
Pianissimo
Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

       KKI HF JAMU 1. číslo / 0. ročník  listopad 2013

METODIKA 
ROZHOVORY 
KURZY
KONCERTY
SEMINÁŘE
SOUTĚŽE
VZPOMÍNKY
POMŮCKY
MATERIÁLY DO VÝUKY
POSTŘEHY
RECENZE
A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI





Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

   KKI HF JAMU 1. číslo / 0. ročník  listopad 2013 1

Slovo na úvod
Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do ruky první 
číslo nového časopisu Piani-
ssimo. Přestože vzniká na aka-
demické půdě KKI HF JAMU, 
je určen nejen pro pedagogy 
a  studenty JAMU, ale i  pro ši-
rokou veřejnost. Už sám název 
napovídá, že jeho obsah bude 
spojený s pianem, tedy klavírem. 
Pianissimo v nás vzbuzuje před-
stavu ticha, abychom mohli za-
slechnout i  nejjemnější odstíny 
hraného či řečeného. Věřím, že 
časopis Pianissimo bude tichým 
a  příjemným společníkem pro 
všechny klavír milující čtenáře.
Ráda bych na úvod napsala pár 
slov o  vzniku časopisu. Po záni-
ku časopisu Talent již několik let 
postrádáme hudebně zaměře-
ný časopis, kde bychom mohli 
zveřejňovat články o  své práci 
v  hudebním školství, informo-
vat kolegy o akcích, koncertech 
a dalších našich aktivitách nebo 
zveřejňovat nejzajímavější ab-
solventské práce z  VŠ.  Založit 
takový časopis by byl velký úkol 
pro řadu lidí, na nějž by bylo za-
potřebí získat i  dostatek finanč-
ních prostředků. Finance nejsou, 
chuť psát a informovat je. A tak 
vznikl nápad založit časopis pro 
klavírní obor, který by vznikal 
pod katedrou Klavírní interpre-
tace (KKI) a  byl s  ní obsahově 
spjatý, časopis, na němž by se 
podíleli nejen studenti a  peda-
gogové KKI HF JAMU, ale pře-
devším studenti Metodického 
centra, které nově spadá přímo 
pod katedru KKI. 
Je nás přes sto, sjíždíme se z růz-
ných koutů republiky, dokonce 
i ze Slovenska, a máme možnost 
účastnit se řady klavírních akcí 
a  kurzů, pořádáme zajímavé 
koncerty, píšeme zajímavé člán-
ky či absolventské práce během 
svého studia na JAMU.  Proč 
bychom si vědomosti a  zážitky 

měli nechávat pouze pro sebe? 
Nyní máme možnost podělit se 
o  ně se svými kolegy a  přáteli. 
Časopis je tu pro nás všechny, 
to my můžeme napsat článek, 
který po zveřejnění v Pianissimu 
ostatní čtenáře potěší, motivuje, 
rozesměje, inspiruje, nasadí jim 
brouka do hlavy či je vytáhne ke 
klavíru, aby si zahráli nově ob-
jevené skladbičky. Mám velkou 
radost, že se podařilo sestavit 
tým lidí, kteří přicházejí s  nápa-
dy, články, pochvalou i  kritikou, 
protože jedině tak může časopis 
žít a narůstat jeho kvalita. Přesto 
bychom neměli zapomínat, že 
se jedná o první číslo 0. ročníku. 
Vše je pro nás nové, spoustu věcí 
ještě   neumíme a budeme rádi, 
když se najdou další pomocníci 
a především píšící klavíristé, kte-
ří nám pošlou své zajímavé člán-
ky. Bez nich by časopis nemohl 
pokračovat.    
V prvním čísle časopisu Piani-
ssimo si můžete přečíst část ze 
dvou výborných diplomových 
prací našich kolegyň Taťány 
Zemenové a  Zuzany Hančilo-
vé,  čerstvých absolventek baka-
lářského studijního programu 
Klavírní pedagogika. Dozvíte se 
zajímavosti o kurzech konaných 
v  Mikulově, Brně a  Zábřehu, 
o  klavírních seminářích v  Litví-
nově, o  akcích konaných na se-
veru Moravy a  jiných aktivitách 
našich kolegů z  MC.  Notovou 
přílohou prvního čísla jsou po-
měrně neznámé instruktivní 
skladbičky pedagoga a  sklada-
tele Miroslava Lošťáka. Mnohé 
čtenáře jistě potěší i  humorné 
zážitky z  koncertního života na-
šeho předního umělce a  peda-
goga JAMU Jana Jiraského.   
Příjemné čtení vám za celý re-
daktorský tým přeje

Věra Chmelová  
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KKN končí, ať žije KKI!

Katedra klávesových nástrojů Hudební fakulty JAMU 
patří minulosti. Ještě před začátkem tohoto akademic-
kého roku ji vedení Hudební fakulty rozdělilo na Katedru 
klavírní interpretace a Katedru varhanní interpretace a staré 
hudby. Důvodem byla právě stará hudba, která se již léta 
snažila osamostatnit a  vytvořit nový obor, což se nyní, 
doufejme, podaří. Pro nás klavíristy to znamená pou-
ze drobné změny -  jednak máme katedru jen pro sebe, 
ryze klavírní, jednak bylo pod KKI zařazeno i  Metodické 
centrum, které dříve fungovalo jako samostatné mezika-
tedrální pracoviště. Podobný model funguje úspěšně i na 
zahraničních školách, např. v sousedním Polsku nebo Ně-
mecku, samozřejmě bez metodických center, to máme jen 
u nás. Jaké výhody a nevýhody nové uspořádání přinese, 
ukáže čas. Studijní programy zůstávají beze změn, dál se 
budeme snažit o vysokou interpretační úroveň a zároveň 
o co nejširší vzdělání klavíristů v odborných předmětech. 

Vedle čistě interpretačního oboru Hra na klavír se nám 
již osvědčilo rozšíření vzdělání v  magisterském oboru 
Hra na klavír a  klavírní pedagogika i  před třemi lety ote-
vřené kombinované studium oboru Klavírní pedagogika 
v  bakalářském stupni. První vlna diplomantů prokázala 
u  státních závěrečných zkoušek vynikající úroveň. Vět-
šina těchto absolventů navštěvovala po léta (či dokonce 
desetiletí!) Metodické centrum, založené a 21 let vedené 
prof. Alenou Vlasákovou. V  letošním akademickém roce 
převzala organizaci MC čerstvá absolventka bakalářského 
studia Klavírní pedagogiky BcA. Monika Czajkowská. My, 
pedagogové nové katedry, doufáme, že se vedle úspěchů 
studentů v  interpretačních soutěžích budou i nadále na-
plňovat dlouhodobé cíle Metodického centra – vzdělávat, 
motivovat, spojovat pedagogy všech stupňů klavírního 
vyučování, křísit naše společné dobré naděje a probouzet 
poezii v klavírních duších. 

Jan Jiraský

Sdružení Múza se představuje

Téměř jedno desetiletí působí 
v  Moravskoslezském kraji sdružení 
základních uměleckých škol Múza. 
Je jakýmsi pokračováním Krajské 
umělecké rady ZUŠ, neboť oběma 
předsedá ředitelka ZUŠ J.  R. Míši 
Orlová-Poruba Blanka Zátopková. 
Školy našeho kraje dobrovolně při-
spívají na činnost sdružení, ale mů-
žeme i  čerpat granty z  EU.  Ředitelé 
škol tak díky existenci Múzy prošli 
dvouletou přípravou tvorby školních 
vzdělávacích programů, učitelé si 
mohli pozvat zajímavé lektory z  řad 
pedagogů, interpretů nebo psycho-
logů (pro  výuku hendikepovaných 
dětí). Múza již také několik let pořá-
dá krajské koncerty učitelů, které se 
k Evropskému dni hudby konají vždy 
na některé ze škol. 

Velký ohlas mezi učiteli získa-
la přehlídka Múziáda na zámku 
v  Hradci nad Moravicí, v  jejímž pro-
gramu zaznívají díla jubilujících 
skladatelů (nedávno např. Haydn, 
Debussy a  Hurník, v  letošním červ-

nu pak Corelli, Brahms a  Prokofjev, 
napříště v  rámci Roku české hudby 
to bude plejáda našich oslavenců). 
A v krásném koncertním sále Červe-
ného zámku ještě instalujeme práce 
žáků výtvarných oborů inspirované 
dílem malířů, kteří rovněž mají v tom 
roce výročí. Odpoledne pravidelně 
patří vítězům krajských kol soutěží 
žáků ZUŠ, kteří za vzornou reprezen-
taci obdrží poděkování náměstkyně 
hejtmana. Koncerty začleněné do 
festivalu Beethovenův Hradec natá-
číme na DVD, aby všichni měli hez-
kou památku a všichni učitelé mohli 
sledovat, kam až se posunula inter-
pretační laťka. 

Letos v  říjnu se v  ZUŠ Vladislava 
Vančury Háj ve Slezsku poprvé usku-
teční soutěž Múzy Ilji Hurníka vě-
novaná soudobému umění (zúčast-
nit se mohou vzhledem k Hurníkově 
renesančnímu mistrovství také lite-
ráti, výtvarníci – sám totiž potají kres-
lil – a tanečníci – byl autorem baletu 
Ondráš). Je nám líto, že obdivova-

ného autora již osobně nepřivítáme 
(tak jako v  loňském roce v  Opavě), 
ale i tak věříme, že se program stane 
působivým poděkováním za jeho in-
spirativní tvorbu. Protože hudba 20. 
a 21. století má svá specifika, pozvali 
jsme tentokrát do poroty skladatele 
působící v našem kraji (Markéta Dvo-
řáková, Irena Szurmanová, Eduard 
Schiffauer), kteří každému z účastní-
ků přidělí zlaté, stříbrné nebo bron-
zové pásmo. Jestli se vše podaří, 
příště třeba nabídneme účast zájem-
cům z dalších krajů, tak jako je tomu 
na jiných přehlídkách, které jsou ve 
Slezsku pořádány –  Magický kla-
vír v  proměnách času (21. 11. 2013 
v Opavě, pořadatelem je ZUŠ V. Káli-
ka Opava) nebo Máme rádi baroko 
(13. 3. 2014 v  aule Církevní konzer-
vatoře v Opavě, pořadatelem je ZUŠ 
V.  Vančury Háj ve Slezsku). O  těch 
zase příště. 

Petr Hanousek

AKTUALIT Y
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METODIK A

Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti 
s teoretickými poznatky (1. díl)

Zuzana Hančilová

ÚVOD

Ráda bych se v této práci zamyslela nad 
sluchovou představou dětí v  klavírní 
výuce a  jejím vztahem k  teoretickým 
znalostem . Vede mne k tomu více pod-
nětů . Za prvé stále znovu se objevující 
úkaz, že mnohé děti jsou učeny hrát 
noty jako značky, bez vnitřního obsa-
hu, bez souvislostí, bez uvědomělého 
vnímání a bez zpětné kontroly, jak je-
jich interpretace zní . Dále mne k  této 
práci vede několikaletá zkušenost s pra-
covními sešity propojujícími samotnou 
hru s  teorií a  se sluchovou kontrolou 
a znatelné výsledky v této oblasti . V ne-
poslední řadě je pro mne zajímavá také 
zkušenost v  improvizační oblasti, kdy 
se děti učí vyjadřovat vlastní pocity, 
mnohé nálady a  představy, což velmi 
pozitivně působí na rozvoj jejich slu-
chové představy a na jejich duševní vý-
voj .

1. VHLED DO PROBLEMATIKY

1.1. OSOBNÍ ZKUŠENOST

Sama jsem byla během svého základní-
ho hudebního vzdělání učena převážně 
způsobem, kdy nebyl prvotní sluch, ale 
jednotlivé noty nemající spolu žádnou 
souvislost . Píši úmyslně „noty“, tedy 
symboly, ne tóny, které znějí . Nebyla 
jsem vedena k  rozboru skladeb nejen 
během základního hudebního vzdě-
lání, ale dokonce ani na konzervatoři . 
Velmi těžce jsem se učila skladby zpa-
měti a pokud jsem se pamětně ztratila, 
neměla jsem se čeho chytit, neměla jsem 
žádnou oporu v  harmonickém plánu, 
představu o tóninách, ve kterých sklad-
ba probíhá, nevnímala jsem jednotlivé 
akordy či intervaly jako souzvuk, který 
má jakási pravidla, necítila jsem výstav-
bu motivků a frází .

1.2. KLADY NOVODOBÉ 
METODIKY

Tento zastaralý způsob výuky však stá-
le ještě u  mnohých pedagogů přetrvá-
vá . Osobně jsem se s takovouto výukou 
za posledních pár let nejednou setkala 
a následně jsem na ni musela navazovat . 
Pro děti, které nebyly zvyklé poslouchat 
se, hledat v  textu a  porozumět mu, je 
velmi náročné změnit způsob nácviku 
skladby . Je těžké se poslouchat „jinak“, 
když k tomu nebyly vedeny, nemají roz-
vinutou představivost, těžko je napadá, 
k čemu skladbu nebo její část přirovnat, 
jak si ji představit, ať už jde o  náladu, 
barvu nebo celý příběh . Je pro ně těžké 
vytvořit si představy souvislých frází, 
slyšet předem to, co jim po chvíli zazní 
na nástroji . Je pro ně nepředstavitelné 
rozumět formě a harmonickým souvis-
lostem ve skladbě a pochopit, že těmito 
znalostmi se dostanou dovnitř skladby, 
budou jí daleko lépe rozumět a tím pá-
dem ji i lépe interpretovat . To vše tvoří 
způsob nácviku, který v sobě zahrnuje 
širokou škálu hudebních disciplín, jež 
k  sobě neodlučitelně patří a  nedají se 
vynechat nebo od sebe oddělit . Jsou-li 
k  tomu žáci vedeni od počátku jejich 
klavírní výuky, necítí to vůbec jako 
obtíž, jako práci navíc . Možná si tuto 
výhodu zprvu neuvědomí, ale poměrně 
brzy ocení, že se velmi dobře orientu-
jí ve skladbách, rozumí jim po všech 
stránkách a vědí, co chtějí slyšet, jak má 
skladba znít . 

1.3. LITERATURA ZABÝVAJÍCÍ SE 
SPOJENÍM TEORIE S PRAXÍ PŘES 

SLUCHOVOU PŘEDSTAVU

1.3.1. Metodické materiály

Literaturu, která se zabývá tématikou 
komplexního vzdělávání žáků –  kla-
víristů, tedy spojením teorie s hrou na 
nástroj a  důrazem na sluchovou před-
stavivost, bych rozdělila do tří skupin . 
Existuje totiž několik typů takových 

materiálů . Některé jsou zaměřeny vý-
hradně na metodiku, vysvětlují její 
postupy a  postoje s  odůvodněním jak 
psychologickým, tak fyziologickým . 
Vyhledávání vhodných skladeb a pou-
žívání těchto metod a  zajímavých ná-
padů pro výuku každého konkrétního 
žáka si pedagog musí na základě těchto 
materiálů udělat již sám . Do této skupi-
ny bych zařadila některé, pro mne důle-
žité, příklady moderních metodických 
materiálů: U  klavíru bez slz aneb jsem 
pedagog dětí1 T . B . Judoviny-Galperiny, 
Klavírní pedagogika –  První kroky na 
cestě ke klavírnímu umění2 A .  Vlasá-
kové, Metodické poznámky ke Klavírní 
prvouce3 L .  Šimkové, Tvorivé vyučo-
vanie klavírnej hry4 C .  A . Martiensse-
na, Slyšet a  myslet u  klavíru5 L .  Tiché 
a Psychologie hry na klavír6 W . Bardase, 
který velmi pěkně říká, že „při cvičení 
uvádíme do souladu zvukovou předsta-
vu s reálnou interpretací“ (v 1. kapitole 
Fyziologické předpoklady, str. 7), tedy 
žádné mechanické bezcílné memoro-
vání. Tvrdí, že správným cvičením by 
se mělo vytvořit pevné spojení zvukové 
představy se svalovým cítěním (tam-
též) .

1.3.2. Klavírní školy a série sešitů ke 
klavírním školám

Jiné materiály naopak předkládají 
praktický materiál pro denní výuku 
dětí . Autoři už se v  nich nerozepisují 
tolik o metodických postupech, o kon-
krétních  nápadech, jak postupovat při 
nácviku jednotlivých oblastí . Zkušený 

1 JUDOVINA-GALPERINA, Taťána Bori-
sovna . U klavíru bez slz aneb jsem peda-
gog dětí . Brno 2000, LYNX

2 VLASÁKOVÁ, Alena . Klavírní pedagogi-
ka – První kroky na cestě ke klavírnímu 
umění . Praha 2003, AMU + ERMAT

3 ŠIMKOVÁ, Ludmila . Klavírní prvouka 
- metodické poznámky. Praha 2003, Edi-
tio Bärenreiter

4 MARTIENSSEN, Carl Adolf . Tvorivé vy-
učovanie klavírnej hry . Bratislava 1985, 
OPUS

5 TICHÁ, Libuše . Slyšet a  myslet u  klaví-
ru. nakladatelství Akademie múzických 
umění v Praze 2009 

6 BARDAS, Willy . Psychologie hry na kla-
vír. Brno 2002, LYNX  
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pedagog si metodický postup autora 
vyčte po prostudování takového mate-
riálu sám . Jde o klavírní školy vydávané 
v  sériích s  teoretickými pracovními 
sešity, se sešity sluchových cvičení, ryt-
mických cvičení, sešity na kompono-
vání skladeb, ke hře z  listu, předneso-
vých skladeb, ale i o klavírní školy bez 
takových doplňkových materiálů . Mezi 
tyto dva druhy klavírních škol patří: Pi-
ano Cours 7 M .  Aarona, Alfred’s Basic 
Piano Library8  autorů W . A . Palmera, 
M .  Manuse a  A .  V . Lethco, The Music 
Tree 9 F . Clarkové, Bastien Piano Basics 
10 J . a J . Smisor Bastienových, Evropská 
klavírní škola11 F . Emontse, Piano Kids 
Die Klavierschule für Kinder12 H .  G . 
Heumanna, Puť k  muzicirovaniju 13 
L .  Barenbojma a  spol ., dále Klavírní 
prvouka 14 L . Šimkové a čtyřdílná Nová 
klavírní škola 15 autorek Z .  Janžurové 
a M . Borové . 

1.3.3. Materiály o improvizaci 

Do třetí skupiny materiálů bych zařadi-
la publikace a přednášky o  improviza-
ci, kterou považuji za velmi důležitou 
součást hudebního vzdělání . Jde napří-
klad o  publikace: S  písničkou u  klaví-
ru16 autorek Z . Průšové, Z .  Janžurové, 

7 AARON, Michael . Michael Aaron Piano 
Course. Miami 1973, Mills Music

8 PALMER, Williard A . – MORTON, Ma-
nus –  LETHCO, Amanda Vick .  lfred’s 
Basic Piano Library. A Piano Course for 
Beginners of all Ages. Van Nuže 1995, 
Alfred Publishing Co .

9 CLARK, Frances . The Music Tree. Libra-
ry for Piano Students. Secaucus, NJ 1993, 
Warner Bros . Publications Inc .

10 BASTIEN, James . Bastien Piano Basics. 
San Diego 1987, NEIL A .  KJOS MUSIC 
COMPANY

11 EMONTS, Fritz . Evropská klavírní ško-
la. Díl 1.-3. Ankara 1992, Schott Music 
GmbH and Co . KG Mainz

12 HEUMANN, Hans–Günter . Piano Kids 
Die Klavierschule für Kinder. Mainz 
1995, Schott Music International

13 BARENBOJM, Lev –  BRANSKAJA, F . 
– PERUNOVA, N . Puť k muzicirovaniju. 
Škola igry na fortepiano. Leningrad 1980, 
Sovětskij kompozitor

14 ŠIMKOVÁ, Ludmila . Klavírní prvouka. 
Praha 1983, Supraphon

15 JANŽUROVÁ, Zdena – BOROVÁ, Mila-
da . Nová klavírní škola. 1 . – 4 . díl, Praha 
1993, Panton International Praha

16 PRŮŠOVÁ, Zdenka –  JANŽUROVÁ, 
Zdena . S písničkou u klavíru. Praha 1988, 

We make our own Music17 C . Grindei, 
Klavírní improvizace 18 J .  Marcolové, 
Evropská klavírní škola 19 F .  Emontse 
– žluté stránky zařazené na konci jeho 
klavírní školy, dále zmínky o improvi-
zaci A . Vlasákové v Klavírní pedagogi-
ce20, semináře klavírní improvizace21 
Michala Nedělky, pokusné hodinky 22 
Petra Hanouska v Mikulově, přednášky 
23 Petra Hanouska v rámci MC JAMU 
v  Brně, přednášky24  Marcely Slané 
v  rámci MC JAMU v  Brně a  hodiny 
improvizace 25 doc . Jaroslava Šťastného 
v rámci kombinovaného studia Klavír-
ní pedagogiky na JAMU .

