a form of 
building a schema of sound in a tech-
nically non-challenging way. The fi rst 
exercise in the Thompson book has the 
student playing middle C in each hand 
alone, then alternating hands, and with 
different rhythms. The problem is that 
it’s tedious to play only C. There is no 
music making. Emonts, at least, had 
clusters of black keys, which is better. 
On the bright side, the accompaniments 
are very nice, where the C played by 
the student serves as the 9th of the 
chord at times and other functions at 
other times. Grouping the Cs and add-
ing a pulse on the fi rst of each group 
also helps in rhythmic awareness. 

Next comes rhythm: again, in older 
books, you have the famous table of 
white and black notes with their values 
written next to them (I will not even go 
into the fact that these standard val-
ues apply only to time signatures with 
a bottom number of 4), and − if the stu-
dent is lucky enough − some exercise of 
musimath or mathimusics, where stu-
dents are asked to add and subtract. 
Splendid, indeed, but again, students 
get a lot of theory, but no fi rst-hand 
experience whatsoever. Chester breaks 
the pattern of hardcore theory a bit, 
and Emonts surely provides experimen-
tation with rhythm before the black and 
white notes parade on the pages of his 
book, but with Janžurová, students 
start with clapping, then singing, and 
then singing as they clap at the same 
time. With Suzuki, it’s all a matter of 
music and aural skills. Rhythm comes as 
a byproduct, to help students play (or 
sing) the tunes that they were aurally 
exposed to. The Czech book suggests 
playing questions and answers using 

rhythms and words. This is far better 
than imitating the rhythm that the 
teacher taps, because this way students 
don’t just copy; they invent. Mind you, 
students are still exposed only to the  
pictures. The teacher shows them skip 
and step with hands, body and voice, 
then only voice. What this achieves is 
pairing visual and auditory stimuli to-
gether, then removing the visual and 
only keeping the auditory. The vast ma-
jority of children are visual, and hence 
the hand and body movement helps 
a lot in developing aural sensitivity and 
learning not the places of the notes on 
the staff, but the way notes sound, and 
the way they sound at certain distances 
from one another (intervals). It is worth 
mentioning that the accompaniments 
in this book are super interesting, as 
they are modern, sometimes even 
atonal with lots of chromatic progres-
sions. Emonts has beautiful accompa-
niments too, and Alfred and Bastien 
have accompaniments that look like 
a printout from a printer running out 
of colored ink. Thompson has virtually 
no accompaniment. 

While students do not know what a C 
looks like on paper, they are encouraged 
to fi nd and play all Cs on the keyboard. 
They are encouraged to play it using the 
whole arm, and also playing it loud, soft, 
and imitating different animals or other 
phenomena. Play bells for me: same 
note, different places, middle, top, 
low, then change the note; now play two 
notes, etc. Again, it doesn’t take a mu-
sic education professor writing a paper 
to realize that this approach is very dif-
ferent than that of the 5-fi nger position 
of Bastien, Alfred, and Thompson. 

At this point I could recall that Suzuki 
started with ear training, where stu-
dents had to play familiar tunes with-
out knowing how to read the notes, 
but by just following the contour and 
the sound. Alfred, Bastien, and even 
Thompson adhered to the 5-fi nger posi-
tion (some sooner, some later), or − at 
least − the thumbs sharing the middle 
C position, and then up and down two 
notes, like watching a tennis match. Not 

to mention the pages of theory found 
in the aforementioned books, as well 
as that of Chester (with the cute and 
colorful characters).

If you were wondering where 
Janžurová left the articulations, here 
they are! Staccato is the fi rst articula-
tion. This is unique, as ALL other books 
start with legato fi rst and then move 
to staccato. I know it seems like I am 
favoring Janžurová over all the oth-
ers, being a feminist and living in the 
Czech Republic, but honestly, starting 
with staccatos is a much better idea. 
When you start with legato, there are 
two problems: fi rst, in retrospect you 
become confused as to how the non-
slurred notes were to be played before 
the slur was introduced. You cannot time 
travel to lesson one and fi x it! Second, 
big phrases of legato (like Alfred and 
Bastien) are diffi cult for little fi ngers 
to play. Also, in the Czech book, stac-
cato would be explained as the way 
a chicken sounds or pecks around with 
her beak. Of course, students would 
only see the picture of a chicken (this 
will be very helpful when you teach 
them “Hens and Chickens” of Saint-
Säenss in Middle School). The teacher 
can play legato accompaniment so that 
the ears are trained to listen to both ar-
ticulations simultaneously. Articulation 
in the Thompson books is all over the 
place. First of all, legato is introduced 
with long phrases, and slurs appear too 
quickly only to disappear even faster. 
Wrist staccatos are explained, and the 
drop-release pattern is drawn a great 
detail. The problem is that Thompson 
moves from one articulation to the other 
(and also from one accidental to the 
other) very soon, without giving students 
a chance to incorporate it into their sys-
tem, form a mental representation of 
it, and experiment with it. Thompson 
does provide appropriately titled and 
composed pieces for each articulation 
that is taught, with occasional poems 
and lyrics as well. 

To be continued in the next issue...

●
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Hudební olympiáda 
České republiky

V sobotu 17. února 2018 se v pro-
storách Gymnázia a Hudební školy 
hl. m. Prahy, ZUŠ uskutečnil his-

toricky první ročník soutěže hudebně 
všestranně nadaných dětí a mládeže 
s názvem Hudební olympiáda ČR. Soutěž 
upořádala Společnost pro hudební vý-
chovu ČR ve spolupráci s Katedrou 
hudební výchovy Pedagogické fa-
kulty Univerzity Karlovy a Gymnáziem 
a Hudební školou hl. m. Prahy (dále 
GMHS). Zatímco v České republice 
se jedná o soutěž novou a ve svém for-
mátu jedinečnou, v zahraničí tato sou-
těž probíhá již od roku 2012 periodicky 
po dvou letech. 

První Mezinárodní hudební olympi-
ádu zorganizovala estonská Společnost 
pro hudební výchovu, spolu s Estonskou 
hudební akademií a ve spolupráci 
s Evropskou asociací pro hudební výchovu 
v roce 2012 v Tallinnu. Zúčastnili se jí zá-
stupci šesti evropských zemí: Estonska, 
Litvy, Lotyšska, Polska, Slovinska 
a Finska. Jako prvořadý cíl hudební 
olympiády bylo deklarováno posílení 
postavení a významu hudební výchovy 
ve všeobecných školách ve zmíněných 
zemích. Mezi další cíle patřila podpora 
mezinárodních kontaktů školní hudební 
výchovy a zdůraznění role hudební vý-
chovy jakožto kreativního předmětu 
v systému vzdělávání. Po úspěšném prv-
ním ročníku následovala 2. mezinárodní 
hudební olympiáda, která se uskuteč-
nila v lotyšské Rize v roce 2014. Zde již 
měla Česká republika svého zástupce. 
Stal se jím student pražské konzerva-
toře Lukáš Janata, absolvent ZŠ a ZUŠ 
Liberec, školy s rozšířenou hudební 

Jiřina Jiřičková

výchovou, kterého na soutěž vyslala 
Společnost pro hudební výchovu ČR 
(dále SHV ČR) a jehož doprovodil před-
seda SHV ČR PaedDr. Jan Prchal, který 
byl zároveň členem odborné poroty me-
zinárodní soutěže. Lukáš Janata zvítězil 
v nejprestižnější soutěžní disciplíně, 
kterou je prezentace vlastní kompozice 
a v celkovém hodnocení obsadil 2. místo. 
O dva roky později, v roce 2016 na 3. 
mezinárodní hudební olympiádě v litev-
ské Klaipedě hájil barvy české hudební 
výchovy žák 8. třídy ZŠ v Úvalech Václav 
Šolc. V celkovém pořadí skončil náš zá-
stupce v bronzovém pásmu. Václava 
Šolce do mezinárodní soutěže vyslala 
opět SHV ČR a jeho účast, stejně jako 
v předchozím ročníku Lukáše Janaty, byla 
umožněna udělením výjimky pro účast 
naší zemi. V odborné porotě 3. mezi-
národní olympiády zasedla členka SHV 
ČR PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. V roce 
2016 se soutěže účastnilo již devět ev-
ropských zemí a dále se uvažovalo o je-
jím rozšíření. Zároveň byla stanovena 
závazná podmínka pro účast zástupců 
evropských zemí v soutěži: soutěžícími 
dalšího ročníku mezinárodní hudební 
olympiády mohou být pouze účastníci, 
resp. výherci národních kol dané sou-
těže, žáci všeobecných škol. Aby další 
mezinárodní soutěž mohla mít i svého 
českého zástupce, SHV ČR se rozhodla 
konání české obdoby soutěže iniciovat 
a realizovat.

Po celostátně rozšířené výzvě SHV 
ČR, která proběhla na jaře 2017, bylo 
do soutěže na základě motivačních do-
pisů a osobních doporučení hudebních 
pedagogů přijato patnáct soutěžících. 

/Anotace/
17. února 2018 se uskutečnila Hudební 
olympiáda ČR, soutěž hudebně všestranně 
nadaných dětí a mládeže. Příspěvek 
ve stručnosti přibližuje cestu k histo-
ricky 1. ročníku této soutěže a její průběh 
a význam.

/Klíčové slova/
hudební soutěž, žáci a studenti, vše-
stranné nadání

/Autorka/
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. vyučuje 
na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. 
Prahy, v ZUŠ v Mladé Boleslavi a rovněž 
na PedF UK.

S časovým předstihem byli vybraní účast-
níci podrobně informování o chystaném 
formátu soutěže, motivováni k posle-
chu doporučených skladeb, a především 
k vytvoření vlastní kompozice.

Formát Hudební olympiády ČR vy-
cházel z mezinárodního vzoru − soutěž 
měla čtyři disciplíny, jejichž cílem bylo 
najít všestranně hudebně rozvinutého 
mladého člověka. Nešlo tedy o to na-
jít vítěze jednotlivých disciplín. Každý 
soutěžící absolvoval hudebně teoretický 
test spojený s poslechovými úkoly, pro-
věrku intonačních a rytmických doved-
ností, zpěv písně a předvedení vlastní 
předem zaslané kompozice. Zatímco 
první dvě disciplíny byly neveřejné, 
v rámci soutěžního dne proběhly dva 
hojně navštívené koncerty − pěvecký 
a koncert vlastních skladeb. Pro pěvecké 
vystoupení bylo stanoveno jediné krité-
rium. Píseň, která zazní, bude zazpívána 
v češtině. Také pro vlastní kompozici 
byla studentům při jejich přípravě po-
nechána volnost. Nebyla stanovena ná-
ročnost, instrumentace, hudební žánr, 
ani maximální délka skladby. Jediné, co 
bylo požadováno, bylo zapsání skladby 
v jednom z běžných notačních programů 
a zaslání partitury ještě před vlastním 
konáním soutěže.

V době neveřejných částí soutěže 17. 
února na GMHS Praha byla pedagogům 
studentů, stejně jako rodičům soutě-
žících, pozvaným hostům a dalším ná-
vštěvníkům soutěže nabídnuta možnost 

účastnit se doprovodného programu. 
Jeho první část byla věnována rozho-
voru s mladou talentovanou nevidomou 
klavíristkou, studentkou AMU Ráchel 
Skleničkovou, která taktéž usedla do od-
borné poroty soutěže. Rozhovor s Ráchel 
Skleničkovou vedl moderátor dne 
Mgr. Martin Herrmann. Druhý blok do-
provodného programu vyplnil workshop 
Bc. Ondřeje Tichého z pražského spolku 
Potichounku. V něm se účastníci poku-
sili najít prostřednictvím rozmanitých 
hudebních nástrojů z celého světa spo-
lečnou řeč. V závěru soutěžního dne 
čekala na soutěžící a všechny další zá-
jemce odměna v podobě workshopu s bo-
omwhackery a Mgr. Jakubem Kacarem 
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.  Všichni soutěžící do-
stali sadu ozvučených plastových tyčí 
jako dárek a měli tak bezprostřední 
příležitost si jejich vlastnosti prakticky 
a s humorem ověřit.

První české hudební olympiády 
se zúčastnilo devět soutěžících v 1. 
kategorii (12 až 15 let) a šest v kate-
gorii druhé (16 až 19 let), kteří přijeli 
do Prahy z Liberce, Mladé Boleslavi, 
Brna, Jablonce nad Nisou, Českých 
Budějovic, Hradce Králové a nejvíce 
byla zastoupena Praha. Kromě patnácti 
soutěžících (deseti dívek a pěti chlapců) 
se na hudební olympiádě představilo 
také deset studentů, kteří vystoupili 
buď v roli korepetitora v rámci pěvec-
kého koncertu v dopoledních hodinách, 

nebo jako spoluhráči na koncertě vlast-
ních skladeb.

Soutěž zahájil hudebně teoretický 
test, po němž následoval pěvecký kon-
cert. V jeho rámci se zaskvěla Lucie 
Kovářová (B. Martinů: Špalíček, 3. 
jednání), a na konci soutěžního dne 
tak za svůj výkon obdržela mimořádné 
ocenění odborné poroty. Po obědě 
a chvíli odpočinku, respektive pro-
storu na rozehrání, se konala prověrka 
intonačních a rytmických dovedností 
(mimořádné oceněné za vynikající vý-
kon v této oblasti získal Filip Štrobl) 
a posléze „zlatý hřeb“ soutěžního dne, 
odpolední koncert s provedením vlast-
ních kompozic. Všichni soutěžící, kteří 
ve většině případů své dílo prezentovali 
na veřejnosti poprvé, si zasloužili obdiv 
a v sále panovala povzbudivá atmosféra. 
Zazněla rozmanitá hudební čísla různo-
rodé vyspělosti, počínaje zpěvem písně 
s doprovodem klavíru (Erika Čermáková: 
Smířená), s přidanými houslemi (Lucie 
Kovářová: Stín), zpěv s nahraným pod-
kladem, původně aranžmá pro dechový 
orchestr (Kristýna Gilarová: Have to 
Decide), přes skladby pro sólové ná-
stroje (Tereza Bušová: Ptačí píseň − 
housle, Karel Michal Houfek: skladba 
pro trubku, Veronika Korčáková: Víry 
pod vodopádem − klavír, Martin Sadílek: 
Žert pro harfu − harfa, František Sadílek: 
Františkiáda − altsaxofon), skladby 
pro dvojici nástrojů (Václav Voharčík: 
Talent From the Master, Filip Štrobl: 
Frozen Sleep − dva keybordy, Aneta 
Budzanowská: Rondo pro fl étnu a hoboj, 
Ludmila Hana Houfková: Majáky − dvě 
violoncella, Tereza Kinská: Sluneční fan-
tazie − housle a klavír) až po kompozici 
po zobcovou fl étnu, housle a violon-
cello (Anna Jiřičková: Na procházce). 
Mimořádné ocenění za provedení vlastní 
kompozice získalo hned několik soutě-
žících. Jednoznačně nejvyšší bodový 
zisk v této disciplíně obdržela Aneta 
Budzanowská (GMHS Praha) a mimo-
řádné ocenění poroty si za origina-
litu své kompozici vysloužila Josefína 
Hudcová, která ve třinácti letech složila 
fi lozofi cky pojatý melodram s názvem 
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Kámen. V něm recitátorku doprovodila 
vlastní hrou na violu.