1.4. VÝSLEDEK

Několik let jsem pracovala na porovná-
vání těchto materiálů a  sama pro sebe 
jsem si takové publikace ať už čistě 
metodické nebo klavírní školy a  jiné 
materiály třídila . Výsledkem pak byl 
vznik Pracovních sešitů Klavihrátky26, 
jako doplňujícího materiálu ke klavír-
ním školám, který zde, na českém trhu, 
chyběl . Nyní již několik let systematic-
ky používám tyto sešity a  mým cílem 
v této práci je ukázat jejich vliv na kla-
vírní výuku a zároveň na rozdíly mezi 

Supraphon
17 GRINDEA, Carola and her pupils . We 

make our own Music. Londýn 1982, 
Kahn and Averill

18 MARCOLOVÁ, Jana . Klavírní improvi-
zace . Praha 1989, Panton, 2 .vydání

19  EMONTS, Fritz . Evropská klavírní ško-
la. Ankara 1992, Schott Music GmbH 
and Co . KG Mainz

20 VLASÁKOVÁ, Alena . Klavírní pedagogi-
ka – První kroky na cestě ke klavírnímu 
umění . Praha, AMU + ERMAT 2003, ka-
pitola III .3 .1 . Improvizace

21 NEDĚLKA, Michal . Semináře klavír-
ní improvizace na Pedagogické fakultě 
v Praze v letech 2000-2001

22 HANOUSEK, Petr . Pokusné hodinky 
v Mikulově v letech 2005-2012

23 HANOUSEK, Petr . Přednášky v  rámci 
MC JAMU v Brně v letech 2009-2012

24  SLANÁ, Marcela . Přednášky v  rámci 
MC JAMU v Brně v letech 2009-2012

25 ŠŤASTNÝ, Jaroslav . Hodiny improvizace 
v rámci kombinovaného studia Klavírní 
pedagogiky na JAMU v roce 2011-2012

26 OPLIŠTILOVÁ, Iva – HANČILOVÁ, Zu-
zana . Klavihrátky –  Přípravný pracovní 
sešit a Pracovní sešity 1– 3. Praha a Bra-
tislava 2002, WinGra s .r .o .

dětmi, které byly vedeny podle těchto 
sešitů, a těmi, které tak vedeny nebyly .

2. OBECNÉ ZÁSADY

2.1. IMPULZ K ČESKÝM 
PRACOVNÍM SEŠITŮM

Díky možnosti dlouhodobého pobytu 
v USA před patnácti lety a díky prostu-
dování amerických materiálů k  výuce 
klavíru jsem se setkala s pro mne zce-
la novými a  objevnými publikacemi, 
které ve své metodice dávají prostor 
pro propojení různých hudebních dis-
ciplín a  pro pohled na jednu skladbu 
z několika úhlů . Jde o publikace klavír-
ních škol v úvodu již zmíněných . Tyto 
všechny sešity jsou pak vytvořeny pro 
několik úrovní žákova vzdělávání tak, 
aby pokryly celé základní studium . 
V době mého pobytu v USA jsem byla 
sešity F .  Clark, M .  Aarona, J .  Bastiena 
a  Alfred’s Basic Piano Library velmi 
nadšena a  pochopitelně mi bylo líto, 
že doma v České republice nic takové-
ho pro naše děti nemáme . Díky těmto 
notovým publikacím jsem se začala za-
jímat o to, co je na nich a na jim příbuz-
ných dalších publikacích tak vzácného 
a jiného oproti naší staré Klavírní ško-
le pro začátečníky27, tzv . BGS, ze které 
jsme byli učeni my i naši rodiče .

2.2. ZÁSADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE 
STUDIA KLAVÍRNÍCH ŠKOL 

A METODICKÝCH MATERIÁLŮ

2.2.1. Propojení disciplín

Z prostudování zmíněných materiálů 
mi vystoupily určité zásady, které jsou 
nutné pro zajímavější a  především ce-
listvý rozvoj dětí, jež vyučujeme hře 
na klavír . Jde o zásady, které jsou vše-
obecně známy, ale ne vždy se dodržují . 
Mnozí pedagogové o  nich mluví, sou-
hlasí s nimi, ale zároveň přiznávají, že 
na to nemají ve své výuce čas . Neuvě-
domují si ale, že díky těmto zásadám 
budou děti schopny nastudovat skladby 
daleko hlouběji, s větším zájmem a zá-
bavou . Ve výsledku nastudují i  větší 

27 BÖHMOVÁ, Zdenka –  GRÜNFELDO-
VÁ, Arnoštka –  SARAUER, Alois . Kla-
vírní škola pro začátečníky . Praha 1991, 
EDITIO SUPRAPHON
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množství skladeb a do budoucna tento 
způsob ušetří mnoho času na jiné věci, 
které můžeme s dětmi i v tak krátkých 
hodinách stihnout . Děti budou mít 
utříděný systém a  budou samostatněj-
ší . Vždyť jde o způsob, jak děti k hud-
bě přilákáme zajímavěji a  jednodušeji, 
jak je učiníme aktivnějšími, citlivějšími 
k  poslechu, k  vyjádření jejich pocitů, 
jak v nich vzbudíme zájem o hudbu .

2.2.2. Teorie u klavíru a pojmy

Jako nejdůležitější se mi zdály dvě zá-
sady . Jde o rozvíjení sluchové představi-
vosti a o propojení výuky klavíru s teorií . 
Obě zásady spolu velmi úzce souvisí . 
Nejprve bych se ale věnovala druhé 
z nich . Zdá se mi velmi užitečné, když 
se děti učí teoretickým znalostem pří-
mo u  skladby, kterou nacvičují . Přímo 
u nástroje, jak to mají ve svých sériích 
Frances Clark, Michael Aaron, James 
Bastien a  škola Alfred’s Basic Piano 
Library . Pro děti je tím pádem daleko 
pochopitelnější, proč se konkrétní teo-
retické poznatky učí a proč je potřebují 
vědět . Daleko jednodušeji a přirozeněji 
si je zapamatují, srovnají a budou je mít 
přiřazené přímo ke konkrétní skladbě . 
Navíc znalosti osvojené při hře jsou tr-
valejší než znalosti memorované . Tako-
vý přístup k teoretickým znalostem učí 
děti novým pojmům, které pak mohou 
lehce používat při rozhovoru s  peda-
gogem u právě studované skladby a na 
kterých mohou stavět další znalosti na 
vyšší úrovni .

2.2.3. Sluchové propojení

Jak jsem již zmínila, další neméně dů-
ležitou zásadou je, že jsou žáci vedeni 
k  tomu, aby tyto teoretické poznatky 
ihned zkoumali po sluchové stránce, 
proposlouchali si intervaly, akordy, půl-
tóny a celé tóny, dále pak i harmonické 
souvislosti a  zlepšovali tak své tonální 
cítění . Mají-li spojený zvuk interva-
lu a  jeho velikost v  hmatové představě 
na klaviatuře, hrají s  jiným pocitem . 
A  hlavně, jak se dočteme v  Bardasově 
Psychologii hry na klavír 28, spojíme 
zvukovou představu se svalovým cí-
těním . Will Bardas říká: „…musíme 
při cvičení uvést do souladu zvukovou 
představu s reálnou interpretací . V tom-
to směru je třeba pokračovat, dokud při 

28 BARDAS, Willy . Psychologie hry na kla-
vír. Brno 2002, LYNX

pohybu, který více či méně vede k dané-
mu cíli, nevznikne zřetelný svalový po-
cit a dokud se nevytvoří pevné spojení 
mezi zvukovou představou a svalovým 
cítěním . Toto spojení se v průběhu času 
upevňuje a pak samotná zvuková před-
stava postačí k vyvolání odpovídajícího 
svalového pocitu .“ 

Hudební představivost se nedá moc 
vyvinout bez teorie, bez pojmů . Je nutné 
proniknout do skladby, do její struktu-
ry . A jak říká C . A . Martienssen ve svém 
díle Tvorivé vyučovanie klavírnej hry29, 
je třeba mít především patřičný nárok 
na sluch a jeho využití . Toto všechno je 
nutné, aby se odehrávalo u  nástroje, ne 
mimo něj, jak je to stále zavedeno v na-
šem hudebním školství – v základních 
uměleckých školách, kdy se veškerou 
teorii děti dozvídají na hodinách hu-
debních nauk oddělených od nástroje, 
pokud nemají pedagoga, který se o tuto 
práci stará v  hodinách nástroje . Navíc 
klavíristé potřebují teorii daleko dří-
ve a v jiné míře než žáci hrající na jiné 
nástroje . V tom, že jsou děti hrající na 
různé nástroje zařazeny do stejné třídy 
hudební nauky, je veliká nevýhoda na-
šeho systému .

K porozumění teorii v  souvislosti 
s hraným textem a jeho zvukovou před-
stavou bych ráda zmínila dva příklady: 
Dostala jsem žáka ve 3. ročníku, chtěla 
jsem si s  ním zahrát doškálné kvinta-
kordy ke stupnici, kterou jsme hráli, 
a na toto téma zaimprovizovat, aby měl 
představu o  všech kvintakordech pat-
řících do dané tóniny. Vysvětlila jsem 
mu, že akordy vytvoříme tím, že bude 
hrát kvintakord na každém tónu stup-
nice a  smí použít jen tóny té stupnice. 
Při hraní jsem chtěla vzniklé akordy ur-
čit, ale nedokázal to, slyšel jejich rozdíl, 
ale neuměl je pojmenovat. Samozřejmě 
jakmile jsem začala mluvit o durových, 
mollových, zmenšených a  zvětšených 
kvintakordech, ihned tuto informaci 
vytáhl odněkud z  hloubky své paměti 
a dokonce zareagoval tak, že se to kdy-
si v  hudební nauce učili. A  to je právě 
to nešikovné, některé děti si z  hudební 
nauky takovou informaci zapamatují, 
některé ne, ale ani jedni ji při vlastním 
hraní nepoužijí. Při představě dobrého 

29 MARTIENSSEN, Carl Adolf . Tvorivé vy-
učovanie klavírnej hry . Bratislava 1985, 
OPUS

pedagoga hudební nauky dojde i k pro-
poslouchání těchto druhů kvintakordu, 
ale nemůže již po dětech chtít to důleži-
té zařazení do praxe, aby si představily 
zvuk daného akordu předem. To není za 
stávajících okolností proveditelné. Akor-
dy jsme si tedy s žákem poslechli, znovu 
vysvětlili rozdíly v malých a velkých ter-
ciích a v kvintách, ze kterých jsou vytvo-
řeny, a pak se mu již akordy v nové stup-
nici daleko lépe hledaly. Už viděl rychleji 
tvar všech akordů, měl v  tom pořádek. 
Zde si musíme ovšem připomenout, že 
toto je obrácený postup, než bychom 
u dětí chtěli vypěstovat. Je tu na prvním 
místě teorie a vizuální představa a pak 
teprve dochází ke sluchovému rozlišení. 
Naše snaha by měla být obrácená, sly-
šet akordy a v zápětí jim přiřadit název 
a  hmatovou představu na klavíru, jak 
se dočítáme například u  Martienssena 
(tamtéž). S tímto žákem jsme do takové-
ho stádia dospěli až daleko později. 

Další příklad se týká žačky, která byla 
zvyklá již od svých začátků poslouchat 
všechny intervaly, sluchově je rozezna-
la, uměla je transponovat a  posouvat 
po půltónech. Když jsme spolu hrály 
doškálné kvintakordy v  jednodušších 
stupnicích, nebyl to pro ni problém, ale 
když jsme to samé chtěly zkusit v H dur, 
najednou se objevil problém, množství 
křížků ji zastrašilo. Zopakovaly jsme si, 
na jakých stupních jsou durové akordy, 
kde mollové a kde je ten jeden napnutý 
zmenšený, a zkusila si je představit pře-
dem a najednou vše zahrála bez chyby. 
Měla zvukovou představu akordu, kte-
rou znala již z  dřívějška, jen si v  tuto 
chvíli potřebovala ujasnit, kdy chce jaký 
akord slyšet, a to jí pomohlo vytvořit tu 
správnou hmatovou představu. Tedy 
chytala akordy podle sluchové představy 
a ne podle toho, že by hledala dvě tercie 
nad sebou.

2.2.4. Analýza skladeb

Další podstatnou zásadou je porozumě-
ní skladbám po stránce harmonické . To 
by ovšem neměl být úkol pedagoga až 
ve chvíli, kdy budou žáci starší . Je třeba 
rozumět i  těm nejjednodušším písním 
a skladbám a k jejich rozboru žáky vést 
hned od začátku . Porozumění, jak je 
skladba vytvořena, souvisí i  s  pevnější 
pamětí a  větší jistotou ve hře . Taťána 
Borisovna Judovina- Galperina ve své 
knize píše: „Zůstane-li harmonie čistě 
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teoretickým předmětem, pak je veškeré 
pedagogické úsilí bezvýsledné a  nemá 
cenu . Navíc to může zabrzdit hudební 
vývoj žáka . Učení může být efektivní 
jen při komplexním upevnění získa-
ných hudebních vědomostí . Je to nutná 
zpětná vazba, která vzniká jen při hře 
na nástroji: „slyším – hraji“ .“ 30

2.2.5. Improvizace

S touto zásadou souvisí i  improvizace, 
kterou se například velmi zajímavě za-
bývá Fritz Emonts na žlutých stránkách 
ve své třídílné klavírní škole 31, kde v 1 . 
díle této školy začíná improvizací na 
černých klávesách a  v  dalších dílech  
pokračuje složitějšími improvizacemi . 
Od černých kláves dál k improvizaci na 
bílých, na chromatických a  celotóno-
vých řadách navrhuje paní profesorka 
Alena Vlasáková jako postup pro za-
čátečníky ve své Klavírní pedagogice 
tak, aby byla zachována souvislost im-
provizace s  metodikou hry na nástroj . 
Píše o  důležitosti propojení improvi-
zace a rozvoje klavírní techniky, jíž by 
se žák tak jednoduše a  „bezbolestně“ 
jinak nenaučil 32 . Také Carola Grindea, 
která ve svém díle We make our own 
Music33 napsala o svém pohledu na dů-
ležitost improvizace a  popsala hodiny, 
jak s dětmi v tomto směru pracuje, dává 
důraz na použití improvizace při učení 
se nových technických a  teoretických 
poznatků .

2.2.6. Globální čtení

Zásada globálního čtení, tedy čtení 
celků, ne jednotlivých not, vede k  po-
rozumění souvislostí notového textu 
a  je důležitá pro hru z  listu, neboť ta-
kový výcvik vede k předvídání . Později 
usnadňuje globální čtení přechod ke 
komplikovanějším skladbám . Na to se 
moc pěkně zaměřuje ve svém díle Fran-

30 JUDOVINA-GALPERINA, Taťána Bori-
sovna . U klavíru bez slz aneb jsem peda-
gog dětí . Brno 2000,

LYNX, kap . Praktická harmonie, str . 109 .
31 EMONTS, Fritz . Evropská klavírní ško-

la. Díl 1.-3. Ankara 1992, Schott Music 
GmbH and Co . KG Mainz

32 VLASÁKOVÁ, Alena . Klavírní pedagogi-
ka – První kroky na cestě ke klavírnímu 
umění . Praha, AMU + ERMAT 2003, ka-
pitola III .3 .1 . Improvizace, str . 99 a 102

33 GRINDEA, Carola and her pupils . We 
make our own Music. Londýn 1982, 
Kahn and Averill

ces Clark Music Tree -  Time to begin, 
kde po dětech požaduje hned od první 
lekce, ještě než si skladbu zahrají, aby si 
ji dobře prohlédly, našly ve skladbě stej-
né či podobné části a řekly, v čem se liší . 
To vede ke čtení celků nejen melodic-
kých, ale i rytmických .

2.3. VYÚSTĚNÍ V PRACOVNÍ 
SEŠITY

Popsané zásady mi vyplynuly jak z pro-
studování všech zmiňovaných škol, tak 
i z přečtených moderních metodických 
publikací . Stejným způsobem pracova-
la i kolegyně Iva Oplištilová, se kterou 
jsme se pokusily tyto zásady uspořádat 
do výše zmíněných pracovních sešitů 
Klavihrátky34 . Všeobecně se vědělo, že 
je důležité spojení teorie s praxí na zá-
kladě poslechu, ale žádný materiál pro 
české děti zde nebyl . A bylo zřejmé, že 
se tato mezera nedá zcela nahradit ci-
zími pracovními sešity především kvů-
li odlišnosti lidových písní, které jsou 
velmi podstatné pro hraní podle slu-
chu na začátku výuky . Dále také kvů-
li rytmu, který se rozvíjí v každé zemi 
trochu jinak . Například nejjednodušší 
písně v americkém prostředí jsou často 
v osminových taktech a v tečkovaných 
rytmech, to není rytmus pro českou pí-
seň tak charakteristický . Snažily jsme 
se tedy vytvořit takový materiál, který 
by pokryl co nejvíce složek v  hudeb-
ním poznání žáka . Šlo nám o neustálé 
připomínání sluchové představy pro-
bíraných jevů, o  propojení všech zmi-
ňovaných složek mezi sebou a zároveň 
o  propojení se studovanou skladbou . 
Proto jsme se snažily, aby byly sešity 
v  souladu s  klavírními školami pou-
žívanými v  dnešní době . Má jít o  do-
plňkový materiál pro pedagogy, kteří 
z moderních klavírních škol učí a kte-
ří by tak sešity mohli mít po ruce jako 
pomocný materiál pro propojení látky 
s teoretickými poznatky .

Sluchovou představu dětí v  klavír-
ní výuce můžeme rozvíjet v  mnoha 
oblastech či směrech . Zaměřila bych 
se především na dvě oblasti, pro mne 
v tuto chvíli nejdůležitější, protože v je-
jich praktickém využití vidím velikou 
výhodu v posunu vnitřního růstu kaž-

34 OPLIŠTILOVÁ, Iva – HANČILOVÁ, Zu-
zana . Klavihrátky –  Přípravný pracovní 
sešit a Pracovní sešity

1– 3. Praha a Bratislava 2002, WinGra s .r .o .

dého žáka a ve formování jeho indivi-
duality .

Jde o vliv práce s pracovními sešity 
a vliv improvizace, o kterých pojednám 
v následujících dvou kapitolách .

3. VLIV PRÁCE S  PRACOVNÍMI 
SEŠITY KLAVIHRÁTKY

3.1. INSPIRACE A ZDROJE

Již jsem zmiňovala v  předešlém tex-
tu, že mě velmi nadchl způsob výuky 
v USA, kde děti získávají v různě zamě-
řených sešitech teoretické znalosti právě 
v  souvislosti se skladbami, které hrají . 
Učí se v nich poslouchat jednotlivé in-
tervaly, umí je rozpoznat od sebe a při 
správném vedení jsou schopny předsta-
vit si a slyšet daný souzvuk (interval či 
akord) ve své představě ještě před jeho 
zazněním . Je to ideální způsob, jak 
dovést děti k  aktivnímu poslouchání . 
Další výhodou takových pracovních 
sešitů je, že se děti učí již od prvních 
skladeb rozumět jim i  po harmonické 
stránce a  vyznají se ve vztazích mezi 
akordy, mezi tóninami v  nich . Musím 
přiznat, že od mého prvního setkání 
s pracovními sešity a později při tvorbě 
Klavihrátek, jsem začala měnit způsob 
své vlastní klavírní výuky . Začala jsem 
klást důraz na větší porozumění tex-
tu, na rozbory i  těch nejjednodušších 
skladeb pro začátečníky, tedy lidových 
písniček, dále na aktivnější poslech i na 
zpětnou sluchovou kontrolu, na glo-
bální čtení rytmu, melodie, intervalů 
i akordů .

3.2. OBSAH KLAVIHRÁTEK 
A JEJICH POUŽITÍ

Kromě samozřejmých oblastí, jako je 
prstoklad, klaviatura, hudební abece-
da, noty a  nejzákladnější pojmy, je do 
pracovních sešitů zařazena oblast hu-
debních forem a tonálního cítění a tolik 
důležitá oblast sluchová, která je vede-
na paralelně v  několika složkách . Jde 
o složku melodickou, rytmickou a har-
monickou .

Předpoklad práce s  Klavihrátkami 
není takový, že se děti učí pouze teorii, 
která jim chybí, ale učí se především 
teorii ve spojení se skladbami, které 
právě studují. Mělo by se tak dít skrze 
neustálé proposlouchávání nově ob-
jeveného . Děti tak lépe pochopí, proč 
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potřebují vědět konkrétní teoretické 
znalosti, uplatní je hned při samotném 
hraní, zapamatují si je jako užitečné 
a na těchto znalostech mohou postavit 
pak znalosti nové . Navíc k těmto všem 
poznatkům přijdou  zábavnější cestou, 
zkoumáním, posloucháním, cestou 
prožitku a hledáním  vlastního vyjád-
ření se v hudbě . Vysvětlování teoretic-
kých poznatků bez souvislosti se studo-
vanou skladbou většinou nemá takový 
dlouhodobý a stálý dosah .

3.2.1. Konkrétní příklad práce v oblasti 
intervalové z hlediska metodiky

Ráda bych ukázala konkrétně na jedné 
z oblastí pracovních sešitů Klavihrátky, 
jaký má vliv tato práce na vývoj hu-
debního růstu žáků a  jejich sluchové 
vnímání a  sluchovou představu . Podí-
vejme se na oblast intervalů od prvního 
dílu až k tomu poslednímu .

3.2.1.1. Přípravný pracovní sešit

Po proposlouchání směru melodie 
stoupající, klesající a opakovaného tónu 

na straně Nahoru nebo dolů (Příloha 
č . 1) v  Přípravném pracovním sešitě 
se můžeme s  dětmi zaměřit nejdříve 
na vzdálenější tóny a  později na bliž-
ší rozeznávání směru melodie . Když 
se s  nimi dostaneme na úroveň roz-
poznání tercií a  sekund (někdy velmi 
brzy, někdy po týdnu práce, někdy až 
po měsíci), přičemž v  této chvíli mů-
žeme použít jiné názvy, jako je třeba 
krok a  skok, je možné začít používat 
zápis do linek a  mezer . Toto konkrét-

ně vyzkoušíme s dětmi na spodní části 
strany Nahoru nebo dolů na příkladech 
na jedné lince a vzápětí můžeme začít 
používat dvoulinkové melodické karty 
vložené v sešitě na tvrdém papíru, které 
jsou myšleny k rozstříhání a k následné 
práci . Na kartách jsou pouze sekun-
dy a  tercie v  různých variantách, aby 
šlo ve výsledku sestavit nejjednodušší 
lidové písně . Modely na prvních čty-
řech kartách jsou na své rubové straně 
posunuty na linky, protože pro někte-
ré děti je těžší vidět tercii notovanou 
v mezerách než na linkách . S takovými 
dětmi je lepší začínat na zadních stra-
nách karet označených písmenem „b“ . 
Při rozpoznávání karet je potřeba dbát 
na to, aby si děti daný interval dokázaly 
především představit sluchově, aby ho 
dokázaly zazpívat . Dále pak pracujeme 
na tom, aby vnímaly zapsaný interval 
jak vizuálně v zápise na dvoulinkovém 
systému, tak vizuálně na klavíru a dále 
aby daný interval uměly „vzít“ hmato-
vě, tedy sekundu sousedními prsty, ter-
cii ob prst . Tedy nejdříve si představím 
a  zazpívám to, co vidím, a  pak teprve 
tuto představu zahraji . To je třeba mít 
na mysli při každém poslouchání inter-
valů . Jde o to, aby dětem vzniklo spoje-
ní představy zvukové s  hmatovou, jak 
bylo již zmíněno výše35, a aby jakýkoli 
proces končil vždy znovu sluchovou 
kontrolou . Je tedy potřeba myslet na 
postup: vidím zapsaný interval a  po-
jmenuji ho – sluchově si ho představím 
– zahraji ho – zpětně ho sluchově zkon-
troluji .
S kartami se dají hrát různé hry:

-  vyberu kartu, žák si ji představí, 
pak zazpívá a ukáže rukou ve vzdu-
chu směr postupu melodie a inter-
val zahraje na klavír od libovolné 
klávesy,

-  zahraji jednu ze dvou (později ně-
kolika) rozložených karet a  žák 
hádá, která to je, zazpívá ji a zahraje 
na klavír,

-  zahraji dvě různé karty z několika 
rozložených a  žák hádá, které to 
byly, složí je k  sobě, zazpívá a  za-
hraje je,

-  vybereme píseň (ze seznamu písní, 
které se dají z karet složit - na straně 

35 BARDAS, Willy . Psychologie hry na kla-
vír. Brno 2002, LYNX, 1 . kapitola Fyzio-
logické předpoklady

22), zazpíváme ji a rukou ve vzdu-
chu ukazujeme pohyb melodie, 
poté píseň zpíváme znovu a  sklá-
dáme ji z  karet, po složení písně 
ji zpíváme znovu a  ukazujeme na 
hlavičky not, poté zahrajeme píseň 
podle karet od různých kláves,

-  pro ztížení předešlého úkolu dáme 
žákovi na výběr kromě správných 
karet i 1-2 karty, které do písně ne-
patří, až dojdeme k situaci, že si děti 
umí vybrat karty pro danou píseň 
ze všech dostupných karet .

Karty se neopakují, ale v písních tomu 
tak většinou je, proto je možné buď 
použít zadní strany karet s prázdnými 
linkami, kam dopíšeme opakující se 
melodický model, nebo se šikovnější-
mi dětmi ukážeme při zpěvu písně na 
kartu, která byla již použita, tedy vlast-
ně přeskakujeme tam a zpět . Začínáme 
samozřejmě s  jednoduššími písněmi, 
jako je Paci, paci, pacičky, Pekař peče 
housky, Houpy, houpy a  Foukej, foukej 
větříčku, které se pohybují jen na tercii . 
Dále na straně Krajní klávesy (Příloha 
č . 2) přijdou děti na píseň Ententýky, 

dva špalíky, kde se střídají sekundy, 
a na spodní části strany Co k  sobě pa-
tří (Příloha č . 3) si mohou zapsat již 
třítónovou píseň Halí belí . Píseň pak 
rozstříhají, promíchají, znovu skládají 
a pochopitelně hrají od různých kláves . 
Pro skládání složitějších pětitónových 
písní slouží pak strana Hry s kartičkami 
(Příloha č . 4), kde jsou písně vypsány 
podle obtížnosti . Nevyhovuje-li něko-
mu výběr písní, není složité si dopsat na 
zadní strany karet jiné modely . Podle 
návodu na této straně je dobré probírat 

w w ww

w w ww

w w ww

w w w

w

w

w w w w w ww w ww w ww w

V každé kočičce jsou dvě dvojice not. Noty jdou nahoru, dolů nebo stojí na místě.

Učitel ti zahraje jednu z možností v dobře zpívatelné poloze.

Ty zazpívej, co slyšíš, znázorni pohybem ruky 

a zaškrtni správnou odpověď.

Učitel ti zahraje dva tóny stoupající, klesající nebo stejně vysoké a ty zapiš, co slyšíš.

6

Teď obráceně! Ty hraj a učitel bude zapisovat.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Doma zakroužkuj dvojice stejných tónů zeleně, st
oupají

cíc
h če

rven
ě,

Nahoru nebo dolů?

klesajících m
odře.
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Uhádneš, které říkadlo jsme napsali na řádek?

Vyzkoušej si tato říkadla, je to jedno z nich:  

Hra „na krajní klávesy“ Učitel hraje kdekoli na klaviatuře dvojice kláves 

C a E (krajní klávesy malé skupiny – dvou černých) 

nebo F a H (krajní klávesy velké skupiny –

tří černých). Žák řekne co nejrychleji jejich jména,

ale vzápětí se s učitelem vymění a hraje on.

Nemusíte dvojice kláves hrát, můžete je jen jme- 

novat a ten druhý je hledá. Zkuste třeba i poslepu.

Dle potřeby je zde možno vymyslet více variant na 

procvičení (žák řekne a zároveň zahraje jednu 

klávesu, učitel doplní druhou té dané skupiny, atd.).

Zopakuj si všechny klávesy, které už znáš.

Střídej se s učitelem. Jeden určí klávesu a druhý ji co nejrychleji zaškrtne.

Můžete hrát až do zaplnění celé předtištěné klaviatury nebo do vyplnění všech 

kláves, které už znáš.

C E
F H

Krajní klávesy

Do prázdných karet na druhé straně zapiš melodicky jinou třítónovou píseň 

nebo říkadlo. Pak říkadlo rozstříhej a každý den se ho pokus správně sestavit.

9=====================
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Paci, paci   ANO     NE

Houpy, houpy  ANO     NE

Foukej, foukej, větříčku ANO     NE

Pekař peče housky  ANO     NE

Ententýky dva špalíky ANO     NE

?

Spoj čarami 

klávesy se

správnými

písmeny.

10

C-E

F-E

F-CF-H

C-F

E-F

H-C
H-E

Co k sobě patří?
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každou další píseň, kterou s dětmi pe-
dagog během další výuky hraje, až do 
probrání sešitu . Zabere to trochu více 
času, ale tento způsob práce se vyplatí . 
Do budoucna se děti naučí globálnímu 
čtení, což je dalším důležitým posláním 

těchto karet . Noty tedy nečtou jednotli-
vě, ale po celcích (taktech) . O tom jsem 
již hovořila a podrobněji probírala dří-
ve v této práci . Výsledkem je, že notový 
zápis je čten plynuleji a rychleji, protože 
děti již umí hledat a  vidět souvislosti 
mezi notami 36 .

Na tomto místě musím ještě zmínit 
paralelní větev jemnějšího relativní-
ho čtení intervalů, na kterou je třeba 
myslet . Jde o  rozlišení malé a  velké 

36 Obecně začínají děti okolo dvou let sou-
visleji mluvit . Kolem šestého roku je 
pedagog v první třídě vlastně učí hledat 
v  písemném textu svůj mluvený projev, 
který již řadu let používají, a  v  této po-
kročilejší době je potřeba, aby si spoji-
ly zvuk známých slov a  vět s  textovým 
zápisem . A stejně tak je tomu i u hudby 
a u čtení notového textu . Děti ve chvíli, 
kdy je jejich rodiče přivedou ke klavír-
nímu pedagogovi, většinou zpívají, zna-
jí lidové písně, popěvky, znají i  některé 
úryvky ze známých skladeb, pokud jsou 
k  tomu vedeny . Naším úkolem není jim 
známé melodie rozkouskovat, jak zdů-
razňuje paní profesorka Alena Vlasáková 
ve svých přednáškách, ale naučit je, jak je 
hledat v textu a jak je z textu číst . Mají-li 
žáci nějakou představu, jak má melodie 
znít, v tu chvíli je pro ně automatické, že 
ji zahrají v  celku, nekouskují, hrají jed-
noduše s  určitou hudební představou . 
V podstatě je potřeba využít toho přiro-
zeného, co je již v dětech zakotveno, dále 
pak udržet a snažit se to dávat do ostat-
ních souvislostí, skrze které můžeme na 
interpretaci pohlížet .

sekundy a  malé a  velké tercie . Toto je 
třeba promyslet u každého žáka zvlášť . 
Děti tyto rozdíly slyší . Liší se ale to, 
kdy přesně je začnou rozlišovat během 
prvních měsíců hry na klavír . Někdo to 
zvládne hned na první straně u kočiček 
Nahoru nebo dolů, někdo až později . 
Po zvládnutí je ihned potřeba začít po-
užívat jasné termíny pro malou a  pro 
velkou sekundu či tercii a od té doby je 
již dodržovat . Jak píše paní profesorka 
Vlasáková ve své Klavírní pedagogice: 

„Pokud děti naučíme, že sekunda jsou 
nějaké dva sousední tóny a ne, že takto 
zní malá sekunda a  úplně jinak velká, 
budou si už napořád analyzovat po za-
znění interval dvakrát .“37 Jakmile tedy 
zjistíme, že už můžeme s  dětmi rozli-
šovat malé a velké tercie, je třeba toho 
využít a zařadit hned do výuky .

My jsme toto v Přípravném sešitě ne-
zohlednily . V době, kdy sešity vznikaly, 
jsme takto brzy s rozlišováním malých 
a velkých intervalů se svými dětmi ještě 
nepracovaly . V  dalším díle jsme mož-
nost povídat si s dětmi o malých a vel-
kých intervalech zohlednily pomocí 
znaku dvojkytičky u  jednotlivých slu-
chových úkolů . Pedagog tak má mož-
nost se rozhodnout, jakého žáka má 
před sebou a jakou cestu tedy zvolí .

Ve zbylé části sešitu narazí pedagog 
s  žákem ještě na další strany, kde se 
opakuje podobná práce, o  které jsem 
zde mluvila, a na každé z nich přibývá 
nový prvek, který je potřeba zapraco-
vat do práce na písni . Na straně Lehké  

37 VLASÁKOVÁ, Alena . Klavírní pedagogi-
ka – První kroky na cestě ke klavírnímu 
umění . Praha, AMU + ERMAT 2003, ka-
pitola III .2 .1 . melodie, intervaly, akordy

doplňovačky (Příloha č . 5) přibývá ryt-
mus písně, na Těžších doplňovačkách 
(Příloha č . 6) zjišťujeme tonální cítění 
dětí a přidáme ostinátní doprovod pís-
ní, případně ritardando a accelerando, 
na straně Napiš si písničku (Příloha č . 
7) spojíme rytmus s melodií a na straně 
Nota půlová (Příloha č . 8) tvoříme již 
takty .

Výsledkem Přípravného pracovního 
sešitu by mělo být, že je žák schopen 
(během čtyř až dvanácti měsíců, podle 
stáří a šikovnosti žáka) zapsat pětitóno-
vé písně melodicky do dvou až tří linek, 
jak od noty na lince tak od noty v meze-

ře, je schopen je zahrát a transponovat 
do několika poloh – zatím jen sluchově, 
tóninám ještě nerozumí, ale je-li veden 

způsobem rozlišování malých a velkých 
intervalů, je schopen velmi přesně písně 
transponovat . Dále si dokáže uvědomit, 
kolik různých modelů (karet) k písním 
potřebuje, a  tím se zorientuje v  zápisu 
celé písně a získá nadhled po pamětní 

      Různými kombinacemi kartiček se dají poskládat následující písně :

      (na oboustranných kartičkách je stejný melodický model umístěn různě vysoko)

na procvičení  hrajte píseň či říkadlo  použijte kartičky

g-e (transponujte)  Houpy, houpy 

   Foukej, foukej, větříčku  2b, 3b, 8b

   Pekař peče housky

g-f-e-f (transponujte) Šel Janeček (jen začátek)

   Zlatá brána (část)   1b, 4b

   Halí dítě

h-a-h-g (transponujte) Halí, belí    1b, 2b

stupnice nahoru  Sedí liška pod dubem  13, 9, 5, 6, 10, 7

   Sousedovic kráva   13, 9, 6, 10, 5, 7

stupnice dolů  Kočka leze dolů   6, 10, 14, 15

kvintakord  Byla jedna babka   3, 11, 8, 5, 6, 7

   To je zlaté posvícení  3, 14, 10, 7, 15

celá říkadla  Zlatá brána   1, 4, 5, 2, 9, 15, 12

včetně melodicky  Liška šiška   1, 4, 2, 5, 6, 7

obtížnějších závěrů

Se svým učitelem vyber a zazpívej jednu z níže uvedených písní nebo říkadel. 

Z vystříhaných karet se pokus najít ty, které k vybrané písni potřebuješ. 

Některé části melodie se v písni opakují, proto použij dané kartičky vícekrát.

Zahrajte si hru: 

Rozložte karty před sebe, 

jeden z vás zazpívá jednu z karet 

a druhý hádá, která to byla.
Zpívej píseň znovu 

a zároveň ukazuj 

na karty, 

které zpíváš.

Ze svého zápisu píseň zahraj od několika různých kláves.

14

Vlak 

si 

slož 

každý 

den, 

projeď 

se

s 

ním 

a 

zpívej

složenou

píseň.

Ke stejné nebo jiné písni doma dopiš ty karty, které se opakují (využij prázdných 

stran karet, které nepoužíváš) a celou píseň slož jako jeden dlouhý vlak. 

Hádej, na co tu jsou připraveny dvě linky?

Zapiš do nich vaši písničku pomocí hlaviček. 

Hry s kartičkami
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Vytleskej si říkadlo: Houpy, houpy,

     kočka snědla kroupy

              a koťata jáhly,

     po peci se táhly.  

Přeříkej si Houpy, houpy na slabiky 

TÁ a TY TY a dokonči jeho zápis hůlkami.

Nezapomeň si svůj zápis zkontrolovat tleskáním.

Poznáš, co chybí v Houpy, houpy tentokrát? Doplň chybějící noty do okének.

Prohlédni si dobře žlutá okénka, není na nich něco zajímavého? 

Najdeš takovou kartu? Je v rozstříhaných kartách ještě nějaká, 

která patří do Houpy, houpy?

Kolik karet potřebuješ ke složení této písně?

Najdi je a doma opiš tolikrát, aby se dala celá písnička

složit jako jeden dlouhý vlak. 

Vždy si složený vlak překontroluj tím, 

že si celou píseň zazpíváš.

Doplň Foukej, foukej, větříčku. První notu máš 

napsanou a pak už je lehké pokračovat dál. 

Pojmenuj označené

klávesy a přečti 

na nich tajenku:       

Zahraj píseň od různých kláves.

Zahraj píseň

od různých 

kláves.
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Lehké doplňovačky

w w www w w wwwww
Kousky písničky Kočka leze dolů chybějí.

Zpívej si ji a doplňuj chybějící noty. Pro kontrolu si píseň zahraj od G.

Učitel ti zahraje To je zlaté posvícení a tebe nechá dohrát poslední notu.

Čím se liší melodie v zeleném poli od melodie v poli hnědém?

Jak by píseň zněla, kdyby se hrála nejdříve melodie hnědá a pak melodie zelená?

Umíš písničku Kočka leze dolů? Jestli ne, tak se ji nauč, 

protože ji budeš v dalším doplňovacím cvičení potřebovat.

Těžší doplňovačky

Učitel ti zahraje píseň znovu, ale v jiné poloze. Najdeš zase poslední tón?

On je totiž důležitý. Říká se mu tónika.

Jde ti to? Výborně! Teď si vyber jeden z rytmů 

v okénkách a vyťukej ho na tónice. 

Dokážeš ho beze změny opakovat pořád dál, 

i když se k tobě učitel připojí s melodií 

písničky To je zlaté posvícení?

ACH DĚDA

Napiš nadepsaná slova na klávesy. Začni zleva a pokračuj vždy směrem doprava.

Nevracej se, aby se dalo dané slovo přečíst i na klávesách.

19

Schovávaná na klávesách
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Rytmický diktát:

Poslechni si rytmus, který tleská učitel, a zapiš jej pomocí hůlek do okének.

Slyšený úsek si přeříkej na rytmické slabiky TÁ a TY TY a pak ho zapiš.

Melodický diktát:

Učitel ti poradí, odkud máš začít, a bude ti hrát krátké melodie.

Ty je zapiš pomocí černých hlaviček do tří předtištěných linek.

Ke všem hlavičkám přenes rytmus z okének a máš zapsanou

celou píseň rytmicky i melodicky!

Dokončenou písničku si zahraj od různých kláves.

21

Napiš si písničku

Vyberte si nějakou píseň v pěti- až sedmitónovém prostoru (Skákal pes, Mikuláš ztratil plášť, Šel tudy, Když jsem husy, Holka 

modrooká, Sedí liška pod dubem). Rytmus i melodii žákovi diktujte po 2/4 taktech (můžete mu pomoci tím, že podložíte rytmus 

známými slovy z již probrané strany s hůlkami). Žák by neměl vědět, o jakou píseň jde, mělo by to být překvapení.
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stránce . Při samotné hře se neztratí tak 
snadno, a když ano, ví, jak pokračovat, 
a  nemusí opakovat celou píseň od za-
čátku, jak tomu často u dětí bývá .

Toto se týká jen oblasti melodicko 
-  intervalové, o  které nyní hovoříme 
samostatně, jakoby odtrženě od oblastí 
ostatních, jako je rytmus, tonální cítění 
a harmonické doprovody písní . V praxi 
spolu tyto jednotlivé oblasti úzce souvi-
sí a nedají se od sebe oddělit, rozvíjí se 
všechny paralelně vedle sebe .

3.2.1.2. Pracovní sešit 1

V dalším díle Klavihrátek, v  Pracov-
ním sešitě 1, zopakujeme na straně 
Kroky a  skoky (Příloha č . 9) způ-
sob práce z  minulého dílu . Hned na 
dalších stranách Melodické sekundy 
a  tercie a  Harmonické sekundy a  ter-
cie (Přílohy č . 10 a 11), jak sám nadpis 
napovídá, začneme jednak rozlišovat 
harmonické a  melodické intervaly 
a jednak začínáme používat i latinské 
výrazy pro tyto vzdálenosti . Děti ne-
mají problém přejít na vyšší úroveň ve 
vyjadřování . Pokud pedagog používal 
nejprve pro rozlišení intervalů názvy 
zvířat, jak je tomu například v  pu-
blikaci Larisy Ljochiny Putěšestvije 

v  stranu intervalov38, zůstávají třeba 
tyto zvířecí názvy chvíli vedle správ-
ných latinských názvů, až po čase zmi-

zí . K  dalšímu ujasnění termínů dojde 
i na straně Půltóny a Kde všude jsou celé 
tóny? (Přílohy č . 12 a 13), kde spojíme 
malou a velkou sekundu s názvem půl-
tón a celý tón, což je nám pak základem 

38 LJOCHINA, Larisa . Putěšestvije v stranu 
intervalov . Moskva 2002

pro stavbu stupnic39 . Na dvojstraně 
Hraní s půltóny a Tercie pod mikrosko-
pem (Přílohy č . 14 a 15) se snažíme teo-
reticky ujasnit vše, co se děti na minu-
lých stranách jednotlivě naučily . Jen se 
to vše složí k sobě . Pomocí nápadu paní 

profesorky Aleny Vlasákové s  navlé-
káním půltónů jako korálků se dětem 
ujasní vztah latinského názvu, celého 
tónu a  půltónu, vizuální představy na 
klaviatuře a sluchové představy malých 

a velkých sekund a tercií . Od této chvíle 
potkáme znak dvojkytky, kdykoli po-
sloucháme intervaly (Šašek, Opakujeme 
intervaly) . Strana Dva diktáty pro uči-
tele (Příloha č . 16) se pak zaměřuje na 
hmatovou představu intervalů . Jde zase 

39 Tyto strany jsou velmi vhodné pro im-
provizaci chromatických a celotónových 
běhů .
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Nota půlová – TÁJÁ

Hádej, jestli jsme napsali píseň Jedna, dvě, Honza jde nebo Halí, belí.

Najdeš mezi kartami ty, které potřebuješ k této písni?

Zpívej píseň a ukazuj v notách, kde jsi.