Celý soutěžní den hodnotila dese-
tičlenná odborná porota. Jejím před-
sedou byl PaedDr. Jan Prchal a členy 
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (KHV 
PedF UK), prof. PaedDr. Jiří Holubec, 
Ph.D. (KHV PedF UJEP), okresní a krajská 
metodička hudební nauky v Olomouckém 
kraji, místopředsedkyně sekce HN při 
AZUŠ Rafaela Drgáčová (ZUŠ Jeseník), 
hlasová pedagožka PhDr. Alena Tichá, 
Ph.D. (KHV PedF UK) zástupce ředitele 
GMHS Praha MgA. Jakub Waldman (GMHS 
Praha), sbormistr a pedagog souborové 
a orchestrální hry Mgr. Michal Reiser 
(GMHS Praha), hudební skladatel a pe-
dagog Jiří Horáček (ZUŠ Mladá Boleslav), 
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (GMHS Praha, 
ZUŠ Mladá Boleslav) a Ráchel Skleničková 
(studentka AMU Praha).

Veřejné části soutěže vedle odborné 
poroty hodnotila také porota student-
ská, tvořená posluchačkami katedry 
hudební výchovy PedF UK. Studentská 
porota se snažila posuzovat projev sou-
těžících komplexně a svým hodnocením, 
které bylo nezávislé na odborné porotě, 
motivovat účastníky soutěže i s ohle-
dem na jejich další hudební počiny 
po skončení soutěže. Studentky vedené 
na PedF UK PaedDr. Janem Prchalem 

se věnovaly přípravě hudební olympiády 
jednak před jejím samotným konáním 
soutěže, a také po jejím skončení v let-
ním semestru 2018 v rámci své výuky.

Odborná porota na základě svých 
výsledků udělila na konci dne ocenění 
v podobě zlatých, stříbrných a bron-
zových pásem. Rozřazení soutěžících 
bylo výsledkem součtu dílčích výsledků 
z jednotlivých disciplín, kde v každé 
disciplíně mohl soutěžící získat maxi-
mum dvacet pět bodů, tedy v celko-
vém součtu rovných sto bodů. Vítězem 
1. kategorie se stal Martin Sadílek 
(GMHS Praha), ve 2. kategorii zvítězil 
Filip Štrobl (Soukromá ZUŠ Solis, s.r.o., 
České Budějovice).

Zatímco v Hudební olympiádě ČR 
soutěžilo 15 talentovaných mladých 
lidí, v mezinárodní soutěži, která 
se uskutečnila 18. až 21. dubna 2018 
v Tallinnu, byl maximální počet účast-
níků třicet tři a soutěž probíhala tři dny. 
Všichni zúčastnění byli delegováni po-
rotami národních kol soutěže. Záměr 
SHV ČR vybrat vhodného účastníka me-
zinárodní soutěže se naplnil. Českou 
republiku v Estonsku zastupovali dva-
náctiletý Martin Sadílek a osmnáctiletý 
Filip Štrobl, kterého při hře vlastní 
kompozice podpořil jeho spoluhráč 
Václav Voharčík. Společnost pro hudební 

výchovu ČR uhradila soutěžícím a je-
jich pedagogům výdaje spojené s účastí 
na mezinárodním klání.

Hudební olympiáda ČR nabídla talen-
tovaným mladým lidem možnost umě-
leckého vyjádření a veřejné prezentace 
své hudební všestrannosti. Společnost 
pro hudební výchovu ČR jednoznačně 
souzní s programovými myšlenkami me-
zinárodní hudební olympiády. Po prvním 
ročníku, který velmi výrazně kopíroval 
koncept mezinárodní soutěže, však nyní 
bude hledat další cesty, jak soutěž ne-
jen realizovat, ale ve svém obsahu více 
přiblížit potřebám a možnostem všeo-
becné školní hudební výchovy u nás.

Společnost pro hudební výchovu ČR, 
hlavní organizátor Hudební olympiády 
ČR, děkuje touto cestou spolupořada-
telům Gymnáziu a Hudební škole hl. 
m. Prahy a Pedagogické fakultě UK 
v Praze. Za poskytnutí věcných cen 
rovněž děkuje společnostem AUDIO 
PARTNER s.r.o. − Kytary.cz, PETROF, 
spol. s r.o., Mezinárodnímu hudebnímu 
festivalu Pražské jaro, Národnímu mu-
zeu − Českému muzeu hudby, Petrovi 
Prchalovi, Ing. Jaroslavu Musilovi a me-
diálním partnerům: Českému rozhlasu 
− stanici Vltava, časopisům Harmonie 
a Hudební výchova.

●

Objektivní informace 
a pár subjektivních postřehů 
z 25. ročníku kurzů a festivalu 
komorní hudby Ameropa 2018

Je červenec a já už zase jedu 
do Brandýsa nad Labem. Tentokrát 
ovšem nejedu autobusem na fa-

kultu, ale vezu se autem spolu s dva-
náctiletou dcerou, houslemi a kufrem 
sbaleným na týden. Dcera jede 
na Ameropu poprvé, ovšem její orga-
nizátoři tuto cestu opakují už čtvrt sto-
letí. S důvěrou zanechávám dceru 
v Brandýse ve společenství hudbymi-
lovných lidí a vracím se potit do Prahy.

Z historie kurzů Ameropa

S myšlenkou organizovat v srdci 
Evropy mezinárodní kurzy komorní 
hudby, které umožní tvůrčí setkání hu-
debníků z USA a ČR, přišel v roce 1993 
prof. Vadim Mazo. V prvních letech 
se kurzů účastnili pouze američtí stu-
denti, týdenní program byl organizován 
z USA s drobnou pomocí českých přátel. 
Zázemí kurzům poskytovalo Gymnázium 
Jana Nerudy v Praze.

Ve snaze rozšířit kurzy hledal Vadim 
Mazo v roce 1998 další české spolu-
pracovníky. Prof. Václav Riedelbauch 
doporučil tehdy ke spolupráci zkuše-
nou organizátorku a houslistku Adu 
Slivanskou. Čas ukázal, že tato volba 
byla vynikající, podobně jako dlouho-
dobá spolupráce hornisty Jiřího Havlíka. 
Ještě v témže roce byl název komorních 
kurzů Ameropa registrován a program 
zahrnoval dva týdny nácviku, provedení 

Milena Kmentová

i návštěv koncertů. Zvyšující se počet 
účastníků kladl na organizátory další 
nároky, a tak se sdílením svých prostorů 
na realizaci kurzů postupně podílely 
ZUŠ v Brandýse nad Labem, HAMU, 
Gymnázium Jana Nerudy a od roku 
2009 až do současnosti hostí letní kurzy 
ZUŠ Jana Hanuše v Praze na Břevnově. 
V roce 2005 se poprvé rozšířil pro-
gram Ameropy o týden sólových kurzů 
v Brandýse nad Labem. Jejich účastníci 
se během individuálních lekcí věnovali 
pod vedením lektorů vlastnímu reperto-
áru a přípravě repertoáru na navazující 
komorní kurzy. Týden sólových kurzů 
vrcholil dvěma koncerty v prostorách 
zámku v Brandýse n. L.

Současnost Ameropy

Na letních kurzech se setkává 50-
100 aktivních účastníků nejrůznějšího 
věku, úrovně nástrojové hry i zkuše-
ností s komorní hudbou (žáčci a žáci 
ZUŠ i studenti konzervatoří a hudeb-
ních akademií). Sólové kurzy v Brandýse 
a následné nastudování komorních děl 
v Praze zajišťuje 20−30 lektorů, kteří 
jsou v mnoha případech i spoluinter-
prety. Účastníci i lektoři pocházejí 
USA, Evropy, Izraele, Tchajwanu, Číny, 
Japonska a dalších zemí. V průběhu tří 
týdnů je studováno 60−80 komorních 
děl, jejich výběr je podřízen mottu 

/Anotace/
Příspěvek přibližuje historii a průběh 
jubilejního 25. ročníku kurzů a festivalu 
komorní hudby Ameropa. Informace jsou 
oživeny pohledem aktivní účastnice kurzů 
a její matky.

/Klíčové slova/
kurzy komorní hudby, Ameropa

/Autorka/
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. vyučuje 
na katedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy.
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konkrétního ročníku a často refl ektuje 
významná hudební výročí.

Letošní výroční Ameropa 2018 se or-
ganizovanými koncerty zařadila do pro-
gramu Mezinárodního hudebního 
festivalu Praha, klasika.. s mottem 
„Cesty probuzení a vzestupu 2018, 
věnováno výročím 100 let republiky, 
90 let úmrtí Leoše Janáčka a 25 let 
Ameropa“. Sólových kurzů v Brandýse 
nad Labem se účastnili děti a mladí 
dospělí v oborech sólový zpěv, hra 
na housle, violu, violoncello, harfu, 
klavír, příčnou fl étnu, lesní roh a fagot. 

Telefon: „Mami, měla jsem asi 
dvacet minut master-class s panem 
Svěceným! Zarazil mě hned v prvním 
taktu (smích). Jo, a Ada mě ještě dala 
do Šostakoviče!“ Lapám do dechu.

Nejmladší účastníci pilně využívali 
nabízený profesionálně vedený výtvarný 
program a společný hudebně-kreativní 
program; jejich účast v tomto týdnu 
mohla mít podobu příměstského hu-
debního tábora. Novinkou byl i kurz 
práce s notovým editorem. Účastníci 

kurzů se speciálními vzdělávacími po-
třebami byli fi nančně podpořeni z pro-
jektu Podpora uměleckého vzdělávání 
pro rovné příležitosti (reg. č. projektu: 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. 
Projekt je spolufi nancován Evropskou 
unií.) O administrativu této oblasti 
se staral Robert Mimra. Klavírní kore-
petici poskytli kurzistům Eliška Novotná 
a Václav Mácha.

Telefon: „Mami, budu hrát i na ve-
čeru sólistů!“ Jedu do Brandýsa. Koncert 
probíhá v srdečné atmosféře. Přesto 
mě zaráží viditelná nezkušenost mnoha 
dětí (i velmi dobrých instrumentalistů 
a zpěváků) s koncertním vystupováním 
a překonáváním trémy. Z následného 
rozhovoru s lektory vyplývá, že příleži-
tosti k vystupování jsou v jednotlivých 
ZUŠ opravdu velmi rozdílné.

První pražský týden komorních 
kurzů otevřel koncert Českého tria 
pro účastníky v sále Martinů na HAMU. 
Následovalo pět dní celodenního studo-
vání a sehrávání v prostorách ZUŠ Jana 
Hanuše. I zde byl program pro nejmladší 

účastníky doplněn o společný hudebně-
-kreativní program. Logistické doved-
nosti organizátorů při vytváření rozvrhu 
čítajícího ke stovce položek komorních 
kusů v tom nejpestřejším instrumentál-
ním obsazení jsou obdivuhodné.

Dcera dojíždí denně do Břevnova 
a cvičí Myslivečka, Martinů a Šos-
takoviče. Ve volných chvílích skáče 
v areálu s kamarády gumu a chodí 
na zmrzlinu, je horko na padnutí… 
„Mami, Vadim nám dal za úkol přemýš-
let, proč je tam ta repetice?!“ Repetice 
nás nerozhází, ale rytmy v Serenádě 
Martinů dávají zabrat.

Dětští účastníci překonávali nejen 
své dosavadní hranice v oblasti komorní 
hry, ale i prvotní ostych z použití cizího 
jazyka jako komunikačního prostředku 
se spoluhráči z opačné části planety, 
když se sejdete v sextetu pod vede-
ním Chorvatky s klarinetistou z Číny 
a violistkou z USA, není jiné cesty. 
Z výsledků se následně mohlo těšit 
publikum v Zrcadlové síni Klementina, 
při celodenním koncertním maratonu 

v prostorách Anežského kláštera a v zá-
meckém areálu Tloskov.

Dcera hraje na koncertě s o pár let 
staršími spoluhráči první větu Serenády 
č.1 Bohuslava Martinů. Díky domácí pří-
pravě mám skladbu naposlouchanou 
do nejmenších detailů. Uf, zahráli to 
velmi hezky!

Nelze zde vyjmenovat všechny 
autory, jejichž díla na koncertech 
zazněla, ale např. závěrečný večerní 

Vystoupení na nádvoří zámku v Brandýse nad Labem 20. července 2018.

koncert v Anežském klášteře tvořila díla 
D. Šostakoviče, B. Martinů, G. Mahlera 
a L. Janáčka. Mladí umělci v žákovském 
a studentském věku zde hráli po boku 
profesionálů. 

„Mami, já bych vážně chtěla what-
sapp, abych si mohla s Magdičkou 
psát! A za rok určitě budu na Ameropě 
znova!“ Loučíme se i s paní Adou 
Slivanskou a Vadimem Mazo, který 
nepostradatelným ručníkem utírá pot 

a podtrhuje tak souvislost s ofi ciálním 
heslem kurzů převzatým ze Stopařova 
průvodce po galaxii: Don´t panic! 
Nepanikaříme, rok uteče jako voda.

●

Další informace na: 
www.ameropa.org, 
www.eurohudebka.cz

Recenze publikace 
Mental processing of Western 
music harmony 
Some developmental and cognitive aspects

Monika Vacová

K jedněm z mála osobností 
současné české hudební ko-
gnitivní psychologie patří 

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc., působící 
jako vedoucí Katedry hudební výchovy 
Univerzity Palackého v Olomouci. Po od-
borných teoretických pracích Sluch pro 
harmonii a jeho diagnostika (Olomouc 
1996) a Sluch pro harmonii v ontoge-
nezi (Olomouc 2006) vydalo v roce 2017 
vydavatelství UP jeho novou publikaci 
Mental processing of Western music 
harmony: Some developmental and co-
gnitive aspects.

Publikace je zaměřena na teoretic-
kou a empirickou refl exi mentálního 
zpracování harmonického hudebního 
materiálu. Svým předmětem se nachází 
v průsečíku zejména hudební teorie 
a hudební psychologie, přičemž tato 
interdisciplinární oscilace je zřetelná 

/Anotace/
Publikace je zaměřena na problematiku 
hudební percepce a mentálního zpra-
cování harmonických intervalů, akordů 
a harmonie. Tyto hudební parametry 
se vztahují k evropské hudební kultuře, 
k hudební psychologii a k poznávacím 
procesům vnímání hudby v lidské mysli. 
Autor vychází z teoretického dědictví 
H. Helmholtze, C. Stumpfa, Gestalt psy-
chologie a zejména z kognitivního pří-
stupu, který v současné době v hudební 
psychologii převažuje.

/Klíčové slova/
hudební percepce, mentální zpracování 
hudby, harmonie, konsonance, disonance, 
hierarchizace. 
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nejen u této recenzované práce, ale 
i u předchozích Luskových titulů.

Kniha nejprve připomíná milníky vý-
voje kognitivní psychologie, která 
se začala etablovat od druhé poloviny 
50. let 20. století včetně paradigmat, 
s nimiž od počátku 80. let 20. století 
pracuje i kognitivně orientovaná hu-
dební psychologie. Autor zvýrazňuje ze-
jména podíl Johna A. Slobody, Carol L. 
Krumhanslové a dalších, kteří rozpraco-
vali řadu dílčích otázek hudební kognice 
v oblastech vnímání, ontogeneze, hu-
debních schopností a neurofyziologie.