Vytleskej si Halí, belí, ale pozor! Píseň je pomalá, a proto se nehodí slabiky 

TY TY, ale TÁ, kterou už znáš a ještě delší TÁJÁ. 

Přikresli všem notám v horním řádku nožičku, ale hlavičku vybarvíš 

jenom těm kratším, abychom je odlišili od nových, delších not.

Podtrhej doby tímto způsobem:

Zahraj Halí, belí od kláves E, A, H. Musíš použít černé klávesy?

Když chceš zahrát Halí, belí jen na černých klávesách, 

od které musíš začít?

25

Zpívej Halí, belí, 

tleskej jen těžké 

doby a zakroužkuj 

je červeně.
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Taktové čáry 

dopíšeš před 

nebo za těžkou 

dobu?

Spočítej doby v taktech. 

Jaké číslo by tedy mělo 

být na začátku celé písničky? 

Napiš ho do okénka.
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Prohlédni si panáčky. 

Jeden dělá kroky, druhý skoky.

Noty v notových osnovách dělají totéž.

Přiřaď každou dvojici not

ke správnému obrázku. 

V hotových melodiích zakroužkuj červeně všechny opěrné tóny.

Jestli ti nejde psaní not, můžeš si je procvičit na zadní

straně kartiček.

I na klávesách najdeš

skoky a kroky.

Také je přiřaď

k obrázkům.

Učitel ti zahraje 

jednotaktové 

melodie 

a ty doplňuj 

noty, které 

v zápisu chybí.

Pak společně

určete

všechny 

kroky

a skoky.

Poznáš, která nota chybí?

Navrhujeme doplnit 

následující noty 

(ve směru hodinových 

ručiček od prvního 

příkladu): h, e1, a, a. 

Kroky a skoky
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Melodické sekundy a tercie

Zahraj jednu ze dvou možností v každém rámečku a učitel zakroužkuje tu, kterou slyšel.

Zahraj jednu ze dvou možností v každém rámečku a učitel zakroužkuje tu, kterou slyšel.

Učitel zahraje sekundu nebo tercii (stoupající nebo klesající) a ty zapiš chybějící notu 

a doplň jména obou not do čtverečků:

Učitel hraje tercii nebo sekundu (stoupající

nebo klesající) a ty zapiš chybějící notu 

a doplň jména obou not do čtverečků:

=====================
&
?

hh=====================© Hančilová–Oplištilová: Pracovní sešity

e-mail: zuzana.hancilova@seznam.cz

Projdi s myškou bludištěm, ale pozor, myška může běžet jen po terciích!

Sousedními prsty si zahraj několik harmonických sekund 

po celé klaviatuře a přemýšlej, jak ti znějí. 

Totéž udělej s terciemi (jeden prst vynech).

Ke kterým 

obrázkům

přiřadíš sekundy

a tercie na klávesách?

V tiskárně popletli čísla v okénkách. Pod sekundami by mělo být 

číslo 2 a pod terciemi číslo 3. Můžeš najít chyby a opravit je?

Vhodné k poslechu:

Nová klav. škola 

   č.: 40, 55, 198

Klav. školička 

   str. 184 - Autíčko

Harmonické sekundy a tercie

3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
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Půltóny

1 2

13 2
1 32

3

41 2 43

R

Podle vzoru vyznač šipkami od označených kláves půltóny směrem nahoru   .

Vyznač šipkami od označených kláves půltóny směrem dolů    .

Až doplníš vše na druhé straně, vystřihni a podlep vlnitým papírem tyto tři 

kartičky s opěrnými tóny. Dokážeš je položit na správné klávesy na klavíru?

Víš, že většina půltónů je mezi bílou a černou klávesou?

Jsou ale dvě výjimky! Najdi je a zapiš jejich jména do okének.

Do klaviatury vyplň jména kláves

o půltón výš než klávesy s číslem.

Pak doplň tajenku.

Vyšlo ti nějaké slovo?

Do klaviatury vyplň jména kláves

o půltón níž než klávesy s číslem.

Doplň tajenku a vyjde ti slovo.
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Vidíš očíslované klávesy na klaviatuře?

Od čísel 1, 2, 3 vyznač celý tón směrem nahoru

a od čísel 4, 5, 6 vyznač celý tón směrem dolů.

 

1. Mezi dvěma bílými 

 klávesami

     (přeskoč černou)

Proveď žížalu po cestičkách podzemního bludiště; může však jen přes celé tóny.

1 2 2

4 5 6

3

J M

N

R

2. Mezi bílou a černou

       (přeskoč bílou)

3. Mezi dvěma černými 

    klávesami (přeskoč bílou)

    Jsou jen tři možnosti!

    Vyznač 

        je:

N
a
jd

i
n

a

klavíru dal
ší

ta
k

o
v

é

N
a
jd

i
na klavíru další

ta
k

o
v

é
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Kde všude jsou celé tóny?

6

3 21

45

Jména vyznačených kláves

zapiš 

podle 

čísel 

do 

tajenky.

Do zelených okének napiš, je-li v klaviatuře vyznačen půltón (P) nebo celý tón (C).

Obě sekundy si zahraj harmonicky. Slyšíš 

mezi nimi rozdíl? Jedna z nich tahá více 

za uši, jedna je jakoby širší a větší. 

Nebo to dokážeš vyjádřit jinak?

Učitel ti bude hrát různé 

sekundy a ty uhádni,  je-li 

to ta menší nebo ta větší.

Spoj nebo vybarvi,

co k sobě patří:   malá 

sekunda

celý

tón

půltón
  velká 

sekunda

Vyznačený půltón a celý 

tón napiš pomocí not 

do osnov.

Do žlutých okének napiš 

čísla těchto intervalů.

Hraní s půltóny
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Představ si, že navlékáš půltóny jako korálky.

Doplň tolik korálků, kolik kláves 

musíš projít po půltónech z jednoho 

konce náhrdelníku na druhý.
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o  několik pohledů na intervaly . O  to, 
aby děti dokázaly hrát a  nedívat se na 
klaviaturu . Aby si dokázaly představit, 
co mají pod prsty, jaký kousek klavia-
tury zrovna „objímají“ prsty . Dále aby 
i  z  textu viděly, co je to za interval, 
a  uměly si ho samozřejmě sluchově 
představit . Úkoly se dají udělat i složi-
tějšími tím, že žák kontroluje pedagoga 

jenom sluchem, bez kontrolování jeho 
prstů na klaviatuře . Oba úkoly je po-
třeba zkusit i obráceně – tedy žák hraje, 
učitel diktuje .

Na stranách Kvinta a Kvarty a kvinty 
(Příloha č . 17 a  18) přibývají další la-
tinské výrazy pro již známé intervaly 
a  probíráme je znovu ze všech směrů 
– sluchová představa, představa vizuál-
ní na klavíru i v osnově, hmatová před-
stava . Samozřejmě je nutné, aby žák 
probíral tyto stránky ve chvíli, kdy bude 
hrát nějaké kvinty a kvarty, aby veškeré 

spojení v hlavě dětí mělo větší význam . 
Výsledkem tohoto sešitu je, že dojdeme 
k celé představě pětiprstové polohy, ve 
které se schovávají stejné intervaly v ja-

kékoli tónině . Jejich transpozice by dě-
tem neměla dělat problémy . Ještě třeba 
nemusejí znát tóniny, ale umí posouvat 
tyto pětiprstové polohy jako modely . 
Sluchově poznají, jaké vzdálenosti mezi 
jednotlivými tóny v této durové poloze 
jsou, a  mají tak připravený základ pro 
stupnice v dalším díle Klavihrátek .

3.2.1.3. Pracovní sešit 2 a 3

V následujícím díle, v Pracovním sešitě 
2, pokračujeme v  práci na intervalech 
stejným způsobem, jako doposud . Vždy 
s péčí o všechny složky představy – slu-
chové, hmatové, vizuální na klavíru 
i v notách . Postupně ale všechny dosa-
vadní znalosti o  intervalech spojujeme 
v  kapitole o  akordech, což je nová ka-
pitola tohoto sešitu a pokračuje i v po-
sledním díle, v Pracovním sešitě 3 . Tedy 
plynule přecházíme z intervalů do akor-
dů . A tak, jak potkáváme ve skladbách 
kvintakordy dur a  moll s  jejich obra-
ty, kvintakordy zvětšené a  zmenše-
né, čtyřhlasé kvintakordy, septakordy 
a zmenšené septakordy, tak je potkává-
me na stranách druhých dvou dílů Kla-

vihrátek . Slouží často k ujasnění již tře-
ba zvukově známých akordů, ale vždy 
se o  nich dovíme něco nového .  Mů-
žeme s  dětmi přijít na cestu, jak jinak 
těmto akordům naslouchat, můžeme si 
v nich improvizovat a zjistit, že běhy ve 
čtyřhlasém akordu nejsou nijak těžké, 
když jim člověk rozumí, a  že je dobré 
umět je očima v notovém textu hledat, 
protože je pak daleko lépe zahrajeme 
z listu .

Tento průřez všemi díly Klavihrá-
tek skrze kapitolu intervalů, která se 
postupně změní v  kapitolu akordů, je 
práce na několik let . Záleží na schop-
nostech žáka a na společné práci s jeho 
pedagogem, za jak dlouho tuto cestu 
projdou .

3.3. DŮSLEDKY PRÁCE 
S PRACOVNÍMI SEŠITY

3.3.1. Konkrétní příklad z praxe

V závěru této kapitoly bych se ráda za-
stavila u několika konkrétních příkladů 
z praxe, které dokládají, jak působí Kla-
vihrátky nebo podobné pracovní sešity 
na práci s  dětmi . Co se týče intervalů 
bych ráda zmínila jednu moji velmi 
dobře slyšící žačku, se kterou jsme se 
hned v  jejích začátcích klavírního stu-
dia naučily jednotlivé intervaly (malé 
a velké sekundy a tercie, kvartu, kvin-
tu, obě sexty a oktávu) . Učily jsme se to 
přirovnáním k různým zvířatům podle 
obrázků z výše uvedené publikace Lari-
sy Ljochiny, na které si žačka hned ráda 
skládala své improvizační skladbičky 
a  vymýšlela pohádky . Jednou, když 
hrála svoji skladbu O  kohoutech, kdy 
hledala kvarty po celé klaviatuře, na-
razila  pochopitelně i  na zvětšenou 
kvartu f-h . Zarazila se a  bylo nutné si 
s  ní popovídat o  tritónu . Nevím, zda 
pro ni byla důležitá pohádka o černok-
něžníkovi Tritonovi, kterou jsme si ve 
zkratce vymyslely, nebo jen samotný 
zvuk tohoto intervalu . V  každém pří-
padě žačce tritón utkvěl tak dokonale 
v její sluchové představě, že od té doby 
pokaždé, když se v nějaké skladbě ob-
jeví, a to jak ve formě zvětšené kvarty, 
zmenšené kvinty či dokonce zmenše-
ného kvintakordu, hned ho zmíní, že 
o něm ví, a při interpretaci jej jasně na-
značí, aby ho každý slyšel . Vytvořila si 
vlastní představu tohoto intervalu a ani 
jsme spolu nemusely mluvit o  tom, že 

Tercie pod mikroskopem

=====================
&
?

hh=====================© Hančilová–Oplištilová: Pracovní sešity

e-mail: zuzana.hancilova@seznam.cz

Tentokrát je navlékání korálků těžší. 

Dovedeš doplnit jméno posledního 

korálku a dokreslit jednotlivé 

korálky po půltónech tak,

aby vznikla jedna malá 

a jedna velká tercie?

C

G

Zahraj a zaposlouchej se do zapsaných 

not. Které ti znějí smutně 

a které vesele?

Jsou to zase sekundy?   ANO   NE

Jsou to __________ !

Hádej, jestli ti učitel 

hraje malou nebo 

velkou tercii.

Vyznač do klaviatur zadané intervaly:

velká tercie velká sekunda malá tercie malá sekunda

Spoj, 

co 

k sobě 

patří:

Do okének napiš, kolik půltónů je mezi označenými klávesami na klaviaturách,

a označené klávesy pak zapiš harmonicky do osnov, jako jste to dělali se sekundami.

Hledej si doma poslepu malé a velké sekundy a tercie 

a zkus je zazpívat. 

Dokážeš vyzpívat všechny jejich půltóny? 

Podlož si je slovy, např.: Já jsem malá, já jsem veliká. 

VELKÁ TERCIE MALÁ TERCIE
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Poznáš zahranou 

melodii? Dohraj ji.

Př.: Jdi od G 

       o tercii níž, ...

Podle čísel ve spodních okénkách doplň harmonické intervaly nad dané noty. 

Doplněné noty pojmenuj a zapiš do horních okének, kde ti vyjde tajenka.

Jaké intervaly vidíš mezi notami v notové osnově?

Podobně jako v minulém úkolu řekni učiteli, odkud 

má začít, a pak říkej jen intervaly, přes které se má 

dostat až do konce melodie bez čtení not.

3 223 3 2 2 3 3 2 2 3

Projděte se po horách. Učitel se nedívá na cestu a hraje intervaly, které mu říkáš. 

První notu mu prozraď, aby věděl, kde má začít, a s každým intervalem mu řekni 

i kterým směrem má jít. Kontroluj, zda učitel hraje ty noty, které máš předepsané! 

G

E

C

E

G G G

A

E

E

F

D

C

H

C

Dva diktáty pro učitele

Zkus odhadnout, které z těchto 

označení znamená zesilování 

a které zeslabování? 

Stejné vybarvi 

stejnou barvou.

zeslabovat

zesilovat
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Kvinta

Postav si pravou ruku na klavír tak, aby měl každý prst svoji klávesu 

(začni třeba palcem na g1) a zahraj si souzvuky podle prstokladu v okénkách. 

Vybarvi sekundy červeně a tercie modře.

Zbylo ti něco? Je to kvinta. 

Zní jako bublina, prázdně a vznešeně...

Ozvaly se ti 

některé intervaly 

vícekrát?

Jednou rukou hledej na klavíru kvinty 

a druhou je zakresluj do klaviatur. Jména označených kláves zapiš do okének.

Kvinta se často používá jako doprovod. 

Hraješ nějakou takovou skladbu? _______________ Jsou v ní ligatury? _____

Zahraj toto rytmické cvičení 

na jakékoli kvintě:

Pozor na ligatury!

Doprovoď si vlastní skladbu kvintou. 

Levou rukou chňapni jakoukoli kvintu a pravou hraj odvážně nějakou pěknou melodii.

Můžeš použít rytmus z minulého cvičení nebo si vymysli svůj vlastní.

Jak se jmenuje tvoje skladba? _______________________________

Učitel ti zahraje skladbu a ty dávej pozor, 

jestli uslyšíš nějaké kvinty. Skladby k poslechu: 

P. Eben - Zvony před usnutím

I. Hurník - Prapory vlají

2 3

2 4

1 3 1 5

3 5 3 4

4 5

1 2
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Všechny ryby, které spolkly kvarty, 

vybarvi červeně a ty, 

které spolkly 

kvinty, 

modře.

Jaký je rozdíl mezi kvartou a kvintou, když jsou napsány v notách?

Všechny ryby, které spolkly harmonické intervaly, chyť na udici.

Ke každé notě doplň jednu kvintu a jednu 

kvartu, ale každou opačným směrem.
Když se dobře podíváš na dvě 

doplněné noty v každém taktu, 

co je na nich zajímavého?

 Kvintu 

zapisujeme buď na dvě ________

nebo do dvou _________

 Kvartu 

zapisujeme na ___________

 a do ___________

Zahraj si následující kvarty. 

Jak ti kvarta zní?  ______________

Kvarty a kvinty 

Zahraj si následující kvinty. 

Jak ti kvinta zní?  ________________

Doplň do prázdných taktů stejné 

intervaly, ale harmonické. 

Doplň do prázdných taktů stejné 

intervaly, ale melodické.
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s sebou zvětšená kvarta přináší napětí, 
zesílení, zvýraznění, prostě to je již za-
budováno v  jejím vnímání a  sluchové 
představě a  umí si s  takovým zajíma-
vým intervalem poradit .

Takto vnímat intervaly nejsou 
schopni jen šikovní žáci . Mám několi-
kaletou praxi ve výuce hudebních nauk, 
kde s  dětmi posloucháme jednotlivé 
intervaly a kde i  slabší děti slyší velmi 
dobře rozdíly mezi malými a  velkými 
intervaly .

3.3.2. Porovnání dětí pracujících 
s pracovními sešity a bez nich

Na základě své praxe mohu porov-
nat, jaké jsou vidět rozdíly mezi dět-
mi zvyklými na spojení teorie s  praxí 
a  vědomého poslouchání a  mezi těmi, 
jejichž pedagogové tyto oblasti vyne-
chávají . Děti vedeny bez porozumění 
jsou velmi pozadu oproti ostatním, 

mají daleko menší zájem o to, co hrají, 
nerozlišují mezi hezkými a nepěknými 
tóny . I  když výborně slyší, nevědí, jak 
s  tím zacházet a  pracovat . Když jsem 
po nich chtěla, aby se ve skladbě zori-
entovaly, bylo pro ně nesmírně těžké 
se vyjádřit, najít v  ní zajímavá místa . 
A už vůbec neviděly mezi notami něja-
ké souvislosti . Viděly melodii jako řadu 
tónů nemající souvislost a  harmonii 
jako řadu doprovázejících not . Necíti-
ly fráze a  jakékoliv celky .  Neporadily 
si s  transpozicí jednoduchých písní, 
bály se improvizace . Je těžké pro ta-
kové děti najednou měnit jejich zažité 
způsoby přemýšlení a domácí přípravy, 

ale nikdy se mi nestalo, že by s takový-
mi změnami nesouhlasily a odmítly je . 
Většinou je naopak nadchly a s různým 
nasazením je přijaly za své .

3.3.3. Vliv na výběr repertoáru 
a konkrétní příklady nácviků skladeb

Další otázka, kde vidím zřetelný po-
sun při práci s  takto vedenými dětmi, 
je výběr repertoáru . Je pochopitelné, že 
pokud děti rozumí intervalům či akor-
dům, vidí je dobře v notách a umějí je 
pojmenovat, jsou schopny přečíst i da-
leko těžší a  často zajímavější skladby, 
které jsou pro děti takto nevedené ve 
stejnou dobu zcela nedostupné .

Zpětně si uvědomuji, že během let, 
kdy jsme pracovaly na vytvoření Kla-
vihrátek, jsem postupně měnila způsob 
výběru skladeb . V začátcích své klavír-
ní výuky jsem skladby vybírala podle 
toho, jak se mi líbily, ale nepřemýšlela 

jsem metodicky a systematicky, co no-
vého bych žáka chtěla či měla naučit . 
Skladby v  klavírní škole jsem kombi-
novala s  těmi méně známými, aby se 
neopakovaly stále dokola ty stejné . Při 
práci na sešitech jsem ale už začala hle-
dat dětem skladby podle jiných kritérií . 
Především jsem na skladby začala po-
hlížet z jiné stránky . Zajímalo mne, jak 
jsou složeny, hledala jsem v nich inter-
valy, akordy, běhy stupnic, chromatiku 
nebo celotónové běhy, přechody z jedné 
tóniny do její příbuzné, apod ., abych 
mohla jejich nastudování propojit s jed-
notlivými stranami v pracovním sešitě 
a aby se mi tak s dětmi lépe pracovalo . 

Mám rozmyšleno, co chci s dětmi pro-
brat, a výběr je tím pádem systematič-
tější . Zároveň jsem také získala i daleko 
lepší odhad, které skladby konkrétní 
žák zvládne . Uvedu několik příkladů 
právě v oblasti intervalů, o kterých jsem 
se rozepisovala výše:

Večerní píseň J . Thompsona, která je 
v 1 . díle Nové klavírní školy Z . Janžuro-
vé a M . Borové pod číslem 40 (Příloha 
č . 19), je postavena na sekundách a ter-
ciích . Zadíváme-li se pozorně, zjistíme, 
že všechny tercie i sekundy jsou „pově-
šeny“ na notách g1 a g2 . S žákem, který 
není zvyklý rozpoznávat intervaly, mů-
žeme tuto skladbu začít hrát, až když 
za sebou má přibližně 1/3 této učebnice 
a má zvládnuté čtení not . S žákem, kte-
rý je zvyklý na práci s intervaly, pozná 
je sluchem, vizuálně v notách i na kla-
viatuře, má vypracovanou také hma-
tovou představu, je velmi snadné tuto 
skladbu zařadit daleko dříve . Můžeme 
ji hrát i s dětmi, které ještě nečtou noty 
v klíčích, ale zatím jen relativně . Nave-
deme je šikovnými otázkami, aby samy 
zjistily, jak se skladba bude hrát . Např .: 
Jaké intervaly vidíš ve skladbě? Co spo-
lu mají jednotlivé intervaly společného? 
Nečtou-li noty, stačí jim prozradit g1 
a g2 . Vyťukáme si rytmus písně s roz-
lišením pravé a  levé ruky, povíme si, 
o čem je asi skladba tohoto názvu, jak 
bychom ji měli hrát, poslechneme a ur-
číme si, jde-li o malou či velkou sekun-
du a  tercii, a  skladbu rovnou zahraje-
me . (Jen bych zde volila jiný prstoklad 
než ten s  využitím palce . Mladší žáci 
„chňapají“ intervaly lépe a  přirozeněji 
nejdříve třemi dlouhými prsty .)

Stejným způsobem můžeme přistu-
povat například i  ke skladbě Kde jsi 
Ljoko?, kterou napsala C . Ljachovickaja 
(Příloha č . 20) . V této skladbě zase vi-
díme sekundy a  tercie „pověšené“ na 
stejné notě . K  tomu má levá ruka me-
lodii v oktávových a terciových skocích 
s překládáním levé ruky přes pravou .

Jiná skladba –  The Whirlwind (Pří-
loha č . 21) je zase tvořena samými 
půltóny, kromě dvou tercií v  závěru 
skladby . S žákem, který již půltóny zná, 
tuto skladbičku načteme velmi snadno 
a rychle, nebudeme-li číst všechny noty, 
ale budeme-li zjišťovat vztahy mezi no-
tami a  také se podíváme, jaké části se 
opakují a jaké jdou zrcadlově opačným 
směrem . Navíc v této efektní skladbičce 
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probereme dvojí zápis noty d1 a uplat-
níme šikovnou dynamiku a pedál . Pro 
žáka, který nerozumí půltónům, není 
zvyklý na hledání stejných a  jiných 

částí a  právě začal číst noty, není na 
tuto skladbu ještě ten správný čas, bylo 
by to pro něj náročnější a mohla by ho 
odradit .

Podobným způsobem můžeme po-
stupovat ve skladbě Mosquito Waltz, 
tedy Valčík komára od F . Clarkové (Pří-
loha č . 22) .

Na vyšší úrovni, se samými půltó-
ny, je skladba jiného „komára“: The 
Mosquito (Příloha č . 23) . Má v předzna-
menání tři béčka, ale opakovanými há-
dankami, jako třeba: „co slyšíš v tomto 
krátkém úseku?“ žák přijde na to, že 
jak v pravé ruce, tak v  levé jsou pouze 
samé půltóny a  v  levé ruce pak jedna 
malá tercie a  tajemný triton . Nic víc . 
Odhalíme stejné a jiné části – kdy létá 
komár na místě a kdy uletí pryč, triton 
nám pomůže zdramatizovat chvíli, kdy 
komár štípne, a  ve výsledku nám ve 
skladbě vůbec nevadí takové množství 
béček, křížků a  odrážek . Navíc si zde 
procvičíme podklad palce a můžeme na 
podobný způsob vymyslet různá prsto-
vá cvičení, kdy se komár pohybuje po 

celé klaviatuře a vždy si sedne na jiné 
místo, kde štípne . Může tak vzniknout 
pěkná „Komáří improvizace“ . S žákem, 
který rozumí intervalům, si tuto sklad-
bu můžeme zahrát chvíli po té, co za-
čne číst noty . Stačí mu umět c1 a g1, vy-
světlit funkci křížků, béček a odrážky, 
pokud se tak již nestalo dříve, a ostatní 
noty čte podle intervalů . S žákem, kte-
rý není na tento způsob práce zvyklý, 
je potřeba ještě nějaký čas počkat, aby 
skladbu zvládl .

Již trochu delší, dvoustránková, 
skladba Distatnt Chimes (Zvony v dál-
ce) Jona George (Příloha č . 24), obsa-
huje v  úvodní dvoutaktové opakující 
se melodii kvarty a  sekundy, velmi ši-
kovně rozdělené mezi obě ruce . Před 
prohlédnutím dalších 3  řádků procvi-
číme s žákem čisté kvinty posouváním 
po půltónech po celé klaviatuře, aby 

si uvědomil, jak zní čisté a jiné kvinty, 
které jistě omylem při hledání zahraje, 
a také jak vypadá vizuálně na klaviatu-
ře čistá kvinta (jde nám o  uvědomění 
si buď dvou bílých kláves, nebo dvou 
černých a o to, že existují dvě výjimky 
v  „jednobarevných čistých kvintách“, 

které jdou z  černé klávesy na bílou) . 
To je důležité k porozumění množství 
křížků ve skladbě, které se ihned sta-
ne pro žáka pochopitelným . Na konci 
4 . řádku objevíme kus stupnice A dur, 
kterou si předem zahrajeme . Prstoklad 
je zde stejný jako ve stupnici a navíc si 
uvědomíme, že dospějeme k  citlivému 
tónu, který tuto část harmonicky napne 
těsně před začátkem celé druhé polovi-
ny . Máme zde již dlouhé fráze v poma-
lém tempu, synkopický pedál a velkou 
škálu dynamiky . Skladba působí jako 
„velká“, přitom je velmi jednoduchá . 

Také Zvony před usnutím Petra Ebe-
na (Příloha č . 25) z Nové klavírní školy 
se mohou hrát daleko dříve než ve 2 . 
ročníku, pokud na ně budeme pohlížet 
přes intervaly a kousky stupnice H dur .

Podobnou skladbou na vyšší úrovni 
je třeba Knight’s Tale (Rytířská pověst) 
Jona George (Příloha č . 26) . Je ze stejné 
publikace, ale o úroveň výš (level 2) . Na-
jdeme zde zase samé čisté kvinty, ten-
tokrát jsou nejen rozložené, ale i  har-
monické a ve střední části je zajímavý 
synkopický rytmus v  levé ruce (zase 
postaven na čisté kvintě) a v pravé ruce 
nad ním rozložené kvintakordy dur 
i  moll, včetně dvou kvartsextakordů . 
Když na toto vše žáka navedeme, je pro 
něj skladba srozumitelná a orientuje se 
v ní velmi dobře . Ví, z čeho je složena, 
neztratí se, zahraje si přes velkou část 
klaviatury se synkopickým a tentokrá-
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te i s levým pedálem a navíc se skladba 
prodlouží repeticemi s prima a sekunda 
voltou .

V další úrovni pak můžeme se žá-
kem načíst Chorál Roberta Schumanna 
z Alba pro mládež (Příloha č . 27), kde 
načítáme čtyřhlasé akordy jako dva in-
tervaly . Je samozřejmě potřeba si ujas-
nit, o  jaké akordy jde, ale můžeme-li 
si je rozdělit na dva intervaly do obou 
rukou, čte se celý Chorál daleko jed-
nodušeji . Je dobré si cvičně zahrát také 
jednotlivé hlasy nebo různé varianty: 
bas a  soprán apod ., abychom mohli 
jednotlivé hlasy lépe poslouchat, když 
znějí všechny najednou, a uměli někte-
rý z nich pak odlišit hlasitostí .

Toto je jen pár příkladů v  úzké ob-
lasti intervalové . Oblastí i skladeb je sa-
mozřejmě daleko více .

3.4. HUDEBNÍ MYŠLENÍ

Po mnoha letech své pedagogické praxe 
jsem přesvědčena, že práce s  pracov-
ními sešity, kdy dává pedagog důraz 
na spojení teorie s  praxí a  na vědomé 
poslouchání, jsou děti učeny u  klaví-
ru myslet a  nepřijímají nové poznatky 
pasivně, ale starají se o  kvalitní výsle-
dek své práce . Jak také paní profesorka 
Alena Vlasáková zmínila v  recenzi na 
zadní straně Klavihrátek: „Klavihrátky 
mají důležité poslání právě v  tom, že 
učí děti u klavíru myslet v hudbě i při 
hudbě“ .

MATERIÁLY DO VÝ UK Y

MINIMUZIKANT – zábavná pomůcka pro žáky ZUŠ

Hra Minimuzikant vznikla jako varianta hry Muzikante, ne-
zlob se!. V porovnání s ní má nová hra menší hrací plochu 
bez kolečka s opěrnými tóny, méně figurek a místo kostek 
se používají lístečky s notami. V této podobě je hra finančně 
dostupnější a doba hraní trvá přibližně 20-30 minut.     

Hra vznikla z  potřeby opakovat s  žáky zábavným způ-
sobem znalost výšky not nejen během školního roku na 
hodinách klavíru, ale i doma během týdne a hlavně v době 
prázdnin, kdy se zájem o udržování znalostí ze školy dostá-
vá do pozadí kvůli jiným zábavným činnostem.

Hru tvoří hrací plocha, figurky (čtyři krát tři figurky 
v  modré, červené, zelené a  žluté barvě), pět barevných 
listů s natištěnými notami a dalšími znaky a návod k po-
užití.  

Každý list s  notami má jinou barvu. Čtyři „notové“ listy 
odpovídají čtyřem barvám figurek a rovněž čtyřem barvám 
klaviatury (mimo černé). Zelený list obsahuje noty od „G“ 
do „e“, červený od „f“ do „d1“, modrý od „e1“ do „c2“ a žlutý 

od „d2“ do „h2“. Růžový list obsahuje posuvky, které slouží 
k další manipulaci s figurkami, což bude vysvětleno dále. 

Varianta hry s jednou barvou lístků:
Hráči si vyberou barvu figurek a postaví je na stejně ba-

revné startovní místo (= tři puntíky v každém rohu hry). Pak 
vyberou lístky, jejichž noty chtějí procvičovat a rozhodnou 
si, kdo hru začne (lístky jsou rozstříhané a otočené notovou 
osnovou dolů, aby na noty nebylo vidět, jsou volně rozpro-
střené vedle hrací plochy). První hráč vytáhne lístek, určí 
název noty, vyndá jednu svou figurku ze startovní pozice 
a umístí ji od „c“ směrem doprava na nejbližší klávesu stej-
ného názvu, jaký měla vybraná nota (jednoduše řečeno: 
mám notu d1, posunu figurku doprava na nejbližší klávesu 
dé). Oktávy se nerozlišují – postupuje se stále doprava. Tak-
to ho postupně následují ostatní hráči. Vítězem se stává ten, 
kdo jako první oběhne všemi svými figurkami hrací pole 
a umístí je do svého „domečku“. Každá nota je na lístečku 9x 
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(je to pro případ ztráty či poškození lístků), pro hru s jednou 
barvou stačí 5  lístků se stejnou notou. Když lístky dojdou, 
všechny již použité lístky se seberou, dají na jednu hromád-
ku notovou osnovou dolů, zamíchají se a hra pokračuje. 

Varianta: tímto způsobem se mohou tahat lístky růz-
ných barev – učitel či žák předem vybere noty, které chce 
procvičovat, a ty při hře používá bez vazby na barvu klávesy 
na klaviatuře.

Varianta hry se čtyřmi barvami lístků:
Tato varianta hry je nejčastější. Lístečky opět nepoužije-

me všechny – osvědčilo se od každé noty použít 3-4 lís-
tečky se stejným symbolem. Lístečky jsou položeny po-
tištěnou stranou dolů a volně rozloženy vedle hrací plochy, 
aby se dobře tahaly. Hráči si vyberou barvu svých figurek 
a postaví je na stejně barevné startovní místo (= tři puntí-
ky v každém rohu hry). Každý hráč začíná hrát s  lístky své 
barvy figurek. První hráč vytáhne lístek, určí název noty, vy-
ndá jednu svou figurku ze startovní pozice a umístí ji od „c“ 
směrem doprava na nejbližší klávesu stejného názvu, jaký 
měla vybraná nota. Pokud jeho figurka skončí na modré 
klávese, bude příště vybírat z  modrých lístečků (pokud je 
klávesa žlutá, vybírá příště žlutý lísteček atd.). Tím by měl 
postupně prostřídat všechny barvy lístečků –  vždy bude 
záležet, na jak barevné klávese stojí jeho figurka. Máme-li 
na hracím poli více rozehraných figurek, určujeme barvu 
nově taženého lístečku podle figurky, s  níž chceme hrát 
(avšak pravidla nemusí být moc přísná – když se nám hodí 
pak táhnout jinou naší figurkou, klidně to můžeme udělat). 

Vyhrává ten, kdo má všechny figurky 
v  domečku. Domeček tvoří puntíky 
s názvy not „c, d, e“. Růžové lístky jsou 
rovněž položeny symbolem dolů, aby 
na ně nebylo vidět. Pokud si vytáhne-
te odrážku, stojíte a ve hře pokračuje 
váš spoluhráč. 

Další funkce růžových lístečků: 
Pokud musíme umístit svou figurku 
na klávesu, kde již stojí jiná figurka, 
použijeme dodatečně růžové lístky 
s posuvkami – tím můžeme druhého 
hráče ušetřit (avšak můžete hrát hru 
i bez vyhazování – dvě figurky se ve-
dle sebe na klávesu vejdou). Pokud 
dosedla figurka na černou klávesu, 
bude se barva lístku v  příštím tahu 
určovat barevnou klávesou, od které 
je černá odvozena (tj. pod černou klá-
vesou „cis“ leží např. žluté „c“ – příště 
taháme žlutý lísteček). Růžové lísteč-
ky můžeme používat i kdykoliv jindy, 
když máme chuť. Mohou se hodit pře-
devším před vstupem figurky do „do-
mečku“, kdy zvýšením nebo snížením 
vybraných not můžete rychleji dosáh-
nout umístění figurky do cíle.  

Pravidla hry si může každý stanovit 
sám podle vlastní fantazie a potřeby. 

Měla by se však stanovit před začátkem 
hry, aby nedošlo k rozčilování během hry. Hru můžeme po-
užít i k procvičení dalších znalostí z hudební teorie či dějin 
hudby – stačí domyslet kartičky s dalšími úkoly (více v ná-
vodu k použití). 

Hru lze získat i v elektronické podobě. Pokud použijete 
elektronickou verzi, cena barevného vytištění a zalamino-
vání vás přijde kolem 50,- Kč bez figurek. Bližší informace 
získáte na emailové adrese verachmela@centrum.cz.  

Věra Chmelová
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MINIATURY II. - PTAČÍ

V  minulém roce vyšla v  mladém na-
kladatelství Musica Gioia sbírka skla-
deb současného skladatele Eduarda 
Douši s  názvem Miniatury II. –  Ptačí. 
Jde o  deset kratičkých, velmi vtipně 
napsaných, skladeb pro začátečníky, 
kteří jsou již alespoň trochu schopni 
číst noty (přibližně pro 1.–2. ročník).

Jak sám název sbírky napovídá, 
jednotlivé názvy skladeb připomína-
jí různé ptáky a  jejich  aktivity. Zvlášť 
vydařené humorné vyjádření obsahu 
názvu jednotlivých skladeb propojuje 
dětské představy s hudebním zpraco-
váním autora. K  tomuto napomáhají 
také ilustrace ptáků, které občas za-
sáhnou vtipně i  do notového textu, 
(např. pštrosí „šlápnutí“ do osnovy ve 
chvíli, kdy je v notovém textu pomlka, 
se dá velmi pěkně využít pro ostatní 
podobná místa, kdy mají děti vnímat 
v pravé ruce „ticho“ a často tomu tak 
není...).

Co by nás, klavírní pedagogy, moh-
lo zajímat, je otázka, s čím vším se děti 
u  ptačích skladeb pana Douši potka-
jí a  seznámí. Je toho totiž opravdu 
mnoho. A pokud se někdo snaží vybí-
rat svým dětem skladby nejen podle 
toho, že se jim skladba líbí na poslech, 
ale i podle požadavků, které by s dět-
mi chtěl probrat a  s  nimiž by je chtěl 
seznámit, má tu široký výběr. Děti se 
zde potkají s  velkou škálou výrazo-
vých prostředků a s  různými způsoby 
hry, jako je glissando, arpeggio, velmi 
časté a  náhlé střídání dynamiky, vel-
ké množství důrazů v  jedné skladbě, 
barvitá tempová označení, která si 
děti zapamatují v souvislosti s „ptačím 
příběhem“ daleko lépe než běžným 
memorováním. Narazíme i  na několik 
agogických změn a  na časté střídání 
temp, což není v  dětských skladbách 
běžné. 

Pro vyjádření správné nálady pou-
žívá skladatel hru v celé šíři klaviatury, 
tedy v různých jejích částech, nejenom 
uprostřed. Malé děti to zvládají pěk-
ně, jsou-li k  tomu vedeny od začátku 
své klavírní hry, a  naopak se později 
nebojí, vidí-li ve skladbě basové klí-
če v  obou osnovách. Vědí, že usazení 
skladby do nezvyklých poloh má svůj 
zvukový důvod, že to vlastně skladatel 
jinde napsat nemohl a vyjádření nála-

dy skladby takový počin prostě potře-
buje.

Ve skladbách se setkáme s  dvoj-
hmaty od sekund až k sextám, ke kon-
ci najdeme i celé kvintakordy. V Boogie 
ptáka Loskutáka se objeví triolami za-
psaný swingový rytmus a na několika 
místech potkáme i  dvojhlas v  jedné 
ruce, kdy jeden hlas držíme a druhý se 
nad ním či pod ním pohybuje. Co se 
délek not týče, vystřídají se tu všechny 
jejich základní délky, včetně not šest-
náctinových.

Prstoklad je u skladeb doplněn vel-
mi šikovně. Zajímavostí je, že u  prv-
ních šesti skladeb najdeme pod nadpi-
sem vyznačenou polohu obou rukou, 
tedy pětiprstové polohy v  různých 
částech pokrývající různé části tónin. 
Pro  mladší žáky je takové značení ši-
kovné a  zjednodušuje jim pohled na 
skladbu, starší žáky je dobré dovést 
k  tomu, aby si na používaný výběr 
tónů přišli sami.

Z  mnoha složitějších motivků (ať 
prstokladově, melodicky nebo rytmic-
ky) se dají udělat moc pěkná a nápa-
ditá prstová cvičení hraná v odlišných 
náladách, aby si děti uvědomily, která 
je ta pravá nálada pro studovanou 
skladbu.

V  Doušových ptačích miniaturách 
najdeme jednoduše mnoho nových 
zajímavostí pro děti na malém prosto-
ru a  ještě se u toho s nimi pěkně po-
bavíme. Album všem vřele doporučuji, 
jde o vděčné skladby jak do hodin kla-
víru, tak na koncert.

Zuzana Hančilová
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METODIK A

Metodické a psychologické přístupy klavírního 
pedagoga podmiňující zdravý vývoj žáka (1. díl)

Taťána Zemenová

Úvod 

Na základní umělecké škole učím již 29 
let . Zdálo by se, že je to už dlouhá doba 
na to, aby člověk naprosto přesně vě-
děl, jak a proč má v dané chvíli s dětmi 
určitým způsobem pracovat . Pravda je 
taková, že se i pedagog stále učí, vyvíjí, 
mění se stejně, jako se mění naše spo-
lečnost, mění se podmínky, celospole-
čenské názory a  koneckonců mění se 
i  sami rodiče a  jejich děti . Co zůstává 
stále stejné, jsou krásné, hluboké a čisté 
oči těch nejmenších žáčků, kteří k nám 
přicházejí někdy s ostychem, obavami, 
někdy s  převelikou energií a  kuráží, 
každopádně s  velkým očekáváním, co 
nového zažijí .

Práce pedagoga nespočívá jen v  sa-
motné práci s dítětem u nástroje, ale je 
celým komplexem činností, které spolu 
s dětmi zažívá . Ať už jde o veřejná vy-
stoupení, soutěže, návštěvy koncertů, 
divadel, výstav, výměnné zájezdy, ex-
kurze, víkendová a  prázdninová sou-
středění, ale také osobní rozhovory se 
žáky a psychickou podporu v určitých 
chvílích jejich života apod . Je toho 
mnoho, co prožíváme se svými žáčky 
a co formuje nás i je, potažmo jejich ro-
diče, sourozence, spolužáky, kamarády 
apod .

Ráda bych se podělila o vlastní zku-
šenosti ze své praxe, a  pomohla tak 
svým mladším kolegům, kteří svoji ces-
tu teprve hledají a  mají pedagogickou 
dráhu před sebou .

1. Kapitola I

„Jsme tím, co si myslíme.
Ze svých myšlenek stavíme svůj svět.“

Buddha

To jsou slova, která rozhodla o tématu 
mé bakalářské práce . Ale abych byla 

přesná, nejen tento citát mne přivedl 
na myšlenku zabývat se jistými záko-
nitostmi, panujícími mezi chováním 
nás samotných a našeho okolí . V prů-
běhu své pedagogické praxe sbírá každý 
z nás učitelů nejrůznější poznatky, vě-
domosti, zkušenosti a časem pohlíží na 
svůj obor s  větším nadhledem a  v  šir-
ších souvislostech . O dětech přemýšlí ze 
všech možných úhlů . Ale nejen o nich, 
také o rodičích svých žáků, o kolezích, 
samotném prostředí školy, o společnos-
ti jako takové . Vnímá změny, které se 
dějí, vyhodnocuje zažité situace a snaží 
se z  nich poučit, zobecnit určité pro-
blémy, se kterými se cestou během své 
pedagogické dráhy setkal, a  pokouší 
se najít optimální řešení, jak se svým 
okolím spolupracovat a  komunikovat . 
Do rukou se mi dostala, pro mne velmi 
krásná, kniha Muž, který chtěl být šťast-
ný1, která začíná právě zmíněným citá-
tem a  je velice inspirativním vyprávě-
ním jejího autora Laurenta Gounella2, 
osobní zpovědí, zamyšlením a zároveň 
návodem, jak se stát skutečně šťastný-
mi .

Skutečně šťastnými? V jakém smy-
slu? V  čem tkví tajemství šťastného 
života? To jsou otázky, které mne ved-
ly k zamyšlení nad tím, co my, klavír-
ní pedagogové, můžeme učinit pro to, 
abychom vychovali z našich žáků, stu-
dentů vyrovnané, vzdělané, vnitřně 
hluboké a tedy šťastné osobnosti!