V těchto kapitolách je popsán histo-
rický přehled vývoje hudební kognitivní 
psychologie a jsou nastíněna nejdůle-
žitější témata vztahující se obecně 
k vnímání a specifi kům hudebního vní-
mání. Luska se věnuje především teo-
riím vnímání harmonie, problematice 
hierarchizace a očekávání v hudbě, 
preferenčním pravidlům a tónině jako 
stmelujícímu prostoru, v němž se ode-
hrává řada hudebních i hudebně psycho-
logických jevů. V závěru této první části 
se Luska pokouší strukturovat mentální 
schopnosti umožňující hierarchizo-
vat hudební materiál v diatonickém 
i chromatickém hudebním kontextu 
a nalézt odlišnosti těchto schopností 
v průběhu hudební ontogeneze. Autor 
vychází z dědictví tónové psychologie 
H. Helmholtze a C. Stumpfa, principů 
Gestalt psychologie i z behaviorálních 
přístupů, uplatňovaných v hudební 
psychologii zejména v oblasti aplikace 
testovacích technik. Luska respektuje 
interdisciplinární povahu předmětu, 
a proto řadu témat sleduje jak z pohledu 
hudební psychologie, tak i hudební teo-
rie. Je sympatické, že se přitom opírá 
nejenom o zahraniční zdroje, ale také 
o domácí hudebně teoretickou tradici 
a příspěvky O. Hostinského, K. Janečka 
a K. Risingera.

Značný prostor je vyčleněn sle-
dování ontogenetického vývoje kom-
petencí zpracovat hudební materiál 
v mysli. Luska se s mimořádným zau-
jetím zabývá obecnějšími aspekty hu-
dební ontogeneze a pokouší se v širším 
dosahu aplikovat svoji tezi o třech 

vývojových linií sluchu pro harmo-
nii. V tomto kontextu je probírána 
problematika senzorické konsonance 
a disonance u novorozenců. Srovnává 
metodiku a výsledky zahraničních vý-
zkumů senzorické vnímání konsonance 
a disonance a konstatuje, že rozdílnost 
výsledků výzkumů může být mimo jiné 
způsobena nuancemi v jejich meto-
dice a nedostatečnou deskripcí celé 
výzkumné procedury. V další kapitole 
je sledováno období předškolního věku, 
v němž se začíná formovat citlivost pro 
tonální centrum. Autorova pozornost 
se zaměřuje zejména na schopnost hie-
rarchizovat tonální materiál a schop-
nost posoudit jeho konsonantnost 
a míru disonantnosti. 

Neopominutelná část knihy je věno-
vána hierarchii výškových parametrů. 
Luska zdůrazňuje důležitost tonality 
ve vertikálním a horizontálním uspo-
řádání tónů a akordů, kde tonalita 
a vztahy mezi tenzí a uvolněním jsou 
považovány za prvotní a nejobecnější 
pravidla, která řídí a ovládají fi nální 
cítění konsonancí.

Tematika knihy je v českém prostředí 
pěstována poměrně sporadicky (Luska, 
Beránková). Zatímco Beránková ve své 
disertaci hledá konsekvence na hudební 
vyučování, Luska se snaží řešit bazální 
terminologické otázky, strukturální po-
jetí schopností, senzitivity k tonálnímu 
centru a intra-tonální hierarchizace. 
Svou povahou míří spíše do oblastí zá-
kladního výzkumu, kde jsou uvažována 
kritéria přínosu k poznání, ale paralelně 
aplikovaný ontogenetický pohled, jako 
jeden ze strukturujících aspektů pu-
blikace, nabízí i implikace hudebně 
edukační. Ve světovém kontextu je 
problematika řešena frekventovaněji, 
zejména ve vazbě na kognitivní hudební 
psychologii (Krumhanslová, Parncutt, 
Bharucha, Temperley, Koelsch). Je proto 
zcela smysluplné, že kniha vychází v an-
gličtině. Hlavní přínosy Luskovy práce 
lze spatřovat v důsledném domýšlení 
problémů, které byly v aplikační rovině 
považovány za již vyřešené, a ve snaze 
dospět k obecnějším a současně i va-
lidnějším závěrům. Dalším pozitivem 

publikace je zmapování a systemati-
zace evropských i světových výzkumů 
v oblasti hudební kognitivní psychologie 
a autorovo domýšlení struktury sluchu 
pro harmonii. Zde vychází ze své dří-
vější knihy Vývoj sluchu pro harmonii 
v ontogenezi (2006), kde vymezuje 
sedm skupin harmonického sluchu. 
Nově ve svém schématu sluchu pro har-
monii řadí mezi konvencionální faktory 
mezitonální harmonické a polyfonní cí-
tění, cítění konsonantnosti a disonant-
nosti souzvuků a tonálně harmonické 
a tonálně polyfonické cítění.

Publikace působí uceleným a syste-
matickým dojmem. Jednotlivé kapitoly 
na sebe organicky navazují a jsou ob-
sahově logicky provázány, a to i díky 
četným odkazům, notovým ukázkám 
a schématům. Pozitivně je nutno ohod-
notit také podrobný věcný a autorský 
rejstřík.

Svým tvůrčím zpracováním rozdíl-
ných teoretických přístupů, detailním 
popisem starších i nejnovějších vý-
zkumů, ale také svým vlastním vkladem 
a novým vědeckým pohledem autora 
na tuto problematiku je publikace pří-
nosným a inspirativním zdrojem pro 
studenty hudební výchovy, hudební 
pedagogy, ale i pro širší odbornou ve-
řejnost, která by se o této specifi cké 
problematice chtěla dozvědět nové 
relevantní informace.

●

LUSKA, J. Mental processing of Western mu-
sic harmony: Some developmental and cogni-
tive aspects. Olomouc: Palacký University, 
2017. ISBN- 978-80-244-5279-1. DOI:10.5507/
pdf.17.24452791.

/Autorka/
Monika Vacová je studentka Ph.D. 
programu Hudební teorie a pe-
dagogika, Univerzita Palackého 
v Olomouci.

vacova.monika@seznam.cz.

Nová publikace s náměty 
podporujícími logopedickou 
prevenci u dětí předškolního 
věku prostřednictvím 
hudebních činností

Zařazování hudebních činností 
za účelem podpory rozvoje řeči 
není nový ani inovativní přístup, 

nicméně autorka Milena Kmentová 
se snaží implementovat aktivity od-
povídající schopnostem a potřebám 
dětí předškolního věku s cílem syste-
matického rozvoje obecné hudebnosti 
a komunikačních schopností − kon-
krétněji slovní zásoby. Nezaměřuje 
se pouze na děti s narušenou komuni-
kační schopností či na děti pocházející 
z multilingvního prostředí, ale i na děti 
s fyziologickým vývojem řeči, kterým 
má posloužit jako preventivní logope-
dická podpora. Propojením logopedické 
prevence a hudebních činností v rámci 
předškolního vzdělávání se autorka 
věnovala už ve své předchozí odborné 
publikaci (Kmentová, 2015). 

Slovo, slůvko, slovíčko, honem po-
běž, písničko! (Kmentová, 2018) slouží 
jako metodický materiál pro přímou 
aplikaci v mateřských školách či jiných 
předškolních vzdělávacích institucích. 
Jeho vydání předcházelo ověřování 
učitelkami prostřednictvím realizace 
experimentální výuky a optimalizování 
metodiky do fi nální podoby (Kmentová, 
2016). Téměř paralelně byla pub-
likována také kniha Rohlík, auto, 
dům: Rozvoj řeči dítěte s narušenou 

Petra Slavíková

komunikační schopností (Škaloudová, 
2018), která je motivována pohádkou, 
dále doprovázená básničkami a hrami 
se slovy. I když se mohou zdát na první 
pohled jako velmi podobné, publikace 
Kmentové (2018) propojuje rozvoj 
řeči s hudebními hrami a písničkami, 
zatímco publikace Škaloudové (2018) 
se hudební oblasti věnuje jen okrajově 
− jmenováním tematicky souvisejících 
písní.

Podoba metodických podkladů pu-
blikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem 
poběž, písničko! (2018) se skládá z pat-
nácti hudebně jazykových her a ná-
mětů na práci s písněmi zaměřenými 
na rozvoj slovní zásoby. Hry jsou pestré 
svým charakterem, obsahem, v rozví-
jených oblastech řeči a v rámci hudby. 
V oblasti řeči se soustředí na správnou 
artikulaci, práci s dechem a v největ-
ším poměru pak na budování pasivní 
a aktivní slovní zásoby. V oblasti hu-
dební se zaměřují na rozvoj sluchové 
pozornosti, rytmického a tonálního 
cítění, např. dokončení předvětí a zá-
větí. Přestože jsou hry rozmanité v cí-
lech rozvoje či charakteru hry, všechny 
dodržují obdobnou strukturu, která 
napomáhá čtenáři se snáze zoriento-
vat. V první řadě je uvedený název hry, 
následovně je zmiňován cíl v oblasti 

/Autorka/
Mgr. et Mgr. Petra Slavíková je dokto-
randkou na Katedře hudební výchovy 
Pedagogické fakulty UK. Jejím školitelem 
je doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
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hudebních a komunikačních schopností, 
dále je stručně popsaná motivace hry 
a uvedené potřebné pomůcky pro rea-
lizaci. Delšímu popisu se ale nevyhnul 
průběh aktivity, který je doplněn i ukáz-
kovým notovým materiálem. V závěru 
struktury her se pak objevují scénáře 
možných rizik, navrhované variace hry, 
další zkušenosti získané během jejího 
provádění a v některých případech i do-
plňující obrazový materiál.

Většinu hudebně jazykových her 
propojuje motivační prvek, kterým 
se stala postava robota Oskara. Robot 
Oskar se učí mluvit, a proto přišel po-
žádat děti, zda by mu v jeho úsilí ne-
pomohly. Děti učí Oskara významy slov, 
učí ho používat zdrobněliny, protiklady, 
ale také to, co je a není k jídlu, co má 
jakou barvu nebo jak se správně po-
čítá. Postavu robota Oskara znázorňuje 
papírová loutka, jejíž šablona je také 
součástí publikace. Kromě šablony papí-
rové loutky se také v obrazových přílo-
hách u některých her nachází obrázkové 
kartičky, které souží jako vizuální pod-
pora při rozšiřování slovní zásoby; ty je 
možné jednoduše okopírovat, vystříhat 
a vybarvit. Autorkou velmi vkusných 
a osobitých ilustrací je Lucie Fričová, 
která velmi jednoduše, ale citlivě vy-
stihla potřebnou sdělující informaci 
ilustrací vztahujících se k dané hře. Je 
třeba ocenit i přiložený notový materiál 
ke každé z her, který je odpovídající 
jak z hlediska polohy, tak z hlediska 
hlasového rozsahu dítěte předškol-
ního věku. Zařazení elementárních 
rytmických a melodických prostředků 
a jednoduchých hudebních forem tak-
též odpovídá schopnostem a doved-
nostem předškolních dětí a umožňuje 
jim rychle se v nich zorientovat, na-
učit se je a zapojit se tak do společné 
hry. Hry k účasti vybízejí nejenom 
pěveckými, řečovými či kolektivními 
činnostmi, ale jsou také přitažlivé po-
užíváním hudebních nástrojů dětského 
Orffova instrumentáře, plastových tyčí 
boomwhackers nebo neobvyklých „hu-
debních nástrojů“ jako jsou kupříkladu 
víčka od PET láhví či jídelní hůlky. Ani 
dalším „hudebním nástrojům“ či herním 

variacím se autorka nebrání, ale naopak 
probouzí ve čtenáři pedagogickou tvo-
řivost, se kterou může (ba je dokonce 
žádoucí) k aktivitám přistupovat. Pro 
utvoření představy a nasměrování čte-
náře uvádí u jednotlivých her možné 
obměny a navazující aktivity, které 
se již v praxi osvědčily.

Publikace Mileny Kmentové je 
v souladu s odbornými základy hu-
dební pedagogiky, logopedické pre-
vence a vývojové psychologie, přestože 
je teoretická část publikace stručná. 
Autorka odkazuje na výzkumná a vě-
decká zjištění, ale čtenáře jimi neza-
těžuje. Cílovou skupinou metodiky jsou 
totiž pedagogové vyučující v předškol-
ních zařízeních, kterým má posloužit 
k přímé aplikaci za účelem rozvoje dětí 
v oblasti hudební i řečové.

●

Literatura: 
KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy 
předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňo-
vání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-869-1.
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ŠKALOUDOVÁ, Renata. Rohlík, auto, dům: 
Rozvoj řeči dítěte s narušenou komuni-
kační schopností. Praha: Portál, 2018. 
ISBN 978-80-262-1331-4.

Zdroj: 
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Flautoškolka aneb fl étnová 
výuka předškolních dětí hrou

Mateřské školy reagují na zájem 
rodičů o mimoškolní aktivity 
dětí, a tak nabízejí řadu nej-

různěji zaměřených kroužků. Trvale 
velký zájem je o „fl étničku“, tedy o 
výuku hry na sopránovou zobcovou 
fl étnu. Stále totiž přetrvává představa, 
že hra na zobcovou fl étnu je snadná a 
že se tedy na ni celkem lehce doká-
žou naučit hrát i nejmenší děti. Avšak 
skutečnost je poněkud jiná. Pro roze-
znění nástroje je sice potřeba jen malé 
množství vzduchu, hráč však musí svůj 
dech dokonale ovládat. Tím, že nástroj 
neklade téměř žádný odpor, vzduchový 
proud přímo ovlivňuje intonaci a barvu 
tónu. Hrát kvalitní a intonačně čisté 
tóny je proto pro začátečníka náročné. 
Pro malé děti je také obtížné osvojit 
si správné držení nástroje, který je 
pro ně ještě velký. Problematická je 
zejména poloha levého palce a pozice 
pravé ruky. Vzhledem k tomu, že lektoři 
kroužků nejsou v naprosté většině pro-
fesionálně školení fl étnoví pedagogové, 
děti si osvojují zlozvyky, které − pokud 
chtějí ve hře na fl étnu pokračovat − se 
pak musí složitě odnaučovat.

Pro předškolní děti je mnohem vhod-
nějším nástrojem pětidírková fl étna, 
a to z mnoha důvodů. Svými rozměry 
lépe odpovídá dětské ruce, odpadají 
problémy s obtížemi při držení nástroje 
− na zadní straně jsou prohlubně pro 
oba palce, na přední straně i pro levý 
ukazováček − zvládnutí prstové tech-
niky je tak pro děti mnohem snadnější. 
Rozsah nástroje tvoří šest tónů (g1−e2), 
které jsou snadno hratelné, protože se 
nevyužívají tzv. vidličkové hmaty. Flétna 

Kateřina Hurníková

vyžaduje větší výdechový proud, který 
mohou děti lépe ovládat, a tak dosáh-
nou zvukově kvalitnějšího projevu. I 
když někteří pedagogové tuto fl étnu ve 
výuce předškolních dětí již využívají, 
doposud u nás chyběla odpovídající 
ucelená metodika. Jejího vypracování 
se ujal náš přední fl étnový pedagog Jan 
Kvapil, jehož zná hudební veřejnost pře-
devším jako neúnavného organizátora 
fl étnových seminářů pro učitele ZUŠ, 
spoluautora třídílné učebnice hry na 
zobcovou fl étnu s názvem Flautoškola 
a donedávna ředitele Letní školy staré 
hudby v Prachaticích. Jan Kvapil se také 
podstatnou měrou zasloužil o zavedení 
výuky hry na zobcovou fl étnu jako hlav-
ního oboru na našich konzervatořích. 
Spoluautorkou nové učebnice je Hana 
Šťastná, která vyučuje na ZUŠ a své 
dlouhodobé zkušenosti z práce s malými 
dětmi předává i jako lektorka seminářů 
dalším pedagogům.