Na základní umělecké škole pracu-
je učitel s  lidmi nejrůznějšího věku. 
Každý z  jeho žáků přichází s  jinými 
představami, jinými nároky, ale také 
jinými vědomostmi, jiným naturelem, 
žije v  jiných podmínkách . S  každým 
z nich musí učitel pracovat jiným způ-
sobem, vhodným pro jeho věk, studijní 
zaměření atd . Co mají ale společné, je, 
nehledě na to, zda jde o  čtyřleté dítě, 
teenagera, případně dospělého jedince, 

že všichni ke svému růstu a ke smyslu-
plné práci potřebují mít důvěru ve své-
ho učitele . Bez toho se nic nezdaří .

„Ostatní nás vidí tak, jak na sebe po-
hlížíme my sami.“3 Tato myšlenka mne 
velmi oslovila . Donutila mne přemýšlet 
o tom, jak je důležité, abychom my uči-
telé pracovali především sami na sobě, 
byli sami se sebou spokojení a  přede-
vším sami sobě důvěřovali . Pak teprve 
můžeme být tou správnou osobou, kte-
ré budou žáci věřit . Tím člověkem, kte-
rý jim nastaví laskavou, chápající, leč 
nesmlouvavou tvář, dokáže mít ote-
vřenou náruč, která vždy dodá pocit 
jistoty, klidu a bezpečí, a zároveň tím 
učitelem, který disponuje fundovanou 
znalostí svého oboru a je schopen tyto 
znalosti předávat dál. V  tom vidím 
hlavní psychologický přístup klavír-
ního (a nejen) pedagoga.

Během svého mnohaletého studia na 
MC JAMU v Brně jsem měla možnost 
seznámit se s mnoha úžasnými lidmi, ať 
už přímo osobně nebo zprostředkovaně 
pomocí nejrůznějších odborných pub-
likací, DVD záznamů, nahrávek apod . 
Po celou dobu jsem byla trpělivě vede-
na především paní profesorkou Alenou 
Vlasákovou k  tomu, abych pracovala 
právě nejvíc sama na sobě, seznamo-
vala se s  nejnovějšími trendy výuky 
klavírní hry, s  nejnovějšími výzkumy 
z oblasti psychologie, prostě přemýšle-
la o  své práci a hledala nejoptimálněj-
ší metodické a  psychologické postupy, 
a  byla tak schopna daleko odborněji, 
poučeněji pracovat se svými žáky .

Ze všech odborných materiálů, které 
mne intenzivně oslovily a  nejvíce po-
mohly v  mé práci, bych uvedla aspoň 
tyto4:

Vlasáková, Alena . Klavírní pedagogi-
ka . Praha: AMU, 2003

Vlasáková, Alena . Klavírní pedagogi-
ka I . – elementární stadium výuky . 
Praha: H & H, 1992

Judovina-Galperina, Taťána Boris-
ovna . U  klavíru bez slz aneb jsem 
pedagog dětí . Z  ruského originá-
lu přeložila Věra Jůzlová . Brno: 
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LYNX, 2000
Artobolevskaja, Anna Dalimilova . 

Pjervaja vstreča s  muzykoj . Sovět-
skou kompozitum Moskva 1985, 
překlad Hany Bubleové věnován 
MC JAMU Brno, 2006 10

Nejgauz, Genrich Gustavovič . O umě-
ní klavírní hry . Z ruského originálu 
Ob iskusstve fortepiannoj igry, vyd . 
Muzgiz, Moskva, 1961, přeložila D . 
Šimonková . Praha: SPN, 1983

Kogan, Grigorij Michajlovič . Před 
bránou majstrovstva . Psychologic-
ké predpoklady úspešnosti práce 
hudebníka . Z  ruského originálu 
U  vorot masterstv, vyd . Sovietskij 
kompozitor, Moskva, 1958, pře-
ložil Jindřich Pazdera, Bratislava: 
VŠMU, 1991, 96 s .

Při pohledu zpět na všechna ta léta 
spolupráce s  paní profesorkou Alenou 
Vlasákovou a všemi ostatními profeso-
ry a  přednášejícími Metodických cen-
ter JAMU Brno a dříve i AMU Praha, 
kterého jsem také absolventkou, jsem si 
uvědomila, jak obrovskou roli ve vývoji 
české klavírní pedagogiky jejich fungo-
vání hraje5, jak velmi napomáhá všem 
generacím současných učitelů oriento-
vat se ve svém oboru, umožňuje srov-
nání se světovou klavírní pedagogikou 
současnosti, s novými trendy ve výuce, 
s novými školami, tedy i s notovým ma-
teriálem apod .

Vše je stále v  pohybu . Samozřejmě, 
že i metody klavírní pedagogiky se stá-
le mění . Možná lépe řečeno náhledy 
na způsoby práce s dětmi či mladými 
umělci jsou nazírány v  daleko širších 
souvislostech a  pojímají člověka jako 
takového se všemi jeho vlastnostmi, 
schopnostmi, jeho klady i zápory . Stá-
le více se upírá pozornost na výchovu 
našich nejmenších, na nutný požada-
vek maximálně kvalitní a systematic-
ké práce právě s nejmenšími věkovými 
kategoriemi . Posouvá se věková hrani-
ce, kdy je možné oficiálně na ZUŠ pra-
covat s předškolními dětmi6 .

To vše samozřejmě přináší daleko 
větší nároky na klavírního pedago-
ga, na jeho zaujetí, originalitu, tvůrčí 
schopnosti a  v  neposlední řadě i  pra-
covitost a  ochotu věnovat se cele své 
profesi . Pokud se nám podaří vytvořit 
ve třídě tvůrčí atmosféru, mohu z vlast-
ních zkušeností potvrdit, že všechny 

zainteresované strany vyučovacího 
procesu, tedy my učitelé, děti, ale i  je-
jich rodiče a  okolí zažíváme společně 
pocity štěstí, radosti, víry ve své schop-
nosti a vzájemné úcty .

2. Nejmladší věk

V počátečním vyučování hudbě je 
našim největším úkolem děti nadch-
nout, učinit je u  nástroje jednoduše 
šťastnými . To znamená, že my sami 
musíme s  velkým nadšením a  elánem 
na hodinách pracovat .

Jsem moc ráda, že na škole, kde pra-
cuji, mám možnost pracovat už i  se 
čtyřletými dětmi . Je sice nutné dopo-
ručení pedagogicko-psychologické po-
radny, její vyjádření, že pro dané dítě 
je vhodné, aby se výukou zabývalo, ale 
jinak nemám problém zařadit je do své 
třídy . Je to úžasný věk, kdy je dítě ote-
vřené všemu novému, je bezprostřední . 
V tomto okamžiku si vlastně budujeme 
pevné základy naší další spolupráce 
a  stavíme základy budoucího žákova 
rozvoje . Je třeba, aby nám dítě plně 
důvěřovalo, cítilo se s  námi v  bezpe-
čí, a mohlo tak s radostí objevovat pro 
něho zcela nové, nádherné věci . Samo-
zřejmě, že jen formou hry jsme schop-
ni s  těmito dětmi pracovat, ale pokud 
jsou již duševně dostatečně zralé, do-
káží mnohé . Myslím, že nejdůležitější 
v  tomto věku je probudit v  nich fan-
tazii, snovost a chtivost experimentu.

Pochopitelně, že největší zkušenosti 
jsem čerpala při výchově svých vlast-
ních dětí. Jsou z  nich nyní muzikanti 
tělem i duší a věřím, že právě v nejra-
nějším dětství se rozhodovalo o  jejich 
dalším vývoji . Prožívali jsme spolu 
nádherné chvíle . Ať už při společném 
muzicírování u klavíru, kdy mi seděly 
na klíně, ručičky měly položené na 
mých a  společně jsme hráli a  zpíva-
li, prostě se radovali u nástroje, nebo 
když jsme si společně malovali obráz-
ky a vymýšleli k nim příběhy nebo jen 
chodili v přírodě a poslouchali zvuky 
kolem nás, pozorovali, co se kolem 
děje, všímali si barev, tvarů, nejroz-
todivnějších zvuků a představovali si 
všelijaká dobrodružství.

Byly to nezapomenutelné okamžiky, 
které určitě zůstaly v podvědomí mých 
chlapců a ze kterých v pozdějších letech 
čerpali inspiraci a intenzitu svých pro-

žitků . Z toho vidím, jak důležitý je ten-
to čas v životě dětí, jak moc rozhoduje 
o  hloubce citů, o  fantazii a  celkovém 
jejich nazírání na svět kolem sebe .

Mám zkušenost, že v  tomto věku je 
výhodnější, pokud je to možné, praco-
vat na hodině se dvěma dětmi najed-
nou . Ve skupince se totiž více uvolní, 
intenzivněji prožívají veškeré dění na 
hodině . Velmi touží po uznání, po po-
chvale, a tak se snaží být těmi šikovněj-
šími, pohotovějšími, a tím se vzájemně 
velmi inspirují, doplňují . Je-li jedno 
méně průbojné, nakazí se spontaneitou 
toho druhého a naopak, je-li dítě příliš 
akční a vidí-li, že jeho kamarád je klid-
ný, i ono se zklidní a začne pracovat da-
leko soustředěněji . Je-li dítě na hodině 
samo, pak často do her zapojuji rodiče . 
Je pravda, že některé děti lépe pracují se 
svými vrstevníky než s rodiči, je to vel-
mi individuální . Každopádně musíme 
děti stále chválit a velmi pozitivně je 
motivovat ke všem činnostem . To my-
slím není v tomto věku žádný problém, 
neboť čtyřleté dítě přirozeně prahne po 
nových věcech . S  široce rozevřenýma, 
hlubokýma očima hltá každé naše slo-
vo, okamžitě nás ve všem napodobuje 
a chce si vše samo vyzkoušet . Je ochot-
no prožívat spolu s námi pro něho nové 
činnosti a radovat se z nich . Je na nás, 
abychom byli velmi důkladně připrave-
ni a  měli promyšlené možné činnosti, 
které s  dětmi budeme chtít zvládnout . 
Vše prožívají velmi vážně a soustředě-
ně, pokud je vtáhneme do problému . 
Hra je pro ně život, vše prožívají na-
plno a vydrží být soustředěné i velmi 
dlouhou dobu, pokud v nich probudí-
me zvědavost, fantazii, necháme je vy-
jádřit se pohybem, malováním, vymýš-
líme-li a  prožíváme s  nimi pohádkové 
příběhy, zpíváme-li si s  nimi, hrajeme 
společně na klavír nebo na Orffovy ná-
stroje, prostě střídáme-li nejrůznější 
činnosti . 

Velmi rády se předvádějí . Stačí, má-
me-li ve třídě nějakou hračku, napří-
klad panenku, plyšového panáčka či 
zvířátko7 a  necháme-li dítě předvést 
jim, co už se naučilo . Častým opako-
váním již zvládnutých úkolů totiž 
dosáhneme u  dětí pocitu uspokojení, 
získání sebedůvěry a v neposlední řadě 
jim umožníme prožít si důležitý pocit 
dělání šťastnými ty druhé . „Já už něco 
umím a teď to zahraju pro tebe . Pojď se 
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radovat se mnou .“
Pro odměnu jsou děti schopné uči-

nit mnohé . Stačí, slíbíme-li jim obrá-
zek, hvězdičku, kterou jim nalepíme 

do žákovského sešitku, ale i  jen slovní 
pochvala je převelikou motivací .

Rodičům radím, aby i doma při do-
mácí přípravě měli připravené sešitky, 
kam budou zapisovat každé domácí 
cvičení, a  zároveň nějaké malé odmě-
ny . Vhodné jsou například nalepovací 
obrázky (zvířátka, hvězdičky apod .), 
kterými je za jejich „práci“ doma oce-
ní. Vždy, když přijdou děti ke mně na 
hodinu, společně si prohlédneme jejich 
sešitek a zjišťujeme, kolik pochval se jim 
podařilo získat . Tím vlastně pochvalu 
prožívají ještě jednou a už se těší, co mi 
budou moci ukázat příště .

Veškerá činnost na hodině probí-
há nápodobou . Ať už jde o  pocitová 
cvičení na hudbu P . Ebena8, hraní si 
na tělo společně se zpíváním nejrůz-
nějších říkadel či písniček, dirigování, 
hraní na Orffovy nástroje, používání 
nejrůznějších hudebních pomůcek, 
případně i  malování obrázků inspiro-
vaných slyšenou hudbou a samozřejmě 
i  samotným hraním si s  nástrojem, to 
vše provádí dítě přímo s pedagogem. 
Jde v  tomto věku určitě o  efektivnější 
způsob učení . Jestliže totiž pracují děti 
na daném úkolu přímo s námi, mají-li 
možnost napodobovat nás v  průbě-
hu našeho předvádění, daří se jim vše 
snadněji a  výsledek jejich snažení je 
vždy lepší, než když dítě až následně 
po nás cvičení provádí samo nebo jen 
reaguje na slovní vysvětlení problému .

Zatímco by děti čtyřleté, jak jsem 
již uvedla, měly podle mých zkušenos-
tí pracovat spíše  v kolektivu, byť i  jen 
dvou dětí, pětiletí již potřebují hodinu 

zcela sami pro sebe . Každé dítě je to-
tiž zcela jinou individualitou, potřebuje 
osobitý, jedinečný přístup a zároveň je 
již schopno velmi soustředěné indi-
viduální práce . Výborné je, když mají 
možnost pracovat jak individuálně se 
mnou u nástroje a zároveň mohou do-
cházet do skupinového vyučování, kde 
společně s ostatními dětmi zpívají, hrají 
na Orffovy nástroje, tancují, prostě pro-
žívají hudbu všemi smysly .

Na naší škole jsme vytvořili zajíma-
vý způsob organizace vyučování těch-
to malých školáčků, kdy děti absolvují 
kolektivní výuku v  tzv . Kolečku . Jde 
o  hudební a  taneční průpravu v  roz-
sahu dvou vyučovacích hodin týdně, 
kdy se hudební část odehrává v učebně 
hudební nauky pod vedením učitele 
teoretických předmětů a  taneční část 
v tanečním sále s učitelkami baletního 
oddělení .

Je pravda, že v  tomto věku k  nám 
děti přicházejí nejčastěji . Jsme vět-
šinou jejich prvními učiteli a  spolu 
s námi si přivykají pravidelné, systema-
tické práci a zjišťují, co to vlastně zna-
mená chodit do školy . Na nás záleží, 
jaký vztah si dítě ke škole a učení jako 
takovému vytvoří . Je naprosto nutné 
být vždy velmi pozitivními, příjemně 
naladěnými, stále ještě spíše tetami než 
učitelkami . Často mi v tomto věku děti 
tykají, zvláště podaří-li se mi s nimi na-
vázat úzký kontakt . Časem děti samy 

přejdou k jiné formě oslovení .
Velmi významnou roli budou 

hrát rodiče . S  nimi musíme pohovo-
řit o tom, jak bude třeba s dětmi doma 

pracovat, co budou při výu-
ce potřebovat apod .9 

Stále ještě platí, že je dob-
ré využívat nápodoby . Čas-
to si položím dětské ručičky 
na své   a  spolu hrajeme na 
klavíru nebo jim ručičku 
podpírám a  vlastně s  jejich 
prstíky hraji já . Některé děti 
mají přirozeně šikovnou ru-
čičku, ale u mnoha dětí nám 
dá velkou práci uvolnit je, 
navést je na to, aby prstíčky 
poslouchaly a tóny si spolu 
s oušky braly z klavíru . Moc 
se mi vyplatilo být v  této 
době10 důslednou v  tom, 
že nenechám děti dotýkat 
se nástroje jen tak ledabyle, 

ale od prvních doteků je vedu k tomu, 
aby se zaposlouchávaly do tónů v celé 
jejich délce, doposlouchávaly je, aby 
hrály s výrazem, s obsahem.

Moje důslednost se mi stokrát v dob-
rém vrátila zpátky . Už při portamen-
tové hře je patrné, jak dítě dokáže vést 
melodii, zda ji jen takzvaně odslabiku-
je, nebo je již schopno doposlouchat 
třeba jen kratičkou frázičku . Samozřej-
mě, že se nám následně daleko lépe daří 
i  výuka legatové hry, kdy je dítě zcela 
jinak schopné zaposlouchat se do toku 
tónů . I při samotné hře z not je zřetelné, 
kdy dítě nevede při čtení jen oko a ná-
sledně hmat, ale oko a  pak především 
sluchová představa . Je prostě důležité, 
dát i  jen malé frázi zcela určitý smysl . 
Často si vypomáhám slovy, kdy s dítě-
tem společně vymýšlíme krátké texty, 
jež podkreslí frázi obsahově a  dokáží 
dítě dovést v jednom tahu až do jejího 
konce .

Již u  čtyřletých, a  pokud ke mně dítě 
přijde v pěti letech, pak právě v tu dobu, 
mi napomáhá k vytváření jejich slucho-
vé představivosti uvědomování si smě-
ru melodie a její grafické znázorňování 
třeba pomocí barevných magnetek, či 
magnetických zvířátek a  podobně na 
magnetické tabulce nejprve bez notové 
osnovy, později se dvěma či třemi lin-
kami, až poté pracujeme s velkou dese-
tilinkovou notovou osnovou najednou . 
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Je nutné, aby si dítě dokázalo převést 
slyšenou hudbu do malované, psané 
představy, mluvíme o  tzv . relativním 
čtení .11 O co se musíme také stále sna-
žit, je propojení hmatu s tím, co slyšíme 
a  vidíme . S  tím souvisí práce s  inter-
valy . Děti se seznamují se základními 
intervaly hravou formou a poznávají je 
pomocí obrázkových kartiček, k  nimž 
zároveň hledají jejich vyobrazení v ne-
úplné notové osnově12 (již zmíněné re-
lativní čtení) a zároveň hledají správný 
obrázek se znázorněným intervalem na 
výseku klaviatury13 .

Nejvíce se zabýváme sluchovou analý-
zou malé a velké sekundy, následně pak 
malé a  velké tercie . Během poměrně 
krátké doby zvládnou i  čistou kvar-
tu, kvintu i  oktávu . Některé děti se-
znamuji s intervalem sexty a septimy 
až v dalším roce výuky . Pro všechny 
je však práce s  intervaly velmi oblí-
benou zábavou . Průběžně je s  dětmi 
hledáme i  při improvizacích, při hře 
na ozvěnu, na otázky a  odpovědi, 
všímáme si jich i v písničkách, melo-
diích, které hrají či poslouchají . Vy-

užívám k  tomu i  výbornou pomůcku 
–  na linoleu vyobrazenou klaviaturu 
a  nad ní notovou osnovu, kdy s  dět-
mi po klaviatuře chodíme a zpíváme 
dané intervalové postupy, případně 
si je pomocí velkých sluníčkových 
notiček hledáme i v notové osnově14 . 
Neocenitelným pomocníkem jsou 
i pracovní sešity zvané Klavihrátky15, 

které využívám především pro domá-
cí práci .

V této fázi výuky se velmi vyplatí být 
opravdu důsledný a neustále vést děti 
„přes ouška“. Nabádat je, aby poslou-
chaly o čem a jak si s nimi klavír poví-
dá. Pomáhá to i k odstranění určitého 
napětí, které v sobě některé děti mají .

V dnešní době se bohužel setkávám 
stále častěji s  dětmi, které přicházejí 
s  nějakými psychickými problémy . Ty 
mají nejrůznější důvody, ale nejčastěj-
ším bývá nedobrý vztah mezi rodiči 
nebo celkově nedobrá atmosféra v  ro-
dině . Může nastat i problém ve školce, 
mezi kamarády apod . Vždy se snažím 
získat co nejvíce informací, abych po-
chopila, v  čem spočívají potíže kon-
krétního dítěte, a mohla tak správně re-
agovat na určité jeho projevy a pomoci 
mu .

Uvedla bych pár příkladů:
 » rodiče se rozvádějí, případně do-

chází ke ztrátě sourozence – veliká 
nejistota

 » střídavá péče

Vždy jsem se snažila dítě ubezpečit, že 
já budu stále jeho kamarádem, který 
mu, bude-li to potřebovat, vždy po-
může . Myslím, že dítě v tu dobu velmi 
potřebuje jakýsi záchytný bod, určitou 
jistotu .

V případě střídavé péče nastává pro 
dítě z  mého pohledu ještě složitější si-
tuace . Z  vlastních zkušeností vím, jak 

těžké je pro děti cestování mezi rodiči, 
změna prostředí, případné zneužívání 
dospělých dítěte k řešení vlastních pro-
blémů . Hrozí, že dítě začne dané situace 
zneužívat a  vlastně se bude učit jakési 
přetvářce nebo bude dezorientované 
a  bude se snažit všem kolem zavděčit, 
případně udělat dojem za každou cenu 
apod . Vždy to směřuje k pokřivení cha-
rakterových vlastností dítěte .

V těchto případech jsem se snaži-
la být s dětmi na hodině sama a v kli-
du utěšovat, vysvětlovat, usměrňovat . 
Je třeba být velmi citlivým, pozitivně 
naladěným, ale zároveň náročným 
protějškem, před kterým není tře-
ba nic předstírat ani nic dokazovat . 
Je to samozřejmě velmi individuální .  