Flautoškolka pro pětidírkovou zobco-
vou fl étnu je ucelený metodický koncept 
fl étnové výuky předškolních dětí, zamě-
řený na skupinovou výuku v kroužcích. 
Obsahuje bohatě ilustrovaný Flautíkův 
sešit, což je v podstatě pracovní sešit a 
zároveň učebnice pro děti, a Metodický 
sešit pro učitele. V něm učitelé najdou 
nejen podrobný návod, jak s učebnicí 
pracovat, ale i množství námětů pro 
další hudební činnosti. Výuka je vedena 
formou her, děti nehrají podle not, ale 
podle tabulatur a fonogestiky. Koncepce 
vychází z věkových zvláštností dětí, ne-
jedná se jen o samotnou fl étnovou výuku, 
nýbrž o celkový rozvoj hudebních schop-
ností. Prolínají se zde činnosti nástrojové, 

/Anotace/
Článek představuje nový metodický 
koncept fl étnové skupinové výuky před-
školních dětí s názvem Flautoškolka. 
Učebnice, která je určena pro pětidírko-
vou zobcovou fl étnu, vychází z hravých 
forem výuky a zaměřuje se na celkový 
rozvoj hudebních schopností.
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Hudební výchova 
obsah 26. ročníku, 2018

vokální, hudebně pohybové i poslechové. 
Autoři svou metodickou koncepci neori-
entují na výkon, ale na prožitek. Výukou 
provází skřítek Flautík a jeho kamarádi, 
jejichž příhody mají především moti-
vační charakter. Učebnice je vybavena i 
pomocným materiálem − samolepkami a 
obrázkovými kartičkami, které lze využít 
různými způsoby. Látka je rozvržena do 
23 lekcí, počítá se s roční výukou v rámci 
jednoho školního roku, s prací v malých 
skupinách 4−6 dětí ve věku 5−6 let. V 
lekcích jsou říkadla, rozmanitá dechová, 
artikulační a prstová cvičení, rytmické a 
sluchové hry a další aktivity.

Metodika je velmi důkladně zpraco-
vaná, přitom však dává prostor peda-
gogově kreativitě. Pracovní sešit je pro 

děti atraktivní i po výtvarné stránce, 
vkusné a fantazijně laděné ilustrace 
jsou dílem Andrey Tachezy. Závěrem 
lze říci, že hra na pětidírkovou fl étnu 
je celkově jednodušší, děti si snadněji 
osvojí základní nástrojové dovednosti. 
Ať už se fl étnoví pedagogové rozhodnou 
pro zobcovou fl étnu „klasickou“ nebo 
pětidírkovou, mohou z Flautoškolky 
převzít mnohé podněty.                    ●

ŠŤASTNÁ, Hana a Jan KVAPIL. Flautoškolka 
pro pětidírkovou zobcovou fl étnu. Praha: 
Bärenreiter, 2018, 97-90-260-1087-1.
ŠŤASTNÁ, Hana a Jan KVAPIL. Flautíkův sešit. 
Praha: Bärenreiter, 2018. ISMN 979-0-2601-0870-7.
ŠŤASTNÁ, Hana a Jan KVAPIL. Metodický se-
šit pro učitele. Praha: Bärenreiter, 2018. 
ISMN 979-0-2601-0871-4.
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9
1. 9. − Lubomír Koželuha, 100. výročí naro-
zení českého sbormistra, skladatele a peda-
goga (1918−2008, 10. 9. − 10. výročí úmrtí)
3. 9. − Josef Bastl, 150. výročí narození 
českého houslisty, skladatele a pedagoga 
(1868−1932) 
5. 9. − Karel Pravoslav Sádlo, 120. výročí 
narození českého violoncellisty a pedagoga 
(1898−1971)
10. 9. − Václav Jan Sýkora, 100. výročí na-
rození českého cembalisty, klavíristy a mu-
zikologa (1918−1974)
12. 9. − Theodor Kullak, 200. výročí naro-
zení německého klavíristy, pedagoga a skla-
datele (1818−1882)
13. 9. − Luboš Sluka, 90. výročí narození 
českého skladatele (1928)
14. 9. − Johann Nepomuk Hummel, 
240. výročí narození rakouského skladatele, 
klavíristy, dirigenta a pedagoga (1778−1837)
22. 9. − Andrea Bocelli, 60. výročí narození 
italského pěvce (1958)
23. 9. − Radomír Melmuka, 80. výročí na-
rození českého klavíristy a pedagoga (1938) 
25. 9. − Eugen Suchoň, 110. výročí narození 
slovenského skladatele, hudebního teore-
tika a pedagoga (1908−1993)
26. 9. − Pavel Vranický, 210. výročí 
úmrtí českého kapelníka a skladatele 
(1756−1818); Karel Hoffmeister, 150. vý-
ročí narození českého klavíristy a pedagoga 
(1868−1952); George Gershwin, 120. výročí 
narození amerického skladatele a klavíristy 
(1898−1937)
29. 9. − Martin Turnovský, 90. výročí naro-
zení českého sbormistra a dirigenta (1928) 
30. 9. − David Fjodorovič Oistrach, 110. vý-
ročí narození ruského houslisty, pedagoga 
a dirigenta (1908−1974)

8
1. 8. − František Kmoch, 170, výročí narození 
českého kapelníka, skladatele a pedagoga 
(1848−1912); Miloslav Kabeláč, 110. výročí 
narození českého skladatele a pedagoga 
(1908−1979) 
2. 8. − Alfred Schnittke, 20. výročí úmrtí 
rusko-německého skladatele, hudebního te-
oretika, klavíristy a pedagoga (1934−1998); 
Miloslav Ištvan, 90. výročí narození českého 
skladatele, hudebního teoretika a pedagoga 
(1928−1990)
5. 8. − Nicola Vaccai, 170. výročí úmrtí ital-
ského skladatele a pedagoga (1790−1848)
7. 8. − Henry Litolff, 200. výročí narození 
francouzského klavíristy, skladatele a vyda-
vatele (1818−1891)
12. 8. − Leoš Janáček, 90. výročí úmrtí čes-
kého skladatele, hudebního teoretika a skla-
datele (1854−1928)
13. 8. − Václav Holzknecht, 30. výročí úmrtí 
českého klavíristy. muzikologa, hudebního pu-
blicisty, dramaturga a pedagoga (1904−1988)
15. 8. − Marin Marais, 290. výročí úmrtí fran-
couzského hráče na violu da gamba a sklada-
tele (1656−1728)
16. 8. − Jan Josef Dusík, 280. výročí narození 
českého kantora a varhaníka (1738−1818; 24. 
6. − 200. výročí úmrtí) 
20. 8. − Luigi Forino, 150. výročí narození ital-
ského violoncellisty a skladatele (1868−1936)
21. 8. − Zdeněk Lukáš, 90. výročí narození 
českého skladatele a sbormistra (1928−2007)
22. 8. − Karlheinz Stockhausen, 90. výročí 
narození německého skladatele a hudebního 
teoretika (1928−2007)
24. 8. − Jean Michel Jarre, 70, výročí naro-
zení francouzského skladatele (1948) 
25. 8. − Leonard Bernstein, 100. výročí na-
rození amerického skladatele. klavíristy, diri-
genta hudebního popularizátora (1918−1990)
26. 8. − Ralph Williams Vaughan, 60. výročí 
úmrtí anglického skladatele (1872−1958)

Petra Bělohlávková

7
2. 7. − Jarmila Gabrielová, 70. výročí naro-
zení české muzikoložky a pedagožky (1948)
3. 7. − Ivan Petrželka, 90. výročí na-
rození českého muzikologa a pedagoga 
(1928−2009)
4. 7. − Oldřich Duzbaba, 110. výročí 
narození českého hudebního pedagoga 
(1908−1985)
7. 7. − František Hais, 200. výročí narození 
českého fl ašinetáře a autora kramářských 
písní (1818−1899); Alena Veselá, 95. vý-
ročí narození české varhanice a pedagožky 
(1923)
14. 7. − Miloš Hons, muzikolog, 55. výročí 
(1958); Pavel Kühn, 80. výročí narození 
českého sbormistra a dirigenta (1938−2003)
16. 7. − Pinchas Zukerman, 70. výročí naro-
zení izraelského houslisty a dirigenta (1948)
17. 7. − Bohumír Jan Dlabač, 260. výročí 
narození českého hudebního lexikografa, 
historika, básníka a knihovníka (1758−1820); 
Miroslav Petráš, 70. výročí narození čes-
kého violoncellisty a pedagoga (1948)
20. 7. − Jan Bedřich Kittl, 150. výročí úmrtí 
českého skladatele a dirigenta (1806−1868)
21. 7. − Jan Nepomuk Mälzel, 180. výročí 
úmrtí vynálezce metronomu (1772−1838)
22. 7. − Iva Bittová, 60. výročí narození 
české multižánrové houslistky a zpěvačky 
(1958)
23. 7. − Emil Leichner, 80. výročí narození 
českého klavíristy a pedagoga (1938)
26. 7. − Tadeusz Baird, 90. výročí na-
rození polského skladatele a pedagoga 
(1928−1981); Luboš Andršt, 70. výročí na-
rození českého jazzového kytaristy a skla-
datele (1948)

1
1. 10. − Jitka Ludvová, 75. výročí narození 
české muzikoložky (1943)
10. 10. − Václav Jan Sýkora, 100. výročí 
narození českého klavíristy, skladatele 
a muzikologa (1918−1974)
12. 10. − Jiří Hlaváč, 70. výročí narození 
českého klarinetisty a pedagoga (1948)
16. 10. − Alexander Dreyschock, 200. vý-
ročí narození českého klavíristy a skladatele 
(1818−1869)
17. 10. − Domenico Zipoli, 330. výročí na-
rození italského skladatele, varhaníka a mi-
sionáře (1688−1726); Andrej Nikolajevič 
Rimskij−Korsakov, 140. výročí narození 
ruského muzikologa (1878−1940); Josef 
Vlach, 30. výročí úmrtí českého houslisty 
a dirigenta (1923−1988)
18. 10. − František Picka, 100. výročí úmrtí 
českého skladatele a dirigenta (1873−1918) 
24. 10. − Charles Lecocq, 100. výročí úmrtí 
francouzského skladatele (1832−1918); 
Franz Lehár, 70. výročí úmrtí rakouského 
skladatele maďarského původu (1870−1948)
25. 10. − Georges Bizet, 180. výročí naro-
zení francouzského skladatele (1838−1875); 
Jan Nepomuk Maýr, 130. výročí úmrtí čes-
kého dirigenta, skladatele a operního pěvce 
(1818−1888; 17. 2. − 200. výročí narození) 
28. 10. − Michel Blavet, 250. výročí úmrtí 
francouzského fl étnisty (1700−1768); Karel 
Nedbal, 130. výročí narození českého sbor-
mistra, dirigenta a skladatele (1888−1964)
30. 10. − Jaroslav Smýkal, 80. výročí naro-
zení českého klavíristy (1938)
31. 10. − Francesco Maria Veracini, 250. vý-
ročí úmrtí italského houslisty a skladatele 
(1690−1768 tamtéž)

1
1. 11. − Josef Hála, 90. výročí narození čes-
kého klavíristy, cembalisty a pedagoga (1928)
4. 11. − Yvetta Simonová, 90. výročí narození 
české zpěvačky (1928)
6. 11. − Francis George Schott, 60. výročí 
úmrtí skotského skladatele (1880−1958); 
Charles Munch, 50. výročí úmrtí francouz-
ského dirigenta a houslisty (1891−1968)
8. 11. − Joseph Aloys Schmittbaur, 300. vý-
ročí narození německého skladatele, ka-
pelníka a stavitele nástrojů (1718−1809); 
Vlastislav Matoušek, 70. výročí narození 
českého etnomuzikologa, skladatele, hráče 
na šakuhači a pedagoga (1948)
10. 11. − François Couperin, 350. výročí na-
rození francouzského skladatele, clavecinisty 
a varhaníka (1668−1733); Ennio Morricone, 
90. výročí narození italského skladatele fi l-
mové hudby a dirigenta (1928)
12. 11. − Umberto Giordano, 70. výročí úmrtí 
italského skladatele (1867−1948)
13. 11. − Gioacchino Rossini, 150. výročí 
úmrtí italského skladatele (1792−1868); 
Jaromír Vejvoda, 30. výročí úmrtí českého 
kapelníka a skladatele (1902−1988)
14. 11. − Johann Nepomuk Hummel, 
240. výročí narození rakouského skladatele 
a klavíristy (1778−1837)
19. 11. − Franz Schubert, 190. výročí úmrtí 
rakouského skladatele (1797−1828)
21. 11. − Friedrich Wilhelm Marpurg, 
300. výročí narození německého skladatele 
a hudebního teoretika (1718−1795)
23. 11. − Otakar Vondrovic, 110. výročí 
narození českého klavíristy a pedagoga 
(1908−1985); Emil Viklický, 70. výročí na-
rození českého klavíristy a skladatele (1948)
28. 11. − František Drdla, 150. výročí narození 
českého houslisty a skladatele (1868−1944)
29. 11. − Jan Riedelbauch, 70. výročí na-
rození českého fl étnisty a pedagoga (1948)

Z hudebních výročí 
(červenec až prosinec 2018)

0 1 21
1. 12. − Jiří Pavlica, 65. výročí narození 
českého houslisty, folkloristy a skladatele 
(1953)
3. 12. − Antonín Borovička, 50. výročí 
úmrtí českého kapelníka a skladatele 
(1895−1968) 
8. 12. − Bedřich Voldan, 40. výročí úmrtí 
českého houslisty, metodika a pedagoga 
(1892−1978)
10. 12. − Olivier Messiaen, 110. výročí 
narození francouzského skladatele, var-
haníka, hudebního teoretika a pedagoga 
(1908−)
14. 12. − Jan Antonín Koželuh, výročí 
úmrtí českého skladatele
14. 12. − Carl Philip Emanuel Bach, výročí 
úmrtí německého skladatele
19. 12. − Jan Nepomuk Maxant, 180. vý-
ročí úmrtí českého kantora, varhaníka 
a skladatele (1755−1838)
20. 12. − Růžena Kurzová, 80. výročí úmrtí 
české klavíristky a pedagožky (1880−1938); 
Max Brod, 50. výročí úmrtí německo židov-
ského libretisty, překladatele, spisovatele 
a skladatele (1884−1968)
22. 12. − Giacomo Puccini, 160. výročí 
narození italského skladatele (1858−1924)

∞

Jubilea, zprávy, recenze, stálé rubriky
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