 » pracovní zatížení rodičů –  nedo-
statečná domácí příprava

Nastává často velmi nepříjemná, pro 
dítě stresující situace, kterou je třeba 
včas vyřešit . Hrozí, že při dlouhodo-
bější nedostatečné domácí přípravě dítě 
ztratí o  hru zájem . Nebude mít dobrý 
pocit a bude zbytečně nešťastné . Nejed-
nou jsem již tuto situaci řešila tak, že ke 
mně dítě přicházelo ještě před pobytem 
v mateřské školce a spolu jsme v klidu 
a  radostné atmosféře popracovaly . Pak 
jsem dítě do mateřské školky většinou 
odváděla já sama . Strávily jsme spolu 
u  klavíru velmi příjemné chvíle, které 
jej inspirovaly a  vrátily mu chuť kaž-
dý den pravidelně cvičit . Doma se pak 
mohlo pochlubit, jak už krásně daný 
úkol umí zahrát, a rodiče si našli aspoň 
chvilku, aby uspořádali dítěti doma 
malý koncert a ono se mohlo pochlubit 
svými úspěchy . Tak získalo dítě ke mně 
daleko větší důvěru a většinou se situ-
ace v  rodině časem urovnala a  dítě se 
mohlo opět připravovat doma se svými 
rodiči .

 » dítě se pohybuje převážně mezi do-
spělými

Většinou se toto dítě jeví jako tzv . sta-
ré-mladé . Nedokáže se spontánně cho-
vat, uvolnit . Velmi koriguje své jednání . 
Často je velmi kritické ke svému okolí . 
Velmi tvrdě prosazuje svoji vůli .

Ze zkušenosti vím, že je třeba s  tě-
mito dětmi jednat a hovořit jako s do-
spělými a  respektovat je, ale na druhé 
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straně nenápadně uvolňovat malou du-
šičku a  nechávat ji, např . při improvi-
zaci, nekontrolovaně (myšleno dítětem) 
zaskotačit, vtáhnout ji do dětského svě-
ta fantazie . Často bývají méně oblíbe-
nými v kolektivu ostatních dětí a  tady 
je možnost na nejrůznějších společných 
akcích třídy, jako jsou například víken-
dová či prázdninová soustředění, výle-
ty, výjezdy na koncerty, baletní před-
stavení apod ., zapojit je mezi ostatními 
dětmi v různých hrách, aktivitách atd .

 » přílišná fixace na jednoho z rodičů 

V tomto případě musíme zcela určitě 
pracovat na hodině se samotným dí-
tětem . Bez přítomných rodičů je v na-
prosté většině dítě schopno s námi zcela 
normálně spolupracovat . Pokud přesto 
problém přetrvává, zkracuji délku vy-
učovací lekce na minimum, a  dítě se 
postupně uklidní a  časem se vrátíme 
k normální pravidelné výuce .

Ať už řešíme s  dítětem nějaký pro-
blém či výuka probíhá zcela normálně, 
mám za to, že je u  malých dětí třeba 
hodinovou vyučovací lekci dělit a  ví-
dat se minimálně 2x týdně . Ze zku-
šeností vím, že tímto způsobem zvlád-
neme dvojnásobek práce . Zpočátku 
se stává, že rodiče a někdy i samy děti 
chtějí pouze jednu hodinu týdně, ale 
posléze mě sami prosí o  rozdělení ho-
diny . Dokonce i starší děti, které prošly 
tímto způsobem výuky, požadují naše 
častější setkání a pokud možno v kon-
cových hodinách, kdy ví, že si můžeme 
dovolit vyučovací lekci podle potřeby 
prodloužit .

Všichni touží po uznání, pochva-
le . Nutný je pocit zdaru, radosti 
z  činnosti, která se dítěti daří, dob-
rý pocit z  toho, že vynaložené úsilí 
přineslo výsledky, byť i  jen v podobě 
nalepeného obrázku nebo jiné po-
chvaly . Největší pochvalou je samo-
zřejmě ubezpečení dítěte, že se nám 
jeho provedení skladbičky moc líbilo 
a potěšilo nás . Určitě se ale nevyplácí 
chválit dítě za každou cenu . Musí se 
spolehnout na nás v  tom, že pokud 
jej chválíme, je opravdu zač . V  tuto 
chvíli jsou již děti schopné uvědomit 
si souvislost mezi jím vynaloženým 
úsilím něco zvládnout a  dosaženým 
výsledkem . Tady se rodí poznání, že 
pokud po něčem toužím, musím pro 

splnění svého přání něco vykonat já 
sám. Učiním tak radost sobě i  dru-
hým.

Ráda bych na tomto místě ocitovala 
myšlenku z  knihy Laurenta Gounella . 
„Chcete-li uskutečnit svůj životní sen, 
budete se muset snažit a v případě nut-
nosti i něco obětovat16 . Jít za svým cí-
lem, aby se člověk mohl plně realizovat, 
to je někdy stejné jako zlézt horu . Do-
kud to neučiníte, zůstává vám skryto, 
že úsilí, které budete muset vynaložit, 
znásobí váš pocit uspokojení v cíli . Čím 
větší úsilí, tím větší bude vaše radost 
a tím déle ve vás přetrvá .“17 Podle mého 
mínění je to jeden z  nejdůležitějších 
úkolů pedagoga, kterým se musí za-
bývat . V  tuto chvíli pokládá základy . 
Nechává hlavně velmi intenzivně pro-
žít pocit radosti a  štěstí z  dobrého vý-
sledku, kterým může být i  jen krásně 
připravená skladbička v  rozsahu čtyř 
taktů . Nesmíme opomenout zdůraznit, 
že víme, kolik námahy bylo zapotřebí 
k tomu, aby dokázal zahrát onu sklad-
bičku tak krásně, a že nám a samozřej-
mě i  sobě udělal velikou radost . Měli 
bychom zdůraznit, že i klavír má radost 
z  toho, jak se ho krásně dotýká a  od-
měňuje se mu tím, že mu pod prstíčky 
tak krásně zpívá . To ale předpokládá 
i  opačný přístup . Pokud nejsme zcela 
spokojeni, měli bychom samozřejmě 
úměrně situaci poukázat na nedosta-
tečnost v  přípravě a  vysvětlit, nejlépe 
tak, že s dítětem danou skladbičku nebo 
její část v tu chvíli procvičíme tak, aby-
chom mohli říci: „Vidíš, stačila chvíle 

a klavír už je s tebou spokojen a krásně 
ti zpívá . A co teprve, kdybys tak cvičil 
každý den, to by nám teprve poděkoval 
krásnými tóny a  všichni bychom měli 
velikou radost .“

Ukázat žákovi (a  umožnit mu zažít) 
pocit, jak těžké je přemoci někdy sám 
sebe, kolik úsilí je někdy třeba vynalo-
žit, jaká odměna mě ale na konci čeká, 
to budeme řešit především s  dětmi 
v období puberty . Je ale naší povinnos-
tí, ať už v kterémkoli věku, nechat stu-
denta tento pocit zažít, poznat . Bohužel 
v  dnešní společnosti se této základní 
služby od svých rodičů některé děti ne-
dočkají . Může za to podle mého názoru 
více skutečností . Tak například nedo-
statek času rodičů z důvodu jejich vel-
kého pracovního vytížení, někdy jejich 
touha po seberealizaci, a  tím nechuť 
ztrácet svůj čas s někým jiným, byť jde 
o vlastní dítě, nebo i jenom pohodlnost, 
kdy rodič radši rezignuje, než by si dal 
tu práci a  svým důsledným, ale laska-
vým přístupem dítěti pomohl zdolat 
sama sebe .

Šestileté děti jsou už daleko samostat-
nější a  nastává, myslím, správná doba 
vést je k  samostatnosti . Například tím, 
že doporučíme rodičům, aby se svými 
dětmi při domácí přípravě nejprve všech-
ny zadané úkoly prošli, nechali si dětmi 
vysvětlit, co vlastně mají zvládnout a jak, 
a  pak je stále častěji nechávali pracovat 
samotné a  na závěr cvičení si nechali 
vykonanou práci předvést třeba formou 
malého koncertíku .
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Vzhledem k  nástupu dětí do první 
třídy základní školy a  tedy zcela jiné-
mu režimu, je třeba být vždy z počátku 
roku velmi trpělivý a pomoci s organi-
zací volného času . Je třeba naučit děti 
určitému řádu . Nestačí ale sestavit spo-
lu s nimi jejich týdenní rozvrh . Je nutné 
být důslednými a daný rozvrh dodržo-
vat . To je samozřejmě největší úkol pro 
rodiče, což nebývá vždy tak úplně jed-
noduché . Abych jim, myslím rodičům 
i dětem, situaci usnadnila, dostávají ode 
mne většinou předtištěný rozvrh, včet-
ně soboty a neděle, kam si spolu zapíší, 
jak vše časově zorganizují . U některých 
dětí jsem dokonce zavedla sešitky, kam 
mi nejprve s rodiči, později sami píší, co 
který den cvičili, co se jim dařilo a čím 
bude naopak třeba se ještě více zabývat .

Opět bych ráda citovala Laurenta Gou-

nella . „Naše představy se utvářejí na zá-
kladě toho, co o nás říkají ostatní. Když 
osoby ve svém okolí z jakéhokoli důvodu 
považujeme za důvěryhodné, můžeme 
uvěřit tomu, co o nás říkají.“18 Z této ci-
tace vyplývá jedna důležitá informace . 
V tomto věku již začíná dítě přemýšlet 
o  tom, jací jsou lidé v  jeho okolí, jaké 
je ono samo a  podle toho, jak my se 
v  tuto dobu   němu chováme, mění se 
i jeho postoje vůči sobě samým či okolí . 
Podle autora této knihy, a já s ním plně 
souhlasím, jsou-li například rodiče, 
přesvědčeni o kráse a inteligenci svého 
dítěte a neustále mu to opakují, je prav-
děpodobné, že tak bude pohlížet samo 
na sebe a získá velké sebevědomí . To je 
určitě pravda a  je to v  pořádku . Pod-
le mě bychom ale měli být my učitelé 
obezřetní . Mohlo by se stát, že vlivem 
takovéto rodičovské výchovy se z dítěte 
stane sobecký, arogantní a sebestředný 

člověk . Pokud ale postoj rodičů vůči 
dítěti bude zcela obrácený, je možné, že 
z  něho vyroste nesamostatné stvoření, 
které si nevěří, nedokáže se samostatně 
rozhodovat, nemá dostatek sebeúcty, 
z  čehož by v budoucnu mohly vznikat 
velké problémy . Je i  na nás učitelích, 
abychom pomohli rodičům najít tu 
správnou míru . Je to těžké, ale nutné .

Vzhledem k tomu, že velký vliv utvá-
řející náš názor na sebe samé má i  to, 
jak nás posuzuje učitel, ať už jde o hod-
nocení pozitivní, nebo negativní, jsme 
povinni i my učitelé brát své malé žáčky 
(a nejenom je) velmi vážně, vážit si jich 
a  vidět v  nich spíše partnery, které je 
třeba respektovat a mít v lásce .

1 GOUNELLE, Laurent . Muž, který chtěl být 
šťastný . Přeložil Burget, Aleš .1 . vyd . Pra-
ha: Rybka Publishers,

   2008, 148 s . ISBN: 80-87067-90-8
2 psycholog, spisovatel a odborník na rozvoj 

osobnosti
3 GOUNELLE, Laurent . Muž, který chtěl být 

šťastný, Praha: Rybka Publishers, 2008, 
s . 17

4 Další viz Prameny a literatura (pozn .: závě-
rečná část práce s literaturou bude otiště-
na v příštích číslech časopisu)

5 v současné době pracuje pouze MC JAMU 
Brno .

6 Nyní již běžně pracujeme se čtyřletými dět-
mi . Nutná je spolupráce s pedagogicko-
-psychologickou poradnou .

7 Viz Příloha na str . 18
8 VLASÁKOVÁ, Alena . Klavírní pedagogika . 

Praha: AMU, 2003, s . 112-118
9 Viz kapitola Rodiče . (pozn .: kapitola bude 

otištěna v příštích číslech časopisu)
10 Od počátku výuky . Pracujeme-li s dítětem 

od čtyř let, pak samozřejmě už v té době .
11 VLASÁKOVÁ, Alena . Klavírní pedagogi-

ka . Praha: AMU, 2003, s .140-141
12 LJOCHINA, Larisa . Putěšestvije v  stranu 

intervalov . Klasika, Moskva, 2002 – rus-
ká učební pomůcka společně s metodic-
kou příručkou

13 Viz Příloha na str . 19
14 Viz Příloha na str . 20
15 OPLIŠTILOVÁ, Iva-HANČILOVÁ, Zuza-

na: Klavihrátky . Přípravný sešit – S pas-
telkami u klavíru . 1 . vyd . H 8002 Praha, 
Editio

Bärenreiter, 2009, ISMN 979-0-2601-0464-8 . 
OPLIŠTILOVÁ, Iva-HANČILOVÁ, Zu-
zana: Klavihrátky . Pracovní sešit – S tuž-
kou a  gumou u  klavíru . 1 . vyd . H  8003 
Praha, Editio Bärenreiter, 2009, ISMN 
979-0-2601-0465-5

16 GOUNELLE, Laurent . Muž, který chtěl 
být šťastný, Praha: Rybka Publishers, 
2008, s . 83

17 GOUNELLE, Laurent . Muž, který chtěl 
být šťastný, Praha: Rybka Publishers, 
2008, s . 84

18 GOUNELLE, Laurent . Muž, který chtěl být 
šťastný, Praha: Rybka Publishers, 2008, s . 
22 „V sedmdesátých letech minulého sto-
letí provedli na jedné americké univerzi-
tě zajímavý experiment . Ten dokázal, 
že věří-li učitel, že jeho žáci jsou inte-
ligentní, svým přístupem k  nim, svým 
vyjadřováním, množstvím podnětů, jež 
jim předává a celkovým svým postojem, 
udělá z nich inteligenty, a naopak, věří-
li, že jsou hloupí, udělá z nich hlupáky.“ 
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NOTOVÁ PŘÍLOHA

Z KLAVÍRNÍHO DÍLA MIROSLAVA LOŠŤÁKA

Součástí časopisu Pianissimo je i zajímavá notová příloha, která není běžně 
k dostání. Pro první číslo časopisu jsem si dovolila pro čtenáře vybrat ukázku 
z  instruktivní klavírní tvorby rumburského skladatele, houslisty a  klavíristy 
Miroslava Lošťáka. Autor se narodil v roce 1933 v Chuděříně u Litvínova. Po 
složení státní zkoušky z houslí v roce 1954 v Praze působil jako houslista v ús-
tecké opeře a od roku 1953 vyučuje na ZUŠ. V roce 1977 absolvoval teplickou 
konzervatoř v oboru Hra na housle, ve skladbě navštěvoval soukromě lekce 
Zdeňka Bartoše v Praze. Již 50 let působí v ZUŠ Rumburk, kde založil a 50 let 
vedl komorní orchestr. Stále se věnuje pedagogické a kompoziční činnosti. 
Již 61. rok učí hru na housle, vede žákovský smyčcový soubor a aktivně se po-
dílí na koncertním dění. Letos v říjnu oslavil 80. narozeniny a na koncertě ke 
svému výročí zahrál svou novou skladbu s názvem Malá polka „Rumburská“.  

Jeho tvorba je velmi široká – od skladeb pro klavír, housle, komorní seskupe-
ní až po skladby pro orchestr. Mnohé z nich byly uvedeny na koncertech. Kla-
vírní dílo představuje desítky skladeb instruktivního zaměření, z nichž jsem 
vybrala na ukázku dvě skladbičky. Kukačka je už starší skladbou (vznikla roku 
1968). Zvukomalebně napodobuje hlas drobného opeřence, kterého je čas-

to slyšet v  podvečer u  rumburských 
lesů. Autor sám rád chodí na pro-
cházky a  příroda vždy patřila k  jeho 
zálibám. Hned po hudbě je jeho dal-
ším koníčkem krajinomalba. 

Druhou skladbičkou je tempera-
mentní Capriccio e-moll. Skladba už 
vyžaduje po žákovi určitou zběhlost 
prstů. Název skladby nám říká, že au-
tor se nechal inspirovat slavnými ca-
priccii Nicola Paganiniho. Capriccio 
začíná levou rukou, jejíž doprovod 
v  tónině e-moll nám může připomí-
nat např. uherské rapsódie Ference 
Liszta. Obtížnost skladby však na-
štěstí není tak vysoká jako u  Liszta 
či Paganiniho. Přesto je skladba str-
hující, jak po stránce rytmické, tak ve 
vedení melodie, umístěné převáž-
ně v  pravé ruce. Mezi nejobtížnější 
místa capriccia patří delší sestupné 
běhy, umístěné do druhé části sklad-
by. Přesné frázování, vycházející ze 
smyků na housle, žákům klavírní hry 
napoví, kde mají udělat menší ná-
dechy, pomáhající zvládnout běhy 
bez větších potíží. Učitel klavírní hry 
rovněž musí žákům doplnit vhod-
ný prstoklad. Skladbička je součástí 
sbírky „Skladbičky nejen pro děti I.“, 
která obsahuje další pěkné instruk-
tivní klavírní skladby. 

Věra Chmelová
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K UR Z Y A SEMINÁŘ E

Klavírní seminář 
v Litvínově

První říjnový víkend mají klavíristé ze-
jména ze severních Čech spojen s  Ví-
kendovým klavírním seminářem, který 
pořádá  Základní umělecká škola Lit-
vínov. Nejinak tomu bylo i  v  letošním 
roce. Na osmdesát klavírních pedago-
gů nejen z Ústeckého kraje se sešlo již 
na dvanáctém ročníku této vzdělávací 
akce.

Seminář byl jako každoročně zahá-
jen klavírním recitálem. Klávesy kon-
certního křídla Petrof se v pátek podve-
čer  rozezněly pod prsty klavíristy Jana 
Jiraského. Posluchače provedl skladba-
mi různých stylových období. V  první 
polovině večera zazněla díla Mozarto-

va, Chopinova a Smetanova. Vzhledem 
k  místu pedagogického  působení in-
terpreta (vedoucí katedry klavírní inter-
pretace na HF JAMU v  Brně) nemohly 
chybět ani skladby Leoše Janáčka. Na 
programu druhé části večera byly zařa-
zeny skladby Chopina a Debussyho, na 
zvláštní přání diváků interpret zahrál 
ještě další části ze Smetanova cyklu 
Sny.

V  posluchačích asi dlouho dozníva-
la široká paleta barev, rozehraná pod 
prsty klavíristy, a  možná si tak jako já 
uvědomili, jak beze zbytku svou hrou 
naplnil citát André Salmona „Klavír... 

celý orchestr v deseti prstech... !“
Pan docent Jiraský se na litvínov-

ském semináři klavírním pedagogům 
představil nejen jako interpret, ale 
také pro ně připravil zajímavou so-
botní přednášku. Ve vtipně pojatém 
tématu Řeč v  hudbě a  hudba v  řeči 
všechny přesvědčil o svých hlubokých 
znalostech dané problematiky. Jistě je 
výhodou, že v  mnoha zemích studo-
val a mohl tak čerpat přímo z místních 
zdrojů a vnímat atmosféru dané země. 
Na ukázkách jazyků různých kultur do-
kumentoval, jakým způsobem se jejich 
intonace promítá do stylové interpre-
tace skladeb. Posluchačům tak osvětlil 
například vliv italské opery buffa na 
klavírní dílo Mozartovo, italský akcent 
patrný v  Italském koncertě J. S. Bacha 
či naopak poukázal na nutnost odliš-
né interpretace Bachových Francouz-

ských svit. Až budou učitelé se svými 
žáky studovat třeba skladby Bartókovy, 
snad se jim vybaví autentické ukázky 
maďarštiny či nahrávky maďarských 
pianistů. Možná si vzpomenou, že pro 
stylovou interpretaci díla není důležitá 
jen doba jeho vzniku, ale například i to, 
za jakých okolností skladatel skladbu 
psal či jak se nechal ovlivnit duchem 
určité země.

Dalším milým a  vítaným lektorem, 
který neodmyslitelně patří k  litvínov-
ským  seminářovým nedělím, byla 
i v letošním roce paní profesorka Alena 
Vlasáková, jejímž působištěm je kromě 

pražské AMU rovněž brněnská JAMU. 
Již sám název přednášky „U  klavíru se 
skladbami J. S. Bacha“ vypovídá o jejím 
obsahu. Paní profesorka se s klavírními 
pedagogy podělila o  svůj názor, kdy 
začít hrát s dětmi Bachovy skladby, se-
známila účastníky semináře s  různými 
vydáními jednotlivých sbírek, osvětlila, 
jak pracovat s urtextem, poukázala na 
méně vhodné edice. Jako obvykle se-
známila se zajímavými knihami a  stu-
dijními i notovými materiály. Kdo by se 
chtěl barokní hudbou zabývat hloubě-
ji, toho jistě inspirovalo téma barokní 
symboliky. 

V  odpolední části programu pra-
covala paní profesorka se dvěma mo-
delovými žáky. Při práci se  šestiletou 
žákyní přípravné hudební výchovy de-
monstrovala pedagogům, jak zadávat 
malému žákovi novou skladbu. Kon-
krétně se jednalo o Dudáckou z Knížky 
skladeb pro Annu Magdalenu Bacho-
vou. Nabídla učitelům širokou paletu 
možností, jak se skladbou pracovat. Od 
motivace pomocí poslechu skladby na 
CD, přes práci s  metrem, rytmem, po-
hybové ztvárnění až po konkrétní práci 
u  klavíru rozfázované do jednotlivých 
kroků. Předvedla, že učitel nemusí po-
stupovat stereotypním způsobem od 
zadání skladby každou rukou zvlášť, 
poté dohromady a  následně zpaměti, 
ale že práce na skladbě může být mno-
hem variabilnější. A i když se tento způ-
sob práce může jevit zpočátku zdánlivě 
pomalejší, tak nakonec je ve svém dů-
sledku mnohem efektivnější a v nepo-
slední řadě i pro žáka záživnější.

Druhým modelem byla žákyně již 
značně pokročilejší, která se představi-
la dvěma tříhlasými sinfoniemi. V tom-
to případě paní profesorka poskytla 
inspirující náměty vztahující se k  inte-
pretaci těchto konkrétních skladeb.

Celý třídenní seminář probíhal v po-
hodové tvůrčí atmosféře a určitě učite-
le příjemně naladil do nového školního 
roku. Dvanáctý ročník semináře je za 
námi a  nám nezbývá než se těšit, co 
nového nám přinese ten další, třinác-
tý. 

Miroslava Raková 
(ZUŠ Jirkov) – účastnice semináře
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Mezinárodní mistrovské interpretační 
kurzy HF JAMU (MIK)

Ve dnech 3. –  13. července 2013 proběhly na HF JAMU 
46. mezinárodní mistrovské interpretační kurzy. Na kurzy se 
přihlásilo celkem 87 účastníků z dvanácti zemí světa.

Mezi nabízenými obory byla hra na klavír (pro zájemce 
i  hammerklavier), flétnu, pikolu, housle, hoboj, kontrabas, 
dále obor zpěv, duo zpěv a  klavír a  komorní hra. Hru na 
klavír bylo možné studovat u pedagogů KKI HF JAMU prof. 
Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského. 

MIK jsou určené především studentům a  absolventům 
konzervatoří a jiných uměleckých škol, studentům a absol-
ventům vysokých uměleckých škol, profesionálním hudeb-
níkům a pedagogům hudebních škol. 

Kurzy byly zaměřeny nejen na výuku skladeb od českých 
a světových autorů, ale i na metodiku hry na nástroj. Každý 
účastník měl předem možnost volby počtu hodin, doporu-
čený počet byl 5, ale každý absolvoval počet lekcí dle své 
potřeby. Od toho se odvíjela i cena kurzů, MIK byly přístup-
né i pasivním účastníkům. 

Kromě individuální výuky mohli účastníci navštěvovat 
hodiny u pedagogů všech oborů, přednášky v jednotlivých 
oborech, dále využít nabídky výpůjčky notových materiálů 
z knihovny JAMU nebo se přihlásit na doplňkové poznávací

akce a výlety. Další vítanou uměleckou aktivitou byly kaž-
dodenní koncerty účastníků kurzů, které zahájil plně navští-
vený koncert pedagogů. Nahrávky z koncertů vystupujících 
účastníků byly pro účinkující zajištěny bezplatně. 

Mistrovské kurzy HF JAMU jsou příjemným zpestřením 
brněnského hudebního života, pomáhají mladým inter-
pretům v  jejich dalším hudebním rozvoji, inspirují a moti-
vují zúčastněné pedagogy a nastupující generaci mladých 
umělců k předávání uměleckých dovedností a zkušeností. 
O významu a kvalitě kurzů svědčí i fakt, že řada účastníků 
těchto kurzů poté nastupuje ke studiu na HF JAMU.

Věra Chmelová
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Mikulovské klavírní kurzy 2013 

Prázdninové klavírní kurzy „Audaces 
fortuna iuvat“ patří k  již trvalým, ča-
sem prověřeným, osvědčeným a záro-
veň milým setkáním klavíristů z Mora-
vy, Slezska a Čech. Letos se letní kurzy 
konaly i  za účasti mladých klavíristů 
z  Itálie. Zakladatelkou a  ředitelkou je 
Monika Czajkowská, působící jako pe-
dagog na ZUŠ i konzervatoři,  od letoš-
ního roku také v  Metodickém centru 
při KKI HF JAMU. Letošní 14. ročník pro-
běhl ve dnech 16. - 23. srpna a nabídl 
zájemcům z řad mladých klavíristů, ale 
i naslouchajících zkušených pedagogů 
uměleckých škol, mnoho zajímavých 
a inspirujících zážitků a zkušeností.

Hlavní náplní kurzů, které se tradič-
ně konají ve druhé polovině srpna, je 
individuální výuka hry na klavír vede-
ná renomovanými odborníky. Peda-
gogické vedení je ustálené a  pro po-
sluchače velmi pestré. Lektory kurzů 
jsou pedagogové z JAMU, AMU a kon-
zervatoří v Brně a Ostravě 
–  Alena Vlasáková, Eva 
Horáková, Monika Czaj-
kowská, Jiří Doležel, Petr 
Hanousek, Jan Jiraský 
a Ivo Kahánek. 

Pedagogický sbor je 
tím nejcennějším, co kur-
zy mohou svým účastní-
kům nabídnout. Zájem 
o ně je tak veliký, že výuka 
probíhá nejen v dopoled-
ních, ale i  odpoledních 
hodinách. Na letošní roč-
ník se přihlásilo rekord-
ních 72 aktivních a  přes 
60 pasivních účastníků. 
Ne všichni však kvůli ome-
zené kapacitě školy mohli 
být přijati. Pedagogické 
vedení se tak stává příno-
sem nejen pro hrajícího 
účastníka, ale i pro mnoh-
dy velmi početnou sku-
pinu přihlížejících pedagogů ze ZUŠ, 
konzervatoří a  vysokých uměleckých 
škol. Mnoho posluchačů tvoří i  stu-
denti Metodického centra JAMU.     

Každý ročník má v sobě nějaké milé 
překvapení. Letos jím bylo zavede-
ní třídy sborového zpěvu pro aktivní 
i  pasivní účastníky (tím se i  z  pasiv-

ních stali aktivní). Vedení této třídy 
se s  úspěchem zhostil Vladimír Halí-
ček.  Kromě sboru se aktivní klavírní 
účastníci mohli zapojit do improvi-
začních dobrodružství pod vedením 
Petra Hanouska. Improvizační třída 
má na mikulovských kurzech už dlou-
holetou tradici a je o ní vždy velký zá-
jem. Spojuje se v ní hra na klavír s diva-
dlem, výtvarným uměním, pohybem, 
recitací,  ale i   filozofií. Letos na malé 
improvizátory čekalo lákavé, ale ne-
lehké téma „Obrazy Františka Kupky“. 
Po pouhých čtyřech dnech secvičo-
vání se v  sále mikulovské ZUŠ konala 
„Pokusná hodinka Petra Hanouska“ 
plná barev hudebních i malířských. 

Kromě klavírní výuky a improvizace 
jsou účastníkům kurzů nabízeny i dal-
ší aktivity, jako je například pohybová 
výuka v podobě street dance pod ve-
dením Lucie Czajkowské, výukové se-
mináře, nabídky zajímavých notových 

materiálů, večerní koncertní vystou-
pení a tradiční posezení ve sklípku pro 
plnoleté (společenské hry v  ZUŠ pro 
neplnoleté). Na zahajovacím koncertě 
se představil Ivo Kahánek s klavírními 
koncerty W. A. Mozarta a  F. Chopina 
za doprovodu smyčcového kvarteta 
ve složení Jiří Pospíchal, Kristina Czaj-

kowská Hrubá, Petr Pšenica a  David 
Hrubý. Klavírní recitál letos patřil Lucii 
Czajkowské, která posluchačům před-
stavila Preludia C. Debussyho, Vídeň-
ský masopust R. Schumanna a  Etudu 
podle Paganiniho od F. Liszta. Oba 
koncerty byly pro posluchače strhu-
jícím zážitkem. Vyvrcholením kurzů 
byly dva slavnostní koncerty účastní-
ků. První se konal v sále mikulovského 
zámku, druhý v  renovovaném a  nově 
i  klimatizací opatřeném sále ZUŠ.  Na 
obou zaznělo to nejlepší, co mohli 
mladí klavíristi během týdne konzulta-
cí s pedagogy nabídnout. 

Celý týden proběhl ve velmi pěk-
né a  příjemné atmosféře, v  krásném 
prostředí s  velmi bohatým kulturním 
i  večerním vyžitím. Naplnil účastní-
ky novými vědomostmi a  poznatky, 
dovednostmi, ale i  nadějí a  chutí do 
dalšího hraní a učení. Velké poděková-
ní za podporu kurzů patří především 
Sdružení hudebníků Města Mikulova 
a  místní ZUŠ, Městu Mikulov, Filhar-
monii Brno i  všem dalším, kteří svou 

štědrostí a  laskavostí podpořili rozvoj 
kultury a umění nejen v tomto regio-
nu, ale i v tom nejcennějším co máme 
– v našich dětech.    

Věra Chmelová
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Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu

Ve dnech 7. –  13. července 2013 pro-
běhly v  Zábřehu na Moravě Meziná-
rodní interpretační kurzy „Hudba ve 
městě J. E. Welzla“. První ročník kurzů, 
konaný v roce 2010, byl určený pouze 
pro klavíristy z ČR. Během čtyř let po-
stupně došlo k rozšíření oborů, lektorů 
a účastníků, kteří se sjíždějí z různých 
koutů Evropy. Letošní 4. ročník nabíd-
nul zájemcům týdenní studium v obo-
rech klavír, cembalo, klasický zpěv, 

housle, violoncello a  komorní hra. 
Výuku klavírní hry vedli pedagogové 
Vanda Jandová, Hana Vlasáková a On-
dřej Hubáček, výuku hry na cembalo 
zajistil Martin Hroch, který je i  ředite-
lem těchto kurzů. 

Jednou z  účastnic těchto kurzů 
byla Doubravka Čermáková, třinácti-
letá klavíristka z Brna. Požádali jsme ji 
o krátký rozhovor.

Pokolikáté jsi letos byla na interpretač-
ních kurzech v Zábřehu?

Kurzy v  Zábřehu jsem ani jednou 
nevynechala, účastnila jsem se již 
prvního ročníku. Letos jsem tedy byla 
v Zábřehu  počtvrté.

Na co se před kurzy nejvíc těšíš?
Pokaždé se těším na celkovou at-

mosféru. Jsou to přátelé, koncerty 
a také lektoři.

Letos jsi byla přihlášená do klavírní 
i cembalové třídy. Jak se to dá stihnout?

Byla to vlastně taková výzva. Vždy 
jsem jezdila jen na klavír, ale letos jsem 
chtěla zkusit i hru na cembalo. Muse-
la jsem proto stihnout cvičit o to více 
a měla jsem minimálně volného času, 
ale zvládnout se to dalo.

Co se Ti na výuce nejvíc líbilo?
Na každou skladbu se dá nahlížet 

z více úhlů pohledu. Lektoři jsou veli-
ce zkušení a inspirují mě svými názory, 
s  jakými emocemi lze kterou skladbu 
zahrát.

Máš možnost na kurzech dostatečně cvi-
čit?

Zázemí všem účastníkům poskytu-
je ZUŠ Zábřeh. Na jednotlivé cvičné 
učebny si předem stanovíme časové 
rozpisy, takže s cvičením nebývá pro-
blém.  

Bylo na letošních kurzech něco nového 
v porovnání s předešlými ročníky kurzů?

Kurzy se určitě rok od roku rozšiřují 
a  účastníků přibývá. Kromě toho, že 

jsem si letos zvolila dva nástroje, jsem 
žádnou velkou změnu nezaznamena-
la. Vše probíhalo dle plánu.

Jak trávíš na kurzech volný čas, když 
zrovna nemáš výuku a necvičíš?

Již z mé předchozí odpovědi vyplý-
vá, že jsem letos moc volného času 
neměla, ale v minulých ročnících jsem 
například navštívila místní muzeum 
cestovatele Jana Eskymo Welzla nebo 
blízký zámek Úsov.

 
Je něco, co bys chtěla vylepšit?

Všechno bylo skvělé –  koncerty, 
lektoři, ubytování i  jídlo. Hraji také na 
harfu a uvítala bych, kdyby se v Zábře-
hu objevil nějaký nový lektor na tento 
nástroj.

Pojedeš za rok znovu na kurzy do Zábře-
hu?

Uvidím, jaký budu mít program na 
příští prázdniny, ale s největší pravdě-
podobností chybět nebudu.

Věra Chmelová  
a Doubravka Čermáková
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Přehlídka klavírní improvizace počtvrté

Metodické centrum JAMU Brno již počtvrté zaštítilo pře-
hlídku s názvem „Hrajeme si pro radost“. Jedná se o jakési 
pokračování aktivit z  letních klavírních kurzů v  Mikulově, 
skladatelské soutěže žáků ZUŠ a Dílny pro nejmladší skla-
datele v Hradci nad Moravicí. Své žáky totiž do Brna přihla-
šují hlavně ti z učitelů, kteří se potkávají i tam. O tom, jak je 
začlenění improvizace do klavírní výuky na ZUŠ prospěšné, 
již bylo napsáno mnohé. Nicméně málokdy mají čtenáři od-
borných textů nebo účastníci různých seminářů možnost 
vyslechnout tak početnou a  věkově pestrou škálu odváž-
ných žáků, kteří v  této činnosti nalezli zalíbení. Rostoucí 
počet účastníků přehlídky určitě svědčí o tom, že původně 
exkluzivní činnost začala nacházet v mnoha místech Mora-
vy a Slezska úrodnou půdu.   

Jistě by se dalo příště předem omezit počet vystupujících 
jen na ty nejtalentovanější, aby se program zbytečně ne-
natahoval a posluchači ze vzdálených míst mohli stihnout 
spoje domů, ale na druhou stranu by byla škoda stavět jen 
na těch „nejostřílenějších“ talentech. Pak by se totiž mohlo 
stát, že by si posluchači řekli, že něco podobného se svými 
svěřenci stejně nedokáží. Naopak podoba jakéhosi volné-

ho salónu snad vede k tomu, že si každý může najít to své, 
že se může inspirovat pro vyzkoušení něčeho podobného 
ve své třídě, případně začít pracovat na odblokování někdy 
zbytečně vypěstované obavy z neúspěchu sám u sebe. To 
by asi podle mne mělo být hlavním posláním přehlídky 
i v dalších letech. Osobně bych si velmi přál, aby podobné 
nesoutěžní pódium vzniklo i v Čechách, třeba prostřednic-
tvím skladatelské sekce při Ústřední umělecké radě ZUŠ, 
případně díky nějakému dalšímu zapálenému fandovi.  

Chtěl bych proto velmi poděkovat organizátorce přehlídky 
Věře Chmelové za to, jak formulovala loňské i letošní téma 
(strašidla tentokrát vystřídal vesmír), jak nápaditě připravila 
náměty pro improvizace vznikající jen hodinu před vystou-
pením, jak obětavě s  týmem asistentů Metodického cent-
ra zajistily cvičné třídy a  připravily pro účastníky pamětní 

listy. Některá vystoupení byla velmi emotivní, tu humorná, 
tu avantgardní, tu duchovně povznášející. Rád bych proto 
všem milým kolegyním a  jejich svěřencům poblahopřál 
a  popřál všem přítomným stálou radost z  hudby i  přízeň 
Múz. Už se těším na příští ročník. 

Petr Hanousek

KONCER T Y A PŘ EHLÍDKY
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Koncerty v kavárně

O tom, že se koncert dá pořádat i v ka-
várně, by vás přesvědčili žáci klavírní-
ho oddělení ZUŠ Jirkov, kteří dvakrát 
ročně vystupují na koncertech v kavár-
ně Café Atrium v  nedalekém Chomu-
tově. Netradiční koncertní prostředí si 
oblíbili nejen účinkující žáci, ale i jejich 
rodiče. 

Tato na první pohled běžná kavár-
na je zvláštní tím, že je tréninkovým 
pracovištěm pro zdravotně postižené 
občany, kteří zde jsou zaměstnáni jako 
obsluha. Útulně zařízený interiér s vý-
hledem do atria knihovny si podmaní 
každého návštěvníka.

Nejinak tomu bylo i  letos 24. září, 
kdy klavíristé naší školy svým koncer-
tem symbolicky zahájili nový školní 
rok. V  tento podzimní podvečer si 

všichni vychutnali příjemné setkání 
s  hudbou spojené s  posezením při 
teplém čaji či chutné kávě.

V  hodinovém programu zazně-
la díla různých stylových období od 
baroka až po jazz, žáci se představili ve 
skladbách sólových i čtyřručních. 

Při sladkých dobrotách všechny 

rychle opustila tréma, a  tak učitelé 
mohli být s  výkony svých svěřenců 
nadmíru spokojeni a jistě se společně 
těší na další hudební setkání.

Miroslava Raková
– ZUŠ Jirkov

Žáci a učitelé jirkovské ZUŠ při koncer-
tě v Café Atriu v Chomutově

Koncerty, přednášky, umělecké 
a pedagogické aktivity pedagogů 

a studentů KKI HF JAMU

říjen 2013 – leden 2014

4 . – 6 . 10 . 2013 Klavírní víkendový seminář v Litvínově, 
přednáší prof . Alena Vlasáková a  doc . 
Jan Jiraský, Ph .D .

4 . 10 . 2013 Klavírní recitál Jana Jiraského v Litvínově 
v rámci Klavírního výukového semináře

15 . 10 . 2013 Klavírní recitál Jana Jiraského 
v Besedním domě v Brně

17 . 10 . 2013 Koncert laureátů soutěží za rok 2012/2013 
v Koncertní sále HF JAMU, účinkují Jan 
Šimandl (pedagogické vedení prof . A . 
Vlasáková), Robert Koubek (pedagogické 
vedení prof . Jiří Doležel a doc . Jan Jiraský, 
Ph .D .) a kontrabasová třída

31 .10 . 2013  Koncert v Domě kultury města Ostravy, 
sólista Igor Ardašev

Program: Michal Janošík: Koncert pro klavír a orchestr, spo-
luúčinkuje Stanislav Vavřínek- dirigent, Janáčkova filharmo-
nie Ostrava

13 .11 . 2013 Čtyřruční večer Igora Ardaševa a Renaty 
Ardaševové v  Letovicích, na programu 
díla B . Smetany a A . Dvořáka

14 . 11 . 2013 Absolventský koncert (bakalářské 
studium) Richarda Reipricha 
v  Koncertním sále HF JAMU, klavír 
(pedagogické vedení prof . Alena 
Vlasáková a doc . Jan Jiraský Ph .D .)

12 .12 .2013 Koncert v Kongresovém centru ve Zlíně, 
sólista Igor Ardašev

Program: J . S . Bach, W . A . Mozart: Koncerty pro 3 klavíry, 
spoluúčinkuje Karel Košárek, Michal Mašek, Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín diriguje Debashish Chaudhuri

24 . 1 . 2013 Klavírní recitál Barbory Novákové 
v  Koncertním sále HF JAMU 
(pedagogické vedení doc . Vladimíra 
Sláviková)
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PIANISTŮ V ST Ř ÍPNÍK

Jak jsem si naposledy 
obracel

Tři dny před koncertem nejmenova-
ného pianisty mi volali z nejmenované 
agentury, zda bych zaskočil za onoho 
pianistu, který si něco udělal s levou ru-
kou . Ale má prý krom sólových skladeb 
na programu také Janáčkovo Capriccio 
pro klavír levou rukou s komorním an-
sámblem a už zítra se má konat zkouška 
s dirigentem a hráči…  Takže zase jeden 
adrenalinový zážitek . Hrávám zpaměti, 
jenže dirigent mi vysvětlil, že to přece 

nelze za dva dny zpaměti zvládnout 
a co kdyby se na koncertě něco stalo, ať 
si určitě vezmu noty . A nastal koncert . 
Sólový program jsem jakžtakž zvládl, 
teď Capriccio – levá ruka chudák v ne-
rovném boji se všemi těmi pozouny 
a  tubami . Obraceče nepotřebuji, vždyť 
mám jednu ruku volnou . Levá hraje 
naštěstí slušně, ale pravá, celá nervóz-
ní z té nečinnosti, otáčí už první stranu 
energičtěji než je zdrávo . Vazba sta-
rých not se trhá, jednotlivé listy padají 
z pultu a cestou každý zatančí v rytmu 
Janáčka na hřbetě  levé ruky . Pravá se 
proměňuje ve stěrač a rozhání listy do 

stran, polovina končí na zemi vlevo, po-
lovina vpravo . Konečně už bude pokoj 
od toho zbytečného sledování, kde prá-
vě hraju . Vtom přiskakuje odpovědný 
trumpetista, šmejdí mi pod nohama, 
sbírá listy a vrací je na pult . Jenže ob-
ráceně a v jiném pořadí . Znalý etikety, 
během hry mu nahlas děkuji a předstí-
rám, že je vše v pořádku . Jenže listy se 
na pultu pomalu ohýbají a už zase pa-
dají na levou ruku, jeden po druhém… 

Jan Jiraský

Na tvorbě 1. čísla časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků – Zuzana Hančilová, Petr Hanousek, Věra Chmelová, Jan 
Jiraský, Miroslava Raková, Taťána Zemenová; grafická úprava: Splácal a Uhladil; korektury textů: Jana Fikarová, Jana Lišková-
-Kvochová, Magdalena Zapadlová; hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková. 

Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://zusklavir.jamu.cz 

Uzávěrka 2. čísla časopisu Pianissimo je 29. prosince 2013.  

Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu: verachmela@centrum.cz  
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